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V dnešní době si pod pojmem gramotnost nepředstavujeme pouhé čtení, psaní a počítání, ale i 

porozumění těmto pojmům, pochopení jejich smyslu a především schopnost a dovednost je 

využít v běžném životě.  

 

Matematická gramotnost je definována jako „schopnost rozeznat a pochopit matematické 

problémy, zabývat se jimi a využívat matematiku v soukromém životě, v zaměstnání a ve 

společnosti přátel a příbuzných jako konstruktivní, zainteresovaný a přemýšlivý občan“ 

(Straková, & Kašpárková, 2012, s. 11). „Rozvoj matematické gramotnosti úzce souvisí 

s rozvojem čtenářské gramotnosti, neboť v matematice je nutné zvládnout čtení textu 

s porozuměním, čtení symbolického textu a jejich vzájemnou souvislost (přepis textu v jazyce 

českém do symbolického jazyka a naopak interpretaci symbolického zápisu v přirozeném 

jazyce). Mnoho problémů žáků vzniká tím, že nejsou schopni číst matematický text 

s porozuměním.“ (Blažková, 2012, s. 65). Na čtenářskou gramotnost je v současné době nutné 

nahlížet ve smyslu porozumění různým typům textů vztahujících se k různým situacím v 

životě, přemýšlet o jejich smyslu a umět s nimi dále pracovat, protože je to aktuální potřeba 

naší společnosti a základní úspěch v životě každého jedince. Čtenářskou gramotnost 

můžeme definovat jako schopnost porozumění, využívání a posuzování psaného textu, která 

zahrnuje práci s textem a s informacemi, které mohou být zadány různou formou. Forma textu 

může být pouze slovní nebo může být doplněna tabulkou, grafem, diagramem, obrázkem, 

mapou, apod.  

 

Matematickou čtenářskou gramotnost můžeme tedy definovat jako schopnost rozeznat, 

pochopit, používat a zhodnotit psaný matematický text, který může být zadaný různou formou 

a můžeme ho využívat ve všech etapách každodenního života. Forma textu může být slovní 

nebo může být doplněna či zadána tabulkou, grafem, diagramem nebo dalšími vizualizacemi. 

Matematický text se navíc vyznačuje speciálními symboly jako je symbolický zápis, 

kvantifikátory, výrokové formy, apod. 

 

Ke zlepšení matematické čtenářské gramotnosti mohou přispět strategie, které mají pomoci 

k porozumění čtenému textu a jsou výsledky provedeného výzkumu Pearsona (1992), který 

vyzkoumal šest strategií, které používají dobří čtenáři. Keen a Zimmermann (2007) k těmto 

strategiím přidali sedmou – sledování významu a tak vzniklo celkem sedm strategií 

k porozumění čtenému textu (Laney, 2011, s. 29): 

 

1. Vytváření vazeb – pomocí schémat a budováním základen znalostí; 

2. Kladení otázek – generování otázek před, během a po čtení k ujasnění pochopení; 

3. Vizualizace – užití smyslových a emocionálních obrazů k prohloubení a rozšíření 

významu; 

4. Vytváření závěrů – užití pozadí znalosti s novou informací k předvídání, uzavření, 

učinění úsudku, nebo k interpretování; 

5. Stanovení důležitosti – rozhodnout, jaké informace jsou významné; 



 

6. Syntetizovat – vytváření nové ideje nebo její rozšiřování/revidování porozumění 

založené na interakci s textem nebo matematickým pozorováním/vyšetřováním; 

7. Sledování významu – přemýšlení o míře porozumění a podnikání kroků ke zlepšení 

porozumění v případě potřeby. 

 

 

Ke zlepšení matematické čtenářské gramotnosti je třeba zabývat se těmito tématy: 

 Rozvíjení a porozumění matematickému slovníku 

(slovník matematických pojmů, matematická slovní zeď, matematická abeceda, tabulka V-

CH-D, zpřeházené věty, kořenový slovníkový strom, kořenová slovní mapa, slovní diagram, 

grafické organizéry, matematická rozcvička, metoda volného psaní, matematická interpretace 

vizuálního vjemu, matematická mozaika a pětilístek a další vzdělávací aktivity) 

 Vytváření matematických spojů a vazeb 

(hledání a modelování souvislostí, propojování, myšlení „nahlas“, mezipředmětové vazby, 

metodické řady) 

 Zvyšování porozumění čtenému textu kladením otázek 

(učení žáků klást smysluplné otázky) 

 Vizualizace matematických pojmů a myšlenek 

(budování schopnosti vizualizovat ze slov, modelování myšlení „nahlas“, „obrázkové 

procházky“ k budování schopnosti vizualizovat, grafické organizátory, vytváření 

matematických představ) 

 Vytváření předpokladů a závěrů 

(usuzování, předvídání, shrnování a syntéza) 

 Motivování studentů ke čtení matematických textů 

(využití a budování předcházejících znalostí, atraktivnost témat pro žáky a studenty) 

 Řešení slovních úloh 

(metodika řešení slovních úloh, pochopení či nepochopení textu zadání slovní úlohy) 

 Práce s chybou 

 Vliv SPU na čtenářskou matematickou gramotnost 

(přehled o SPU a co z příčin plyne pro čtenářskou matematickou gramotnost)  

 

 

Ke zlepšení matematické čtenářské gramotnosti mohou dopomoci i různé vyučovací metody, 

které nám podpoří výše uvedené strategie a témata.  

 

Mezi tyto vyučovací metody můžeme zařadit: 

 Matematické čítanky 

 Badatelsky orientované vyučování 

 Projektová výuka 

 Užití Montessori pedagogiky 

 H-mat 

 Didaktické hry 

 Výuka podporovaná počítačem 

 Problémové vyučování 

 Manipulativní činnost 

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

 Model E.U.R. 
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