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Abstrakt: Informatika běžnému žákovi splývá s prací na počítači. Informatika jako obor je 
abstraktní věda, která řeší otázky a problémy, které počítače přesahují a ovlivňují ostatní 
přírodní vědy. Zkušenosti z organizování mezinárodní informatické soutěže pro žáky SŠ a ZŠ 
nás vedou k poznání, že nejen žáci, ale ani učitelé často nechápou soutěžní otázky jako 
informatické, spíše matematické. 
V příspěvku budu chtít na několika soutěžních otázkách ze soutěže Bobřík informatiky 
ukázat, jakými oblastmi se školní informatika zabývá a nakolik jsou tyto otázky příbuzné 
matematickým a čím se odlišují. 
 

Soutěž Bobřík informatiky 
Katedra informatiky Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích 
pořádá již 6. ročník celostátní soutěže žáků SŠ a ZŠ v informatice. Soutěží se v pěti 
kategoriích od 4. ročníku ZŠ po maturitu a soutěžící vyplňuje online test zaškrtáváním 
možností nebo přemísťováním objektů na obrazovce monitoru. Soutěže se v roce 2012 
zúčastnilo 27 500 žáků, soutěž má svoji obdobu v dalších více než 20 evropských 
i mimoevropských zemích. Více o soutěži v [1], [2]. 
 
Konference Užití počítače ve výuce matematiky se zdá se pohybuje na pomezí matematiky 
a informatiky. Je otázkou, nakolik má využití počítačů ve školní matematice souvislosti 
s informatikou, a obráceně, nakolik jsou informatické soutěžní otázky příbuzné matematice. 
Článek proto nabízí pohled na školní informatiku z hlediska její příbuznosti s matematikou. 

 

obr. 1 – Soutěžní otázka na téma tabulkového procesoru: Jaká bude hodnota v buňce D3, jestliže do ní 
zkopírujeme vzorec z buňky C2? 
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Jako typickou informatickou otázku, kterou si představí běžný učitel informatiky, je otázka 
z prostředí některého kancelářského software, který je na školách v rámci předmětu 
informatika vyučován (obr. 1), Zadání zní: jaká hodnota bude v buňce D3, jestliže do ní 
zkopírujeme vzorec z buňky C2. Nutno podotknout, že úloha je vcelku náročná, protože 
vzorec odkazuje na buňku, která není v zobrazené část tabulky vidět, a řešení vyžaduje 
dobrou znalost pojmu absolutní adresa buňky. Takovouto úlohu by však odborný informatik 
patrně nebral jako informatickou, jde spíše o uživatelský problém, o uživatelské využití 
technologií, i když jde o úlohu problémovou. 
 

Jak je veřejností vnímán rozdíl mezi informatikou a matematikou 
 
Na základě výzkumů mezi školními koordinátory soutěže i mezi soutěžícími, realizovanými 
v letech 2011 a 2012 a popsanými v [3] a [4] můžeme říci, že (školní) informatika je vnímána 
jako práce s počítači. Tato představa vychází ze současného obsahu výuky tohoto předmětu 
podle RVP a preferuje uživatelský přístup. Podle výčtu témat problémů, které jsou 
mezinárodním týmem odborníků – didaktiků informatiky zahrnuty do soutěže Bobřík 
informatiky, je zřejmé, že informatika je něco jiného než obsluha počítače. Soutěžní tázky 
jsou vybírány z oblastí: 

• algoritmizace 
• porozumění informacím a jejich reprezentacím, kódování 
• porozumění strukturám 
• řešení problémů, výpočty 
•  digitální gramotnost [5] 

do poslední kategorie zařazujeme tzv. matematický základ informatiky, tedy i úlohy 
kombinatorické, logické apod. Zde vidíme největší blízkost matematickým úlohám). 
Právě výše zmíněné výzkumy ukázaly, že řada učitelů i žáků vnímá soutěžní otázky soutěže 
Bobřík informatiky jako neinformatické, spíše matematické, logické. Řadě respondentů 
scházely „úlohy o počítačích“. 
 
Rozdíl mezi informatikou a matematikou bychom podle Clausse [6] mohli popsat následovně: 

• Informatika a matematika se liší pohledem na algoritmus. Zatímco v matematických 
úlohách se algoritmus vykonává nebo objevuje, v informatice je zkoumá též prostor a 
čas, nutný k realizaci algoritmu. Zatímco matematik bude spokojen, když ví, že součet 
nějaké nekonečné řady je dejme tomu Ludolfovo číslo, informatikovi takový 
algoritmus není k ničemu, protože v rozumné době nedojde k cíli. 

