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1. Příprava projektu 

Cíl projektu 
1. Cílem projektu je využít poznatky získané při hodinách matematiky. 
2. Žáci se učí prezentovat výsledky své práce před spolužáky. 
3. Práci prezentují pomocí dataprojektoru v učebně ICT. 
4. Při shromažďování a zpracovávání informací používají ICT, zejména tabulkový kalkulátor a program na tvorbu prezentací. 
5. Žáci se připravují na studium na střední škole zpracováním seminárních práci po stránce grafické i odborné. 

Anotace 
1. V hodinách matematiky se žáci seznámí s cílem a obsahem projektu (březen). 
2. V hodinách informatiky se naučí základy pro tvorbu tabulky a grafů, prezentace znají již ze sekundy. Důraz bude kladen i na grafické 

zpracování s využitím ICT (březen). 
3. Vlastní zpracování proběhne až během vlastního projektu (duben).  
4. Prezentace žáci předvedou spolu s obhajobou na závěr projektového dne (3. duben 2007). 

Hodnocení žáků 
Bude hodnocena správnost při sběru dat, úroveň vypracované práce (tabulky a grafy), kvalita prezentace před žáky (zejména vhodný 

komentář). Dále bude přihlédnuto k použitým doplňujícím obrázkům a dalším vhodným doplňkům prezentace. Práce bude hodnocena jednak 
učitelem ale i spolužáky při závěrečné prezentaci. 
 

Technologické prostředí 
1. Žáci získají potřebné znalosti z oblasti statistiky při hodinách matematiky (soubor, znak, absolutní a relativní četnost, aritmetický průměr, 

modus a medián). 
2. V učebně ICT žáci zpracují příklady z učebnice matematiky pomocí tabulkového kalkulátoru pod dohledem vyučujícího matematiky. 
3. Každý žák si samostatně vyzkouší na vlastním PC sestavení tabulky, výpočty a tvorbu grafů (sloupcový, spojnicový a výsečový) 

v prostředí tabulkového kalkulátoru. 
4. Na sdílené složce na serveru školy budou mít žáci připraveny v elektronické podobě všechny potřebné pokyny pro práci na projektu.  
5. Na závěr žáci uloží tabulky, grafy a prezentace na síťový disk pod dohledem vyučujícího, aby byly připravené k nahlédnutí i pro zájemce 

z jiných tříd. 



 

1. Motivace žáků

2. Přidělení tématu práce

3. Příprava žáků

4. Samostatná práce žáků

5. Odevzdání práce

6. Prezentace

7. Vyhodnocení

1. Seznámení s cílem práce 

2. Seznámení se způsobem hodnocení

1. Statistické soubory – výběr zkoumaného znaku 
2. Rozdělení zkoumaných znaků ve skupinách 
1. Zpracování informací ve formě tabulek a grafů
2. Zpracování informací za pomoci PC
3. Seznámení s ukládáním souborů v prostředí Excelu 

