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Abstrakt  

Příspěvek představuje pedagogický výzkum zaměřený na implementaci 
badatelsky orientovaného vyučování do univerzitních kurzů matematiky pro budoucí 
prvostupňové učitele. V hlavní části se věnujeme otázkám souvisejícím 
s plánováním a vedením ročního badatelsky orientovaného kurzu aritmetiky, např. 
typologii úloh vhodných pro takový kurz, či často se vyskytující otázce jestli a jak je 
možné skloubit časově náročné badatelské aktivity s požadavky na obsahovou náplň 
výuky. Na závěr krátce zmíníme výsledky výzkumu související s postoji budoucích 
učitelů k matematice a s jejich znalostmi matematického obsahu. 
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učitelů; 1. stupeň základního vzdělávání 

 
INQUIRY-BASED MATHEMATICS TEACHING IN FUTURE PRIMAR Y 
SCHOOL TEACHERS' EDUCATION   

 
Abstract 

The paper presents educational research that deals with implementation of 
inquiry-based teaching into university mathematics courses for future primary 
school teachers. The main part of the paper focuses on questions related to planning 
and conducting one-year inquiry-based course on arithmetic, e.g. typology of tasks 
suitable for such courses, or often occurring question whether and how it is possible 
to harmonize time-consuming inquiry activities with requirements on the course 
content. At the end of the paper we shall briefly mention results of the research 
related to future teachers' attitudes towards mathematics, and to their mathematics 
content knowledge. 
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1. Úvod 

V tomto příspěvku se budeme věnovat využití badatelsky orientovaného 
vyučování matematice v přípravě budoucích prvostupňových učitelů. Pravidelní 
účastníci konferencí EME se s tématem zařazení badatelsky orientovaných aktivit do 
univerzitní přípravy budoucích prvostupňových učitelů setkali již na jedné 
z předloňských plenárních přednášek (HOŠPESOVÁ 2014), během které bylo 
hovořeno o zařazení několika izolovaných badatelsky orientovaných aktivit do kurzů 



didaktiky matematiky a byl diskutován možný vliv těchto aktivit na oborově 
didaktické kompetence studentů.  

Tentokrát se budeme věnovat badatelským aktivitám dlouhodobějšího 
charakteru, a to experimentu, v rámci kterého byl pro studenty druhého ročníku 
magisterského oboru Učitelství pro 1. stupeň upraven dvousemestrální povinný kurz 
aritmetiky tak, aby byl celý v souladu se zásadami badatelsky orientovaného 
vyučování. Týdenní hodinová dotace kurzu je 1+2, jeho obsahem jsou témata „úvod 
do logiky“, „úvod do teorie množin“ a „číselné obory“. Experimentu se zúčastnilo 
33 studentů rozdělených na cvičení do dvou skupin. 

 
2. Badatelsky orientované vyučování 

Badatelsky orientované vyučování matematice (BOVM) lze zjednodušeně 
charakterizovat jako vyučování, při kterém je žákům/studentům nabídnuta možnost 
používat tzv. badatelské postupy a metody práce, tedy postupy a metody, které při 
své výzkumné práci používají odborní vědečtí pracovníci. Tyto postupy a metody 
jsou samozřejmě přizpůsobeny školnímu kontextu, a tak žáci/studenti místo nových 
vědeckých objevů znovuobjevují školskou matematiku nebo řeší jednoduché 
aplikační problémy související s každodenní realitou. V jistém smyslu může být 
BOVM chápáno jako propedeutika teoretické i aplikované matematiky.  

Pojem BOVM se sice v českém vzdělávacím prostředí objevil teprve nedávno, 
ale teoretické rámce založené na podobných myšlenkách se objevovaly i dříve: např. 
učení řešením úloh a problémů, teorie didaktických situací, apod. (více v přehledové 
studii SAMKOVÁ et al. 2015). 

Východiskem pro badatelské aktivity žáků/studentů při hodinách matematiky 
je vytvoření vhodného prostředí. To je obvykle dáno úlohou nebo problémem, který 
mají žáci/studenti vyřešit. Úlohy podněcující badatelské aktivity žáků budeme 
nazývat badatelské úlohy. Badatelská úloha by měla obsahovat něco pro řešitele 
neznámého, co je vnímáno jako podnětné nebo zajímavé. Ale bádání je možné jen 
v případě, kdy k této neznámé části mohou řešitelé přistupovat prostřednictvím věcí 
již známých, protože pouze známá fakta a jejich souvislosti mohou vést 
k domněnkám a úsudkům, které řešiteli umožňují hledat cestu k řešení úlohy. 

