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1 Současný stav a trend matematického vzdělávání a jeho vazba na RVP 

Modernizace obsahu a formy výuky matematiky je nezbytnou potřebou českého školství. S ohledem na 

klesající znalosti a dovednosti českých školáků v oblasti matematiky plánuje Ministerstvo školství 

mládeže a tělovýchovy zavést povinnou maturitní zkoušku z matematiky do roku 2020. Zavedení 

povinné matematiky jako maturitního předmětu musí podle MŠMT předcházet změna v metodice 

matematiky ve vyučování i v přípravě učitelů. Odborníci na danou oblast upozorňují na fakt, že ve 

vyučování je věnován minimální prostor aplikované matematice zaměřené na její praktickou 

využitelnost v každodenním a posléze i pracovním životě (logické a strukturované přemýšlení, 

dovednost rozumět grafům a tabulkám a schopnost je zpracovat). 

 

Studium matematiky rozvíjí analytické a logické myšlení, podporuje vlastní úsudek, odvozování, 

hodnocení, prezentaci srozumitelných názorů a argumentací. Matematika je vědou, kde je třeba 

pochopit základní elementy, které předurčují k dalšímu studiu a to nejen matematiky, protože ona 

sama se uplatňuje v dalších oborech, jakými jsou ekonomie, technika, přírodní vědy, ale i společenské 

vědy. Již v předškolním věku je nezbytné vysvětlovat žákům, proč je matematika důležitá, aby 

v dalších fázích vzdělávání již chápali její potřebu. Otázkou zůstává rozsah učiva, se kterým se musí 

žáci v rámci výuky seznámit v souladu s RVP. Zde jsou jisté možnosti pro změnu, která by mohla vést 

ke zkvalitnění výuky matematiky. 

 

Obsah vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace je dle Rámcového vzdělávacího programu 

rozdělen tak, aby žáci:  

 analyzovali problém a vytvořili plán řešení k volbě správného postupu, 

 dokázali propojit matematické operace s reálnou situací, 

 porozuměli algoritmu matematických operací,  

 praktikovali matematické operace,  

 vytvořili zásoby matematických pojmů, vztahů, algoritmů a metod řešení úloh, k využívání 

osvojeného matematického aparátu, 

 rozvíjeli logické myšlení a úsudek, vytvářeli hypotézy na základě zkušeností nebo pokusu, 

 pochopili vzájemné vztahy a vazby mezi okruhy učiva a aplikovali matematické poznatky v dalších 

vzdělávacích oblastech, 

 vyjadřovali se a zdokonalovali se v grafickém projevu, symbolice matematického textu, 

 rozvíjeli geometrické vidění a prostorovou představivost.  
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K naplnění cílů  RVP a k odstranění bariér při výuce matematiky přispěly také projekty, které byly 

podpořeny v rámci OPVK. Popis výstupů a návrhy možností jejich využití  jsou nosnou částí tohoto 

materiálu. Projekty a jejich výstupy prezentované v tomto školicím materiálu vhodným a názorným 

způsobem zohledňují a konkretizují cílové kompetence RVP. Matematické karty (viz III. Kapitola) a 

pomůcky (viz IV. kapitola) vytvářejí prostor pro zavádění efektivních výukových metod do učiva 

matematiky. Matematické úlohy korespondují s reálnými situacemi a zkušenostmi žáků (např. nákup 

lina do třídy žáka; zjištění stavu ovzduší v lokalitě bydliště žáka; příprava pěší túry s propočtem dílčích 

vzdáleností) či navozují situační kontext, který je pro žáky atraktivní (např. žák jako pilot záchranného 

vrtulníku; žák jako cestovatel časem, žák jako účastník staré keltské hry).  

2 Bariéry výuky, silné a slabé stránky 

Nezávislý průzkum1 identifikoval několik problémů (bariér) ve výuce matematiky. Obecně je možno 

konstatovat, že pedagogové jako bariéru ve výuce vidí vztah žáků a společnosti k matematice jako 

takové. Toto je zřejmě největším problémem, neboť velké množství žáků výuku matematiky již předem 

vnímá jako vysoce abstraktní, složitou, náročnou a mnohdy i nepotřebnou a v praxi neupotřebitelnou.  

 

Bariérami výuky jsou:  

 Abstraktnost probírané látky  

Popis situace: Žáci nejsou schopni aplikovat teoretické znalosti (matematické symboly, vzorce, 

poučky) na konkrétní a praktické situace. 

Řešení: Potřeby a očekávání žáků jednoznačně inklinují k požadavku na zatraktivnění a 

zkonkretizování výuky, provázání výuky s praxí, individuální přístup pedagoga, zavádění nových a 

názorných pomůcek a informačních technologií do výuky a pomalejší tempo při výkladu látky. 

Převedení abstraktní roviny matematického problému do roviny konkrétní usnadňuje pochopení 

látky a navíc vytváří v žákově paměti hlubší stopu než pouhé zapamatování matematické poučky 

(definice).  

