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Motto

Jen jeden názor je nesprávný, a to ten, že jen jeden názor je správný.
(E. Feuchtersleben, německý lékař a spisovatel 19. století)
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Anotace
Text je úvodem do didaktiky matematiky. Klade si za cíl charakterizovat
podnětné vyučování, a to pomocí konkrétních ukázek z hodin matematiky. Jejich prostřednictvím si má čtenář uvědomit svou představu dobré
praxe ve vyučování matematice a naučit se kriticky hodnotit různé aspekty vyučování. Jako podklad pro charakteristiku konstruktivistických
přístupů k vyučování je uvedeno pět různých přístupů k zavedení vět
o shodných trojúhelnících. Dále text obsahuje sedm příběhů (formou
přepisu části hodiny), z nichž každý z určitého hlediska ilustruje a vyjasňuje principy podnětné výuky v textu též uvedené. U každého principu je položena otázka či zadán úkol a podán didakticko-matematický
komentář. Konečně jsou charakterizovány a na příkladech ilustrovány
dva základní komunikační vzory ve vyučování matematice, a to vzor
nasměrování a vzor „trychtýřování“. Text je doplněn úkoly a otázkami
k zamyšlení, které upozorňují na důležité jevy. Kromě použité literatury
je uveden komentovaný seznam další, běžně dostupné literatury.
Klíčová slova
konstruktivistické přístupy k vyučování matematice, podnětná výuka,
komunikační vzory v matematice
Keywords
Constructivist Approaches to the Teaching of Mathematics, Motivating
Teaching, Communicational Patterns in Mathematics
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1 Úvod
Cílem tohoto textu je popsat některé současné koncepce v didaktice matematiky, identifikovat faktory, které ovlivňují výuku matematiky
a kvalitu matematického poznání žáka, a motivovat čtenáře k hlubšímu
promýšlení problematiky. Text nemá ambice nahradit osobní setkání
ve výuce, má je však vhodně doplnit. Úkoly a otázky k zamyšlení, které
jsou uvedeny níže, mají zaměřit pozornost čtenáře na určitý jev a sloužit jako vhodný podklad pro následnou diskusi v semináři. Text je míněn
jako úvod do didaktiky matematiky. Při jeho zpracování jsem aplikovala
zejména výsledky vlastních výzkumů týkajících se rozvíjení didaktických znalostí obsahu u budoucích učitelů matematiky prostřednictvím
analýzy videozáznamů z hodin matematiky.1
Druhá, teoretická kapitola si klade za cíl seznámit čtenáře s konstruktivistickými přístupy k vyučování matematice, a to prostřednictvím
konkrétních ukázek z hodin matematiky. Na pozadí těchto přístupů je
charakterizována pomocí sedmi principů tzv. podnětná výuka z hlediska činnosti učitele v hodině. Výčet principů není uzavřený a čtenář je
vyzýván, aby jej doplnil či modifikoval podle svých zkušeností.
Ve třetí kapitole je představeno pět přístupů k výuce vět o shodných
trojúhelnících, seřazených na pomyslné škále od instruktivních po konstruktivistické. U každého přístupu lze diskutovat o tom, jaké matematické poznatky a dovednosti rozvíjí.
Ve čtvrté kapitole je uvedeno sedm příběhů z hodin matematiky.
Autentické situace jsou představeny formou přepisu rozhovorů učitele
se žáky a čtenář je žádán, aby tyto situace kriticky reflektoval a následně
porovnal s mým komentářem.
Pátá kapitola je věnována dvěma komunikačním vzorům, které byly
identifikovány v hodinách matematiky, a to vzoru nasměrování a vzoru
1

Provedených v rámci výzkumného záměru MSM 0021620862 Učitelská profese v měnících
se požadavcích na vzdělávání.
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„trychtýřování“. Vzory jsou opět ilustrovány konkrétními příběhy. Šestou kapitolu tvoří stručný závěr.
Didaktika a metodika matematiky je velmi obsáhlá oblast, kterou
prakticky nejde pokrýt jednou publikací (srov. např. knihu Hejný a kol.,
1989). Proto kromě použité literatury obsahuje sedmá kapitola komentovaný seznam doporučené literatury, kterou ve výuce didaktiky matematiky využívám. Výběr byl proveden tak, aby šlo o běžně dostupné
zdroje a zároveň zdroje, z nichž je možné čerpat i náměty pro výuku.
Text je založen na konkrétních ukázkách z hodin matematiky, a to
takových, které byly mnohokrát využity se studenty učitelství či studenty CŽV a u nichž se ukázalo, že obsahují nějaké jasně rozpoznatelné
„poselství“ k vyučování matematice a vedou k plodným diskusím. Tedy
byly vybrány díky svému didakticko-matematickému potenciálu. Výběr
ukázek není v žádném případně jednoduchý – ukázka musí být poměrně krátká, srozumitelná bez dalšího kontextu a jasná. Řadu z nich jsem
použila v různých svých článcích, z nichž zde také čerpám (zdroje jsou
vždy uvedeny).
Dobrou praxi ve výuce matematiky rozpoznáme mnohem snadněji,
proto je v tomto textu větší pozornost věnována spíše problematickým
či diskutabilním stránkám výuky matematiky. Budoucí učitel matematiky se je musí naučit rozpoznávat, a to i ve své výuce (i když se jim zcela
nevyhne). Nejde zde primárně o kritiku práce učitelů, ale spíše o rozpoznání jemných nuancí, které však mohou účinnost výuky matematiky výrazně ovlivnit. K tomuto rozpoznání máme, na rozdíl od učitele
přímo ve výuce, dobré podmínky – přemýšlíme o situaci až následně,
máme k dispozici její přepis, a můžeme tedy v klidu navrhovat alternativy a promýšlet důsledky.
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2 Konstruktivistické přístupy
k vyučování matematice
Pedagogika jako věda se vždy snažila formulovat základní pravidla,
která by zajistila efektivnost výuky. Rozborem úspěšných postupů tak
postupně vznikal soubor pedagogických zásad, tedy obecných norem
podmiňujících úspěch pedagogické práce. Zásady jsou vždy formulovány
z hlediska určité filozofické koncepce a navíc je ovlivňují jednotlivé teorie
vzdělávání, což vede k tomu, že obecně uznávaný soubor zásad dosud nevznikl a v podstatě zřejmě vzniknout ani nemůže. Stejně tomu je i ve výuce matematiky, proto jsou principy formulované níže nutně subjektivní
a nepostihují všechny aspekty (účinné) výuky. Vždy záleží na tom, jaký záměr pedagogický a oborově didaktický svou výukou plníme.
Otázka k zamyšlení
Pokuste se v několika bodech zformulovat svůj náhled na dobrou praxi
ve vyučování matematice.
Již nějakou dobu se hodně hovoří o přístupech k vyučování založených
na konstruktivismu. Konstruktivismus není jasně vymezenou teorií, ale skládá se z mnoha proudů a neustále se vyvíjí. Také dostává celou řadu přívlastků podle toho, jaké aspekty poznání a výuky akcentuje (radikální, sociální,
didaktický apod.). Není mým cílem podat evidenci různých typů konstruktivismu, ani se k jedné z nich jednoznačně přihlásit. Konstruktivismus není
primárně teorií vyučování, ale teorií učení, věřím tedy, že sám způsob projekce jeho zásad do vyučování je vlastním konstruktem každého.
V českém prostředí jsou nejznámějšími představiteli konstruktivistického vyučování M. Hejný a F. Kuřina (2009), kteří formulovali tzv.
desatero didaktického konstruktivismu (kráceno):
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1. Matematika je chápána jako specifická lidská aktivita, ne jen jako
její výsledek.
2. Podstatnou složkou matematické aktivity je hledání souvislostí,
řešení úloh a problémů, tvorba pojmů, zobecňování tvrzení, jejich
prověřování a zdůvodňování.
3. Poznatky jsou nepřenosné, vznikají v mysli poznávajícího člověka.
4. Tvorba poznatků se opírá o zkušenosti poznávajícího.
5. Základem matematického vzdělávání je vytváření prostředí podněcujícího tvořivost.
6. K rozvoji konstrukce poznatků přispívá sociální interakce ve třídě.
7. Důležité je použití různých druhů reprezentace a strukturální budování matematického světa.
8. Značný význam má komunikace ve třídě a pěstování různých jazyků matematiky.
9. Vzdělávací proces je nutno hodnotit minimálně ze tří hledisek: porozumění matematice, zvládnutí matematického řemesla, aplikace
matematiky.
10. Poznání založené na reprodukci informací vede k formálnímu poznání.2
Pro bližší popis jednotlivých principů viz (Hejný, Kuřina, 2009) – kniha je velmi čtivá, obsahuje celou řadu praktických ilustrací.
Pro stručnost budu pro vyučování založené na konstruktivistických
přístupech, v němž je velký důraz kladen na porozumění matematice
a pro něž je důležitý rozvoj každého žáka v matematice, používat termín podnětná výuka.
Pro podnětné vyučování matematice je klíčový důraz na vlastní aktivitu žáka. V mysli žáka by v ideálním případě měl postupně vznikat
2

Termín formální poznání je zde použit ve smyslu tzv. teorie univerzálních, resp. generických, modelů (Hejný, 2004) jako poznání, které není založeno na porozumění dané problematice, ale spíše na paměti. Teorie generických modelů je teorie poznávání v matematice
(jak se žáci zmocňují matematických poznatků), která je v českém prostředí už dostatečně
známá. V kurzu didaktiky matematiky se též vyučuje. Její bližší popis jde nad rámec tohoto
textu, nicméně v literatuře je několik odkazů, kde se s ní může čtenář blíže seznámit.
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svět matematiky, který pro něj bude mít smysl a přitom bude v souladu
s matematikou, jak ji vnímá odborná veřejnost. To klade velké nároky
na učitele, který nepředkládá hotové poznatky, které má žák reprodukovat, ale ukazuje mu cesty, kterými se on sám k takovému poznání
může dopracovat.

2.1 Principy podnětné výuky
(Stehlíková, 2006; 2007)
Výuku můžeme charakterizovat z různých hledisek. Jedná se o komplexní proces, kde se střetává celá řada proměnných a každá z nich si
žádá důkladnou pozornost – učitel, jeho výukový styl, jeho přesvědčení apod., žáci a jejich osobnostní charakteristiky, jejich přístup k učení
apod., vyučovací obsah atd. Zde se soustředím jen na charakteristiku
podnětné výuky z hlediska učitele a jeho činnosti při výuce prostřednictvím sedmi principů. Principy popisují vyučování matematice počínaje
motivací a konče diagnostikou.

1. Učitel probouzí zájem dítěte o matematiku
a její poznávání.
Otázka motivace žáků je v podstatě nejdůležitější stránkou vyučování matematice, protože bez motivace nemůže dojít k žádnému poznávání. V současné době se zdůrazňuje zejména motivace praktickými
aplikacemi matematiky, ovšem ukazuje se, že nejcennější je motivace
radostí z úspěchu, z dosažení výsledku v matematickém bádání, jakkoli
z našeho pohledu triviálního. Pokud učitel svým způsobem výuky vytváří (třeba nevědomky) dojem, že podstatou matematiky je pamatování si
vzorců, pak bude žák zřejmě jen stěží motivován k matematické práci.
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Otázka k zamyšlení
Najděte příklad, kdy jste se při svém vlastním učení se matematice cítili motivovaní, případně demotivovaní, a snažte se formulovat příčiny.
Pokud již učíte, uveďte příklad, kdy se vám podařilo žáky dostatečně
motivovat k práci – co fungovalo a proč.

2. Učitel předkládá žákům podnětná prostředí
(úlohy a problémy).
Za podnětné lze považovat takové prostředí (úlohy, problémy), které
je pro žáka motivační (chtějí se jím zabývat), vede ke konstrukci nových
matematických poznatků nebo přináší nové matematické souvislosti
a umožňuje přitom žákům využít jejich předchozích znalostí a zkušeností. Může se jednat o problém z praxe, ale i o problém čistě matematický. K jeho řešení využívá žák své dosavadní poznatky a zkušenosti, ale
může též vyhledávat v literatuře, v učebnicích, ptát se na radu apod.
Úkol
Vytvořte nebo najděte v literatuře úlohu pro žáka základní školy / střední školy, která je podle vašeho názoru motivačně silná a která se dá řešit
různými strategiemi a na různé úrovni. Popište strategie jejího řešení.

3. Učitel podporuje žákův aktivní přístup
k získávání poznatků.
Jde o aktivní přístup v tom smyslu, že žák skutečně přemýšlí o matematice a snaží se dopátrat podstaty problému. Matematika je chápána
jako činnost, a to činnost žáka.
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Otázka k zamyšlení
Jakými prostředky může učitel tento aktivní přístup podporovat/tlumit?

4. Učitel rozvíjí u žáků schopnost samostatného a kritického
myšlení v matematice.
Tento princip úzce souvisí s předchozími dvěma. Předpokladem
toho, abychom u žáků rozvíjeli schopnost samostatného a kritického
myšlení, je správná práce s úlohou a důraz na žákovu aktivní činnost.
Učitel vede žáky ke kladení vlastních otázek týkajících se matematiky,
formulování hypotéz a jejich ověřování. Nepředává jen hotové poznatky, ale vede žáky k jejich samostatnému odhalování.
Otázka k zamyšlení
Jakými prostředky lze rozvíjet žákovu schopnost samostatného a kritického myšlení v matematice? Jaké jsou naopak faktory, které tomu spíše
zabraňují?

