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Abstrakt: Článek přináší pohled na výukové prostředí ve vyučování matematice 
z pohledu didaktiky matematiky a výsledků pedagogických výzkumů. Hlavní ideou při 
vytváření nových výukových prostředí je použití nových metod. Jedna z metod v didaktice 
matematiky je dnes velice zkoumané a ve vyučování užívané učení se objevováním, 
experimentováním. Samozřejmě, není možné jen experimentovat, ale takový způsob práce 
by se měl stát jednou z metod práce v matematickém vyučování. 
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Learning environments in the context of today’s  school needs 
 
Abstract: Article looks at the learning environment from the perspective of didactics of 
mathematics and research. The main idea in creating new learning environment is the use 
of new methods. One of the methods in the didactics of mathematics is learning through 
discovery, problem solving. Of course, we can not just experiment, but this kind of work 
should become one of the methods of work in mathematical teaching. 
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Úvod 

Před relativně krátkou dobou bychom si jen obtížně představovali hloubku změn, jimiž 
prochází současná společnost. Tyto změny samozřejmě zasáhly nejrůznější oblasti našeho 
života a výrazně se promítly i do systému vzdělávání. 

Pro instituce, které se vzděláváním zabývají, tyto změny přinesly – kromě jiného – i 
nutnost definovat nově standard učitele a profil absolventa. Nejen stávající učitel, ale i 
budoucí učitel musí během svého dalšího vzdělávání, či univerzitního studia získávat nové 
kompetence, které odrážejí potřeby společnosti, výrazně orientované na využití informačních 
technologií. Jednou z takových kompetencí je dovednost vytvářet moderní výuková prostředí 
pro žáky základních i středních škol. Pokusím se popsat, jak na základě dlouhodobých 
zkušeností, takovou dovednost pomáháme vytvářet. 
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Současný stav 

Využití počítačů ve výuce matematiky v minulých letech prošlo složitým vývojem. 
Skončilo počáteční období jejich zavádění do výuky, v němž jsme objevovali základní 
možnosti jejich využití, kdy jsme se setkávali na seminářích a konferencích a sdělovali si, co 
všechno programy umí, jak obrázky či aplety v geometrii pomáhají dětem při pochopení 
pojmu nebo jak lze vyřešit soustavy rovnic i s grafickým řešením v novém okně. To však 
neznamená, že využíváme všechny možnosti, které současné informační technologie mají. 
Běžné je dnes jejich využití jako „demonstračních prostředků“, umožňující vizualizovat. Řada 
i volně dostupných programů dnes poskytuje širokou škálu takového využití. 

Chceme dosáhnout toho, aby počítače pomohly žákům při porozumění probírané látce, 
aby umožnily odstranit zbytečnou náročnost výpočtů, konstrukcí apod., které mohou odvádět 
pozornost od skutečného porozumění pojmu. Dále požadujeme, aby přitom své místo měly 
nezbytné „řemeslné dovednosti“. Tyto otázky se řeší v odborné literatuře na nejrůznějších 
úrovních (např. Kutzler, 1998, 2003, Healy a Sutherland, 1990, Krech, 2008). V poslední 
době se pozornost stále více věnuje ještě dalšímu využití počítačů a to je při samostatném 
objevování pojmů. Je nezbytné uvědomovat si, že technika sama o sobě naše žádné problémy 
nevyřeší a stejně jako dříve musíme řešit problémy, jak žáky motivovat, jak je naučit 
správnému chápání pojmů, jak vypěstovat matematickou gramotnost atd. Nové technologie a 
programy jen představují nové pomocníky, jejichž plnohodnotné využití nám umožní 
vytváření vhodného pracovního prostředí.  
Není možné jednoduše konstatovat, že moderní technologie ve výuce automaticky zvyšují její 
efektivnost (viz výsledky výzkumu účinků nasazení interaktivních tabulí ve Velké Británii 
Moss (2007)). Výzkumy prokazují, že mnozí učitelé mají problémy s vytvořením didakticky 
vyvážených materiálů, které by byly dostatečně jednoduché a srozumitelné pro žáky. Samotné 
využití technologií bez řádného metodického zázemí, bez zásoby vhodných profesionálně 
připravených materiálů a bez předběžné přípravy vyučujících na možnosti využití této 
techniky nepřináší očekávané výsledky.  
V této souvislosti si je  především nutné vyjasnit, co považujeme za dobré výukové prostředí 
a zda je možné, aby učitel připravil takové výukové prostředí sám. Problém zúžíme na otázku 
výukového prostředí v matematickém vyučování a ještě konkrétněji výukovým prostředím 
v matematickém vyučování budeme rozumět  prostředí, které můžeme použít ve výuce tak, 
abychom maximalizovali úspěch pojmotvorného procesu v myslích žáků.  

