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Program workshopu: 

1. matematická čtenářská gramotnost 

2. matematická čtenářská gramotnost a učebnice matematiky

3. schvalovací doložky

4. hodnotící kritéria pro výběr učebnice matematiky

5. prezentace učebnic matematiky pro ZŠ a nižší stupeň gymnázií

6. diskuze, zkušenosti z praxe 



1. Matematická čtenářská gramotnost 

Rozvíjení a podpora matematické čtenářské gramotnosti:

a) vizualizace matematických pojmů 

b) rozvíjení a porozumění matematickému slovníku

c) rozvíjení porozumění matematickému textu 

d) rozvíjení kritického myšlení v matematice



Vizualizaci v matematice můžeme podpořit pomocí:

 skutečných modelů (krychle, kvádr,…)

 didaktických pomůcek (binomická krychle,…)

 grafického znázornění (obrázky, grafy, tabulky,…)

 grafické organizéry
(http://www.ctenarska-gramotnost.cz/ctenarska-gramotnost/cg-strategie/graficky-organizator)

 počítačových softwarů (GeoGebra, …)

a) vizualizace matematických pojmů

http://www.ctenarska-gramotnost.cz/ctenarska-gramotnost/cg-strategie/graficky-organizator


Rozvíjení a porozumění matematické slovní zásobě můžeme podpořit pomocí:

 matematického slovníku

 matematické slovní zdi

 matematické abecedy

 matematických sešitů

 slovních her

b) rozvíjení a porozumění matematickému slovníku



Rozvíjení a porozumění matematickému textu můžeme podpořit pomocí:

 kladení smysluplných otázek

 vytváření předpokladů a závěrů

 diskutování o textu

 vyprávění, přeformulování textu žákem

 motivace ke čtení

 řešení slovních úloh, práce s chybou

c) rozvíjení porozumění matematickému textu 



Rozvíjet kritické myšlení v matematice můžeme pomocí:

 metody EUR,

 metody I.N.S.E.R.T.

 metody V-CH-D

 kostky

 pětilístku

 shlukování

d) rozvíjení kritického myšlení v matematice



2. Matematická čtenářská gramotnost a učebnice 

matematiky 
Mezi úlohy vhodné k upevnění matematické čtenářské gramotnosti můžeme zařadit úlohy:

• slovní úlohy

• úlohy doplněné grafem, tabulkou, diagramem (např. Vennovy diagramy), obrázkem nebo

dalšími vizualizacemi

• úlohy na finanční gramotnost

• historické úlohy

• nestandardní úlohy

• úlohy na geometrickou představivost

• motivační úlohy

• úlohy, se kterými se žák setká v životě (žák vidí uplatnění v praxi)



Příklady úloh rozvíjející matematickou čtenářskou gramotnost v učebnicích matematiky



3. Schvalovací doložky učebnic
http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/schvalovaci-dolozky-ucebnic-2013

MŠMT posuzuje tato kritéria:

• celkový soulad učebnice s obecnými a kurikulárními dokumenty a rámcovými

vzdělávacími programy

• odborná správnost obsahu učebnice

• přiměřenost učebnice věku a dosaženým kompetencím žáků

• metodické a didaktické zpracování učebnice

http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/schvalovaci-dolozky-ucebnic-2013


4. Hodnotící kritéria pro výběr učebnic matematiky 
Návrh seznamu hodnotících kritérií dle Sikorová (s. 35–39 , 2007):

• přehlednost

• přiměřená obtížnost a rozsah učiva

• odborná správnost

• motivační charakteristiky

• řízení učení

• obrazový materiál

• shoda s kurikulárními dokumenty

• cena (dostupnost učebnice)

• ergonomické a typografické vlastnosti

• doplňkové texty a materiály

• diferenciace učiva a úloh

• hodnoty a postoje

• zpracování učiva



Podle Blažkové a Vaňurové je vhodné se při výběru a hodnocení učebnic matematiky zaměřit

na posouzení těchto aspektů:

• korespondence učebnice se závaznými materiály a kurikulárními dokumenty,

• matematická úroveň učebnice

• didaktická úroveň učebnice

• jazyková úroveň učebnice

• logické uspořádání učebnice

• přiměřenost a srozumitelnost učebnice

• grafická úprava

• návaznost učebnice

• doplňující materiály

• technické zpracování učebnice



5. Jiný pohled na výběr správné učebnice matematiky

Děti s potřebou kompetentnosti jsou na sebe náročné, kladou si vysoké cíle, brání se

pomoci učitele, chtějí na to přijít samy.