4. Seznámení s prací se sdílenou složkou v síti 
 5. Připomenutí programu pro tvorbu prezentací

1. Sběr a zápis dat

2. Zpracování dat v počítačové učebně 

1. Soubory na síťovém disku (tabulky, graf a prezentace)

2. Odevzdání příloh (vytištěné tabulky) + grafy 

1. Při odevzdání tabulek a grafů (grafická podoba) 

2. Ihned po prezentaci (spolužáci) 

3. Celkové zhodnocení projektu (učitel) 

Žákovský projekt
Statistika  a my

1. Vlastní prezentace s komentářem (před spolužáky) 

3. Tisk tabulek a grafů 

3. Loga s názvy skupin 

Myšlenková mapa 



2. Začátek projektu 

Motivace žáků 
 V hodinách matematiky se v rámci výuky žáci seznámí s potřebnými statistickými pojmy. Celý projekt zpracují za pomoci prostředků 
ICT. Při tomto způsobu práce se žáci méně často dopouštějí pravopisných chyb a výsledné dílo má daleko vyšší grafickou úroveň než při ruční 
práci. Počítač rovněž umožňuje rychlejší výpočty a zpracování grafů. Projekt žáci zpracovávají během projektového dne a mají velkou šanci 
získat dobrou známku. Můžou konzultovat své nápady s ostatními spolužáky ve skupině (eventuelně i v rámci celé třídy). 
 Projekt na závěr prezentují před svými spolužáky a i prospěchově slabší žáci mají příležitost předvést, co už umí vytvořit a slovy doplnit 
práci vytvořenou na počítači. 
 Velký význam má i to, že žáci pracují způsobem, který je běžný při studiu na střední škole a zároveň se učí prezentovat výsledky své 
práce před publikem. 
 

Vysvětlení cíle projektu 
Nejprve se žáci rozdělí do skupin (maximálně po čtyřech). Každá skupina si vybere tři statistické znaky, které bude v rámci třídy zkoumat 

a zpracuje prostřednictvím počítače. 
Práce každé skupiny bude obsahovat : 

- název pracovní skupiny (tabulky, grafy a prezentace) 
 - statistický průzkum daných jevů v rámci třídy přehledně zpracovaný do tabulek v tabulkovém kalkulátoru Excel 
 - sloupcový, spojnicový a výsečový graf sestrojený z údajů v tabulce 
 - prezentaci v PowerPointu, která bude přehledně zobrazovat a komentovat získané informace 
 - závěry vyvozené ze získaných poznatků 
 - osobní názory k dané problematice 
 - doplňující materiály (vlastní fotografie zhotovené během prezentace, doplňující obrázky, vhodné animované kliparty, …) 
Práci vypracujete písemně, tabulku a grafy uložíte do jednoho souboru s názvem jméno_skupiny.xls  a soubor s prezentací pod názvem 

jméno_skupiny.ppt  na síťový disk do složky Statistika_G3. Tisk tabulek a grafů provedete na učitelském počítači v učebně informatiky č.86. 
Vyhodnocení provedeme společně na závěr projektu po vašem komentáři k prezentaci. 
 Projekt proběhne během jednoho dne podle časového harmonogramu, se kterým Vás seznámí vyučující matematiky, jako zakončení 
tematického celku Statistika. 

Hodnocena bude vždy celá pracovní skupina společně, proto se snažte přispět k co nejlepšímu výsledku, který můžete výrazně ovlivnit 
kladně svými dobrými nápady a chutí do práce, ale i záporně svým negativním přístupem k řešení problémů a neochotou spolupracovat.  

Doufám, že dané téma zpracujete co nejlépe, a sami se přesvědčíte, že statistika není jenom „nuda“ a bezduché výpočty. 



Rozdělení rolí a zadání úkolů 
 Učitel matematiky organizuje práci, motivuje žáky, odborně jim pomáhá v průběhu celého projektu. Domluví spolupráci s ostatními 
učiteli, zejména informatiky. Spolupráce je v souladu s tématickým plánem předmětu informatika. Učitele informatiky informuje o potřebných 
znalostech a dovednostech žáků v oblasti ICT (psaní a úprava textu, tvorba tabulek a grafů, výpočty pomocí vzorců v Excelu, tvorba prezentace, 
vkládání obrázků, práce se sdílenou složkou, ukládání souborů). Učitele českého jazyka požádá o spolupráci se žáky – jak přehledně pomocí 
hesel zaznamenat a vyhodnotit zjištěná data, psaní velkých písmen, pravopisné chyby či stylistické problémy. 
 Všichni žáci mají stejné možnosti podílet se na týmové práci a přispět stejnou měrou k jejímu zdárnému dokončení.  
 

Zadání úkolů pro žáky 
 V hodinách matematiky jsou žáci seznámeni s cílem projektu. Do jeho realizace si rozmyslí, které statistické znaky by chtěli zkoumat. 
Naučí se zapisovat data do tabulky a vytvářet grafy, vzorce pro výpočet absolutní a relativní četnosti, jak určit aritmetický průměr, modus, 
medián.  