Systematický výzkum kvality výukového prostředí v České republice chybí, nicméně 
její zkoumání je charakteristické pro oblast matematického vzdělávání (Pisa, TIMSS). 
Existují různé definice kvalitní výuky Helmke (2003, v Janík, 2010, str. 24) nabízí dva možné 
způsoby hodnocení kvality výukového prostředí. Z hlediska čtyř kompetencí učitele, které 
jsou pro realizaci kvalitní výuky nezbytné a  dále z hlediska deseti charakteristik, které jsou 
relevantní pro hodnocení výuky. Mezi tyto charakteristiky podle Helmkeho modelu patří – 
motivace, aktivizace, klima ve výuce podporující učení, strukturovanost a jasnost a další. 

Fraser (1989, str. 1) uvádí, že ''Učitelé často hovoří o klimatu třídy, o výukovém 
prostředí“, ale málokdy hovoří o metodách výuky. Pokusil se informovat o výsledcích svých 
výzkumů učitele matematiky a dovést je tak k otázkám souvisejícím s otázkami  jak hodnotit 
a jak zlepšovat výukové prostředí ve třídě. Tvrdí, že je nutné výukové prostředí vyhodnocovat 
a zlepšovat a navrhl pět etap takového procesu:  
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(1) etapa posouzení, které vyžaduje zhodnocení stavu výukového prostředí na základě 
posouzení vnímání žáků;  
(2) zpětná vazba, která poskytuje obraz třídy v souvislosti s vnímáním žáků v tomto prostředí;  
(3) reflexe a diskuze, která se týká učitelů, zahrnuje zjišťování nedostatků a její součástí je 
projednávání strategií s kolegy jak postupovat dál a případně co změnit;  
(4) etapa intervence, která zahrnuje plánování postupu případné změny výukového prostředí a  
(5) etapa přehodnocení, ta vyvozuje důsledky.  

Další související otázkou je zmiňovaná implementace počítačů do vyučování 
matematice. Ulm v (2010, str.7): Často se uvádí, že ICT (informační a komunikační 
technologie) mohou sloužit jako "katalyzátor" pro inovace vzdělávání v matematice. Pomocí 
informačních a komunikačních technologií můžeme do značné míry změnit přístup učitelů 
i žáků k vyučování matematice. Taková změna však neproběhne vždy a za jakýchkoli 
podmínek. Je k ní potřebné vytvořit „dobré výukové prostředí.  Co je však „dobré výukové 
prostředí? K jeho vytvoření bude jistě nezbytná jakási vyšší úroveň znalostí zákonitostí 
pojmotvorného procesu a vztahu k procesu vyučování ze strany učitelů. Bude předpokládat 
dobrou didaktickou úroveň autora výukového prostředí, jeho každodenní zkušenost s novými 
prostředky a médii ve třídě.  
 Existuje velké množství programů, které mohou pomoci při vytváření dobrého 
výukového prostředí. Jsou to programy CAS (Computer Algebra Systems – Maple, 
Matehmatica, Derive), DGS (Dynamic Geometry Systems – Cabri, GeoGebra), Spreadsheet 
(tabulkové procesory - Excel), různé trenažery, programy simulující určitý jev, programy 
umožňující dokazování vět (CoCoa), interaktivní učebnice aj.  