5. Učitel nahlíží na chybu žáka jako na vývojové stádium
žákova chápání matematiky a impulz pro další práci.
Ve školní praxi často převládá negativní postoj k chybě (žák ani učitel se jí dopouštět nemá). Podnětné vyučování naopak nahlíží na chybu jako na přirozené vývojové stádium poznávání, které umožňuje
jak žákovi, tak učiteli se z ní poučit (tedy přijít na to, v čem vlastně žák
skutečně chybuje, odhalit příčinu a zjednat nápravu). Chyba by neměla
být penalizována, ale využita jako odrazový můstek další práce. Děti by
měly být vedeny k samostatnému odhalování chyby, k hledání podstaty věci.
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Otázka k zamyšlení
Popište takovou reakci učitele na chybu žáka, která je podle vás vhodná/nevhodná.

6. Učitel iniciuje a moderuje diskuse se žáky a mezi žáky
o matematické podstatě problémů.
Jednou z kompetencí, které mají být podle RVP rozvíjeny ve všech
předmětech, je komunikativní kompetence. Tato kompetence může být
rozvíjena i v hodině matematiky, avšak je nutné zdůraznit, že podkladem k diskusím mezi učitelem a žákem a zejména mezi žáky navzájem
musí být nějaký matematický problém, o jehož matematické podstatě
se diskutuje. Nelze diskutovat bez obsahu.
Úkol
Navrhněte takovou úlohu a její implementaci, která má podle vašeho
názoru potenciál stát se dobrým podkladem pro matematickou diskusi
žáků. Pokud už učíte, uveďte příklad z vlastní praxe.

7. Učitel se u žáků orientuje na diagnostiku porozumění.
Tradiční školní vyučování matematice často vede žáky k tomu, aby rychle a pokud možno bezchybně reagovali na úkoly a otázky, které jim klade
učitel. Často to jsou otázky s nuceným výběrem, otázky zjišťovací nebo je
dokonce otázka učitelem formulována jako částečná odpověď, kterou má
žák pouze doplnit podle očekávání učitele. Pokud ji nikdo z žáků pohotově nezodpoví, odpovídá si často učitel sám. Tímto způsobem však nelze
diagnostikovat žákovo porozumění matematickému poznatku. To lze diagnostikovat např. zadáním nestandardně formulovaného problému.
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Úkol
Napište několik otázek (úkolů), pomocí nichž může učitel zjistit, zda žák
rozumí sčítání zlomků.
U každého principu je možné si položit otázku Jak? Co? Do jaké míry?
Proč?: Jak má učitel probouzet zájem dítěte o matematiku? Co znamená žákova aktivní činnost? Proč podporovat ve třídě diskusi? Čeho tím
dosáhneme? apod. Na tyto otázky neexistuje jednoznačná odpověď,
odpovědi jsou kontextově závislé. (Moje chápání jednotlivých principů bude jasnější z ilustrací z konkrétní výuky níže.) Co bude fungovat
v jedné třídě, nemusí mít ani u stejného učitele stejné výsledky v jiné
třídě. Navíc splnění uvedených principů samo o sobě žádoucí výsledek
nezaručí. Do hry se dostávají i další vlivy jako charakteristiky žáků, jejich momentální dispozice, celkové klima ve třídě, ve škole, v rodině,
ve společnosti, vzájemné působení se spolužáky, vyučovací styl učitele
a učební typ žáka apod. To vše je nutné mít na zřeteli, nicméně nemělo
by nás to odrazovat od promýšlení, co může k účinné výuce vést.
Principy podnětné výuky samozřejmě nejsou disjunktní, jsou navzájem provázané a bylo by jistě možné najít i jejich hierarchické uspořádání. Je možné říci, že každý princip souvisí se všemi ostatními. Tím,
že učitel podporuje žákovu aktivní činnost, probouzí jeho zájem o matematiku a její poznávání, rozvíjí u něj schopnost samostatného a kritického myšlení a iniciuje a moderuje diskusi se žáky a mezi žáky apod.
Seznam principů už svou podstatou nemůže být úplný, lze ho jistě rozšiřovat a zpřesňovat.
Úkol
Podívejte se na čtyři české vyučovací hodiny pořízené v rámci TIMSS
1999 Video Study (viz http://timssvideo.com/videos/Mathematics)
a analyzujte je z hlediska výše uvedených sedmi principů.
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Otázka k zamyšlení
Jak byste principy opravili či doplnili, aby lépe vyhovovaly vašemu pojetí podnětné výuky? Které z nich vás nejvíce oslovují?

2.2 Poznámka o ilustracích a o znalosti matematiky
Výčet principů sám o sobě nestačí, je třeba jejich obsah více prokreslit. K tomu budou využity příběhy z praxe.
Použité ilustrace pocházejí z reálné výuky. Jsou získány z mnoha zdrojů: z některých odborných publikací, ze zkušeností studentů
učitelství, z vlastní výuky, z vlastních náslechů u učitelů i studentů
a z velké části z nahrávek hodin získaných v rámci TIMSS 1999 Video
Study. Vždy se při popisu ukázky snažím o maximální objektivitu,
ovšem bylo by naivní domnívat se, že se to skutečně vždy podařilo. I pokud popisujeme situaci, kterou jsme zažili nebo kterou máme
možnost opakovaně vidět na videozáznamu, dopouštíme se tím
současně i určité interpretace. Tím, že něco zanedbáme, něčeho si
nevšimneme, nebo naopak něco vyzdvihneme, už událost do určité
míry interpretujeme. Komentáře představují můj pohled, ovlivněný
mými zkušenostmi, ať už z vlastní výuky, nebo z náslechů na hodinách různých učitelů, četbou odborné literatury, diskusemi s kolegy
a studenty apod. Ovšem týkají se těch aspektů výuky matematiky,
u nichž je již výzkumně prokázán jejich vliv na kvalitu matematického
poznání žáka.
Konečně musím zdůraznit, že nejde o kritiku práce učitelů, i když
často bude úryvek využit pro ilustraci z mého pohledu negativního
jevu. Vycházím z toho, že vše, co učitel činí, činí v dobré víře, že tím
pomůže žákovi chápat matematiku. Často je téměř nemožné bez hluboké reflexe výuky přijít na to, že některé učitelovy činnosti tento cíl
neplní. Na druhou stranu pro úplné pochopení situace nám zpravidla
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chybí řada informací. Nevíme například, jaký měl učitel ke svému rozhodnutí důvod, z jakých alternativ v tu chvíli vybíral. Neznáme jeho
žáky a situaci ve třídě tak jako on. Přesto se troufale pokoušíme situaci interpretovat. Úryvky z praxe zde plní úlohu edukační, chceme se
z nich poučit.
I když to považuji za samozřejmé, zdůrazňuji zde, že bez dobré
znalosti matematiky sebelepší principy účinné vyučování nezajistí.
Aby mohl učitel vybírat či tvořit podnětná prostředí a vhodně s nimi
ve svých hodinách pracovat, musí jim především do všech důsledků
rozumět, a má-li ve svých hodinách rozvíjet matematické myšlení,
musí být především sám takového myšlení schopen. Pro didaktické
promýšlení problematiky je nezbytná především její dobrá odborná
znalost. Proto by se i učitel z praxe měl vzdělávat nejen v didaktice
a metodice, ale též v matematice.
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3 Různé přístupy k výuce stejného
tématu (Vondrová, 2013)3
V tomto oddíle budu ilustrovat své chápání podnětného vyučování matematice na příkladu různých přístupů k výuce jednoho tématu,
a sice vět o shodných trojúhelnících. Nejdříve si je zopakujme:
• sss: Dva trojúhelníky, které se shodují ve všech třech stranách, jsou
shodné.
• sus: Dva trojúhelníky, které se shodují ve dvou stranách a úhlu jimi
sevřeném, jsou shodné.
• usu: Dva trojúhelníky, které se shodují v jedné straně a úhlech přilehlých k této straně, jsou shodné.
• Ssu: Dva trojúhelníky, které se shodují ve dvou stranách a úhlu proti
větší z nich, jsou shodné.
Dodejme, že tyto věty o shodnosti jsou zároveň i věty o jednoznačném sestrojení trojúhelníka. V případě konstrukce podle věty sss musí
platit trojúhelníková nerovnost, u konstrukce podle vět sus a Ssu musí
být úhel menší než 180o a u konstrukce podle věty usu musí být součet
obou úhlů menší než 180o.
Nyní bude postupně uvedeno pět možných způsobů, jak tyto věty
žákům zprostředkovat. Vycházím přitom z učebnic, článků, videozáznamů hodin i vlastní zkušenosti.

3

Přístupy jsou v této podobě publikovány v časopise Učitel matematiky. Protože časopis
není dostupný na webu, využila jsem modifikovaný text i zde, doplněný o příslušné úkoly
a otázky.
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3.1 Sdělení
Věty o shodných trojúhelnících jsou napsány (např. v učebnici)
nebo vyřčeny učitelem, žák si je opíše a řeší standardní úlohy. Ověřuje
například, že jsou dva konkrétní trojúhelníky shodné, pokud se shodují
ve dvou stranách a úhlu jimi sevřeném, konstruuje trojúhelník, u kterého zná příslušné údaje, apod.
Z rozhovoru s učitelem základní školy (učí 9 let): „Vždycky na začátku udělám to, že narýsujeme shodné trojúhelníky a řeknu jim: pokud
se shodují ve třech stranách, tak tam je všechno shodné, i výšky, těžnice. Nebo pokud se shodují ve straně a dvou přilehlých úhlech k té
straně, pak tam je zase všechno shodné. Snažím se, aby… Pokud splní
jednu ze tří podmínek, tak potom už je tam všechno shodné. Toto je
důležité, aby si zapamatovali. Myslím si, že to nechápou.“

3.2 Otázky
Žáci dostávají otázky, které je mají navést k větám o shodných trojúhelnících. Vlastně otázky už v sobě věty do jisté míry obsahují, ovšem
současně upozorňují i na problematická místa, například zda stačí, aby
se trojúhelníky shodovaly ve třech úhlech.
Taková sada otázek je např. v učebnicích pro osmiletá gymnázia
(Herman a kol., 1995):
• Stačí ke shodnosti trojúhelníků shodnost stran?
• Stačí ke shodnosti trojúhelníků shodnost úhlů?
• Stačí ke shodnosti trojúhelníků shodnost jedné strany a dvou úhlů?
• Stačí ke shodnosti trojúhelníků shodnost dvou stran a jednoho
úhlu?
Je zřejmé, že využití toho, co navrhuje učebnice, ve výuce záleží
do velké míry na učiteli.
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Otázka k zamyšlení
Čím bude charakteristická implementace těchto otázek ve výuce, která
je vysoce instruktivní/podnětná?

3.3 Obálka (www.learner.org4)
Přístup pochází z hodiny matematiky v USA, jejíž záznam je k vidění na internetu. Žáci pracují ve skupinách. Každá skupina dostane
obálku a v ní tyto lístečky:
|AC| = 3 cm
úhel CAB = 53o

|BC| = 4 cm
úhel CBA = 37o

|AB| = 5 cm
úhel BCA = 90o

Žáci mají pracovní list s tabulkou. Úkol zní vytáhnout lísteček, zapsat
příslušný údaj do tabulky a narýsovat to, co je na lístečku zadané. Pak se
má vytáhnout další lísteček, zapsat údaj do tabulky a narýsovat příslušnou úsečku či úhel. To se má opakovat tak dlouho, dokud nelze narýsovat celý trojúhelník.
Když je trojúhelník narýsován, mají žáci vytáhnout zbylé lístečky a zkontrolovat, zda trojúhelník odpovídá všem údajům v obálce. Pokud tomu tak
není, mají hledat příčinu. (Nenarýsovali někde něco špatně? Nepoužili nějaký údaj, který na lístečku nebyl?) Pokud tomu tak je, mají si do tabulky
zapsat, které údaje potřebovali, aby trojúhelník narýsovali. Cílem je, aby
žáci sami objevili věty o shodných trojúhelnících. Učitelka jim tento cíl explicitně neříká, nicméně je motivuje k tomu, aby našli co nejmenší počet
údajů, které jsou třeba pro jednoznačnou konstrukci trojúhelníka.
Na videozáznamu hodiny můžeme pozorovat, že žáci pracovali
ve skupinách, diskutovali o tématu, rýsovali a zapisovali údaje do tabul4

Hodina, v níž je použit tento přístup, je v anglickém jazyce (s titulky) ke zhlédnutí na stránce http://www.learner.org/resources/series34.html?pop=yes&pid=936#, hodina má název
Exploring Congruence.
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ky. V průběhu hodiny se vyskytly některé zajímavé situace. Např. žák si
postupně vybral dva údaje a řekl učitelce, že už umí narýsovat trojúhelník. Reakce učitelky byla: „Fajn, pokud umíš udělat trojúhelník, narýsuj
ho. Pak si u svého trojúhelníku zkontroluj zbylé rozměry, zda odpovídají
těm z obálky.“ Učitelka neprozradila, že dva údaje nestačí, jen zopakovala základní pokyn. Aktivita je do značné míry „samoopravná“ – žáci
sami mohou zjistit, kdy už úkol splnili a zda správně.
U další skupiny došlo k tomu, že si žáci např. vytáhli velikost úsečky
AB a pak si vytáhli velikost úhlu ACB. Ptali se učitelky, co mají dělat, protože mají sice AB, ale nevědí, kam mají umístit C. Učitelka toho využila
pro pokyn celé třídě – pokud se žáci dostanou do bodu, kdy nemohou
pokračovat v konstrukci, mají si vytáhnout další údaj.
Na konci aktivity následovala prezentace řešení (tedy vlastně jednotlivých vět) u tabule, během níž žáci živě diskutovali a hledali argumenty pro
svůj způsob. Zcela přirozeně se vynořila i otázka, zda pro shodnost trojúhelníků stačí shodnost jejich tří vnitřních úhlů, a žáci sami ji zodpověděli.
Otázka k zamyšlení
Myslíte, že na průběh hodiny mělo vliv to, že lístečky obsahovaly popis pravoúhlého trojúhelníka? Jak by se situace změnila, kdyby to byl obecný trojúhelník? Je možné, že někteří žáci si odnesli z hodiny dojem, že popsané
způsoby platí jen pro pravoúhlý trojúhelník. Jak byste tuto situaci vyřešili?