Děti s potřebou svobody a akce se potřebují učit samy metodou pokus a omyl, živelně.

Děti s potřebou harmonie nezajímá, co to je, ale co by to mohlo být, k čemu by to mohlo

sloužit, s čím to může souviset, potřebují harmonii ve třídě.

Děti s potřebou stability a předvídatelnosti se drží osvědčených postupů, je pro ně těžké

vymyslet něco samy, potřebují předchozí zkušenost.

Správná učebnice matematiky, 

vnitřní motivace.



Ideální učebnice může být pro žáky zdrojem:

• matematických problémů (na ty může učitel navázat sestavením otázek k zamyšlení)

• vhodného matematického textu (obrázky, výklad, ukázkové řešení úloh)

• faktických znalostí, díky kterým učivu lépe porozumí a aplikují jej v problémových 

úlohách

• příkladů na procvičení

• návrhu možností využití v praxi



6. Nejnovější výzkumy v oblasti analýzy učebnic 

matematiky - eyetracking

Metoda výzkumu vhodnosti učebnice

Eye-tracking:

• technologie sledování pohybu očí

• analýza vnímání a pozornosti

• uplatnění v různých oborech a vědních disciplínách

• zařízení s infračerveným mikroprojektorem snímá a 

zpracovává oční pohyby



Závěry výzkumů eye-trackingu - dívky

• Výsledky výzkumu ukazují, že dívky:

• čtou chronologicky od začátku až do konce

• ilustrace a fotografie procházejí chronologicky 

• x obrázky a ilustrace rozmístěny nerovnoměrně -> chaotické chování,

• nejvíce se věnují textu

• U méně zajímavých kapitol (např. spalovací motory ve fyzice) může být text pro 
pozornost dívek atraktivnější, než ilustrace a obrázky.



Závěry výzkumů eye-trackingu - chlapci

• Čtení textu chlapci:

• logické,

• zásadní rozdíl v prohlížení oproti dívkám

• obrázky a ilustrace zkoumají vždy v přímé návaznosti se souvisejícím textem



Závěry výzkumů eye-trackingu

• výrazné prvky (tučné texty, odrážky) získávají pozornost a zájem čtenářů,

• X přemíra vede k odvádění pozornosti od samotného textu a přeskakování při čtení.

• Výzkum ukázal, že tato situace nastává, obsahuje-li učebnice řadu prvků, jako 
např. nadbytečné ilustrace, otázky v textu, zajímavosti aj. 

• Výrobci učebnic by se měli vyvarovat černobílým obrázkům. 

• u dívek nevyvolávají pozornost

• u obou pohlaví vzbuzují negativní dojem zastaralé učebnice



Co říkají další výzkumy

• pro 70 % až 80 % učitelů je učebnice stěžejním výukovým materiálem

• většina z nich je nucena pracovat se zastaralými učebními texty

• k osvojení informace (tzn. vnímal, zpracoval, zapamatoval a využil) je potřeba pochopit obsah 
textu

• proces porozumění patří k velmi komplikovaným činnostem 

• nutnost rozvinuté čtenářské a matematické gramotnosti

• jazyková struktura textu :

• odpovídat žákovým možnostem x neporozumění 

• Nejčastější problém učebnic základních škol je, že jejich autoři vytvářejí texty, které nerespektují 
jazykovou vybavenost dětí určitého věku a jsou tak pro ně nesrozumitelné. Stále ještě je možné se 
setkat s nepřiměřeně složitými a dlouhými větami, které mohou eliminovat porozumění textu.  