• Matematický pohled na situaci je spíše statický a abstraktní, informatický přístup je 
konkrétní a dynamický. Je možné, že software DGS činil zpočátku učitelům 
matematiky svojí dynamikou problémy právě kvůli změně pohledu. Vzpomínám, že 
v počátcích zavádění DGS Cabri do českých škol nebyly akceptovány úlohy 
s dynamickým zadáním („jaká je stopa bodu při pohybu po přímce…“) a nahrazovány 
množinovým („vyšetřete množinu všech bodů přímky …“), dynamická geometrie byla 
vnímna jako parametrická (tedy statický pohled). 

• Matematika pracuje především s celými objekty, jejich struktura ji málokdy zajímá, 
zatímo informatika se zajímá především o tuto vnitřní strukturovanost objektů. 
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• Dalším z rozdílů je i týmový přístup, který je daleko více akcentován při informatice. 
Z předchozích odstavců je zřejmé, že obě vědy, matematika a informatika, mají odlišný 
předmět. Můžeme však najít oddělovací hranici, která prochází oběma disciplínami 
a rozděluje je na jistou nižší a vyšší úroveň, danou potřebou zapojit specifické myšlení pro 
daný obor. 

 

obr. 2 – grafické znázornění odlišení předmětu a úrovní školské informatiky a matematiky 

Na obr. 2 jsou znázorněny nižší a vyšší úroveň dané disciplíny. Ukažme si nejprve 
u matematiky. Na nižší úrovni jde především o praktické počítání, řešení úloh běžného života, 
ke kterému stačí trivium, tzv. „kupecké počty“. Tuto oblast v diagramu nazýváme počty; 
odpovídá také dřívější době, kdy na 1. stupni se předmět matematika nazýval počty a jeho 
náplní bylo praktické počítání s konkrétními čísly a geometrickými objekty. Na vyšší úrovni 
je potřeba tzv. matematické myšlení, to je oblast matematické abstrakce, dokazování, 
používání proměnných, symbolických výpočtů apod. 
 
V informatice můžeme podobnou linii nalézt mezi uživatelským přístupem k inforačním 
a komunikačním technologiím (ICT) a autorským přístupem, jehož snahou je vylepšení 
počítačů a výpočtů. Předmětem ICT je využití kancelářských aplikací, práce s multimédii, 
vyhledávání na internetu apod. K programování, modelování, algoritmizaci apod. Je zapotřebí 
informatického myšlení.  
 
Dá se říci, že zatímco školská matematika obsahuje obě dvě úrovně, jak počty, tak 
matematiku, u školské informatiky je situace jiná: náplní kurikula je až k maturitě prakticky 
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pouze ICT. – Kdybychom chtěli do diagramu na obr. 2 podobně zařadit tuto konferenci, 
mohli bychom říci, že pokrývá oblasti Matematika a ICT (v realitě některých škol spíše Počty 
a ICT). 

Matematické otázky v informatické soutěži 
Zde chceme přinést výběr některých otázek soutěže bobřík informatiky, které jsou na 
pomezí informatika – matematika. U každé otázky uvedeme zadání a komentář o povaze 
úlohy. Správné řešení a jeho zdůvodnění, pokud to není potřebné z hlediska vztahu 
k matematice, nebudeme uvádět: čtenář je může najít v archivních testech soutěže na jejím 
webu www.ibobr.cz [7] 
 

Otázka: Jak se dostat k číslu 100 

                 

obr. 3 – k otázce Jak se dostat k číslu 100. 

Zadání: Filip zapisoval celá čísla začínající od 0 následujícím způsobem (viz obr. 3). 
Zapisoval je po řadách shora dolů a v řadě zleva doprava, a přitom tak, že pod každým číslem 
se nacházejí další dvě čísla; jedno na levé straně a jedno na pravé straně. Filip k číslům 
dokreslil šipky. Například pod číslem 3 je na levé straně číslo 7, na pravé číslo 8. 
Všimni si, že od čísla 0 se můžeme dostat k číslu 11 tak, že půjdeme podle šipek vpravo (P), 
vlevo (L), a pak zase vlevo (L). To zapíšeme zápisem PLL. 
Jaká bude posloupnost levé (L) a pravé (P), abychom se od nuly dostali k číslu 100? 
 
Odpovědi:  

A. LLPPLL 
B. PPLLPL 
C. LPPLPP 
D. PLLPLP 
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Komentář: Tato otázka sice využívá číselné řady, jde však o otázku týkající se především 
struktury uspořádání těchto čísel. Z porozumění struktuře můžeme dospět k řešení; např. ke 
každému sudému číslu vede šipka vpravo. Protože 100 je sudé číslo, musí cesta k němu 
končit písmenem P, takže dvě z odpovědí jsou vyřazeny. 
 