 

Příklad matematické úlohy: „Jehlan“: S reklamou se dnes setkáváme na každém kroku. Vytvoř pro 

své spolužáky reklamní stojánek tvaru trojbokého nebo čtyřbokého jehlanu s návrhy míst, kam by 

vaše třída mohla jet na výlet. Model trojbokého jehlanu vytvoř ze čtvrtky A4 a model čtyřbokého 

jehlanu ze čtvrtky A3. Vypočítej v % odpad.  

 

 

                                            
1
 Dotazníkový průzkum projektu CZ.1.07/1.1.34/01.0022 Nebojte se matematiky! byl zaměřený na identifikaci specifických 

problémů, které mohou ve výuce matematiky působit jako bariéra a na jejich následnou eliminaci proběhl v únoru a březnu 2012.  
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Motivační bariéra čili absence propojení matematiky s potřebami reálné a každodenní praxe  

Popis situace: Žáci ztrácejí motivaci o matematiku, protože nejsou schopni k probírané látce přiřadit 

konkrétní životní situace a nevidí reálné doklady o vazbě matematického učiva na praktické potřeby.  

Řešení: Do výuky by se proto měly pravidelně zařazovat příklady a zkušenosti z praktického života, 

které žáky přesvědčí o provázání matematického problému s praxí. Žáky je vhodné motivovat 

prakticky založenými příklady, které jsou doplněné ilustracemi pro lepší představivost a 

zapamatovatelnost, vynecháním časového limitu na počítání příkladu a tím snižovat délku stresové 

zátěže studentů. 

Příklad matematické úlohy: „Přebudování auta na plyn“: Pan Veselý se rozhodl přispět k ochraně 

životního prostředí tím, že přebuduje svou Škodu Favorit na ekologičtější palivo – plyn (LPG). 

Odborník vyčíslil svou práci a potřebný materiál na úpravu motoru na 22 000 Kč. Průměrná 

spotřeba paliva stoupla z původních 7 litrů benzínu na nových 8 litrů plynu na ujetých 100 km. Za 

jak dlouho se panu Veselému vrátí vynaložené náklady na přestavbu, jestliže cena benzínu je 38,50 

Kč/1 l a plynu 17,60 Kč/1 l a ujede průměrně 15 000 km za rok? 

 

Absence okamžité reflexe ze strany učitele  

Popis situace: Při zpracování a vyhodnocení žákem řešeného matematického úkolu žáci postrádají 

ze strany pedagoga bezprostřední komentář k výkonu a k postupu řešení matematické úlohy, i 

komentář k jednotlivým krokům v nápravě řešení.  

Řešení: Včasné a konkrétní zhodnocení žákova výkonu  

 

Nesystematický, rychlý, zmatečný výklad, v němž chybí prostor pro žáka 

Popis situace: Vyučování matematiky se odehrává převážně jako monologická přednáška 

vyučujícího. Vyučovací hodina inklinuje k odloučení teorie od praxe a k nadvládě paměti nad 

porozuměním.  

Řešení: Koncepce výuky by měla zahrnovat interaktivní přístup, při němž budou do výkladu vtaženy 

názory a zkušenosti žáků. Tento prvek eliminuje bariéru strachu z chyby, nervozitu z matematiky a 

pozitivně ladí sociální interakci ve vyučování. Velkým vkladem do výuky je důvěryhodný a 

empatický učitel, který umí naslouchat a zbavuje žáka ostýchavosti a nedůvěřivosti a který žákova 

navrhovaná řešení či vysvětlení nezesměšňuje a nediskredituje.  
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Z průzkumu jasně vyplývá, co žáci i pedagogové vnímají jako prostředek k odstranění bariér:  

 nové, zajímavé, názorné a interaktivní pomůcky, se kterými by mohli v hodinách matematiky 

pracovat, 

 aplikaci příkladů a testů z praxe, které by přiblížily mnohdy abstraktní postupy reálnému životu, 

 výuku matematiky v menších skupinách, 

 rozdělení učiva matematiky do více menších a časově provázaných celků, 

 kroužky z matematiky, 

 skupinové tematické projekty, 

 pořádání matematických soutěží pro nadané i méně nadané žáky, 

 setkávání s odborníky, 

 propojení výuky matematiky s dalšími předměty. 

3 Projekty realizované v rámci OPVK zaměřené na podporu matematiky 

 

V kapitole informujeme o projektech OPVK zaměřených na podporu matematiky na základních a 

středních školách, jejichž náplň a výstupy stojí za bližší pozornost pedagogických pracovníků.  