Při navrhování výukového  prostředí v matematickém vyučování je nutné vzít v úvahu 
důležitou vlastnost, kterou by takové prostředí mělo mít a tou je dynamičnost. Prostředí, která 
takovou vlastnost mají můžeme nazvat dynamická prostředí, dynamické pracovní listy, učební 
texty apod. Může mít podobu internetového prohlížeče,  s texty, obrázky, odkazy a dalšími 
interaktivními prvky nebo mohou být připraveny pro výuku s interaktivní tabulí. Důležité je, 
do jaké míry takové prostředí rozvíjí klíčové kompetence žáků a do jaké míry maximalizuje 
úspěšný vznik poznatku v poznatkové struktuře žáků (Ulm, 2010).  

Vyučování představuje komplexní realitu a zavedení technologie do výuky může 
přinést nové složitosti (Davis & Simmt, 2003). S tím také souvisí  potřeba definovat nové 
reprezentace a způsoby matematického modelování ve výukovém prostředí s podporou 
počítače vzhledem k matematickému myšlení žáků. V souvislosti s pojmem výukové 
prostředí v matematickém vyučování Papert (1998) definuje nový pojem. Výukové prostředí 
s podporou počítače označuje jako jakýsi mikrosvět,  místo, kde mohou  růst a navyšovat se 
určité druhy matematického myšlení. Mikrosvět sám o sobě nepředstavuje dobré výukové 
prostředí, ale poskytuje prostor, pro žáky, kde mohou ověřovat a realizovat své nápady, 
zjišťovat a ověřovat pravdivosti matematických tvrzení i vlastních hypotéz.  Dobrý mikrosvět 
je takový, který poskytuje žákům příležitost k pozorování, pochopení změn existujících 
pojmů, a k postupnému budování nových, vlastních pojmů a postojů k nim. Eventuelně jim 
s využitím matematických programů umožní prozkoumat, objevit a aktivně, samostatně 
vystavět matematické myšlenky (Healy & Hoyles, 1999). 

Dalším hodnotícím kritériem výukového prostředí pro výuku matematiky by jistě mělo 
být kritérium jak přispívá k vytváření matematické gramotnosti. Publikace Koncepce 
matematické gramotnosti ve výzkumu PISA 2003 přesně vymezuje pojem matematická 
gramotnost takto: „Matematická gramotnost je schopnost jedince poznat a pochopit roli, 

17



kterou hraje matematika ve světě, dělat dobře podložené úsudky a proniknout do matematiky 
tak, aby splňovala jeho životní potřeby jako tvořivého, zainteresovaného a přemýšlivého 
občana. Klíčovou schopností, která vyplývá z tohoto pojetí matematické gramotnosti, je 
schopnost vymezit, formulovat a řešit problémy z různých oblastí a kontextů a interpretovat 
jejich řešení s užitím matematiky. Tyto kontexty sahají od čistě matematických až k takovým, 
ve kterých není matematická struktura zpočátku zřejmá a je na řešiteli, aby ji v nich 
rozpoznal. Je třeba zdůraznit, že uvedená definice se netýká pouze matematických znalostí na 
určité minimální úrovni, ale jde v ní o používání matematiky v celé řadě situací, od 
každodenních a jednoduchých až po neobvyklé a složité. 

Postoje a emoce spojené s matematikou, jako například sebedůvěra, zvídavost, zájem a 
touha něco umět nebo pochopit, nejsou součástí definice matematické gramotnosti, ale přesto 
jsou pro ni důležitým předpokladem. V zásadě je možné být matematicky gramotný i bez 
těchto postojů a emocí. Ve skutečnosti však ten, kdo nemá jistý stupeň sebedůvěry, 
zvídavosti, zájmu ani touhy umět a pochopit něco, v čem jsou obsaženy matematické prvky, 
může jen těžko projevovat matematickou gramotnost. Uvedené postoje a emoce jsou 
uznávány jako významný korelát matematické gramotnosti1. To vše jsme se pokoušeli 
zohlednit při vytváření výukového prostředí, které popisuji dále.  