3.4 Taška (Reynolds, 2002)
Tento námět pochází z časopisu The Mathematics Teacher, přičemž
se jedná o popis skutečné vyučovací hodiny.
Učitel měl připraveno několik trojúhelníků vystřižených z tvrdého papíru, u nichž měl předem zjištěny velikosti vnitřních úhlů i délky
stran. Jeden trojúhelník vybral, krátce ukázal žákům a schoval do tašky.
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Žáci byli rozděleni do skupin po třech či po čtyřech. Jejich úkolem
bylo pomocí co nejmenšího počtu dotazů sestrojit a následně vystřihnout stejný trojúhelník, jaký měl učitel.
Aby se žáci navzájem neovlivňovali (a nerušili), psaly skupiny své
dotazy postupně na papír. Učitel chodil po třídě a také písemně na ně
odpovídal. Odpověděl na všechny otázky, i když věděl, že některé z nich
žákům k sestrojení trojúhelníka nepomohou. Objevily se např. otázky
typu „Jaká je délka strany?“, „Je trojúhelník tupoúhlý?“ apod. Když bylo
třeba otázku upřesnit, mohli žáci načrtnout obrázek a na něm ukázat,
co by chtěli znát.
Když skupina narýsovala trojúhelník, učitel zkontroloval správnost
tím, že na něj přiložil svůj vystřižený trojúhelník. Pokud se trojúhelníky kryly, zapsal zkratkou, jaký způsob k sestrojení trojúhelníka skupina
použila. Následovalo druhé kolo otázek, ovšem s jiným trojúhelníkem
(učitel už prozradil, že minimální počet otázek je 3). Ve druhém kole
však skupina nesměla použít stejnou kombinaci otázek jako v prvním
kole. Celá aktivita se opakovala tak dlouho, dokud se ve třídě neobjevily
všechny věty o shodných trojúhelnících.
Nakonec byla zařazena prezentace všech nalezených způsobů řešení u tabule – učitel vybral skupiny tak, aby se formulovaly všechny věty
o shodných trojúhelnících.
V roce 2009 vyzkoušeli tento přístup studenti učitelství v rámci
experimentálního vyučování v 7. ročníku, který jsem tehdy vyučovala
na jedné běžné základní škole. Hodině jsem byla přítomna jako pozorovatel. Žáci byli aktivitou doslova nadšeni a udrželi pozornost po celou
dobu (celkem cca 50 minut). Tím, že psali své otázky na papír a studenti jim písemně odpovídali, byla hodina poměrně klidná. (V hodině byli
přítomni dva studenti, protože se oba přihlásili na mou výzvu k výukovému experimentu. Ve výuce se střídali.)
V hodině se objevila celá řada zajímavých momentů. Žáci měli např.
tendenci napsat hned několik otázek najednou – učitel (student) však
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odpověděl vždy jen na jednu z nich. Bylo tedy nutno všem žákům znovu zdůraznit, že mají napsat jen jednu otázku, nechat si ji zodpovědět
a hned získanou informaci použít pro konstrukci. Teprve pak se píše další otázka. Dále se ukázalo, že je nutné znát předem i takové hodnoty pro
daný trojúhelník, jako je obsah a obvod, protože se žáci na ně ptali.
Žáci se často ptali neadresně: „velikost jedné strany“ (na to učitel
zapsal velikost jedné libovolné strany), „velikost jednoho úhlu“ (učitel
zapsal velikost libovolného úhlu). Tuto situaci jsme nepředpokládali,
ale nakonec se ukázala jako poučná. Žáci si totiž uvědomili užitečnost
označení i nutnost značení trojúhelníka podle konvence, aby si s učitelem rozuměli.
Zpočátku se objevovaly otázky typu „Je trojúhelník tupoúhlý?“,
„Jaký má trojúhelník obvod/obsah?“ apod. Učitel na ně vždy odpověděl, žáci sami ve fázi rýsování zjistili, že tato informace pro ně není
užitečná. Postupně všechny skupiny zacílily pozornost na velikosti
stran a úhlů.
Podle očekávání všechny skupiny jako první objevily větu sss (konečně podle této věty rýsovali žáci trojúhelníky už na prvním stupni).
Většina z nich jako druhou možnost vyzkoušela kombinaci „uuu“, ovšem
sami přišli na to, že taková věta neplatí. Přičemž někteří si to uvědomili
už ve fázi rýsování, kdy se ukázalo, že nemají „kam úhly přichytit“, jiní
však až při kontrole shodnosti překrytím jejich trojúhelníka a trojúhelníka učitele. Tito žáci si prostě nějakou délku strany zvolili a teprve když
se ukázalo, že jejich trojúhelník se s učitelovým neshoduje, naplno si
uvědomili, že to není možné.
Ve druhé části aktivity proběhla prezentace nalezených způsobů řešení. Po větě sss vyvolal učitel Janu, která prohlásila, že potřebovala „tři
úhly a k tomu jednu stranu“. Učitel ji nechal diktovat jednotlivé kroky
a přitom rýsoval na tabuli. Ukázalo se, že šlo v podstatě o větu usu a poslední údaj, třetí úhel, vlastně Jana potřebovala pro sebe jako kontrolu.
Tento jev se objevil u více žáků.
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V jedné skupině se objevil zajímavý návrh: „Jedna strana a dva
úhly, ale nejde o větu usu.“ Ukázalo se, že žáci si velikost třetího úhlu
dopočítali. Učitel přivedl žáky k tomu, že si tak vlastně situaci převedli na větu usu.
Tyto zajímavé momenty vedly k živým diskusím učitele se žáky
i mezi žáky, jichž se zúčastnila téměř celá třída. Protože si žáci situace
sami prožili, projevovali velký zájem na jejich řešení.

3.5 Diktát
Tento přístup pochází z TIMSS 1999 Video Study.5 Jedná se o hodinu
v 8. ročníku v Austrálii, přítomno bylo 26 žákyň.
Učitelka vysvětlila, co budou žákyně dělat, a zdůraznila hlavní cíl.
Žákyně dostaly pracovní list s těmito úkoly:
• Narýsuj trojúhelník. Napiš si kroky konstrukce.
• Přečti kroky konstrukce ostatním ve skupině, kteří budou trojúhelník podle tvého diktátu rýsovat.
• Nově narýsovaný trojúhelník ve skupině vystřihněte a přiložte
na původní trojúhelník. Jsou trojúhelníky shodné?
• Jaký je minimální počet údajů (velikost stran a úhlů), které musíš sdělit spolužačce, aby narýsovala trojúhelník, který je shodný
s tvým?
Učitelka prozradila, že se hledají čtyři způsoby, jak vytvořit soubor
instrukcí ke konstrukci shodného trojúhelníka. Žákyně pracovaly v malých skupinách, v hodině byl trochu ruch, ale z videozáznamu se zdá,
že všechny pracovaly na zadaném úkolu. Učitelka obcházela třídu a odpovídala na nemnohé dotazy. Většinou si však nechala vysvětlovat, jak
5

Viz http://timssvideo.com/timss-video-study – zde jsou informace o této studii a odkazy
na některé publikace v angličtině. Na stránce http://timssvideo.com/videos/Mathematics
je 28 nahraných hodin z výuky matematiky v 8. ročníku v sedmi zemích, které se studie
zúčastnily (včetně České republiky). Hodina týkající se shodných trojúhelníků je zde: http://
timssvideo.com/27. U všech hodin jsou i titulky v angličtině.
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žákyně postupovaly a proč. Jednotlivé skupiny jí ukazovaly, jaké trojúhelníky sestrojily a jaké pokyny vypracovaly. Učitelka nekomentovala,
zda to je správně, nebo ne, spíše kladla doplňující otázky a přeformulovala pokyny dívek tak, aby obsahovaly pojmy „velikost strany“ a „velikost úhlu“.
V průběhu hodiny se objevily zajímavé situace. Např. jedna žákyně diktovala pokyny ve formě „narýsuj horizontální a vertikální úsečku“.
Učitelka ji při diskusi upozornila, že vlastně řekla jeden pokyn, a sice
„narýsuj pravý úhel“. Objevil se též problém, co je vlastně jeden pokyn.
Např. pokyn „narýsuj úhel o velikosti 60o“ žákyně diktovala jako sérii
několika instrukcí: „narýsuj úsečku, přilož úhloměr, naměř atd.“ V takových situacích učitelka upozornila na to, co vlastně konstrukcí nakonec
vzniklo (úsečka určité délky, úhel určité velikosti).
Když učitelka viděla, že jsou dívky hotovy, sumarizovala to, co objevily. Nechala si diktovat jednotlivé pokyny a přitom črtala trojúhelník
na tabuli a zapsala zkratkou příslušnou větu. Ze záznamu je patrné, že
žákyně jsou zvyklé diskutovat; doplňovaly učitelku, přerušovaly ji a navrhovaly svá řešení. Objevila se též otázka, zda stačí znát velikosti tří
vnitřních úhlů, kterou žákyně s pomocí učitelky vyvrátily. Kromě vět sss,
usu, sus se objevil též speciální případ věty Ssu, který učitelka označila
RHS (pravý úhel, přepona, strana).
V roce 2010 vyzkoušela tento přístup jedna studentka učitelství
matematiky v rámci své praxe. V podstatě zopakovala části hodiny tak,
jak se objevují v australské hodině, jen žáci pracovali ve dvojicích, ne
ve skupinách. Aktivita trvala i s opakováním shodnosti útvarů jednu vyučovací hodinu. Žáci pracovali s nadšením, i když nebyli na podobný
způsob výuky vůbec zvyklí. Nikdo nepřišel na větu usu, což studentka
vyřešila tak, že žákům jednu sadu těchto údajů nadiktovala a nechala je
trojúhelník narýsovat.
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3.6 Závěr
Otázka k zamyšlení
Pět výše uvedených způsobů lze uspořádat na pomyslné ose od nejvíce
instruktivního přístupu (kdy jsou věty žákům předány jako hotová věc)
až po přístupy, které jsou do různé míry konstruktivistické. Charakterizujte kritéria, podle nichž bylo toto uspořádání uděláno.
Pro uspořádání přístupů od Sdělení po Diktát jsem použila tato kritéria:
• míru žákova aktivního přístupu k učení: jakou roli hrál při tvorbě
nového poznatku.
• do jaké míry žáci věděli, na co se mají soustředit: zatímco u Sdělení
a Otázek je víceméně jasné, jak věty zní a o co v nich jde, u aktivity
Obálka žáci sice vědí, že důležité jsou délky stran a velikosti úhlů,
ovšem musejí sami objevit, která jejich kombinace je správná; u aktivit Diktát a Taška musejí žáci sami přijít i na to, že to, na čem záleží,
jsou délky stran a velikosti úhlů, a naopak, že některé vlastnosti trojúhelníka zde roli nehrají (např. jeho typ nebo obsah).
• do jaké míry může učitel přímo ovlivňovat poznávací proces žáka:
např. u aktivity Diktát probíhá aktivita hlavně mezi žáky a učitel má
omezený vliv na to, jak se vyjadřují a o čem hovoří.
• do jaké míry je důležitá komunikace mezi žáky a žáků s učitelem: zejména tři poslední přístupy jsou z tohoto hlediska důležité, přičemž
přirozeně vedou žáky k potřebě přesného vyjadřování.
• do jaké míry sleduje aktivita i jiné cíle než jen zvládnutí vět o shodných trojúhelnících: zejména u posledních tří přístupů jde také o to, že
se žáci učí určitému přístupu k řešení problémů; učí se přemýšlet, spoléhat se sami na sebe, snaží se formulovat hypotézy o matematických
objektech a ověřovat jejich správnost, učí se matematicky vyjadřovat.
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Dodejme, že vždy záleží na učiteli, jak ve své konkrétní třídě přístupy zrealizuje, jak velký prostor dá žákům a jakou pomoc jim poskytne.
Závěrem si dovolím konstatovat, že v případě výuky v mé třídě (přístup
Taška) bylo velmi příjemné vidět i slabé žáky, jak nadšeně pracují, a to
v matematice. Nešlo přitom o hru, která se snaží „zatajit“, že se vlastně
jedná o matematiku, ale o skutečnou matematickou práci. Žáci však byli
do aktivity zataženi, měli pocit, že společně něco tvoří, a současně i slabí žáci mohli pocítit úspěch. Jistě, nejde to vždy. Ne vždy se nám podaří
žáky dostatečně motivovat, ne vždy se podaří najít takový způsob, který
povede k danému cíli a přitom bude pro žáky přitažlivý, ne vždy se podaří zopakovat s úspěchem přístup, který v jiné třídě fungoval dobře.
Náročnost učitelské práce však spočívá právě v tom neustálém hledání
optimálního přístupu k výuce. Neměli bychom si ji zjednodušovat tím,
že poznatky vyslovíme a necháme je žáky pouze procvičovat.
Otázka k zamyšlení
Rozmyslete si rizika, která plynou z použití přístupů, v nichž hraje větší
roli při tvorbě poznatků žák, a navrhněte, jak jim předcházet či čelit.
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4 Příběhy z hodin matematiky
Teoretické poznatky uvedené ve druhé kapitole nejlépe ozřejmí
dobře volené příklady, v našem případě půjde vesměs o úryvky z reálného vyučování. V kurzech didaktiky matematiky je řada z nich zprostředkována posluchačům prostřednictvím autentických videozáznamů, zde
se musíme omezit jen na jejich stručný popis a komentář.6 Doporučuji
čtenáři, aby se nad každou ukázkou nejdříve sám zamyslel, než si přečte
můj komentář. Může s ním samozřejmě i polemizovat!
Vysvětlivky: Písmenem U bude označen učitel, písmenem Ž žák, písmeny ŽŽ více žáků. Číslování je průběžné a slouží jen pro potřeby odkazování na jednotlivé promluvy.