3.1 Projekt – Výuka matematiky pomocí aplikací z reálného života aneb matematika není 

věda 

Řešitel projektu: Základní škola Žatec, Komenského alej 749 

Partner projektu: Základní škola Žatec, nám. 28 října 1019  

Webové stránky projektu: http://www.komenacek.cz/matematika/index.php  

Základní informace:  

Učitelé matematiky identifikovali jako největší problém ve výuce absenci využití aplikací matematiky 

v reálném životě. Do projektu zapojení pracovníci se podíleli na tvorbě vzdělávací publikace, 

navrhovali vhodné pomůcky pro výuku, vytvářeli testy, které jsou v elektronické podobě přístupné 

učitelům, rodičům i žákům. Propojení výuky a praxe proběhlo prostřednictvím exkurzí žáků, na 

kterých využívali zpracované matematické karty. Součástí projektu bylo také vybavení dvou 

matematických učeben.  

Výstupy projektu:  

 Vzdělávací publikace: Praktické náměty a inspirace pro výuku pro 1. a 2. Stupeň. 

 Uživatelská testovací aplikace k výuce matematiky. 
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Vzdělávací publikaci: Praktické náměty a inspirace pro výuku tvoří „Praktická část“ a 

„Teoretická část“. „Praktická část“ obsahuje zpracované příklady zaměřené na využití matematiky 

v praxi ve formě matematických karet, které může učitel bez velké přípravy ihned implementovat do 

výuky. Pro rychlou orientaci je k dispozici tzv. matice karet (členění karet dle tématu a ročníku 

s uvedením stručné charakteristiky karty). Publikace obsahuje celkem 194 karet.  

 

Matematická karta pro ZŠ obsahuje tuto strukturu:  

 pořadové číslo úlohy, 

 učivo, které je v RVP Základního vzdělávání uvedeno u daného tematického okruhu, 

 symbol hodin naznačuje doporučenou časovou dotaci,  

 cíl úlohy,  

 strategie, které vedou k naplňování klíčových kompetencí žáků, 

 pomůcky potřebné k realizaci úlohy, 

 doporučené metody a formy práce, 

 využitelnost matematického problému mimo matematiku,  

 zadání, postup – popis pro učitele, správné řešení. 

 

           Tematický okruh matematických karet: 

 číslo a proměnná, 

 závislosti, vztahy a práce s daty, 

 geometrie v rovině a v prostoru, 

 nestandardní aplikační úlohy a problémy. 

 

V rámci projektu dále vznikla Uživatelská testovací aplikace k výuce matematiky, kde je možné 

vybrat a vyplnit různé testy z předmětu matematiky. Testové otázky verifikují učivo ze zpracovaných 

matematických karet. Učitelé mohou vytvářet vlastní otázky pouze v případě, že si nainstalují 

aplikaci.  Otevřený testovací systém vyhodnocuje procentuální úspěšnost a tím umožňuje 

bezprostřední zpětnou vazbu. Zadání úloh dle tematických celků je jednoduché s možností výběru 

správné odpovědi. 

Portál Uživatelské testovací aplikace k výuce matematiky je volně dostupný zde: 

http://matematika.komenacek.cz/.  

Pro registraci či přihlášení je aplikace dostupná zde:  

http://matematika.komenacek.cz/testy/ 

http://matematika.komenacek.cz/
http://matematika.komenacek.cz/testy/
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Návod k použití testovací aplikace najdete zde: 

http://www.komenacek.cz/matematika/karty_cd1/10_manual.pdf 

Součástí Testovací aplikace je uživatelská příručka, která slouží k ovládání informačního systému, 

který umožňuje publikovat obsah testovací aplikace na webu díky redakčnímu systému a plně 

využívat integrovaný online model pro testovací aplikaci s plnou správou oborů, témat, úkolů a 

odpovědí. Systém a jeho obsah lze dále rozvíjet a neustále aktualizovat. Otevřený testovací systém 

poskytuje vyučujícím různé možnosti využití s bezprostřední zpětnou vazbou.  

Samotným žákům poskytuje možnost procvičování dané látky v domácím prostředí a rodičům 

přehled o dovednostech svého dítěte.  

3.2 Projekt – Nebojte se matematiky! 

Řešitel projektu: Podkrušnohorské gymnázium, Čs. Armády 1530, Most  

Partneři projektu: Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie, Kadaň  

Webové stránky projektu: http://www.gymmost.cz/ (odkaz na projekt v levém bloku webové stránky)  

Základní informace: 

Učitelé se podíleli na identifikaci specifických problémů, které jsou bariérou ve výuce matematiky a 

následně na jejich eliminaci. Součástí projektu byly také matematické soutěže, exkurze a vytvoření 

a vybavení matematické a technické laboratoře. V rámci projektu vznikla Metodika matematiky 

zaměřená na inovativní výukové metody na středních školách.  

Výstupy projektu:  

 Metodika matematiky zaměřená na inovativní výukové metody na středních školách. 