 
3. Jak plánovat a jak získat čas 

Prvním krokem při plánování badatelsky orientovaného kurzu dlouhodobějšího 
charakteru je výběr látky, která při řešení badatelských úloh bude hrát roli té známé 
části. Jedná se hlavně o nezbytná vymezení pojmů (u tématu „úvod do teorie 
množin“ jde například o pojmy množina, prvek množiny, podmnožina, prázdná 
množina, sjednocení, průnik, rozdíl, doplněk, Vennův diagram). Tato látka bude při 
kurzu přednesena na přednáškách. Badatelské aktivity se budou odehrávat na 
cvičeních (u tématu „úvod do teorie množin“ si při nich studenti mohou například 
sami objevovat, jestli a jak je možné využít Vennovy diagramy při řešení různých 
typů slovních úloh). 

Současně s výběrem „známé“ látky je třeba věnovat pozornost i časové dotaci 
plánovaných badatelských aktivit. Některé badatelské aktivity jsou na první pohled 
časově náročné, ale tato jejich nevýhoda může být při vhodné volbě objevovaného 



tématu vykompenzována tím, že téma, které si studenti sami objeví, již nemusí být 
součástí výkladu.  

Například při našem experimentu byla studentům bez jakéhokoliv výkladu 
o možnostech využití Vennových diagramů při řešení slovních úloh předložena jako 
samostatná práce úloha  

Některé děti z páté třídy jely o podzimních prázdninách na výlet a 
navštívily Prahu, Brno nebo Olomouc. Na výlet jeli 3 kluci, do každého 
města jeden. Jitka jela do Brna a do Olomouce, Vlasta do Brna a do 
Prahy, Eva se Sylvou jely do Prahy a do Olomouce. Dana a Alena 
navštívily všechna 3 města. Kolik dětí bylo v Brně? Kolik v Praze nebo 
v Olomouci? Kolik dětí bylo v Brně, ale nebylo v Praze? 

s pokynem, že pokud chtějí, mohou při jejím řešení zkusit použít Vennovy 
diagramy.1  

Studenti tuto jedinou úlohu řešili poměrně dlouho, asi 20 minut, ale tato 
činnost úspěšně nahradila původní „nebadatelské“ 45-minutové cvičení, při kterém 
bylo nejprve vyloženo využití Vennových diagramů při řešení podobných úloh a 
poté na tabuli řešeno několik úloh s gradující obtížností (úloha o dětech na výletě 
jako poslední). Ušetřených 25 minut bylo na „badatelském“ cvičení věnováno 
společnému rozboru řešení úlohy a individuálním konzultacím se slabšími studenty.  

U některých badatelských úloh není možné čas jim věnovaný takto jednoduše 
kompenzovat a potřebný čas je nutno získat jinde. Nám se osvědčil přístup, kdy 
z plánů cvičení byly vyjmuty některé úseky věnované početním úlohám zaměřeným 
na dril. Vyjmuté úlohy byly během celého školního roku průběžně zadávány 
k domácímu procvičování a jejich zvládnutí bylo kontrolováno při písemkách. 
Úspěšnost při písemkách byla srovnatelná s předchozími lety, kdy kurzy probíhaly 
"nebadatelsky". 
 
4. Jaké badatelské úlohy vybírat 

Při našem experimentu byly na cvičeních používány badatelské úlohy různých 
typů. Charakteristiky těchto typů z hlediska struktury badatelské úlohy naleznete 
v přehledové studii (SAMKOVÁ et al. 2015).  

Z hlediska obecného obsahového cíle se jednalo o následující typy úloh: 
1. Úlohy uplatňující zcela nedávno nabyté poznatky v nových (neznámých) 

kontextech, např. při objevování neznámých metod řešení. Sem patří 
i výše uvedené bádání s Vennovými diagramy. 

                                                           
1 Z 29 studentů přítomných na cvičeních použilo 28 Vennovy diagramy, 26 jich mělo prvky 
v diagramech umístěny správně. Z 26 studentů se správnými diagramy jich 19 odpovědělo 
správně na všechny tři otázky a 7 mělo špatně odpověď na druhou otázku (u 2 chyba souvisela 
s nesprávnou interpretací logické spojky nebo, u 5 se jednalo o „přehlédnutí“ jednoho z prvků 
v diagramu).  
Na cvičeních bylo přítomno 15 studentů, pro které bylo téma „Vennovy diagramy“ zcela nové 
(neznali ho ze střední školy). Z nich 14 při řešení úlohy použilo Vennovy diagramy, 13 jich 
mělo prvky v diagramech umístěny správně, 12 odpovědělo správně na všechny tři otázky a 
1 měl špatně odpověď na druhou otázku ("přehlédl" jeden z prvků v diagramu).  
 