 
 

Výukové prostředí  

Na ukázce výukového prostředí, které jsme vytvořili pro interaktivní výuku pozičních soustav 
chci ukázat jak bychom takové prostředí mohli ohodnotit a posoudit, zda je možné ho nazvat 
dobrým.  
Výukové prostředí je připraveno jako samostatná výuková aplikace k zavedení a procvičení 
pojmu dvojková (a jiná) poziční soustava. Jeho autor, Dvorožňák (2010), je nazval Bilandské 
dobrodružství a najdete ho na http://korek.name/pozicniSoustavy/. 
Číselné soustavy se dělí na nepoziční a poziční. V nepozičních číselných soustavách nezáleží 
na umístění znaku (číslice) v číselném zápisu. Jednou z mnoha pozičních soustav je desítková 
poziční soustava, o které mají studenti představu vcelku dobrou. Je to dáno tím, že se setkali 
s velkým množstvím předmětných představ, na základě velkého množství separovaných 
modelů teprve postupně vznikal univerzální pojem čísla v desítkové poziční soustavě. 
Výukové prostředí, které představím, jsme vytvořili s využitím motivačního příběhu Janko 
Hrašky (Hejný, 1990, str. 105), proto, abychom poskytli stejnou možnost studentům 
i v případě vytvoření představy o číslech ve dvojkové a jiných soustavách. Chceme, aby 
pochopili myšlenku, že určité objekty mohou mít několik různých reprezentací. Chceme, aby 
poznali význam čísla jako pořadí, množství, adresy, operátoru. Práce s pozičními soustavami 
nám dává bohatý zdroj pro kultivaci matematického uvažovaní. Setkáváme se často se 
studenty středních a i vysokých škol, kteří umějí bez problémů použít algoritmy základních 
početních úkonů, ale už nevědí, co jednotlivé kroky algoritmu znamenají. 
Ve zmíněném motivačním příběhu se Janko Hraško vydá do světa. Doplaví se na utajené 
souostroví Biland a Triland, ve kterém lidé počítají jiným, záhadným, způsobem. V Bilandu 
počítají ve dvojkové a v Trilandu ve trojkové soustavě (Hejný, 1990). V aplikaci zavádíme a 
                                                 
1 Převzato z publikace Koncepce matematické gramotnosti ve výzkumu PISA 2033, Ústavu pro informace a 
vzdělávání , Praha 2004, jako překlad The PISA 2003 Assessment Framework – Mathematics, Reading, Science 
and Problem Solving Knowledge and Skills 
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procvičujeme základní pojmy: převod z desítkové do dvojkové soustavy, převod z dvojkové 
do desítkové soustavy, sčítání, odčítání a násobení čísel ve dvojkové soustavě, dělení 
dvojkového čísla množstvím vyjádřeným slovně a graficky. Po úvodním přihlášení do 
aplikace se uživatel sám  musí seznámit s automatem na mince (Obr. 1). Prací s automatem 
sám objeví, jak se počítá s mincemi v exotické zemi a  na základě úkolů se seznámí s principy 
směňování mincí a, b, c, d, …, kterými se v zemi platí. Použitím tlačítka pro vhození mince a 
tlačítka „Stlač“ by měl žák pouze zjistit, že automat nějakým způsobem směňuje mince. Jeho 
úkolem je tento způsob objevit. Objevené poznatky poté použije např. při převádění čísla z 
desítkové do dvojkové soustavy. Všechny tyto objevy si může zapsat do připravené tabulky 
(Obr. 2) a na základě pozorování postupuje metodou indukce, analogie, syntézy či analýzy ke 
složitějším pojmům, jako je sčítání, odčítání, násobení či dělení čísel ve dvojkové soustavě, 
celým prostředím. Postupným procházením všech částí s úkoly (Obr. 3) se studenti naučí 
pracovat se zápisem čísel ve dvojkové soustavě, naučí se některé operace a získají velké 
množství zkušeností s počítáním v jiné poziční soustavě, než desítkové. Soustředěná práce 
v programu trvá asi 2,5 až 3 hodiny. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 1 Automat na mince, cesta k objevu 
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Obr. 2 Záznam objevených vlastností a poznatků 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 3 Seznam úkolů 
 