 

Publikace je rozčleněna na „Teoretickou část“ a „Praktickou část“, která obsahuje matematické karty 

pro školní praxi. V rámci projektu byl kromě matematických karet a pracovních listů ke kartám 

v listinné podobě zpracován určitý počet příkladů určených pro interaktivní prezentaci s cílem ještě 

více žákům přiblížit a zpestřit výuku matematiky. Ve formě matematických příkladů, her, přiřazování 

vybraných jevů apod. je možné s příklady v interaktivní podobě pracovat buď na interaktivní tabuli, 

nebo na tabletech. Pro rychlou orientaci v praktické části publikace je k dispozici matice karet, která 

přehledně popisuje členění matematických karet dle tematických oblastí. Metodika obsahuje 

celkem 201 karet/ z toho 45 interaktivních karet pro SMART využití. 

 

 

http://www.gymmost.cz/
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Matematická karta pro SŠ obsahuje tuto strukturu:  

 název matematické oblasti, do které je karta zařazena, 

 specifikace bariéry, na jejíž odbourání je matematická karta zaměřena, 

 zadání matematické úlohy, 

 řešení,  

 výčet případných pomůcek, které jsou potřeba k vyřešení úlohy,  

 strategie ve využití matematické karty pro školní praxi,  

 přílohy matematické karty: např. pracovní list.  

 

Tematický okruh matematických karet: 

 funkce 

 stereometrie 

 kombinatorika, statistika, pravděpodobnost. 

 

Kompletní publikace je ke stažení zde:  

http://uloz.to/xdthyQt7/metodika-nebojte-se-matematiky-pdf 

Doporučení pro práci s interaktivní tabulí a programem SMART ve výuce je popsáno zde: 

Metodika matematiky zaměřená na inovativní výukové metody na středních školách, str. 60. 

 

3.3 Projekt – Matematika hrou 

 

Řešitel projektu: Poradenství/Consultancy Tis Praha, s.r.o., Křižíkova 61, Praha Partneři projektu: 

Gymnázium a Střední odborná škola dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem; Základní škola Velké 

Březno; Gymnázium, Teplice  

Webové stránky projektu: http://www.tis-praha.cz/cz/resene-projekty/matematika-hrou 

 

Základní informace:  

Cílem projektu bylo zvýšit matematickou gramotnost žáků ZŠ a SŠ s ohledem na rychlý pokles 

znalostí a dovedností žáků Ústeckého kraje v matematice. Projekt nabízí řešení v komplexní 

podpoře motivace žáků pomocí příkladů z praxe, přípravě pedagogů na to, jak žáky motivovat, jak 

na ně více působit s využitím psychologických a sociologických metod, s využíváním her a 

interaktivní komunikace. Ukončení projektu je plánováno na 06/2014, proto v tomto materiálu nejsou 

uvedeny finální výstupy. 

 

http://uloz.to/xdthyQt7/metodika-nebojte-se-matematiky-pdf
http://www.tis-praha.cz/cz/resene-projekty/matematika-hrou
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Výstupy projektu:   

V rámci projektu byl zpracován výukový materiál Sbírka úloh pro ZŠ a SŠ, která obsahuje pracovní 

listy s motivačními úlohami korespondujícími s RVP. Motivační úlohy jsou rozděleny do tří částí. 

První část se týká 1. stupně ZŠ a obsahuje 40 pracovních listů pro třetí třídu, druhá část je určena 

pro 2. stupeň ZŠ a obsahuje 70 pracovních listů pro osmou třídu a třetí část průřezově pokrývá 

učivo matematiky v 70 pracovních listech pro první až čtvrtý ročník gymnázia. Na tvorbě pracovních 

listů se podílí učitelé matematiky.  

Úlohy propojují matematiku s praxí, mezipředmětové vztahy vznikají například s fyzikou, chemií či 

zeměpisem. Sbírka obsahuje prakticky zaměřené úlohy, které vycházejí ze známého prostředí. 

Výstupy projektu nebyly v době tvorby tohoto školicího materiálu finální.  

Z hodnotících zpráv vyplynulo, že matematické úlohy ještě vyžadují jisté koncepční a metodologické 

zpřesnění pro jejich praktické využití.    

4 Využití výstupů z projektů ve školách 

4.1 Pomůcky 

Pro potřeby výše popsaných projektů byly zakoupeny a vytvořeny pomůcky, které názorným a 

aktivizujícím způsobem doplňují učivo matematiky a které lze doporučit pro zařazení do výuky 

učitelům základního i středoškolského vzdělávání. Viz příloha č. 1 

4.2 Metodiky 

Pro školní praxi byly vytvořeny metodické podpory, které názorným a aktivizujícím způsobem 

doplňují učivo matematiky a které lze doporučit pro zařazení do výuky učitelům základního i 

středoškolského vzdělávání. Viz příloha č. 2 

5 Metody a formy výuky 

 
Formou výuky rozumíme uspořádání výuky, tj. organizaci činnosti učitele a žáků při vyučování. 

Nejčastěji se ve školním prostředí objevuje frontální (hromadná) forma výuky. K dalším formám výuky 

patří individuální výuka, projektová výuka, skupinová a kooperativní výuka, otevřené vyučování.  