Co říkají další výzkumy

• Z hlediska celkového porozumění je podstatným faktorem samotná žákova motivace ke vzdělávání. To ovlivňuje 
intenzitu, s jakou přistoupí k učebnímu textu. 

• Učební text by měl dále obsahovat různé stimulační prvky, které podněcují a řídí žákovo učení :

• otázky a úkoly, motivující předmluvy 

• instrukce a pobídky k určitým činnostem s učivem 

• druh a velikost písma

• použití barev, které skutečně organizují a regulují učení

• K dalším podstatným faktorům pak patří komunikační charakteristiky jako samotné strukturování příslušného 
obsahu :

• rozsah 

• typografické a materiálové vlastnosti

• členění

• Důležitou složkou každého učebního textu je obrazový materiál, který plní funkci zdroje neverbální informace.

• věcná správnost kresby nebo náčrtku

• srozumitelnost 

• přehlednost a názornost s ohledem na věk a schopnosti žáka



Univerzální doporučení pro vytvoření univerzálního 
učebního textu (učebnice, pracovní sešit, cvičebnice)



Prostor na poznámky

• Aby univerzální učební text mohl suplovat učebnici, pracovní sešit i běžný sešit je 
nutné vyčlenit dostatečné místo pro poznámky. 

• volný prostor pouze v zadní částí učebnice -> často nevyužit

• závěr každé kapitoly -> využívají sporadicky

• Chceme-li tedy, aby tato pasáž byla skutečně využívanou, je třeba věnovat jí 
prostor vždy na jedné straně z dvojstrany. 

• prostor na vpisování poznámek při průchodu kapitol



Texty a obrázky

• texty krátké, ale poutavé

• doplněn ilustrací související s danou problematikou

• pro chlapce je vhodné text přímo odkazovat na konkrétní obrázky

• obrázky umisťovat do textu chronologicky, přesně tak jak žák pročítá látku

• X „roztěkaná“ pozornost

• vyhnout se použití nebarevným ilustrací



Staňte se novinářem

• Při čtení textu čtenářova pozornost postupně upadá. 

• Nejpozornější je vždy v úvodu – zde je třeba čtenáře zaujmout a přilákat ke čtení 
tématu.

• Marketingové pravidlo obrácené pyramidy (používá se při psaní článků a tiskových zpráv). 

• Toto pravidlo říká „Nejdůležitější informace umisťujeme hned na začátek a sdělení dále 
rozšiřujeme k méně podstatným detailům a kontextu.“

• Je-li důležité obsaženo hned v úvodu, může čtenář po přečtení (pokud ho úvod 
nezaujme) přejít k další zprávě/kapitole, aniž by přišel o to nejdůležitější. 



Staňte se novinářem - obrácená pyramida



Příklady k procvičování

• komplexní a univerzální učební prostředek obsahuje i příklady k procvičení

• začlenění „zezadu“ učebního textu

• závěr běžné kapitoly (v dnešní praxi nejčastější)



Workshop matematické čtenářské gramotnosti



7. Prezentace učebnic matematiky pro ZŠ a nižší 

stupeň gymnázií

Vzorky z nakladatelství:

• Alter

• Fortuna

• Fraus

• H-učebnice

• Nová škola

• Nová škola Brno

• Prodos

• Prometheus

• SPN

• Studio 1+1



8. Diskuze, zkušenosti z praxe 

Otázky k diskuzi:

Jak vybíráte učebnici matematiky?

Jaká kritéria výběru jsou pro Vás nejdůležitější?

S jakou řadou učebnic jste nejspokojenější?

Co Vám v učebnicích chybí?

Máte nějaké připomínky, doporučení pro autory učebnic?
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Děkujeme za pozornost.
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Jihomoravském kraji“, registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008358, v rámci Operačního

programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Na projekt je poskytována finanční podpora EU, MŠMT a
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