4.1 Otáčení (Boaler, 2002, s. 30)
Ukázka pochází z jedné vyučovací hodiny v USA, v níž se probírá
otáčení.
Na tabuli je nakreslen obr. 1a.
1
1

Obr. 1a

3

3

Obr. 1b

U1: Máme-li úsečku délky 3 a úsečku na ni kolmou délky 1, co se stane,
pokud to otočíme o 90 stupňů?
ŽŽ2 [vykřikují]: Jde to dokola. Doleva. Doprava.
U3: Jak to bude?
6

Některé z níže uvedených ukázek s komentářem byly publikovány v kapitole (Stehlíková,
2007).

27

Ž4: Jde to nahoru.
U5: Ano, nahoru, že? [Nakreslí obr. 1b. Žáci se dívají na obrázek a nereagují.]
U6: Vidíte, co se stalo? Vyměnily se, úsečka délky 3 jde nahoru a délka 1
jde napříč, takže si pamatujte, že když děláte rotaci o 90 stupňů, prostě
si vzpomeňte, že se mají vyměnit.
Otázka k zamyšlení
Okomentujte tuto ukázku zejména z hlediska principů 2, 3 a 4.
V této ilustraci je použita potenciálně podnětná úloha silně instruktivním způsobem. Otázka U1 není matematicky korektní, není určen střed otáčení (a vlastně ani směr otáčení). Místo toho, aby si žáci
experimentálně vyzkoušeli, co se s úsečkami při konkrétním otáčení
stane, nechá je učitel v podstatě hádat (ŽŽ2, Ž4) – mnoho možností
není. Zdá se, že otázka učitele žáky zřejmě nemotivovala k přemýšlení,
ale k hádání.
Učitel zřejmě čeká na slovo, které by korespondovalo s tím, co on
sám chce říci. Odpověď Ž4 „Jde to nahoru.“ (ale co? jak?) bere jako klíčové slovo a kreslí na tabuli výsledek. Je pochopitelné, že žáci na obrázek
nijak nereagují. S trochou přehánění můžeme říci, že poslední větou
učitel dává najevo, že v matematice se nemusí přemýšlet, že si stačí pamatovat pravidla. Pravidlo, které zde formuluje, však není obecně platné a těžko se můžeme dohadovat, jak se vlastně má při rotaci o 90 stupňů uplatňovat. Z mého pohledu jde o vyučovací praktiku, která nevede
k podnětné výuce.
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4.2 Součet vnitřních úhlů (Stigler, Hiebert, 1999)
Ukázka pochází opět z jedné vyučovací hodiny v USA. Žáci měli
za domácí úkol změřit úhly v konvexním šestiúhelníku na obrázku 2
(šestiúhelník bez čárkovaných úseček) a sečíst jejich velikosti. Druhý
den se učitel zeptal, zda všichni získali výsledek blízký 720 stupňům.
Žáci přisvědčili a učitel začal situaci dále rozvíjet.

Obr. 2

U1: Kdybych vzal ten úhel D a přesunul ho sem dolů, změní se ten součet? [Šestiúhelník, jehož dvě strany tvoří čárkované úsečky.]
Ž2: Ne.
U3: Neměl by, že? Proč? Stále mám kolik úhlů?
Ž4: Stále máte šest.
U5: Stále mám šest úhlů. Existuje vzorec a budeme se ho učit po jarních prázdninách, ale dám vám teď aspoň nápovědu. Když vezmu počet
stran a odečtu dva a vynásobím to číslo 180 stupni, tak dostanu, kolik je
součet úhlů. Kolik stran má tento útvar? [Pauza.]
U6: Šest. Ano? Počet stran mínus dva mi dá co?
Ž7: Čtyři.
U8: Čtyři. Kolik je čtyřikrát 180 stupňů?
Ž9: 720.
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U10: A mělo to být 720, že? Kolik stupňů by mělo být u pětiúhelníka?
[Pauza.] Vezměte si vzorec, počet stran je pět … odečtěte dva a násobte
180 stupni.
Ž11: 590?
U12: 540 stupňů. Všechny pětiúhelníky obsahují 540 stupňů.
Otázka k zamyšlení
Okomentujte tuto ukázku zejména z hlediska principů 2, 3 a 4.
Úloha, která ve své podstatě mohla být podnětná, tedy mohla vést
k postupné konstrukci vztahu pro součet velikostí úhlů v mnohoúhelníku, byla užita čistě instruktivně. Už otázka U1 je značně návodná –
žáci si jsou zpravidla vědomi, že pokud by se součet změnil, učitel by
se neptal. V U3 se učitel formálně ptá po důvodu, ovšem okamžitě sám
odpovídá. Je nutné si uvědomit, že žáci ještě nevědí, že počet vnitřních
úhlů v mnohoúhelníku je klíčovou informací. Učitel jim nedal žádnou
možnost se k této informaci dopracovat, ve své otázce ji rovnou prozrazuje. Promluva U5 pak již ani nepotřebuje komentáře. Co je v pozadí učitelova prozrazení hotového vzorce? Myslí si, že by ho žáci stejně
nepochopili, takže stačí, aby se ho naučili zpaměti? Bohužel nemáme
dostatek informací, abychom tuto otázku zodpověděli.
Zamyslíme-li se nad tím, jakou roli hráli v ilustraci žáci z hlediska
své aktivity, vidíme, že nemuseli vůbec přemýšlet, v podstatě ani dosadit do vzorce, protože stačilo odpovídat na otázky náročnosti prvního stupně základní školy (Ž4, Ž6, Ž8, Ž11). Na základě jedné ukázky
samozřejmě nemůžeme usuzovat na důsledky podobné implementace
úlohy. Můžeme však spekulovat o tom, že pokud učitel používá podobnou strategii v hodinách matematiky opakovaně, mohou si žáci odnést
nesprávnou představu, že v matematice jde o zapamatování pravidel.
Ti, kteří si je nedokáží zapamatovat, budou neúspěšní. V tomto smyslu
je odstrašujícím příkladem autentická výpověď jednoho žáka: „V ma-
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tematice si musíme pamatovat, v jiných předmětech o tom můžeme
přemýšlet.“
Ukázka je dobrou ilustrací toho, že je nutné od sebe odlišit potenciál úlohy a realizaci tohoto potenciálu v praxi (tedy implementaci
úlohy). Rozpor mezi charakterem úlohy a jejím použitím se stal také
jedním ze sledovaných charakteristik v TIMSS 1999 Video Study. V rámci
této studie bylo v několika zemích, včetně České republiky, natočeno
na video asi 100 hodin výuky, které následně analyzovaly přesně stanovenou procedurou týmy sestavené z pedagogů, psychologů, matematiků a didaktiků (podrobněji viz Hiebert aj., 2003). Dívaly se např. i na to,
jaké procento tvoří ‚Procedural Tasks‘ (procedurální úlohy – úlohy, které
se dají řešit použitím nějaké konkrétní předem známé procedury), ‚Making Connections Tasks‘ (lze volně přeložit jako podnětné úlohy – úlohy
vedoucí na konstrukci vztahů mezi matematickými pojmy a postupy;
většinou zahrnují matematické uvažování typu tvorba hypotéz, ověřování, zevšeobecňování) a ‚Stating Concepts Tasks‘ (např. úlohy vyžadující příklad nějakého matematického pojmu – „nakresli rovnostranný
trojúhelník“). Zajímavé jsou zejména výsledky v oblasti podnětných
úloh. Tab. 1 ukazuje výsledky pro vybrané země – ve druhém sloupci je
procento podnětných úloh, které byly v hodinách matematiky využity,
ve třetím sloupci je ukázáno, jaké procento z nich bylo též vhodným
podnětným způsobem využito. U zbylých byl buď jen sdělen v hodině
výsledek, nebo byly použity procedurálně – učitel žáky naváděl předem
připravenými otázkami na správné řešení, často i prostřednictvím pracovních listů. Žáci uměli dílčí otázky řešit, ovšem celý komplexní problém jim unikl.
Tab. 1

Země
Česká republika
Japonsko
USA

Procento podnětných
úloh
16
54
17
31

Z toho procento
vhodně využito
52
48
0

Úkol
Navrhněte způsob, jakým mohou žáci 8. ročníku vlastní prací dospět
k objevení vzorce o součtu vnitřních úhlů v konvexním mnohoúhelníku. Jako inspiraci můžete použít např. aktivitu na stránce http://illuminations.nctm.org/Activity.aspx?id=3546.

4.3 Lineární rovnice
Ukázka pochází z TIMSS 1999 Video Study, jde o hodinu z Honkongu a 8. ročník.7 Ve třídě je 42 žáků. Cílem hodiny je chápat rozdíl mezi
(lineární) rovnicí a identitou, která je definována jako rovnice, jejímž řešením jsou všechna reálná čísla. V Honkongu se zřejmě pro „identity“
(což není stejné jako v češtině rovnost) používá i jiný symbol; místo = se
používá znak ≡.
Na tabuli je napsána rovnice 2x + 10 = 2(x + 5) a pod ní 0 = 0, k čemuž došel jeden z žáků, který byl vyvolán k tabuli.
U1: Máme nula se rovná nula, co to znamená? [velmi krátká pauza]
U2: Myslíte, že řešení neexistuje? Řešení neexistuje. Říká někdo, že řešení neexistuje? [Nikdo nereaguje. Učitel zvedá ruku, aby naznačil, že kdo
s ním souhlasí, má zvednout ruku.] Ne? Tak jaké tedy bude řešení?
Ž3: Cokoli.
U4: Prosím? Cokoli. Co tím myslíte, cokoli?
Ž5: Libovolné číslo.
U6: Libovolné číslo. Dobrá. Zkontrolujeme to. Máme dvojku a trojku,
ano? [Učitel dosazuje u tabule za x postupně čísla 2 a 3. Žáci mu diktují
výsledky.]
U7: Ano, levá strana se pořád rovná pravé straně. Takže ne, že řešení
neexistuje, minimálně jsme už našli dvě. Ano? [Nikdo nereaguje.]
7