Metodou výuky rozumíme systém vyučovacích činností učitele a učebních aktivit žáků směřujících 

k dosažení daných edukačních cílů.  



 

 

11 

Ke zkvalitnění a zpestření současné výuky je vhodné využít aktivizujících metod, které v sobě nesou 

prvky motivace a tvořivosti, přičemž největší rozdíl oproti těm klasickým metodám spočívá v roli žáka. 

Moderní strategie výuky mají být kreativní. Aktivizující metody se nezaměřují jen na oblast znalostí a 

dovedností, ale i na oblast postojových hodnot, jako je vztah k práci, motivace pro výuku. Aktivizující 

metody akcentují vlastní učební práci žáků a zahrnují tyto metody:  

 metody diskusní (prostor pro samostatné vyjadřování názoru žáka), 

 metody heuristické (prostor pro rozvoj potřeby objevovat nové),  

 metody situační (řešení problémového případu, který odráží reálnou událost),  

 metody inscenační,  

 didaktické hry (pochopení a učení se matematickému problému skrze seberealizační aktivitu 

jedince), 

 badatelsky orientovaná výuka (BOV). 

 

Jedna z nejmodernějších metod, která byla rozpracovávána v rámci vzdělávacích projektů je BOV, 

kterou je možné implementovat v rámci většiny vyučovacích předmětů a na všech úrovních vzdělávání. 

Jedná se o moderní a charakteristické pojetí výuky zaměřené na rozvoj znalostí, dovedností a postojů 

na základě aktivního a relativně samostatného poznávání skutečnosti žákem, kterou sám objevuje.  

Podrobněji BOV viz http://home.pf.jcu.cz/~bov/, http://www.projekt3v.cz/, http://www.generacey.cz./.  

Podrobný popis aktivizujících metod naleznete v příloze č. 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://home.pf.jcu.cz/~bov/
http://www.projekt3v.cz/
http://www.generacey.cz./
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6 Shrnutí 

 

 Přínosem výstupů je pro učitele úspora času při přípravě na vyučovací hodinu matematiky.  

 Vyučující mají možnost podle své volby zpestřit výuky a využívat úlohy, cvičení, testy a další 

podklady pro výuku s provázáním na praktické využití v běžném životě. 

 Matematické karty skýtají široké spektrum využití různých metod výuky, které vedou k řešení 

praktických problémových úloh, a to především skupinové práce, tvůrčí metody, metody aktivního 

učení, objevování. V případě využití názorných pomůcek se aktivizují metody názorně-

demonstrační a dovednostně-praktické.  

 U matematických karet pro SŠ s „motivační bariérou“ se objevuje kombinace forem hromadného a 

skupinového vyučování s využitím metod motivační, expoziční, fixační a aplikační. U karet s 

„hodnotící bariérou“ převažuje samostatná práce s využitím metod fixační, diagnostické a aplikační.  

 

Interaktivní matematické karty pro SŠ jsou zpracovány tak, aby byly kompatibilní s interaktivní tabulí 

SMART BOARD. Je možné je využít i pro jiný systém interaktivních tabulí s využitím volně stažitelného 

programu SMART Notebook Interactive Viewer. 

Webové odkazy k rozvoji vzdělávání ve školní praxi  

 
 

Projekt 3V-Vědě, výzkumu vstříc. Dostupné: http://www.projekt3v.cz/materialy-ke-stazeni.html 

Projekt Generace Y. Dostupné: http://www.generacey.cz/ke-stazeni  

Hejný, M.: Novotná, J., Stehlíková, N.: Dvacet pět kapitol z didaktiky matematiky, Dostupné: 

http://class.pedf.cuni.cz/NewSUMA/Download/Volne/SUMA_59.pdf 

Polák, J.: Didaktika matematiky, Dostupné: http://www.nuv.cz/ramcove-vzdelavaci-

programy/upraveny-ramcovy-vzdelavaci-program-pro-zakladni-vzdelavani 

Volně dostupné publikace (např. sborníky z letních škol vyučování matematice, sborníky 

z konferencí k didaktice matematiky, další publikace a příručky učitelům matematiky) viz Společnost 

učitelů matematiky Jednoty českých matematiků a fyziků (SUMA JČMF). Dostupné: 

http://class.pedf.cuni.cz/NewSUMA/Default.aspx?  