V hodinách informatiky si zopakují, jak vytvořit prezentaci, práci s tabulkovým kalkulátorem (tabulky a grafy). 
 

3. Průběh projektu 

 Žáci jsou během března motivováni učitelem matematiky. Nejvhodnější motivací je postupné pronikání do tajů statistických výpočtů a 
hlavně pomoc počítače při rutinních činnostech, které jsou s nimi spojeny.  
 

Průběžné hodnocení 
 První průběžná hodnocení provádí učitel při práci v hodinách matematiky. Navazuje se na znalosti žáků ze čtení grafů a tabulek. 
Především vyzdvihuje kladné hodnocení přehledného zobrazování informací cestou od papíru a tužky až k možnostem, které poskytuje počítač.  
 Významně hodnotí práci každého žáka na počítači s ohledem na klady i nedostatky jeho práce, na co je třeba dát pozor, aby tabulka či 
graf byly přehledné a čitelné, co ještě doplnit a upravit, aby mohl být co nejlépe hodnocen při vlastní prezentaci. 
 Nejdůležitější hodnocení proběhne při vlastní prezentaci práce v březnu – dubnu. 
 Práce budou k dispozici na síťovém disku pro ostatní studenty jako ukázka práce žáků tercie osmiletého gymnázia. Na konci projektu 
proběhne společné zhodnocení prací učitelem i žáky a sdělení výsledků. 



Časový harmonogram projektu 
 7:40 ............ 8:30 rozdělení studentů do skupin, název skupiny a kresba loga 
 8:35 ............ 9:20 diskuze o možných alternativách sbíraných dat (každá skupina tři znaky), sběr informací 
 9:40 .......... 10:25 zpracování informací v tabulkovém kalkulátoru Excel 
 10:35 .......... 11:20 tvorba a tisk tabulek a grafů, výpočet aritmetického průměru, modusu a mediánu 
 11:30 .......... 13:00 vytvoření prezentace v PowerPoint a vlastní prezentace (dataprojektor) 

4. Ukončení projektu 

 Po postupné prezentaci jednotlivých skupin žáků budou jednotlivé projekty vyhodnoceny a to jak učitelem tak i žáky. 
 

5. Projekt z hlediska žáka 

Začátek projektu 
 V březnových hodinách matematiky učitel žáky motivuje k výběru zkoumaných statistických znaků, seznámí je s cílem a úkoly projektu. 
Žák zde má jasně stanovenou roli. Sám si však může zvolit zkoumaný znak. Jeho výběr učitel usměrňuje tak, aby nedošlo k duplikaci jevů. 
 

Průběh projektu 
 Žáci si během března rozmyslí, jaké znaky budou zkoumat.V hodinách informatiky získají potřebné dovednosti, aby mohli dané téma 
zpracovat na počítači. Po celou dobu mají žáci možnost konzultovat řešení problémů s vyučujícími i se spolužáky.  

Práce bude obsahovat části: 
- přehlednou tabulku s daty a sloupcový, spojnicový a výsečový graf  
- výpočty: absolutní a relativní četnost, aritmetický průměr, modus a medián  
- prezentace výsledků a vyhodnocení zkoumaných znaků  
- vlastní názor na projektovou práci  

Ukončení projektu 
Po skončení prezentací všech skupin žáků dojde k vyhodnocení celého projektu - zhodnocení projektu učitelem. V učitelem řízené diskuzi 

se očekává vyslovení vlastního názoru žáků na průběh projektového dne a podělení se o zkušenosti získané při vlastní práci ve skupinách. 



6. Didaktické poznámky 

1. Velmi důležitá je správná motivace žáků. Mnoho žáků má problémy s ústním vyjadřováním. Pokud jej učitel vede k tomu, aby se na práci 
dobře připravil, má šanci být mimořádně úspěšný. 