Celá hodina je ke zhlédnutí s anglickými titulky na stránce http://timssvideo.com/videos/
mathematics/Hong%20Kong – hodina HK4.
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U8: Více než jedno. Kolik? [Na to nikdo nereaguje. Učitel dále žáky instruuje, aby do dané rovnice dosadili tři čísla, která jsou uvedena v učebnici.
Po chvíli samostatné práce společně kontrolují výsledky – žáci nahlas
diktují, kolik jim vyšla levá a pravá strana postupně pro všechna tři x.]
U9: Dvě na tabuli, tři v učebnici, to máte pět řešení. Myslíte, že jich bude
jenom pět?
Ž10: Ne.
U11: Ne. Je jich moc a moc. Nekonečně mnoho výsledků. [Zde učitel
myslí, že řešením jsou všechna reálná čísla. V průběhu hodiny několikrát
použil nekonečně mnoho ve smyslu každé reálné číslo.] Proč? Dobrá,
zkusíme jinou zkoušku. [Učitel demonstruje, že levá strana dané rovnice
se rovná pravé, když na pravé straně roznásobíme závorku.]
Otázka k zamyšlení
Rozeberte ukázku zejména z hlediska principu 4.
Domnívám se, že mezi první a druhou otázkou (U1, U2) nechal učitel málo času na to, aby si žáci mohli sami rozmyslet odpověď. Když se
objevilo správné řešení (Ž3, Ž5), učitel sám navrhl, jak by se dalo ověřit,
zda má žák pravdu (U6). Je pravděpodobné, že alespoň žák, který řekl,
že výsledkem bude cokoli, bude schopen navrhnout, jak pokračovat dál.
Další aktivita žáků se omezuje na dosazování čísel do levé a pravé strany
rovnice. Závěr formuluje opět učitel (U7). Na otázku U8 nikdo nereaguje. Důvodem může být fakt, že žáci nevěděli, jak reagovat, když už myšlenku, že existuje nekonečně mnoho řešení, v podstatě vyslovili. Zřejmě
tedy ani nepotřebovali přesvědčovat tím, že měli dosadit další čísla.
Zkusme se zamyslet nad alternativami. Učitel by se mohl například
zeptat: „Najde někdo číslo x, pro které rovnost neplatí?“ Dá se předpokládat, že by se žáci snažili vymyslet co nejpodivnější čísla. Určitě by se
objevily zlomky, záporná čísla i odmocniny, a celá situace by tak na žáky
působila přesvědčivěji.
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Podívejme se ještě na to, jak se do hry dostává myšlenka, že uvedená rovnice nemá žádné řešení. Tuto myšlenku formuluje učitel (U2),
aniž by ji někdo navrhl (alespoň pokud lze soudit z videozáznamu).
Dále se k ní vrací v U7, kde však působí ještě podivněji, protože alespoň někteří žáci od začátku chápali, že řešením budou všechna reálná
čísla. Podobně nepatřičně působí myšlenka, že by měla rovnice jen pět
řešení, kterou učitel podsouvá žákům v U9. Na otázku „Proč?“ v U11
mají žáci opět jen minimum času, můžeme ji v podstatě považovat
za řečnickou.
V několika momentech v této krátké ukázce se objevuje, že učitel
podsouvá žákům své vlastní myšlenky. Vysvětlení najdeme v učitelově
sebereflexi, kterou psal po hodině, a zejména v jeho písemné přípravě
na hodinu, která je také k dispozici. Uvedený úryvek je odučen přesně
tak, jak se objevuje v přípravě. Učitel si hodinu hluboce rozmyslel a připravil si nejen úlohy, ale správně se snažil předjímat také možné problémy a nápady žáků. Při vlastní výuce se však příliš držel svých předpokladů, aniž by vzal v úvahu skutečné reakce žáků.
Uvedená ilustrace ukazuje mimo jiné to, že příprava na hodinu je
velmi důležitá, ovšem do všech podrobností se připravit nelze. Na přípravu se tedy můžeme dívat jako na jakýsi myšlenkový experiment,
v němž si učitel předem promyslí úlohy a jejich řešení a možné žákovské
strategie a obtíže. Při vlastní výuce vše vezme v úvahu, ovšem své reakce a otázky přizpůsobuje reakcím žáků.
Úkol
Podívejte se do učebnice základní školy, kde se žáci učí řešit lineární
rovnice. Objevují se tam rovnice, jejichž řešením jsou všechna reálná
čísla? Pokud ano, jak s nimi učebnice pracují?
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4.4 Zlomky
Ukázka pochází z výuky studenta učitelství, na níž jsem byla přítomna. Žáci v 7. ročníku měli porovnávat zlomky. Na tabuli byly napsány
zlomky 4/5 a 2/6 a žáci je měli porovnat. Student žáky vedl důsledně
ke strategii převodu zlomků na společné jmenovatele. To jeden žák
u tabule správně provedl, v tom se však přihlásil jiný žák: „Ono vlastně
to jde u některých zlomků vidět hned.“
Otázka
Jak byste reagovali na tento návrh?
Učitel žáka přerušil a přitakal: „Přesně tak, u některých ano.“ Pokračoval tím, že sám vysvětlil, jak to žák zřejmě myslel (čím více se číslo
v čitateli blíží číslu ve jmenovateli, tím blíže je číslo k jedničce). Pak dodal: „Tady máš pravdu, že poznáš, že ty 4/5 budou určitě větší než 2/6,
ale budou i zlomky, kde se to tak snadno nepozná, takže to budeme
převádět na toho společného jmenovatele.“
Z ukázky je patrné, že uvedený žák skutečně sám přemýšlí o strategiích řešení úlohy a nedává se příliš vést učitelem. Místo, aby slepě
aplikoval algoritmus tam, kde podle jeho názoru není nutný, hledá
řešení, které je založeno na chápání velikosti obou zlomků. Učitel ho
sice správně pochválil, hned však jeho myšlenku sám vysvětlil a znovu
zdůraznil obecnou strategii. S trochou nadsázky lze říci, že žáci dostali
signál, že není nutné příliš přemýšlet, stačí se vždy spolehnout na algoritmus. Vysvětlení, které za žáka podal, navíc nemusí odpovídat strategii, kterou žák použil. Možná si uvědomil, že jeden zlomek je větší než
jedna polovina a druhý menší.
Domnívám se, že zde učitel nevyužil didaktickou příležitost, která se mu naskytla. Mohl požádat ostatní žáky, aby navrhli jiné dvojice
zlomků, které by dokázali okamžitě porovnat, a aby vysvětlili, jak to dě-
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lají. Následně mohla třída onomu přemýšlivému žákovi zadat takovou
dvojici zlomků, aby žák musel použít procvičovaný algoritmus. Tím by
celkem jistě došlo k produktivní matematické diskusi, žáky by mohla
tato aktivita zaujmout. Učitel by tím současně diagnostikoval žákovské porozumění zlomkům a jejich porovnání a dal jim najevo, že přemýšlení o číslech je stejně důležité jako znalost algoritmu.
Ještě dodám, že podobná situace se ve stejné hodině opakovala
znovu, když žáci měli převádět zlomky na desetinná čísla dělením. Učitel je k dělení vedl i v případě takových zlomků jako 3/4.
Úkol
Sestavte soubor úloh na porovnávání zlomků, při jejichž řešení může
žák použít více strategií. Popište tyto strategie.

4.5 Podobnost v praxi (Stehlíková, 2010a)
Úkol
Vymyslete nebo najděte nějakou úlohu s praktickými aplikacemi, v níž
se využívá podobnost dvou trojúhelníků.
Nyní se na jednu takovou úlohu podíváme: Na obrázku 3 jsou písmeny M, N označena umístění dvou stožárů vysokého napětí. Ohyb
řeky nedovoluje přímo změřit jejich vzdálenost. Vypočítejte vzdálenost
bodu M od bodu N.

Obr. 3
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Otázka k zamyšlení
Úlohu vyřešte a popište, jakým způsobem byste úlohu využili ve vlastní
výuce. Rozmyslete si, jaké nápovědy byste postupně žákům poskytli,
kdyby nevěděli, jak postupovat. Teprve pak čtěte dál.
Jedná se o ukázku z české hodiny v 8. ročníku pořízené v rámci
TIMSS 1999 Video Study.8 Tématem hodiny je procvičování podobnosti
pomocí realistické úlohy.
Učitelka nejdříve žáky motivovala: měli si představit, že musí zjistit
vzdálenost dvou míst, která jsou však oddělena rohem tělocvičny jejich
školy. Pak je vyzvala, aby si otevřeli učebnice a přečetli zadání úlohy
(viz výše) a podívali se na obrázek znázorňující situaci (obr. 3). Učitelka
překreslila obrázek na tabuli (jen ohyb řeky a úsečku MN).
U1: A máme změřit vzdálenost z bodu N do bodu M. Tentokrát to máme
jenom obecně, abychom zjistili, jakým způsobem budeme počítat. [Čeká,
až si to žáci zakreslí.] A jestliže máme ten náčrtek, tak zase odložíme [tužky] a budeme dávat pozor. V tomto případě budeme opět využívat podobnosti trojúhelníků, že my vlastně musíme zjistit z nějakého stanoviště,
označíme si nějaký bod O, ve kterém budeme stát [dokresluje do obrázku
bod O], a já si spojím bod M s bodem O a vytvořím si jakýsi trojúhelník. Teď
nebudeme počítat v konkrétních číslech, jenom se podíváme, jak půjdeme na výpočet. Abychom správně mohli řešit tuto úlohu, tak já si v polovině úsečky NO, protože tady klidně můžeme měřit [ukazuje na úsečku NO],
kdežto přes řeku nemohu, zjistím nějaký bod N’ [dokresluje ho ve středu
úsečky NO]. Ten je v polovině, což znamená, že úsečka NN‘ je shodná
s úsečkou N‘O. Rovněž tak v polovině úsečky MO si zvolím bod M’ [ukazuje
a dokresluje bod M’]. Ano? A zase musí platit, když je to v polovině, že M‘M
ku M‘O, že je to vlastně stejný díleček, že je to jedna polovina.
U2: A já dostávám, pokud si spojím [spojuje M’ a N’] takovéto dva trojúhelníky [ukazuje na trojúhelník M‘ON‘). Podívejte se, vyznačím vám je
8

Video však není běžně dostupné.
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barevně. První trojúhelník tady tento žlutý [žlutou křídou obtahuje trojúhelník MNO], který zatím bohužel nemohu změřit, protože je to trojúhelník přes tu vodu. A druhý trojúhelník [červenou křídou obtahuje
M‘N‘O] je tady tento, který mohu změřit, protože přes tento trojúhelník
nemám žádnou překážku. A já teď zjistím, zda tyto dva trojúhelníky, to
znamená trojúhelník MON [ukazuje] a trojúhelník M‘ON‘, zda jsou podobné. Takže budu zjišťovat.
U3: Co platí o úsečce ON‘ ku úsečce ON? [Píše na tabuli ON‘/ON.] Jaký
je vztah této úsečky a této úsečky? Když vím, že bod N’ leží v polovině.
[Žáci nereagují.]
U4: V jakém jsou poměru tyto dvě úsečky? [Zřejmě někdo z žáků odpovídá, není přesně slyšet.] Jedna ku? Jedna ku dvěma. [Píše na tabuli.]
Výborně, čili je to vztah jedna ku dvěma neboli jedna polovina.
U5: Jaký je vztah tady těchto dvou stran trojúhelníku? OM‘ a OM. [Zřejmě někdo reaguje.] Opět jedna ku dvěma. Výborně, takže zapíši. OM‘ ku
OM rovná se jedna ku dvěma.
U6: A teď mně řekněte, mají tyto dva trojúhelníky některý úhel společný? No který? [Zřejmě někdo odpovídá.] Ano [vyznačuje barevně vnitřní úhel u vrcholu O], úhel při vrcholu O. Výborně.
U7: Takže v prvním trojúhelníku je úhel MON shodný s úhlem v druhém
trojúhelníku M‘ON‘. Můžu opět zapsat. [Zapisuje. Záběr na děti, sedí a dívají se na tabuli. Nepíší.] Takže úhel MON je shodný s úhlem M‘ON‘. Co
mně tady z toho vyplývá, z těchto tří údajů? Co mně z toho vyplývá?
Ž1: Shodné.
U8: Ne shodné, ale že jsou? [doplňuje spolu s žáky] podobné. A podle
jaké věty?
Ž2: Sus.
U9: Výborně. Čili je to věta strana úhel strana [píše „sus“]. A jestliže jsou
podobné, v poměru jakém? [Ukazuje na tabuli, kde je napsána jedna
polovina.]
Ž3: Jedna polovina.
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U10: V poměru jedna ku dvěma, pak musí být i třetí strana podobná
v poměru? [Žáci zřejmě nejistě dokončují.] Jedna ku dvěma.
U11: Takže když já si teď změřím stranu M‘N‘, tak jak já vypočítám, aniž
bych měřila? [Ukazuje na stranu MN.] Že bude? Že bude, Petře?
Ž4: Dvakrát…
U12: Výborně, že bude dvakrát větší. Takže můžu zapsat, že M‘N‘ ku MN
se rovná také jedna polovina, takže z tohoto vyplývá, že úsečka MN se
bude rovnat dvojnásobku úsečky M‘N‘. [Vše píše na tabuli.] A pak už
by nebyl problém změřit tu úsečku M‘N‘, jak Petr správně řekl, vynásobit dvěma a dostaneme skutečnou vzdálenost třeba těch dvou stožárů,
každého na konci nějaké té řeky. Takže opište si, udělejte si zápis. [Žáci si
opisují z tabule. Zajímavý je záběr na jednoho žáka, který nenačrtl M‘N‘
jako rovnoběžku s MN. Tato důležitá vlastnost vlastně nebyla řečena.]
U13: Tak a jestliže máme ten trojúhelník MON a jestliže tam máme úsečku M‘N‘, tak této úsečce se říká střední příčka trojúhelníka. Je to vlastně
úsečka, která nám spojuje středy dvou stran trojúhelníka. [Učitelka se
pak ptá na to, kolik středních příček trojúhelníku můžeme sestrojit, a už
se k úloze nevrací.]
Otázka k zamyšlení
Porovnejte svůj předchozí návrh, jak byste úlohu v hodině použili,
s výše uvedenou implementací. Rozeberte situaci z hlediska principů
podnětné výuky.
V ukázce jsme viděli potenciálně podnětnou úlohu, jejíž potenciál však využit nebyl. Zatímco rozbor situace, tedy náčrtek s náznakem
matematizace, je udělán již na obrázku v učebnici a následně krok
po kroku zopakován na tabuli učitelkou, žáci odpovídají jen na dílčí jednoduché otázky (U3, U4, U5, U6 atd.). Je nutné si uvědomit, že proces
matematického uchopení je na celé úloze to nejobtížnější (a řekněme i nejzajímavější) a žáci k němu potřebují dostat prostor. Napadá mě
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např. takováto alternativa: Žáci mohli dostat za úkol situaci nakreslit
(aniž by viděli obrázek v učebnici) – tedy ohyb řeky, body M a N a případně O (umístění pozorovatele), a mohli být nasměrováni radou, aby
využili věty o podobných trojúhelnících. Pak mohli dostat prostor, aby
sami získali vhled do situace. I kdyby na řešení nepřišli sami (což můžeme u řady z nich předpokládat), minimálně by získali lepší představu
o tom, co vlastně mají řešit. Dalším krokem by mohla být rada vytvořit trojúhelník MNO a následně pak nějaký trojúhelník s ním podobný,
u něhož by žáci dokázali strany změřit.
Co se týče matematické implementace, v ukázce postrádám informaci o tom, že není nutno volit vrcholy nového trojúhelníka vždy v polovině, že tak činíme např. kvůli tomu, aby se zjednodušily výpočty.
Tuto ukázku jsem ve formě videozáznamu předložila 49 učitelům
matematiky a 70 studentům učitelství (Stehlíková, 2010b). Na rozdíl ode
mne neznali celkový kontext hodiny. Nejde tedy o hodnocení výuky učitelky, ale o rozbor dané výukové situace oproštěné od kontextu. Výsledky tohoto výzkumu zde stručně uvedu. Čtenář se může pokusit konfrontovat svůj pohled na ukázku s pohledy jiných alespoň v této podobě.
Studenti i učitelé se vyjadřovali, že žáci jsou příliš pasivní (40,4 %),
ale 5,3 % z nich považovalo žáky za aktivní (např. „ochotně reagovali“,
„spolupracují s učitelkou“, „společně vymýšlejí řešení“). S tím koresponduje hodnocení vedení výuky učitelkou; 40,5 % účastníků zmínilo, že
učitelka „vede monolog“, „drží přednášku“, „prakticky nepotřebuje děti“,
„vůbec žáky nezapojuje“, „klade otázky, některé jsou až příliš návodné,
nebo jim přímo ukáže, co mají odpovědět“. Ovšem vyskytly se i názory, že „učitelka dala prostor žákům, aby se mohli na příkladu podílet“,
„provedla jasný a pěkný výklad“ (10,3 %), oproti 5,2 %, kteří se domnívají, že výklad byl naopak příliš rychlý a nejasný. Celá vyučovací praktika
byla viděna jako neúčinná, resp. nesprávně použitá v 63,2 % případech,
ovšem na druhé straně 36,8 % respondentů výslovně hodnotilo, že se
jedná o dobře a efektivně vedenou výuku.
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Učitelé i studenti spontánně komentovali některé konkrétní jevy,
které se explicitně v otázkách neobjevily, např. (v závorce je uvedeno,
kolikrát to bylo komentováno): použita pěkná úloha spojující matematiku s reálným životem (41), pěkná práce s učebnicí (2), dobrá motivace
místní situací (21), nesprávná logická konstrukce řešení (2), neoznačena
délka úsečky (1), dobře použité barevné křídy (2), učitelka měla upozornit, že poměr 1 : 2 není nutný (3), učitelka měla použít jiné body než M
a N, matoucí (1). Dodejme, že studenti uvedli těchto didakticko-matematických poznámek téměř dvakrát více než učitelé. Je možné, že učitelé považovali praktiku v ukázce za rutinní, a tedy ji tolik nekomentovali.
Je zřejmé, že pohledů na jednu situaci může být celá řada. Vidíme, jak
i krátká ukázka z hodin matematiky může vyvolat zcela odlišné reakce.