Volně dostupné digitální učební materiály (DUMy) pro vzdělávací oblast Matematika a její aplikace 

pro 1. stupeň ZŠ, 2. stupeň ZŠ, pro gymnázia a střední odborné školy. Dostupné: http://rvp.cz/  

 

http://www.projekt3v.cz/materialy-ke-stazeni.html
http://www.generacey.cz/ke-stazeni
http://class.pedf.cuni.cz/NewSUMA/Download/Volne/SUMA_59.pdf
http://www.nuv.cz/ramcove-vzdelavaci-programy/upraveny-ramcovy-vzdelavaci-program-pro-zakladni-vzdelavani
http://www.nuv.cz/ramcove-vzdelavaci-programy/upraveny-ramcovy-vzdelavaci-program-pro-zakladni-vzdelavani
http://class.pedf.cuni.cz/NewSUMA/Default.aspx?PorZobr=2&PolozkaID=-1&ClanekID=42
http://rvp.cz/
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Příloha 1 – Pomůcky 

Využití a uplatnění pomůcek ve školách 

Stupeň 

vzdělávání 

Název 

pomůcky 

Popis a využití 

pomůcky 
Odkaz Obrázek pomůcky 

Základní 

školy 
Pexeso 

Čas – digitální hodiny vs. 

ručičkové hodiny 

h
ttp

://w
w

w
.k

r-u
s
te

c
k
y
.c

z
/q

u
o

t-m
a

te
m

a
tik

a
-n

e
n
i-v

e
d

a
-q

u
o
t-v

y
s
tu

p
y
/d

-1
6
8

3
1
9

0
/p

1
=

2
0

4
5
2

0
 

 

Základní 

školy 
Pexeso 

Geometrické útvary – 

obvod a obsah 

 

Základní 

školy 
Pexeso 

Stereometrie – povrch a 

objem těles 

 

Základní 

školy 
Domino Převod jednotek 

 

Základní 

školy 
Domino 

Základní fyzikální vtahy 

vzorců a jednotek 

 

http://www.kr-ustecky.cz/quot-matematika-neni-veda-quot-vystupy/d-1683190/p1=204520
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Základní 

školy 
Kvarteto 

Stereometrie – praktické 

použití, síť, objem a 

povrch 

 

Základní 

školy 

Tělesa 

s pohyblivými 

výškami 

Stereometrie – využití 

pro představu těles a 

jejich stavby 

--- 

 

Základní 

školy 
Tělesa a pláště 

16-ti dílná sada pro 

výuku povrchů a objemů 

těles 

--- 

 

Základní 

školy 

Magnetické 

tangram tvary 

Planimetrie – plošné 

tvary s magnetickou 

fixací 

--- 

 

Základní 

škola 

Geometrické 

mini tělesa 

Stereometrie a fyzika - 

17-ti dílná sada 

geometrických těles 

z plexiskla 

s odnímatelnými 

podstavami 

--- 

 

Základní 

škola 

Rovinný 

geometrie 

velká sada velkých a 

barevných magnetických 

tvarů pro výuku a 

demonstraci rovinné 

geometrie 

--- 

 

Základní 

škola 

Model 

krychlového 

metru 

Skládací model krychle. 

Rozvoj prostorového 

vnímání 

--- 

 

http://www.multip.cz/image/large/16446.jpg
http://www.multip.cz/image/large/16461.jpg


 

 

16 

Základní 

škola 

Obří plnící 

tělesa 

10-ti dílná sada 

geometrických těles 

z průhledného a 

nerozbitného plastu. 

Tělesa lze plnit vodou, 

pískem apod 

--- 

 

Střední 

odborné 

školy a 

gymnázia 

Pexeso 
Stereometrie – povrch a 

objem těles 

h
ttp

://w
w

w
.k

r-u
s
te

c
k
y
.c

z
/q

u
o

t-n
e
b

o
jte

-s
e
-m

a
te

m
a
tik

y
-q

u
o
t-v

y
s
tu

p
y
/d

-1
6
8

3
1

7
7

/p
1

=
2

0
4

5
2

0
 

 

Střední 

odborné 

školy a 

gymnázia 

Pexeso 
Funkce – název, 

vzoreček a graf 

 

Střední 

odborné 

školy a 

gymnázia 

Kvarteto 

Stereometrie – praktické 

použití, síť, objem a 

povrch 

 

Střední 

odborné 

školy a 

gymnázia 

Kvarteto 

Funkce – předpis, 

definiční obor, obor 

hodnot a praktické užití 

 

Střední 

odborné 

školy a 

gymnázia 

Domino 

Funkce – předpis, 

definiční obor, obor 

hodnot a graf 

 

http://www.kr-ustecky.cz/quot-nebojte-se-matematiky-quot-vystupy/d-1683177/p1=204520
http://www.multip.cz/image/large/11450.jpg
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Střední 

odborné 

školy a 

gymnázia 

Domino 
Stereometrie – tvar 

tělesa a síť 

 

Střední 

odborné 

školy a 

gymnázia 

Člověče, nezlob 

se! 

Stereometrie - Desková 

hra na principu „Člověče, 

nezlob se!“ Tělesa - 

praktické použití, síť, 

objem a povrch  

Střední 

odborné 

školy a 

gymnázia 

Magformers 

Rainbow 

Hra určená k snazšímu 

osvojení stereometrie. 