Aplikace  učiteli umožňuje diagnostikovat žákovská řešení. Její součástí je sledování 
jednotlivých kroků řešení úkolů žáků jednotlivě, dále poskytuje i statistiku řešení. Protože je 
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možné používat výukovou aplikaci z více míst, větším množstvím učitelů, autor umožnil 
každému z nich přístup pouze k informacím, týkajících se jeho třídy, žáků. K tomu je nutná 
jeho registrace a i registrace žáků. Jakmile pod nějakého uživatele spadají jiní uživatelé, stává 
se z jeho uživatelského účtu automaticky administrátorský účet. Ke každé akci je pak 
zobrazen datum a čas, úroveň a úkol, ve kterém byla akce provedena a dále také doba, která 
uplynula od poslední akce (Obr. 4).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 4 Protokol řešení 
 

Díky tomu můžeme například sledovat, jak dlouho se žák nad zadáním úkolu rozmýšlel, jaké 
chyby dělal apod. Jednotlivými akcemi je možné procházet i pomocí klávesnice. V případě, 
že si učitel chce prohlédnout postup řešení pouze u některých úkolů, je možno úkoly 
procházet pomocí šipky nahoru a dolů na klávesnici. 
 

Hodnocení 
 
Pokusme se o zhodnocení výukového prostředí ve smyslu uvedených nástrojů v úvodu 
článku. Hodnotící kritéria vycházejí ze souvislostí pedagogických, psychologických, 
matematických. Hodnotit budeme ve smyslu Helmkeho charakteristik - stupeň motivace, 
individualizace, soudržnosti, klimatu podporujícího vyučování, zpětná vazba, využití chyby, 
žákova poznávacího procesu apod. 
Na základě pozorování v hodinách, které jsme uskutečnili na základních školách, v celkem 
šesti třídách, jsme zjistili, že vytvořené výukové prostředí žáky dostatečně motivuje ve smyslu 
vnitřní motivace. Žáci projevovali chuť se s pomocí aplikace učit, nepracovali z donucení, ale 
dobrovolně a dokonce i ve svém volném čas. Výhodou výukového prostředí je fakt, že bere 
ohled na žákovo individuální tempo učení se a poskytuje mu, v případě potřeby, vysvětlení 
určité části učiva. Výukové prostředí je připraveno tak, že umožňuje učit se nebo si učivo 
zopakovat z domova a to je navíc podpořeno faktem, že poskytuje okamžitou zpětnou vazbu 
o správnosti splnění úkolu. Pokud se student dopustí chyby v řešení, není za to penalizován, 
naopak může tuto chybu využít ve svůj prospěch (učení se chybou). Práce v prostředí 
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podporuje samostatnou práci, respektuje osobní tempo žáků, což je výhodné především u dětí 
s dysporuchami  a poruchami učení.  
Z hlediska didaktiky matematiky můžeme konstatovat, že uvedené výukové prostředí pomáhá 
s  rozšířením množství separovaných modelů vztahujících se k pozičním soustavám. O tom 
jsme se přesvědčili z následných testů, které jsme zadávali ve třídách s výukou v daném 
prostředí i bez. Žáci, kteří měli možnost získat takové množství představ, tedy ti, kteří 
pracovali v tomto prostředí, dosahovali výrazně lepších výsledků. Z řešení testů i s protokolů 
řešení, které jsme měli k dispozici z hodin vyučovaných v novém výukovém prostředí 
vyplývalo, že žáci získali nový vhled do principu převádění mezi soustavami a do algoritmů 
základních početních úkonů (sčítání, odčítání, násobení, dělení) v těchto soustavách. 
Uvědomovali si, že množství a jeho zápis není to samé. Dokázali lépe interpretovat číslo 
zapsané v určité poziční soustavě, než děti v klasické hodině. Na otázky jaké výhody a 
nevýhody vidíte v užití dvojkové soustavy odpovídali například v tom smyslu, že zápis čísla 
ve dvojkové soustavě je velmi dlouhý, ale základní početní operace se v ní díky malému 
počtu spojů provádějí velmi jednoduše. 