4.6 Pozemky (Stehlíková, 2006)
Další ukázka je z japonské hodiny v 8. ročníku natočené v rámci TIMSS 1999 Video Study.9 Ve třídě je 35 žáků. Učitel nejdříve zopakoval poznatek z minulé hodiny: Trojúhelníky, které mají stejnou základnu a stejnou výšku na tuto základnu, mají stejný obsah. Ukazuje na obrazovce
obrázek, kde jsou dvě rovnoběžky a mezi ně vepsané trojúhelníky –
pohybuje kurzorem a ukazuje, jak se mění tvar trojúhelníka (schéma je
na obr. 4a).

Obr. 4a
9

Obr. 4b

Celou hodinu lze zhlédnout na adrese http://timssvideo.com/67 s anglickými titulky.
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Následně nakreslil na tabuli obr. 4b a řekl žákům příběh:
U1: Tak se do toho pustíme. Tohle je Bandovo území. Je to jasné? OK.
Tohle je Bandovo území. OK? A tady je Chibovo území.
ŽŽ2: [smích – učitel použil jména dvou žáků ve třídě]
U3: Je to v pořádku? Řekněme, že existuje takovéhle území. … A… tady
je Chibovo.
Ž4: Ano.
U5: A hranice mezi nimi je takhle ohnutá. Ale oni ji chtějí narovnat, OK?
[Učitel modeluje narovnání hranice pomocí ukazovátka.] Bando…
Ž6: Ano?
U7: Bando, je to takhle v pořádku? [Učitel ukazuje hranici tak, aby Bandovo území bylo větší.]
Ž8: Ano. [smích]
U9: Potom můžeme hodinu ukončit, ne? Chibo, je to takhle v pořádku?
Ž10: Ne.
U11: Jak by se to líbilo tobě?
Učitel se ještě chvíli se žáky v uvolněné atmosféře dohaduje, jak by to
bylo spravedlivé. Pak vyzve jednu žákyni, aby ukázala svůj návrh řešení.
Žákyně ukazuje úsečku procházející zhruba v polovině lomených úseček.
U12: Máme tady odhad, který říká, že to bude správně, když ta čára povede středem. Co si o tom myslí ostatní? … OK? Tak potom si to překreslete do sešitů, podobný obrazec, a… a zkuste prosím chvilku přemýšlet,
jak změnit tento tvar, aniž bychom změnili obsah. Nejdříve o tom uvažujte každý sám tak dvě nebo tři minuty. Začněte. [Po chvíli ještě dodá
radu, že mohou použít to, co dělali minule.]
Úkol
Vyřešte úlohu a rozmyslete si nápovědy, které byste žákům poskytli.
Po asi pěti minutách učitel vyzval žáky, aby ti, kdo vědí řešení, ho
přinesli ukázat. Ostatní mohli pracovat nadále samostatně nebo pra-
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covat ve dvojicích či skupinách. Kromě toho dal učitel na lavici kartičky
s nápovědou, které mohli žáci využít. Na první kartičce je slovní nápověda (bohužel v japonštině), na druhé je obrázek (obr. 5a).

Obr. 5a

Obr. 5b

Ve třídě nastal čilý ruch – někteří žáci se sesedli do skupin, jiní šli pro
nápovědu či za učitelem.10 Je vidět, že jsou na podobnou práci zvyklí.
Některým žáků nepomohla ani nápověda obrázkem a ti šli za učitelem,
který jim pomáhal individuálně. Např. je vzal k tabuli a zde ukazoval,
kde by mohli vidět onen trojúhelník (měli se na obrázek podívat „ze
strany“, aby viděli situaci ve stejné poloze jako při opakování na začátku
hodiny, viz obr. 4a). Během práce je mnohokrát povzbuzoval: „i když je
to těžké, přijdete na to“, „nevadí, že jsi udělal chybu, pomocí chyby se
učíme“, „chyba je důležitá“, „pokud bychom to věděli od začátku, nemuseli bychom chodit do školy“, „se mnou si starosti nedělej, to ty se učíš“,
„není to dobře, ale ta myšlenka je zajímavá, byl to dobrý nápad“ apod.
Po asi patnácti minutách, během nichž je třída cele zaujata problémem,
končí práce žáků a nastává společná prezentace.
Dva z žáků prezentují své řešení u tabule a vysvětlují je. Učitel je nechal vše vysvětlit, i když šlo o vysvětlení poměrně nedokonalé. Následně obě řešení ještě zopakoval a upřesnil. Řešení úlohy je na obr. 5b.
Otázka k zamyšlení
Rozeberte ukázku z hlediska principů podnětné výuky.
10

Ve třídě byl přítomen ještě jeden učitel, který se pohyboval vzadu po třídě. Podle popisu
hodiny se jednalo o posílení výuky v rámci nějakého projektu. Běžné to v Japonsku není.
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Příběh, který učitel v ukázce pro úlohu použil – pozemek dvou určitých žáků třídy –, je pro žáky skutečně motivující. Učitel vede žáky
k hledání přesného matematického řešení, nejen přibližného odhadu
(U: „Když to bude jen přibližné, určitě to bude důvodem sporů.“). Také
vhodně využil diferenciaci – pokud už řešení žáci znají, mohou je zkonzultovat, nebo mohou pracovat ve skupinách a případně se mohou podívat na kartičky s nápovědou. (Na obr. 6a a 6b jsou dvě nápovědy, které
by mohly nápovědě na obr. 5a předcházet.)

Obr. 6a

Obr. 6b

V hodině byla využita práce ve dvojicích či skupinách, ovšem
předcházela jí samostatná práce. Během ní si každý mohl udělat alespoň rámcovou představu, o čem úloha je. I když ji nebyl schopen sám
vyřešit, při skupinové práci věděl, o čem se mluví, a pokud mu řešení
řekl spolužák, pak byl schopen lépe ho uchopit, než kdyby začala skupinová práce ihned.
Použitá úloha nebyla v žádném případě jednoduchá. Nešlo o procvičování poznatku o obsahu trojúhelníka na sérii sobě podobných
úloh, ale spíše o rozšíření využití poznatku v dalších oblastech (v jazyce
teorie generických modelů šlo o krystalizaci; Hejný, 2004). Žáci pracovali s pojmem obsah, ale bez vzorců – hledali změnu tvaru útvaru, při
níž nedojde ke změně obsahu. Podobné úlohy se podle mých zkušeností v našich učebnicích příliš neobjevují. Úlohu považuji za podnětnou a jako podnětnou ji učitel také využil.
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V rámci jíž zmíněné TIMSS 1999 Video Study se zjistilo, že v Japonsku je způsob práce s úlohou, který jsme právě viděli, velmi běžný:
• Každý žák si má rozmyslet úlohu sám.
• Žáci pracují ve dvojicích nebo ve skupinách a učitel prochází mezi
lavicemi. Dává jim nápovědu, nechává si od nich vysvětlit řešení, ale
též si vybírá, kdo bude prezentovat řešení u tabule – cílem je, aby
se objevilo více strategií řešení, a zpravidla jsou vybírána tak, aby
nejdříve šla řešení typu pokus omyl, odhad apod. a následně pak
řešení využívající stále více matematického aparátu.
• Žáci prezentují své strategie ostatním.
• Učitel shrnuje poznatky, k nimž žáci dospěli.
V TIMSS 1999 Video Study se také ukázalo, že ve všech zemích kromě Japonska bylo časté zařazování opakovaných krátkých rutinních
úloh. V Japonsku se pracovalo déle na menším počtu, avšak náročnějších a komplexnějších úloh.
Pro zajímavost dodejme, jak na tuto ukázku reagovali studenti učitelství a učitelé z praxe ve výzkumu zmíněném v odstavci 4.5 (Stehlíková, 2010b). Ukázka se projevila jako „nevhodná“, pokud chceme získat
různé reakce. Učitelé i studenti učitelství se shodli na jejím velmi dobrém hodnocení: 86,2 % z nich se domnívá, že žáci jsou velmi aktivní,
že přicházejí na věci sami, za pasivní je nepovažoval nikdo. Učitelovo
konání si vysloužilo jen 1,7 % kritických poznámek („málo radí“), zatímco 90 % účastníků komentuje, že učitel „aktivizuje žáky“, „dává žákům
prostor“, „perfektně a zajímavě podává úlohu“ apod. Celá aktivita je pak
hodnocena jako velmi přínosná 89,6 % účastníky. Zajímavé je snad jen
to, že 11,1 % učitelů se domnívá, že je sice přínosná, ale že trvala příliš dlouho (zde se dostávají do sporu s vlastním oceněním aktivizace
žáků a toho, že na strategii řešení mohli přijít sami), případně že úloha
je moc obtížná. Podobně 6,7 % učitelů sice aktivitu vysoce oceňuje, ale
současně dodává, že u nás by použít takto nešla („žáci u nás nechtějí
přemýšlet“, „dělali by neplechu“, „nemáme tolik času“).
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Úkol
Ve druhé části hodiny byla zadána další úloha: „Je dán obecný pětiúhelník. Změňte ho na čtyřúhelník o stejném obsahu.“ Úlohu vyřešte
a navrhněte pro ni nápovědy. Zamyslete se nad možnými žákovskými
(i nesprávnými) řešeními. Hledejte další úlohy, v níž se používá pojem
obsahu útvaru, ale nejedná se o výpočtovou úlohu.

4.7 Štafle
Poslední ukázka tohoto oddílu pochází opět z české hodiny v 8. ročníku, jejíž videonahrávka byla pořízena v rámci TIMSS 1999 Video Study.11
Jejím cílem bylo aplikovat Pythagorovu větu při řešení různorodých
úloh. Konkrétně se podíváme na úlohu, která je v učebnici nazvaná
Štafle (v učebnici je u úlohy obr. 7).
Žebříky štaflí jsou dlouhé 2,6 m. U postavených štaflí jsou dolní konce
žebříků od sebe vzdáleny 1,2 m.
a) Postavené štafle jsou nižší než 2,6 m.
Odhadni, o kolik centimetrů.
b) Vypočítej výšku postavených štaflí.
Výsledek zaokrouhli na celé centimetry.