2. Většina žáků se před spolužáky ráda předvádí. Někteří s tím však mají problémy. Zvláštní péči je třeba věnovat žákům, kteří trpí trémou. 
V tomto případě je vhodnější vybrat jako mluvčího skupiny průbojnějšího žáka, ale dohlížet na spolupráci všech členů týmu. Učitel může 
pomoci pochvalou nebo vhodně volenou otázkou. 

3. Ze strany učitele je zapotřebí soustavná kontrola. Žák se má cítit úspěšný. Rozhodně není cílem trestat žáka špatnou známkou, ale dát 
žákovi prostor, aby před spolužáky předvedl, co všechno umí. Prezentace jsou dobrou konfrontací, jak lze stejný úkol řešit mnoha 
rozdílnými způsoby. 

4. Vyučující procházením mezi pracovními skupinami dohlédne na to, aby nenastala situace, kdy dvě nebo více skupin chce zkoumat stejný 
jev. Usměrní žáky ve smyslu: „tato skupina přišla s nápadem dříve, musíte vymyslet jinou variantu“. 

5. Žákům nedovoluji vybírat znaky, které by se mohly některých dotknout (váha, výška). Hlavně děvčata mají problém říct, kolik váží a dle 
psychologů mohou takto směrované otázky vést až k psychickým problémům a anorexii. 

6. Potíže s dodržováním autorských práv lze řešit vlastní fotodokumentací během projektu. Není problém, aby učitel zachytil zajímavé 
momenty při práci nebo se žáci vyfotili jako tým. Práce stahuji na školní síťový disk a žáci je použijí při tvorbě prezentace. Obrázky a 
kliparty používáme z legálního softwaru instalovaného na počítačích v učebně informatiky. 

7. Na závěr prezentace trvám na vyjádření výsledků, aby si každá skupina uvědomila, k jakému závěru došla. Nebráním se ani vtipnému 
komentáři, který žáci sami vymyslí. Mnohdy by se za něj nemuseli stydět ani studenti na střední škole. Na základní škole jsou žáci ještě 
nezatíženi různými předsudky a jsou velmi bezprostřední. 

8. Při hodnocení práce jsem velmi tolerantní a snažím se chválit hlavně originální zpracování a přístup k problematice. 
9. Daný projekt jsem ve složitější verzi realizovala i ve třetím ročníku ekonomického lycea s velice pozitivní odezvou. Studenti si 

připomněli, co všechno vlastně umí a jak lze spojit poznatky z matematiky s počítačem. Kolem projektu se rozproudila docela bouřlivá 
diskuze.  

10. Učitel musí žáky velice dobře připravit – výhodou je jako v mém případě aprobace matematika + informatika, zároveň vyučuji oba 
předměty ve stejných třídách. Žáci klidně použijí prostředky výpočetní techniky i pro jiné předměty, jsou-li k tomu správně vedeni a 
motivováni. Ve svém věku ještě nemají ostré hranice mezi předměty a velice rádi objevují nové věci. 

11. Přípravou na projekt byla i písemná práce, kterou žáci vypracovali na počítači (tabulky, grafy a výpočty) a velice si pochvalovali, jak jim 
jde práce pěkně od ruky (počítač počítá za ně a ani si neuvědomují, že vzorec, který mu zadají musejí stejně sami znát). 

12. Podle situace ve třídě můžeme nechat žáky rozdělit podle vlastního uvážení nebo zasáhnout např. určením kapitánů, kteří si postupně 
vyberou další členy týmu. Učitel musí pohlídat, aby neměl ve skupině moc problémových žáků najednou, stejně tak, aby se ve skupině 
zapojili všichni do společné práce. Osvědčilo se mi, že někteří pracují na tabulkách a grafech, zatímco další připravují prezentaci a 
společně práci doladí. 