Zajímalo nás, zda výukové prostředí Bilandské dobrodružství také splňuje další 
z deseti charakteristiky Helmkeho modelu charakteristiky kvalitní výuky, a to jaké je s ním 
spojeno klima výuky podporující učení.  Vycházeli jsme z toho, co potvrzuje Grecmanová 
(2000), že aktivizující metody mají vliv na klima třídy.  Uvádí, že k vytvoření školního 
klimatického typu s velkým zájmem o pracovní úkoly i o lidi (jeden z pěti možných 
klimatických typů)  bychom měli vybírat metody, které umožní učení na více úrovních a 
povedou k trvalému uchování vztahu mezi teorií a praxí. Výběr metod je ovlivněn mnoha 
faktory, čas, který je k dispozici, forma výuky, vybavení školy, učitelovo pojetí výuky, klima 
třídy, zainteresovanost žáků.  
  Je známa  myšlenka, kterou rozvinul Dewey, že existuje vztah mezi zkušeností 
z praktické činnosti a efektivním vzděláváním. To znamená, že kromě studia, čtení o novém 
pojmu, je nutné o něm také diskutovat. Dewey zdůrazňoval, že zkušenost žák nezíská na 
základě jakékoliv činnosti, ale jen té, v níž konáme něco nového a přitom navazujeme na to, 
co už známe. Na základě toho byl definován jeden z modelů učení, tak zvaný model 
zkušenostního učení. Východiskem učení je bezprostřední konfrontace žáka se sebou samým 
a se světem. Konfrontuje zkušenost s okolním světem, přemýšlí o něm a výsledkem takové 
reflexe je vytvoření pojmů, hypotéz. Po fázi hypotézy a vytvoření pojmu se snaží dále své 
zkušenosti v experimentech konfrontovat.  Z pozorování v jednotlivých hodinách jsme byli 
svědky takových reflexí žáků  a patrné byly i z dotazníků, které vyplňovali na závěr práce 
s prostředím. Vytvořené výukové prostředí výrazně zlepšilo klima podporující učení.  
Z technického hlediska je aplikace intuitivně ovladatelná a její spuštění je jednoduché. 
 
 

 
Závěr 

 
Závěrem bych chtěla konstatovat, že je velmi pozitivní sledovat průběh vyučování s kvalitním 
výukovým prostředím. Vyučování v prostředí, které ve třídě podnítí přirozenou diskusi 
o matematických problémech, v němž není chybou  neodpovědět  správně, kde je znát 
opravdový zájem, ne pro známky, pro úspěch u učitele, ale zájem opravdový. Dobře 
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připravené prostředí nabízí místo standardní série úloh, které jsou děti zvyklé řešit, úlohy, 
které přirozeně vedou na mnohé další, související a navazující otázky a problémy. Na úlohy, 
které zjistí úroveň porozumění žáků a to mnohdy i s využitím programů či aplikací, které žáci 
smysluplně využívají, s podporou vizualizace pojmů a dynamičnosti nového výukového 
prostředí. Taková výuka pak zhodnotí veškeré úsilí, které je nutno do přípravy pracovního 
prostředí vložit. 
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