Otázka: Panova flétna 
 
Zadání: Panova flétna je hudební nástroj, který hraje podle těchto dvou pravidel: 

• může hrát pouze 6 různých tónů 
• po zahrání tónu je možné zahrát pouze tentýž tón, vedlejší vyšší nebo vedlejší nižší tón 

(fouknout do stejné nebo do vedlejší díry). 
 Notový zápis pro tuto flétnu, který si vymyslela Soňa, má pouze 3 druhy značek: 
=   znamená „zahraj stejný tón jako předchozí“ 
–   znamená „zahraj vedlejší nižší tón“ 
+   znamená „zahraj vedlejší vyšší tón“ 
Například melodie   [ – + ]   znamená „zahraj 3 tóny; druhý tón je nižší než první a třetí tón je 
vyšší než druhý (takže třetí je stejný jako první)“. 
Rozhodni, která z těchto melodií NEMŮŽE být zahrána Panovou flétnou. 
 
Odpovědi: 

A. [ – – – = + – = – – = = = + ] 
B. [ + = = = + = = = + = = = + = = = + ] 
C. [ – – + – – + – – = – + – – ] 
D. [ – – – – – = + + + + + = – – – – – ]  

  

obr. 4 – vysvětlení správné odpovědi u otázky Panova flétna. 

Komentář: U této otázky která se týká reperzentace informací, je zajímavé použití grafu 
k vysvětlení správné odpovědi (obr. 4). Na vodorovné ose je vynesen čas (v hraných tónech 
nebo taktech), na svislé ose jednotlivé tóny (od 1 do 6). Melodie jsou pak znázorněny 
lomenými čarami. Jestliže lze lomenou čáru do grafu umístit tak, aby se vešla do rozmezí 
hodnot 1 až 6 na svislé ose, je melodie hratelná. Z grafu je patrné na první pohled, že černou 
melodii nelze zahrát a jde tedy o správné řešení. 
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Otázka: Co je uvnitř vajíčka 
 
Zadání: Lenka se dívá na čtyři čokoládová vajíčka umístěná ve vitríně. Dvě z nich jsou 
otevřená, je proto vidět, zda je uvnitř překvapení, ale není možné z jejího pohledu rozpoznat 
barvu polevy. Dvě vajíčka jsou stále zavřená, proto je vidět barva jejich polevy, ale zase nelze 
rozpoznat, zda je uvnitř překvapení. 
Lenka předpokládá, že všechna modrá vajíčka obsahují překvapení. Co musí Lenka udělat, 
aby si ověřila, že její úvaha je správná? 

 

obr. 5 – k otázce Co je uvnitř vajíčka 

Odpovědi: 
A. Otevřít modré vajíčko (č. 2) a otočit polovinu skořápky vajíčka s překvapením (č. 3) 
B. Otevřít modré vajíčko (č. 2) a otočit polovinu skořápky vajíčka bez překvapení (č. 4) 
C. Otočit poloviny skořápek vajíček s překvapením (č. 3) a bez překvapení (č. 4) 
D. Otevřít bílé vajíčko (č. 1) a modré vajíčko (č. 2) 

 
Komentář: Jde o logickou otázku, která je ovšem promítnuta do nějaké činnosti. K vyřešení 
pomůže převést situaci do formální logiky. Tvrzení "Všechna modrá vajíčka obsahují 
překvapení" je ekvivalentem k logické implikaci "Jestliže X je modré, potom X obsahuje 
překvapení" a k ověření pravdivosti je nutné zkontrolovat následující dvě situace: 

1. Jestliže vajíčko je modré, potom obsahuje překvapení 
2. Jestliže vajíčko neobsahuje překvapení, potom není modré.  

Správně je tedy odpověď B. 
 

Otázka: Co bude dělat odpoledne 
 
Zadání: Aleš se nikdy nemůže rozhodnout, kterou ze svých oblíbených činností bude 
odpoledne dělat. Proto si řekl, že třikrát hodí hrací kostkou a pak se bude rozhodovat podle 
pravidel, znázorněných na obrázku (obr. 6). 
Hodil a vyšlo mu, že má doma skládat puzzle.  
Jaká čísla mu padala na hrací kostce? 
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Odpovědi:  
A. první hod 2, druhý hod 4, třetí hod 1. 
B. první hod 3, druhý hod 4, třetí hod 3. 
C. první hod 6, druhý hod 6, třetí hod 2. 
D. první hod 5, druhý hod 3, třetí hod 6. 