Obr. 7

Otázka k zamyšlení
Podobně jako u ukázky Podobnost v praxi si připravte, jakým způsobem byste úlohu v hodině použili. Teprve pak pokračujte ve čtení.
11

Nahrávka však není běžně dostupná.
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Nejdříve podle videozáznamu popíšeme čtyři části, na něž můžeme
implementaci dané úlohy v hodině rozdělit, a následně se podíváme
konkrétně na přepis výuky.
Část 1 (1 minuta, 20 vteřin). Učitelka požádá žáka, aby úlohu z učebnice přečetl a aby žáci následně odhadovali, o kolik centimetrů jsou
postavené štafle nižší. Někteří žáci, zdá se, že zejména dívky, s tím mají
problém. Učitelka se snaží vysvětlit, jak štafle fungují. Popisuje obrázek
a žáci se dívají do svých učebnic. Přesto nehlasují o odhadu všichni.
Část 2 (5 minut, 15 vteřin). Následuje společné řešení úlohy. Učitelka na tabuli kreslí situaci, tedy rovnoramenný trojúhelník představující
štafle a výšku z horního vrcholu, a žáci ji sledují. Učitelka pokračuje tím,
že nechává žáky na tabuli vyčárkovat pravoúhlý trojúhelník a pak barevně vyznačit přeponu a dopsat k výšce písmeno vé. Když se následně
zeptá, co se bude počítat, žáci navrhují mj. přeponu, ale učitelka vyvolává žáka, který to říká správně, tedy že hledat budeme odvěsnu.
Učitelka zakresluje vedle obrázku na tabuli pravoúhlý trojúhelník
a označuje výšku v a zbylé dvě strany číslem. Žádá žáky, aby vyslovili
Pythagorovu větu pro danou situaci. Postupně se na tabuli objeví hledaná rovnice. Žáci následně diktují jednotlivé části výpočtu a učitelka je
zapisuje na tabuli – jedná se o dosazování, umocňování a odmocňování
podle tabulek a odečítání. (Záznam je z roku 1999, kdy ještě žáci používali spíše matematické tabulky než kalkulačku.) Učitelka dává velký
důraz na to, aby práce s tabulkami byla všemi pochopena.
Část 3 (4 minuty, 10 vteřin). Když je rovnice vyřešena, mají žáci napsat odpověď, o kolik je výška štaflí nižší než délka žebříku. Někteří žáci,
zdá se, situaci nechápou. Učitelka ukazuje znova na tabuli rukou, jak
ty štafle povyrostou, když se dají obě jejich části dohromady. Nějaký
žák se ale ptá, co ta druhá strana (zřejmě myslí ten druhý pravoúhlý
trojúhelník). Učitelka situaci modeluje pomocí knihy, kterou pootevírá,
a říká, že tam žádná druhá strana není; nakonec práci končí s tím, že si
štafle půjčí od pana školníka.
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Nyní se podíváme na přepis části implementace úlohy.
U1: Dobře, tak my si takový obrázek nakreslíme. [Kreslí na tabuli.] O jaký
trojúhelník se tam jedná? Třeba Hana.
Ž2: Rovnoramenný.
U3: Rovnoramenný. Základnu… [kreslí] uprostřed základny dělám výšku, kreslíme, nikdo nerýsuje [žáci kreslí do sešitu], a spouštím žebříky.
Jeden žebřík… druhý žebřík.
U4: Tak ještě jednou. Žebříky štaflí jsou dlouhé dvě celé šest. To znamená,
tady je dvě celé šest desetin metru…, tady je dvě celé šest desetin metru.
[Dopisuje rozměry do obrázku.] Možná, že děvčata si neuměla představit,
kde to je… Dolní konce toho žebříku jsou vzdáleny jedna celá dvě desetiny metru. A výška těch štaflí je vlastně výška toho trojúhelníka. [Obtahuje
výšku trojúhelníka a vyznačuje i značku pravého úhlu u její paty.] Tak, takže my jsme se, děvčata, ptali, když tohle je dvě celé šest, o kolik asi je toto
kratší. [Ukazuje na příslušné strany.] Ano? To jsme se ptali, jestli některá
nevěděla, na co se ptám… Ještě jednou. Tady je takhle dvě celé šest, já
jsem štafle otevřela, kdybych je nechala zavřené a postavila, budou vyšší,
ano, budou mít to dvě celé šest. A my jsme se ptali, když je roztáhneme,
o kolik to bude nižší. … Ještě si netroufneme odhadnout? Ještě ne, každej
dělá ne, tak ne.
U5: Tak, pravoúhlý trojúhelník někdo
zase vyčárkuje, jestli tam nějaký je.
Pojď, Michale… [Michal jde k tabuli
a správně vyčárkuje trojúhelník; ten
napravo, u kterého už učitelka vyznačila pravý úhel. Obr. 8.]

Obr. 8
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U6: Výborně. Přeponu žlutě, Alena, ať si to vyjasníme. [Alena správně
zvýrazňuje přeponu u vyšrafovaného trojúhelníku vpravo.]
U7: Výborně. My máme vypočítat výšku, malé písmenko vé, Martina…
k výšce malé písmenko vé. [Martina dopisuje malé písmenko v k výšce.]
No doprostřed, doprostřed… výborně.
U8: Teď se zadíváme na pravoúhlý trojúhelník, a kdo ví, zvedne ruku,
jestli budu počítat přeponu, nebo odvěsnu.
ŽŽ9: [málo zřetelně] přeponu… odvěsnu…
U10: Kdo to ví, ruku nahoru. Pššt, proč křičíš, když já říkám, kdo ví, zvedne ruku, ano… a zadívám se pořádně a řeknu, jestli budu počítat velikost přepony, nebo odvěsny. [Povzbudivě.] Pšt, Petře. Tak kdo ví, ruku
nahoru.
U11: Je to jasný, Pavle, odvěsnu! Protože přepona je žlutá a má tam napsáno dvě celé šest, takže budu myslet.
U12: Tak já bych sice měla ten pravoúhlý trojúhelníček, to je hezké.
Znám velikost přepony, dvě celé šest, velikost odvěsny mám vypočítat,
ale kolik je tahleta odvěsna? [Zvýrazňuje křídou horizontální odvěsnu
vyšrafovaného trojúhelníka.] Ruku nahoru, Michal…
Ž13: Žádná celá šest desetin.
U14: Výborně, žádná celá šest desetin. Tak, vedle si vytáhneme ještě ten
trojúhelníček, pravoúhlý… [Kreslí vedle původního obrázku vyšrafovaný trojúhelník a označuje ho.] A ještě jednou si napíšeme, dvě celé šest,
žádná celá šest a pro nás písmenko… vé. [Žáci si kreslí do sešitu.] Tady
máme pravý úhel. [Do nového trojúhelníku vyznačuje značku pro pravý
úhel. Obr. 9.]
U15: A ruku nahoru, kdo ví vzoreček pro výpočet výšky, odvěsny vé?
[Nikdo se nehlásí.] Hm, promyslíme. Můžete říct obecný vzoreček, já si
to pro to véčko upravím. [Žáci váhají.]
U16: Aleno?
Ž17: Bé rovná se… bé na druhou rovná se cé na druhou mínus á na druhou. [Symbolický přepis by byl b2 = c2 – a2.]
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U18: Ano… vé na druhou rovná se cé na druhou mínus třeba bé na druhou. Dobře. Takže vé na druhou rovná se… [Píše v2 = c2 – b2.] Já jsem
tady spíš měla napsat á na druhou, viď, obecně to nazvat, tak. [Maže
v rovnici písmeno v a nahrazuje ho písmenem a. Obr. 9 horní řádek.]

Obr. 9

U19: Takže vé na druhou se rovná… dosaď mi tam, Jano, přepona je…
přepona [Jana nereaguje], žlutá je…
Ž20: … dvě celé šest…
U21: Dvě celé šest na druhou. Mínus, odvěsna je, Pavle…
Ž22: Odvěsna je žádná celá šest.
U23: Žádná celá šest. A už máme tabulky, kdo ví, ruku nahoru. [Následuje
výpočet pomocí tabulek. Konečný výsledek učitelka dvakrát podtrhne.]
U24: Takže výška postavených štaflí je dvě celé padesát tři setin metru.
Žebříky jsou dvě celé šest desetin metru a my máme teď zjistit, jak jsme
odhadovali, o kolik centimetrů jsou ty postavené štafle nižší než dvě celé
šest desetin metru. O kolik centimetrů, kdo ví, ruku nahoru. Milan říká…
Ž25: Sedm.
U26: O sedm centimetrů. Protože to jsou dva metry… padesát tři centimetrů a my jsme měli dva metry a šedesát centimetrů. Takže je to
o sedm centimetrů.
ŽŽ27: [Nezřetelný protest. Učitelka na to reaguje dalším vysvětlováním.]
U28: Výška štaflí je todleto… a o kolik je to nižší než dvě celé šest. Dvě
celý šest je někam, dejme tomu sem. Když ty štafle dám k sobě, tak mě
povyrostou, je to tak?
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Ž29: No ale, paní učitelko, ale… Ale co ta druhá strana?
U30: Jaká druhá strana? Ty máš takhle ty štafle [obrací otevřenou knihu, kterou drží v ruce, hřbetem nahoru, a tak předvádí štafle] a když
ty štafle dáš k sobě, tak se ty štafle [ukazuje na knize], tak se ty štafle
zvýší. Ještě jednou, když to takhle otevřu, ano, tak je to nižší. Dám
k sobě, tak se to zvýší. A já se ptám, o kolik se mi to tady zvýší. Tady
žádná druhá strana není. Tady jde o prostředek, o tu výšku! Tady ta
výška je dvě celé padesát tři, a když ty štafle zavřu takhle k sobě, tak ta
výška je dvě šedesát [ukazuje na knížce a na obrázku na tabuli]. Takže je to o sedm centimetrů. Půjčíme si od pana školníka štafle, příště,
a vyzkoušíme. Dobře.
Otázka k zamyšlení
Porovnejte svůj návrh implementace úlohy s výše uvedeným popisem.
Analyzujte ukázku z hlediska principů podnětné výuky.
Analýzu předložené situace můžeme dělat z různých hledisek. My se
soustředíme na fáze řešení úlohy. Řešení podnětných úloh, tedy úloh,
u nichž nestačí využít předem daný algoritmus, ale žák musí hledat strategii řešení, nebývá přímočaré. Řešitel se nejdříve snaží úlohu uchopit,
získat do ní vhled, představit si danou situaci, případně ji zakreslit obrázkem, a současně hledá způsob, jak situaci matematicky popsat. Ne
vždy se tento proces podaří na první pokus, někdy je třeba se k zadání
opakovaně vracet, měnit matematický model, někdy se žáci dostanou
do slepé uličky a musí začít znova apod.
Předpokládáme-li u zkoumané úlohy řešení, které je přímočaré, pak
v něm můžeme rozlišit tyto kroky:
a) uchopit praktickou situaci matematickým obrázkem,
b) uvědomit si, že matematickým modelem je rovnoramenný
trojúhelník,
c) uvědomit si, že klíčová pro řešení úlohy je výška, myšlená úsečka,
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d) identifikovat v obrázku pravoúhlý trojúhelník a jeho průvodní jevy,
e) uvědomit si, že je situace řešitelná pomocí Pythagorovy věty,
f ) sestavit pomocí Pythagorovy věty rovnici pro neznámou výšku
štaflí, tedy vytvořit matematický model,
g) vyřešit rovnici,
h) interpretovat výsledek vzhledem k původní reálné situaci.
Úkol
Podívejte se na ukázku z hlediska činnosti učitele a žáků v každé z výše
uvedených fází řešení úlohy.
Podrobná analýza situace včetně navrhovaných alternativ byla publikována v článku v časopise Komenský, který je k dispozici též na webu
(Vondrová, 201212). Proto zde svou analýzu nebudu podrobně vypisovat
a nechám na čtenářích, aby konfrontovali svůj rozbor s mým pohledem.
Otázka k zamyšlení
Co může vést k formálnímu uchopení Pythagorovy věty? Jak naopak
formálnímu uchopení této věty předcházet?
Úloha o štaflích je potenciálně podnětná úloha, ovšem v předložené situaci její potenciál podle mého názoru realizován nebyl. Fáze
uchopování z hlediska žáka prakticky chyběla, klíčový krok, který otevíral bránu k řešení problému, udělala učitelka sama a na žácích nechala
činnosti, které jsou intelektuálně nenáročné. Nutno zdůraznit, že se tak
dělo v dobré víře, že řešení žákům usnadní. Pozitivně můžeme spatřovat snahu učitelky zapojit co nejvíce žáků a určitou systematičnost přístupu k řešení úlohy, vedení k náčrtkům situace, vyznačení známých
klíčových údajů v obrázku a zaměření pozornosti na klíčový objekt
jeho překreslením.
12