2. Úlohy nabízející nový pohled na dříve probíraná a studenty již osvojená 
témata: propojení témat s jejich praktickými aplikacemi, sloučení více 
různých témat do jedné úlohy, apod. Například kvůli získání nového 
pohledu na dělitelnost, vlastnosti operací s přirozenými čísly, desítkovou 
soustavu a způsob zápisu v nedesítkových soustavách studenti sami 
objevovali kritéria sudosti v nedesítkových soustavách (viz SAMKOVÁ, 
TICHÁ 2016a). 

3. Úlohy připravující na zcela nové téma (zde cvičení předchází přednášce), 
např. výkladu tématu „ekvivalence množin“ předcházelo cvičení 
s badatelskými úlohami využívajícími manipulativní činnosti zaměřené na 
porovnávání přiřazováním a základy kombinatoriky.  

4. Úlohy aktuálně reagující na nějakou obtíž, se kterou se studenti nebyli 
schopni vypořádat. Například jako reakce na obtíže při řešení úloh 
založených na vlastnostech kanonického rozkladu druhých mocnin byla na 
cvičení neplánovaně zařazena badatelská úloha, která nejprve 
zkombinovala hledání počtu různých rozkladů daného čísla na součin dvou 
činitelů a Gaussovu větu o počtu dělitelů tohoto čísla, aby posléze dovedla 
studenty k hledání souvislostí mezi rozklady na součin a výpisy dělitelů za 
podmínky, kdy dané číslo je/není druhou mocninou.    

Tato typologie není disjunktní, jedna badatelská úloha může náležet k více 
typům zároveň. 

 
5. Jak vybrané úlohy diskutovat 

Při výuce matematiky realizované prostřednictvím řešení úloh a problémů je 
nezbytnou součástí řešení široká diskuse nad jednotlivými postupy a výsledky, která 
řešitelům odhaluje alternativní přístupy a umožňuje jim vyjasnit si své myšlenky. Při 
plánování badatelsky orientovaného vyučování je tak třeba pro podobné diskuse 
rezervovat dostatek času. Diskuse většinou následuje bezprostředně poté, co 
žáci/studenti pracovali na úloze samostatně nebo v malých skupinkách.  

Nám se osvědčil i poněkud upravený postup: některé badatelské úlohy jsme 
zařadili na konec cvičení tak, že studenti měli dostatek času na samostatné řešení 
úlohy, ale společná diskuse byla odložena až na příští cvičení o týden později. 
Ukázalo se, že pokud je úloha dostatečně podnětná, tak studenti o problému v době 
mezi cvičeními živě diskutují mezi sebou, porovnávají si své postupy a výsledky, 
hledají informace o podobných úlohách na internetu. Do diskuse s účastí učitele tak 
přijdou vybaveni novými poznatky a názory.  

Toto oddělení diskuse od individuálního řešení má pro učitele ještě jednu 
výhodu: na základě řešení vybraných od studentů na konci prvního cvičení může 
učitel na začátek druhého cvičení (před diskusi) připravit navazující badatelské 
aktivity a tyto aktivity diferencovat. Například na jednom cvičení našeho kurzu řešili 
studenti samostatně badatelskou úlohu související se sudostí a lichostí 
v nedesítkových soustavách. Závěrečným úkolem bylo vyslovit a zdůvodnit 
kritérium sudosti, které by platilo v libovolné nedesítkové soustavě (podrobněji 
SAMKOVÁ, TICHÁ 2016a). Na základě studentských řešení byly pro následující 
cvičení připraveny různé skupinové úkoly. Pro studenty, kteří dokázali kritérium 
najít a zdůvodnit, byla připravena obecnější úloha o dělitelnosti číslem o 1 menším, 



než je základ soustavy. Studenti, kteří kritérium našli, ale neuvedli relevantní 
zdůvodnění, dostali za úkol kritérium zdůvodnit. Studentům, kteří správné znění 
kritéria nenašli, byl předložen seznam všech chybných znění kritérií, která se ve 
studentských řešeních objevila, a jejich úkolem bylo pro každé kritérium najít 
protipříklad potvrzující jeho nesprávnost. 