 

obr. 6 – k otázce Co bude dělat odpoledne 

Komentář: Jde o otázku o porozumění algoritmu, především rozhodování Zde se stejně jako 
v minulé otázce vyskytuje logická operace jako podmínka rozhodování. Všimněme si, že 
zatímco v předchozí otázce se slovem JESTLIŽE uvozuje implikace, v této otázce KDYŽ 
(když – tak – jinak) stojí ve významu ekvivalence (právě tehdy, když); obě slova tedy v těchto 
otázkách nejsou synonymy. V češtině je tedy nutno anglické slovo IF překládat v kontextu 
zvolené logické operace. 
 

Otázka: Zavirovaný server 
 
Zadání: Operační systém Styx má zvláštní vlastnost. Zavirovaný počítač s tímto operačním 
systémem odpovídá na všechny dotazy z Internetu nepravdivě. Například, když obdrží dotaz 
"Jsi zavirovaný?", odpoví zavirovaný počítač "Ne." 
Počítač, který není zavirovaný, vždy odpoví pravdivě. Např. na dotaz "Jsi zavirovaný?" 
odpoví nezavirovaný počítač "Ne" (obr. 7). 
Kterou z následujících odpovědí může dát pouze zavirovaný server? 
 
Odpovědi: 

A. Jsem zavirovaný server. 
B. Nejsem zavirovaný server. 
C. Jsem zavirovaný notebook. 
D. Nejsem zavirovaný notebook. 
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obr. 7 – k otázce Zavirovaný server: ač některé zavirované a jiné ne, všechny počítače mohou odpovídat stejně. 

Komentář: Jde o čistě logickou otázku typu „poctivci a padouši“ s počítačovou motivací. 
V soutěži někdy se čistě informatické problémy (nebo jako zde logické problémy) snažíme 
zasadit do počítačové situace, která soutěžícím pomáhá utvářet představu, že se jedná 
o problémy, týkající se počítačů. Soutěžícím pak soutěž připadá více informatická. 
 

Otázka: Řezačka tvarů 

 

obr. 8 – k otázce Řezačka. Nahoře vysvětlující příklad, dole seznam odpovědí 
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Zadání: Automatická řezačka tvarů vyřezává ze samolepící fólie různé tvary. Používá k tomu 
šablony tvaru čtverce a kruhu stejných rozměrů. Pracuje podle programu, který obsahuje tři 
kroky: 
1. umísti někam na fólii čtverec a kruh (libovolně) 
2. vykonej buď krok 2a, nebo 2b. 

2a: vyřízni průnik obou šablon (vyřízne tu část, kde se oba objekty překrývají) 
2b: vyřízni sjednocení obou šablon (vyřízne tu část, kterou přikrývá alespoň jedna ze 
šablon). 

Na obr. 8 je v jeho horní části znázorněn příklad práce řezačky podle programu s konkrétním 
umístěním šablon. V dolní části pak nabízené odpovědi. 
 
Komentář: Logická úloha, v níž se skládají geometrické tvary do složitějších pomocí 
logických operací. Na této otázce se vysvětluje, že vytváření komplikovaných tvarů použitím 
jednoduchých a přesných instrukcí je základním principem počítačového programování. Při 
něm jsou velice jednoduché a základní příkazy sestavovány do komplexních programů. 
Správnou odpovědí je tvar C, protože průnik i sjednocení jiného obrazce s kruhem musí 
kromě části obvodové kružnice obsahovat i její vnitřek, nikoliv okolí. Obrázek C vznikl jako 
rozdíl čtverce a kruhu.  

Závěr 
 
Současný stav výuky informatiky na českých ZŠ a SŠ, zaměřený na digitální gramotnost 
a uživatelské zvládnutí ICT, neposkytuje žákům základní vhled do informatických problémů. 
To přináší problémy těm uchazečům, kteří se rozhodnou jít studovat obor informatika: nejen 
že nemají (na rozdíl od ostatních přírodních věd) zvládnuty základy oboru, nemají ale ani 
představu, jakými problémy se informatika zabývá.  
 
Soutěž Bobřík informatiky se kromě poslání popularizovat školní informatiku snaží o to, aby 
žáci i jejich učitelé si udělali představu o tom, jaké jsou informatické problémy a informatické 
myšlení. Jde o součást širšího hnutí pod společným názvem Bebras contest, jehož účastníci, 
jednotliví národní organizátoři, se snaží o zařazení informatiky do školního kurikula a tím 
podpořit STEM vzdělávání.  
 
Poznámka: Výzkum byl podpořen grantem GAJU 017/2013/S. 
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