Dostupné z: http://www.ped.muni.cz/komensky/index.php/didactica-viva/27-vyukova-situace-stafle-aneb-ucime-zaky-resit-ulohy-v-matematice.
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5 Komunikační vzorce ve vyučování
matematice (Stehlíková, 2010a)
Pozorujeme-li výuku matematiky, brzy zjistíme, že komunikace učitele s žáky se řídí určitými nepsanými pravidly. Nejběžnější je komunikační vzorec, v němž učitel položí otázku, žák na ni odpoví, učitel na základě jeho reakce položí další otázku apod. Ovšem přirozeně se objevují
další komunikační vzory, např. žák položí otázku a učitel odpoví, ovšem
někdy může na tuto otázku reagovat protiotázkou směřovanou k celé
třídě. V ilustraci Zlomky v oddíle 4.4 se objevuje další komunikační vzor:
Žák dá nějaký návrh a učitel ho za něj vysvětlí. Komunikační vzory ve vyučování matematice zkoumala např. T. Wood (1998), v jejíž práci lze najít
mimo jiné dva velmi časté komunikační vzory, které přímo souvisejí se
způsobem implementace úlohy ve výuce.
První z nich je tzv. Focusing Pattern (nasměrování), v němž se učitel snaží otázkami či pokyny nasměrovat pozornost žáků k těm aspektům situace, které se mu jeví jako zásadní pro pochopení studovaného
matematického jevu. Otázky jsou formulovány tak, aby žáci sami přejali
kontrolu nad pochopením poznatku. Učitel se vlastně snaží motivovat
žáky k tomu, aby se na situaci podívali z jiného úhlu, aniž by jim příliš
poradil. Tak např. u úlohy Pozemky z oddílu 4.6 učitel nasměroval pozornost žáka k tomu, co bude klíčem k řešení, zopakováním poznatků
z minulé hodiny (obr. 4a). Další nasměrování pak je možno spatřovat
v radě spočívající v obrázku 5a, 6a a 6b.
Ovšem vzor nasměrování se může lehce změnit na tzv. Funneling
Pattern13 (volně přeloženo trychtýřování). Tento termín metaforicky
odkazuje na situaci, kdy učitel začíná u obecně formulované otázky
13

Efekt zvaný funnelling (Wood, 1998) je do češtiny obtížně přeložitelný. Z mnoha významů
slovesa funnel je asi nejblíže posílat, předávat, zužovat se; podobně podstatné jméno
funnel znamená nálevka, trychtýř.
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(problému) a tu postupně nahrazuje sérií stále úžeji zaměřených otázek
(proto je v originále i v překladu použito slovo trychtýř). Otázky jsou
většinou jen zjišťovací a dají se zodpovědět jednoslovnou odpovědí
ano či ne, případně velmi krátkou odpovědí. Často si učitel také odpoví
sám. Dílčí otázky žáci už zpravidla zodpovědět umějí, ale to neznamená, že nutně chápou, kam otázky směřují (i když žák, který sám úlohu
řešit umí, dokáže učitele sledovat s pochopením). Příklad jsme viděli
např. u ilustrací v oddíle 4.5 a 4.7 (aniž by tam, podle mého názoru, vůbec došlo k pokusu o nasměrování).
Otázka k zamyšlení
Sledujte svou výuku nebo výuku někoho jiného (např. i prostřednictvím
videozáznamů) a vyhledávejte situace, v níž se jev trychtýřování objeví,
a naopak, v níž učitel dobře směřuje žáky, pokud nevědí, jak dál.

5.1 Motocykl
Ilustrace pochází z výuky studentky učitelství v 6. ročníku jedné základní školy. Žáci měli řešit tuto úlohu: „Motocykl má nádrž o objemu
19 l. Průměrná spotřeba je 5,3 l na 100 km. Jakou maximální vzdálenost
může motocykl na 19 litrů ujet?“
Úkol
Vyřešte úlohu alespoň dvěma způsoby. Potom porovnejte svá řešení
s tím, které se objevuje v ukázce.
Učitelka (studentka učitelství) vyvolala žáka Karla k tabuli a nejdříve
mu nadiktovala zápis slovní úlohy. Pak začíná řešení.
U1: Co si musíme uvědomit nejdříve?
Ž2: Vydělíme 19 děleno 5,3… [Vyčkávavě hledí na Janu.]
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U3: Ale 5,3 to je spotřeba na? [Čeká.]
Ž4: Abychom zjistili kolik… teda… na [bezradně mává rukou] … na jakou vzdálenost to zbyde.
U5: [zřejmě nechápe, vyzývá hlásícího se Jirku]: Jirko, zkus to. Co ty bys
dělal?
Jirka [z lavice]: Známe těch 100 kilometrů, vydělit těma… 5,3 a pak
bysme to ještě to… [Odmlčí se.]
U6: Ještě nějaký nápad? Nikdo nechce zkusit? Takže musíme si uvědomit, že tu spotřebu máme uvedenou v litrech na 100 km, ale my chceme spočítat, kolik ujede kilometrů, nikoli násobky stovek. Takže si tu
spotřebu převedeme na spotřebu na 1 km. [Karel je bezradný.]
U7: Takže tu spotřebu budeme muset co? Tou stovkou?
Ž8: Vydělit?
U9: Výborně. [Karel však násobí. Po upozornění Jany svůj výpočet smaže a provede dělení.]
U10: Takže už máme spotřebu, kolik je litrů za jeden kilometr. A nyní si
tedy už můžeme vypočítat, kolik těch kilometrů na těch 19 litrů ujedeme. A to bude jak?
Ž11: Takže tohle [ukazuje na výsledek 0,053] vynásobíme tím nahoře?
U12: Násobení to nebude.
Ž13: Vydělíme?
U14: Co si musíme uvědomit? Že my zjišťujeme vzdálenost. [Kreslí
na tabuli úsečku.] Máme tady nějaký počátek a jedeme sem. Máme
na to nějaký objem litrů a ten se nám bude postupně ubírat. Za ty…
rychlostí 0,053 litrů na kilometr.
Ž15: Tak vydělíme 19 litrů tímhle. [Ukazuje číslo 0,053.]
U16: Ano.
Řešení na tabuli zachycuje obr. 10, Karlovo řešení je na obr. 11 (jedná se o přepis, ne originál).
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Obr. 10

Obr. 11

V této ukázce je zachyceno typické trychtýřování. Nejde o diskusi
v pravém slova smyslu. V podstatě slyšíme jen učitelku a žákovy reakce
jsou jen jednoslabičné, případně vidíme jeho přikývnutí a to, co píše
na tabuli.
Učitelka v U3 odmítá žákovu strategii, která by také mohla vést
ke správnému výsledku, aniž by ho nechala ji vysvětlit. Její vstupy ukazují, že hodlá žáky vést ke strategii zjišťování spotřeby na 1 kilometr.
V U7 pokládá značně návodnou otázku – stovkou můžeme buď dělit,
nebo násobit. Žák sice správně odpovídá, že dělit, ovšem následně násobí. Tato žákova reakce stejně jako jeho rozpaky v Ž4 a U6 a reakce
v Ž11 a Ž13 ukazují, že si není vědom celkové strategie, kterou má učitelka na mysli, a v podstatě hádá, jak by měl postupovat. Zdá se, že žákova vlastní původní strategie mu připadala jako logické řešení a nedokázal se od ní v průběhu své práce u tabule oprostit a uchopit učitelčin
způsob. Strategie přes zjištění, kolik stovek kilometrů můžeme ujet, je
zřejmě ta, kterou by řada lidí použila v životě.

5.2 Pythagorova věta v prostoru
Tato ilustrace pochází z TIMSS 1999 Video Study. Jde o švýcarskou
hodinu14 a 8. ročník. Ve třídě je 17 žáků. Žáci umějí použít Pythagorovu
větu v rovině. Cílem hodiny je naučit se používat tuto větu v trojrozměrném prostoru.
14

Hodinu je možné zhlédnout s anglickými titulky na adrese http://timssvideo.com/62.
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Žáci pracují ve skupinách. Každá skupina dostává pracovní list a jednu papírovou krabici švýcarské pošty ve tvaru kvádru. Učitelka uvádí
práci takto: „Představte si, že chcete poslat kamarádovi dárek. Dárek,
který má hodně dlouhý a úzký tvar. Pošta má šest různých druhů krabic. Jsou tady na stole, krabice 0, 1, 2, 3, 4 a 5. Pracujte ve skupinách
po třech, jedna skupina bude po dvou. Každá skupina dostane krabici.
Prohlédněte si ji. … Podívejte se na to, jaké je číslo vaší krabice a jaké
má rozměry. Vezměte si jedno z těchto brček [Brčka byla asi půl metru
dlouhá a připomínala brčka na pití. Žáci je zkracovali pomocí nůžek.]
a zkuste najít takovou polohu, v níž se do krabice vejde nejdelší brčko.“
Dále učitelka žáky instruuje, aby nejdelší brčko změřili a své měření ověřili výpočtem. Neříká ovšem jakým výpočtem a v průběhu práce
žáků vůbec nezmiňuje Pythagorovu větu.
Následuje práce ve skupinách asi 20 minut. Skupiny žáků se rychle dostávají na naprosto odlišnou úroveň. Zatímco někteří žáci již mají
nejdelší možné brčko, které se vejde do krabice, změřené a počítají délku tělesové úhlopříčky pomocí Pythagorovy věty, jiní teprve hledají tu
správnou polohu pro brčko. Z videozáznamu je vidět, že nejméně dvě
skupiny vytvořily místo tělesové úhlopříčky stěnovou úhlopříčku. Učitelka je neupozorňuje na chybu přímo ani je nenavádí, jak mají brčko
umístit, ale pokládá jim otázku: „Jak jste využili toho, že je ta krabice
takto vysoká? To by vlastně mohla být úplně nízká.“ Tím nasměrovala
pozornost žáků k rozměru krabice, který dosud nevyužili, a sice výšce.
To jim stačilo ke správnému umístění brčka.
V další fázi musejí žáci na modelu rozpoznat, že v něm vznikne pravoúhlý trojúhelník s přeponou, kterou tvoří vložené brčko, a zjistit jeho
rozměry. To není pro každého jednoduché. Učitelka opět směruje pozornost žáků výzvou, aby si do krabice vložili další ustřižená brčka, která
budou tvořit další dvě strany trojúhelníka. Chce po nich, aby jí tento
trojúhelník ukázali tím, že jeho strany obkreslí prstem. Tím pro žáky,
kteří měli s představou onoho trojúhelníka problém, trojúhelník začíná
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existovat a uvědomují si, že bude pravoúhlý. V předposlední fázi mají
žáci nalezený pravoúhlý trojúhelník načrtnout do připraveného nákresu kvádru na pracovním listu reprezentujícího krabici a nakonec použít
Pythagorovu větu pro výpočet délky přepony.
Úloha, kterou učitelka použila, je podnětná a je podnětně využita.
Zahrnuje také manipulaci a modelování trojúhelníku pomocí brček.
Učitelka se vyhnula trychtýřování, pozornost žáků spíše směřovala
k důležitým aspektům řešení. Skupinová práce umožnila vhodnou diferenciaci, kdy slabší žáci dostali tolik času, kolik potřebovali.

5.3 Shrnutí
Je velmi obtížné analyzovat situaci ve třídě z hlediska implementace úlohy a rozlišení mezi trychtýřováním a nasměrováním. Hranice mezi
nimi je nejasná a učitel se zpravidla pohybuje mezi těmito dvěma vzory.
Za důležité však považuji to, aby si (budoucí) učitelé těchto vzorů a jejich
charakteristik byli vědomi a rozmýšleli si, jaké cíle implementací dané úlohy sledují. Je nepochybné, že učitel je ve své práci veden těmi nejlepšími
úmysly. Pokud však příliš často sklouzává k trychtýřování, musí si uvědomit, že tento způsob implementace úlohy sice vede k produkci správné
odpovědi, ne nutně však i ke správnému pochopení problematiky. Díky
stále užším a lehčím otázkám se původní problém mohl ztratit ze žákova
obzoru. Jak jsem již uvedla, tento problém nebude mít zřejmě žák, který
by problém sám řešit dovedl, a tedy žádné nasměrování nepotřebuje. Ten
dokáže pravděpodobně sledovat i logiku učitelových otázek.
Při vlastní výuce, kdy se učitel musí rozhodovat během krátkého
okamžiku a reagovat na určitou danou situaci, je velmi obtížné si hranici mezi oběma vzory uvědomit. Je však nutné o tomto jevu vědět
a neustále reflektovat svou práci ve třídě. Teprve tak se může učitel stát
citlivějším na podobné situace.
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Otázka k zamyšlení
Sledujte svou výuku, doučování či výuku jiného učitele a hledejte vzory
nasměrování a trychtýřování.

6 Závěr
Doufám, že předchozí kapitoly motivovaly čtenáře k tomu, aby začal o výuce matematiky přemýšlet hlouběji než dosud, a že si v nich
vybral podněty pro svou další (či budoucí) učitelskou práci. Příprava
učitele matematiky není nikdy hotová, v jeho případě není celoživotní
vzdělávání jen prázdnou frází. V didaktice matematiky se objevují nové
poznatky, které lze využít, žáci ve třídách se vyvíjejí a mění, stejně tak
se vyvíjí společnost, ve které se učí matematice, a co mohlo fungovat
dobře dříve, třeba už novou generaci motivovat nebude. Proto je výuka
matematiky o neustálém hledání optimálního přístupu, tvorbě vhodných podnětných prostředí, přemýšlení o vlastní práci.
Zájemce, kteří by rádi viděli výuku dalších učitelů a chtěli by se z ní
poučit a kriticky ji reflektovat, odkazuji na projekt virtuálních hospitací, v jejichž rámci byly natočeny hodiny nejen matematiky na základní
a střední škole. Hodiny jsou na webu www.rvp.cz.15 Ke každé z nich je
možné se podívat na videozáznam a přečíst si komentář učitelky, didaktika matematiky a obsah diskusí odborné veřejnosti.
Dodejme, že text, který jste právě dočetli, je považován za vstup
do výuky didaktiky matematiky. V rámci kurzů didaktiky matematiky je
využívána řada dalších zdrojů, z nichž některé najdete v oddíle 7.2.

15

Konkrétně pro střední školu zde: http://diskuze.rvp.cz/viewforum.php?f=401&sid=b970eb260403abca597020fe75619290 a pro základní školu zde: http://diskuze.rvp.cz/viewforum.
php?f=705.
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