Balení obsahuje 18 

čtverců a 12 trojúhelníků 

v různých kombinacích 

--- 

 

Střední 

odborné 

školy a 

gymnázia 

Rummikub 

Kombinatorika - smyslem 

hry je kombinovat čísla 1 

– 13 nebo skupiny 

stejných čísel z různé 

barvy kamenů 

--- 

 

Střední 

odborné 

školy a 

gymnázia 

Amos 

Matematika 

Vzdělávací hra, která 

prověřuje logické 

myšlení a kombinační 

schopnosti žáka. 

Procvičuje základní 

matematické operace: 

sčítání, odčítání, 

násobení, dělení, 

nerovnosti. 

--- 
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Střední 

odborné 

školy a 

gymnázia 

Sudoku 

Podstatou této 

společenské hry je 

zařadit barevně 

okódovaných číselných 

čipů do jejich barevného 

pole s čísly 1-9 tak, aby 

se objevily pouze jednou 

ve svislé a vodorovné 

řadě. 

--- 
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Příloha 2 - Metodiky 

Využití a uplatnění metodických podpor ve školách 

Stupeň 

vzdělávání 

Název 

metodické 

podpory 

Popis a využití 

metodické podpory 
Odkaz 

Obrázek metodické 

podpory 

Základní 

školy 

Vzdělávací 

publikace pro 1. 

a 2. stupeň ZŠ 

Teoretická část 

Praktická část 

 

Tematické okruhy a 

učivo matematických 

karet – Číslo a početní 

operace; Závislosti, 

vztahy a práce s daty; 

Geometrie v rovině a 

v prostoru; Nestandardní 

aplikační úlohy a 

problémy 

w
w

w
.k

o
m

e
n

a
c
e
k
.c

z
/m

a
te

m
a

tik
a
/k

a
rty

.p
h
p
 

 

Základní 

školy 

Uživatelská 

testová aplikace 

k výuce 

matematiky 

Testové otázky verifikují 

učivo ze zpracovaných 

matematických karet. 

Učitelé mohou vytvářet 

vlastní otázky pouze 

v případě, že si 

nainstalují aplikaci. 

 

h
ttp

://m
a
te

m
a

tik
a
.k

o
m

e
n

a
c
e
k
.c

z
/ 

 

 

 

Střední 

odborné 

školy a 

gymnázia 

 

 

 

Metodika 

matematiky 

zaměřená na 

inovativní 

výukové metody 

na SŠ 

Teoretická část: 

Praktická část: 

 

Tematické okruhy a 

učivo matematických 

karet - Funkce; 

Stereometrie; 

Kombinatorika 

Statistika 

Pravděpodobnost 

h
ttp

://u
lo

z
.to

/x
d
th

y
Q

t7
/m

e
to

d
ik

a
-

n
e
b

o
jte

-s
e
-m

a
te

m
a
tik

y
-p

d
f 

 

http://www.komenacek.cz/matematika/karty.php
http://www.komenacek.cz/matematika/karty.php
http://matematika.komenacek.cz/
http://matematika.komenacek.cz/
http://uloz.to/xdthyQt7/metodika-nebojte-se-matematiky-pdf
http://uloz.to/xdthyQt7/metodika-nebojte-se-matematiky-pdf
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Příloha 3 - Metody 

 Metody diskusní (prostor pro samostatné vyjadřování názoru žáka)  

Žák vysvětlí ostatním spolužákům, proč a jak použil konkrétní postup výpočtu, sdělí a zapíše na tabuli 

konkrétní kroky, které prováděl a zdůvodní je. Je vhodné vybrat žáka, který nemá správný postup a 

výsledek, protože pak vzniká vhodný prostor pro diskuzi a hledání správného řešení. Když takovýmto 

způsobem žáci dojdou ke správnému postupu a výsledku, pak si mnohem lépe učivo zapamatují. Důležité 

je, aby učitel správně řídil diskuzi, prezentujícího žáka chválil za každou myšlenku, kterou uvede a citlivým 

způsobem jej naváděl na správný postup. Tato metoda eliminuje současný nešvar při výuce, kdy se žákovi 

předkládá pouze konečná fáze v řešení matematické úlohy, tedy výsledek. Diskusní metoda, 

prostřednictvím které dochází ke strukturovanému popisu pracovního postupu, se jeví jako efektivní 

metoda, neboť žák snáze aplikuje postup v řešení úlohy v následujících matematických operacích i 

aktivizuje pro matematiku klíčové myšlenkové operace (analogie, analýza, dedukce).  

