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Workshop matematické čtenářské gramotnosti je realizován a financován v rámci projektu „PolyGram - Podpora 
polytechnického vzdělávání, matematické a čtenářské gramotnosti v 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 Jihomoravského kraje.



CÍL

• sesbírat dříve vytvořené materiály z různých výukových portálů

• ohodnotit je a kategorizovat

• zveřejnit je v prostředí, kde se dají snadno najít a filtrovat dle                                  
různých kritérií



Do konce března bylo ohodnoceno 1126 materiálů, z toho 824 bylo doporučeno
ke zveřejnění (a následně zveřejněno), 306 nebylo zveřejněno, protože v některé
položce získal materiál hodnocení C (materiál zcela špatný případně
nepoužitelný z jakéhokoliv důvodu).



HODNOTÍME:

• obsah materiálu

• formu materiálu



KRITÉRIA HODNOCENÍ:

• věcná a logická správnost materiálu

• metodická a didaktická užitečnost materiálu

• srozumitelnost a přehlednost materiálu

• atraktivita a nápaditost materiálu



ŠKÁLA HODNOCENÍ:

• A – výborný materiál, nejsou k němu žádné nebo jen 
drobné připomínky

• B – vyhovující materiál

• C – nevyhovující materiál



OBSAHOVÁ STRÁNKA:
• věcná a logická správnost

• vhodný výběr úloh

• propojení s praxí

• atraktivita úloh pro žáky, zasazení do jim blízkého konceptu 

• srozumitelnost pro cílovou skupinu

• možnost ověření správnosti výsledků



FORMÁLNÍ STRÁNKA:
• členění a struktura materiálu

• čitelnost materiálu, dodržení pravidel prezentace

• správnost údajů – gramatická, typografická, matematická

• atraktivita materiálu pro čtenáře

• jednoduchost užití materiálu (vytisknu a jdu)



PRÁCE V PORTÁLU:
Výhodou je možnost hledání a filtrování dle různých kritérií

https://kap.kr-jihomoravsky.cz/public/materials

Po kliknutí na název se otevře podrobné hodnocení materiálu

Jak to vidí hodnotitel
https://kap.kr-jihomoravsky.cz/materials/4177

https://kap.kr-jihomoravsky.cz/public/materials
https://kap.kr-jihomoravsky.cz/materials/4177


UKÁZKY 
OHODNOCENÝCH MATERIÁLŮ



1. st. ZŠ:  

https://kap.kr-jihomoravsky.cz/public/materials/14659 

https://kap.kr-jihomoravsky.cz/public/materials/14659


1. st. ZŠ:  

https://kap.kr-jihomoravsky.cz/public/materials/24671 

https://kap.kr-jihomoravsky.cz/public/materials/24671


2.st. ZŠ  https://kap.kr-jihomoravsky.cz/public/materials/4068



2.st. ZŠ  https://kap.kr-jihomoravsky.cz/materials/4143

https://kap.kr-jihomoravsky.cz/materials/4143


SŠ  https://kap.kr-jihomoravsky.cz/public/materials/24714

https://kap.kr-jihomoravsky.cz/public/materials/24714


1. st. ZŠ  
Mínusy – obsahově velmi slabý materiál, 
tvořený jedinou stránkou s triviálním 
obsahem



2. st. ZŠ  
forma – zvukové efekty ruší, animace prezentace správně fungují jen ve verzi programu, ve které byl materiál 
vytvořen
obsah – k výpočtům je využívána mechanická pomůcka, materiál nevede žáky k samostatnému přemýšlení, 
odvozování zákonitostí, hledání souvislostí… žák si má pouze pamatovat postup výpočtu



2. st. ZŠ  
Klady – pěkný nápad na realizaci 
statistického šetření 

Mínusy – materiál neobsahuje metodiku, 
jak jej použít, připravené grafy 
nekorespondují s tabulkami



2. st. ZŠ  
• nedodržování pravidel prezentace (pozadí, hustota 
textu)
• typografické chyby
• obsahové chyby



SŠ  

Mínusy 

• obsahově chudý materiál 
• úlohy náročností odpovídají spíše ZŠ
• materiál byl vytvořen jako inovativní, 
inovativnost zde zcela chybí 
• ve výsledcích typografické chyby, 
nepřesnosti v zaokrouhlování



DALŠÍ MATERIÁLY 
PRO INSPIRACI



I. stupeň ZŠ:
• počítání do 10 hravou formou https://kap.kr-jihomoravsky.cz/public/materials/75089

• násobení a dělení 4. třída hravě https://kap.kr-jihomoravsky.cz/public/materials/14703

• rýsování kružnic 5. třída https://kap.kr-jihomoravsky.cz/public/materials/4502

II. stupeň ZŠ: 
• celá a racionální čísla – různé aktivity https://kap.kr-jihomoravsky.cz/materials/4035

• geometrické symboly (pěkný nápad, dotáhnout provedení ) https://kap.kr-jihomoravsky.cz/materials/24726

• jednotky hmotnosti – nápadité úlohy https://kap.kr-jihomoravsky.cz/materials/4067

• pravděpodobnost – metodický list s nápady do výuky https://kap.kr-jihomoravsky.cz/materials/74987

https://kap.kr-jihomoravsky.cz/public/materials/75089
https://kap.kr-jihomoravsky.cz/public/materials/14703
https://kap.kr-jihomoravsky.cz/public/materials/4502
https://kap.kr-jihomoravsky.cz/materials/4035
https://kap.kr-jihomoravsky.cz/materials/24726
https://kap.kr-jihomoravsky.cz/materials/4067
https://kap.kr-jihomoravsky.cz/materials/74987


Děkuji za pozornost

V případě zájmu (Vaše postřehy, náměty, dotazy…) jsem  Vám k dispozici na e-mailu:

marcela.cvrkalova@gmail.com