7. Výchovné a vzdělávací strategie 

Kompetence k učení  
 různé metody práce  

• rozhovor 
• skupinová práce 
• řízená diskuse  

 zadávání úloh, které žák řeší z více hledisek a vyžadují slovní komentář  
 zápis pomocí vhodné matematické symboliky  

 
Kompetence k řešení problému 

 postup od jednoduššího problému ke složitějšímu  
 důkladná matematická analýza problémové situace 
 odhad a vyhodnocení správnosti výsledku vzhledem k zadaným podmínkám při řešení 
 nalezení různých způsobů řešení příkladů 

 
Kompetence komunikativní 

 přesná formulace a vhodná terminologie a matematická symbolika 
 čtení slovní úlohy s porozuměním a slovní interpretace matematických výsledků 

 
Kompetence sociální a personální 

 práce v týmu - uplatnění individuálních schopností a dovedností 
 tolerance názorů, kritické vyhodnocení navržených postupů a spolupráce s ostatními 
 zadávání úkolů z praxe, aktivní diskuse, sebekritika, obhajoba svého stanoviska 
 oceněním dobrých výkonů učit žáky vážit si výsledků své práce i práce ostatních 

 
Kompetence občanské 

 hodnocení a povzbuzování snahy žáků 
 
 



8. Závěr: 

 
 Celý projekt proběhl v průběhu jednoho dne v úterý 3. dubna 2007. 
 
 K vypracování své práce jsem zvolila projekt, který jsem letos realizovala poprvé. Žáci osmiletého gymnázia mají statistiku jako jeden 
z celků v matematice. Vyzkoušela jsem si, že pokud vyučující žáky dobře vede, může projekt až překvapivě pěkně zpříjemnit a zpestřit hodiny 
„nudné matematiky“.  

 
Zároveň se žáci přesvědčili, že učivo informatiky se dá velice vhodně využít i při matematice. Projekt v sobě spojil možnosti práce s daty, 

grafikou i výpočty. Za největší klad projektu považuji zapojení všech žáků, každý podle svých sil a možností, a dělbu práce. Příjemným 
překvapením  pro mě i žáky bylo zpracování celého projektu za pomoci výpočetní techniky – výsledek předčil i nejsmělejší očekávání. 
 
 

9. Prohlášení 

 
Prohlašuji, že jsem seminární práci  Žákovský projekt v hodinách matematiky 8. ročníku osmiletého gymnázia na téma  „Statistika a G3“ 

vypracovala zcela sama. K práci jsem použila práce žáků 3. ročníku osmiletého gymnázia v Chodově s jejich souhlasem.  
Práci jsem vypracovala  na počítači v programu MS Word 2003.  
 
Studenti ke své práci použili ICT v rozsahu učiva předmětu informatika. 
 
 
 
V Chodově 5. dubna 2007    
 
 
 
               Mgr. Jaroslava Jelínková 



PŘÍLOHA 1 
Ukázky názvů pracovních skupin ve třídě G3 



PŘÍLOHA 2 - Sběr dat v praxi 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



PŘÍLOHA 3 - Ukázka zpracování tabulky a grafu 

 







PŘÍLOHA 4 - Ukázky z prezentací 
 
 

Bobříci a jejich grafy 
Pavel                          mluvčí a výtvarník 
Ondra                        kapitán a vůdce 
Danek                        výtvarník a myslitel
Petr                            hraje si s Evou 



  
                                

 

Výška žáků ve třídě G3 

2

3

6

3

4

0

2

0

1

2

3

4

5

6

150-155 cm
156-170 cm
161-165 cm
166-170 cm
171-175 cm
176-180 cm
181-185 cm



 

MMěěssíícc  nnaarroozzeenníí  
Většina žáků naší třídy se narodila v říjnu  

a v prosinci. Naopak nejméně žáků se narodilo  
v červenci, nenarodil se tam totiž žádný, aby  
tam nebylo prázdné místo, zapojili jsme do našich 
počtů i naší paní třídní učitelku ☺  



PŘÍLOHA 5 

 

 