 

 Metody heuristické (prostor pro rozvoj potřeby objevovat nové)  

Žák se k matematickému problému dobírá tvůrčím myšlením a nápaditostí. Tato metoda je v praxi 

uplatnitelná například manipulacemi s předměty (mince, žetony, obdélníkové tvary). Žáci experimentují a 

zjišťují možnosti předmětů a obrazců tím, že uspořádávají předměty do požadovaných tvarů a objevují jisté 

zákonitosti. Tato metoda staví na skutečnosti, že žák cítí uspokojení ve fázi praktického zkoušení a 

ověřování případných postupů řešení. Učitel podněcuje žáka k samostatné a tvůrčí práci tím, že ho pasuje 

do atraktivní role (poradce, detektiva, průvodce, zachránce atp.). Formou experimentování a tvůrčího 

hledání řešení podporujeme vznik pozitivního postoje k problémům s matematickým obsahem. Žáci 

společně diskutují a porovnávají svá řešení, mají snahu nabídnout alternativní řešení. Je potlačena 

dominantní úloha učitele, což zvyšuje aktivitu žáků a tím i jejich důvěru ve vlastní schopnost učit se. 

 

 Metody situační (řešení problémového případu, který odráží reálnou událost)  

Jedná se o řešení problémového případu, který odráží nějakou reálnou událost, zobrazuje určitý komplexní 

vztah. Matematická úloha vychází z nějaké konkrétní situace, kterou je nutné řešit. Metoda je nejčastěji 

realizována formou slovních úloh. Opět je důležité volit či tvořit takové slovní úlohy, které budou svým 

obsahem pro žáky atraktivní a zároveň budou simulovat reálné situace.  

 

 Metody inscenační  

Podstatou této metody je takové učení, při němž jsou žáci sami aktéry předváděných situací. Žáci se 

vžívají do určité role, kterou předvádějí hlouběji a pokoušejí se hledat řešení konkrétního problému. Pro 

žáky jsou tyto metody zábavné, je potřeba zajistit kromě motivace i obsahovou hodnotu učiva.  
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Tato metoda má nejfrekventovanější výskyt na 1. stupni základních škol, její využitelnost pro 2. stupeň ZŠ 

a SŠ je problematická. Učitel například ve třídě připraví cestičku s příklady (cestička je motivována 

pohádkami). Žáci chodí ve dvojicích podle plánku, počítají a doplňují výsledky příkladů, které se skrývají na 

pohádkové cestě. Cílem žáků je dostat se z pohádkového kruhu ven tím, že správně spočítají příklady. 

Motivaci a radost ze správného řešení podpoří symbolická odměna.  

 

 Didaktické hry (pochopení a učení se matematickému problému skrze seberealizační aktivitu 

jedince)  

Didaktická hra je takovou seberealizační aktivitou jedinců, která preferuje svobodnou volbu, spontánnost, 

kreativitu a fantazii. Tato metoda zahrnuje použití vhodných hraček či her do výuky nebo například 

pořádání soutěží. Žáci si v rámci hry rozvíjí početní dovednosti (jde o velmi intenzivní trénink), strategické 

myšlení a trpělivost. Didaktické hry rozvíjí komunikativní a sociální roli jedince ve skupině. Pro rozvoj 

matematického myšlení je vhodné uplatnit ve výuce deskové hry nebo stolní hry typu domino či pexeso.  

 

 Badatelsky orientovaná výuka (BOV) 

Jedna z nejmodernějších metod, která byla rozpracovávána v rámci vzdělávacích projektů je BOV, kterou 

je možné implementovat v rámci většiny vyučovacích předmětů a na všech úrovních vzdělávání. Jedná se 

o moderní a charakteristické pojetí výuky zaměřené na rozvoj znalostí, dovedností a postojů na základě 

aktivního a relativně samostatného poznávání skutečnosti žákem, kterou sám objevuje.  

 

Studenti řeší spotřebu pitné vody. Učitel má připravený pracovní list na téma význam vody pro přírodu a 

živé organismy, který žákům pomůže vidět problém v širším kontextu (chemický vzorec vody, vlastnosti a 

složení kapaliny, využití vody, spotřeba vody v ČR a ve světě, význam a potřeba vody v průmyslu atp.). 

Učitel klade žákům například následující otázky: Umíte si představit, že byste museli v současnosti chodit 

pro vodu s vědrem do potoka? Jaký je v současnosti přístup člověka k využití pitné vody? Při jaké denní 

činnosti byste mohli ušetřit vodu a jak? Jaké množství vody za den spotřebujete? Spočítejte svou spotřebu 

pitné vody za týden, za měsíc a za rok? Kolikrát byste museli s nějakým vědrem jít sem a tam, abyste toto 

množství získali? Kolik km byste nachodili z vašeho domova k nejbližší řece? Odhadněte hmotnost zcela 

naplněného vědra? Jaký tvar má běžné vědro? Zjistěte, jaké aktivity se konají v ČR i ve světě k ochraně 

pitné vody. Aktivity spojené s badatelským vyučováním mohou působit jako hraní, hraní s matematikou. Je 

to ovšem nenápadná integrace postupů, které se později využívají na vědecké úrovni.  

Podrobněji BOV viz http://home.pf.jcu.cz/~bov/, http://www.projekt3v.cz/, http://www.generacey.cz./.  

 

 

http://home.pf.jcu.cz/~bov/
http://www.projekt3v.cz/
http://www.generacey.cz./
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