 
6. Jak vybrané úlohy začleňovat 

Často diskutovaná problematika provázející implementaci badatelských metod 
do matematického vyučování souvisí s otevřeností badatelských úloh (otevřenost ve 
smyslu otevřeného přístupu k matematice – podrobněji ve studii SAMKOVÁ et al. 
2015). U otevřených úloh existuje více způsobů jak úlohu uchopit, více způsobů jak 
úlohu řešit, více různých řešení (někdy i s nejasnou klasifikací) nebo více způsobů 
jak z úlohy vytvořit úlohu novou. Pokud se podobných neurčitostí v úloze 
nakumuluje více, může se snadno stát, že řešitel stráví všechen čas ověřováním 
různých možností a okolností a úlohu nestihne dořešit. Žáci/studenti, kteří jsou 
z „nebadatelsky“ vedených hodin zvyklí na to, že úspěšně vyřešená úloha = 
nalezené řešení, pak mohou být zmateni (učiteli nevadí, že většina třídy řešení 
nenalezla) či dokonce frustrováni (z vlastní neschopnosti řešení nalézt). Tyto 
negativní pocity se umocní, pokud k podobným situacím dochází opakovaně a 
pokud se při výuce více otevřené badatelské úlohy často střídají s úlohami, jejichž 
cílem je rychlé a efektivní nalezení řešení.  

Při našem experimentu se velice osvědčilo používání barevných papírů pro 
označení badatelských úloh (hlavně těch, které nesledují konkrétní obsahové cíle, 
ale jejichž primárním cílem je získání zkušeností s badatelskými postupy a 
metodami práce, s objevováním nových cest a širších souvislostí, s argumentací a 
ověřováním; ve výše uvedené typologii se jedná zejména o úlohy uvedené pod čísly 
2 a 4). Studenti věděli, že barevné papíry budou odevzdávat, a tak se snažili úlohu 
vyřešit a své myšlenky zaznamenávat, zároveň však věděli, že se nemusí zbytečně 
stresovat, pokud ve svém snažení o nalezení řešení nebudou úspěšní.2 

 
7. Místo závěru… několik díl čích výsledků  

Zde popisovaný badatelsky orientovaný kurz aritmetiky je součástí tříletého 
projektu. Kurz proběhl v loňském školním roce, letos na něj plynule navázal kurz 
didaktiky matematiky. Cílem projektu je implementovat badatelsky orientované 
vyučování do univerzitní přípravy budoucích prvostupňových učitelů a sledovat, 
jaký vliv tato skutečnost má na jejich profesní kompetence: na znalosti 
matematického obsahu, didaktické znalosti obsahu, postoje a nazírání na 
matematiku, na podobu jejich průběžných praxí. 

Dílčí výsledky výzkumu se týkají kurzu aritmetiky. Prokázán byl jeho kladný 
vliv na přístup studentů k argumentaci a na jejich argumentační schopnosti: studenti 
efektivněji používají protipříklady, místo empirických argumentů (několik 
jednotlivých příkladů, příklady s velkými čísly, apod.) se více či méně úspěšně snaží 

                                                           
2 Neočekávaně měla tato záležitost u budoucích prvostupňových učitelů nejen antistresový, ale 
i významný motivační efekt. Během školního roku se studenti sami často vyptávali „kdy zase 
budou pracovat na barevné papíry“ a těšili se, až budou „objevovat barevnou matematiku“. 



používat argumenty deduktivního charakteru (SAMKOVÁ, TICHÁ 2016a). 
Objevily se také změny v postojích a nazírání na matematiku. V sebereflexích na 
konci kurzu studenti deklarovali několik nově získaných pohledů na matematiku, 
které kladně ovlivňují proces učení se: např. zjištění, že pokud si něco sami objeví, 
lépe se jim to pamatuje; že při objevování se vynořují nové souvislosti; že řešení 
gradujících úloh pomáhá, protože umožňuje pochopit nejprve jednodušší věci; že 
lepšímu pochopení pomáhá propojování teorie s příklady nebo praktickými 
aplikacemi (SAMKOVÁ, TICHÁ 2016b). Vlivem absolvovaného badatelsky 
orientovaného kurzu se u studentů také rozvinul otevřený přístup k matematice: 
studenti nehledají pouze jedno řešení předloženého problému, akceptují různé formy 
zápisu daného řešení, někteří studenti se snaží hledat všechna řešení problému a 
ověřovat, že opravdu žádná další řešení neexistují (SAMKOVÁ, TICHÁ 2016c). 

Další zajímavé úlohy a dílčí výsledky z našeho projektu naleznete 
v konferenčním příspěvku (TICHÁ, SAMKOVÁ 2016), ve kterém je diskutována 
implementace metod badatelsky orientovaného vyučování do jednosemestrálního 
volitelného univerzitního kurzu Didaktické situace ve vyučování matematice.    

     
Poděkování 

Tento příspěvek byl realizován s podporou projektu GAČR 14-01417S 
Zkvalitňování znalostí matematického obsahu u budoucích učitelů 1. stupně 
prostřednictvím badatelsky orientované výuky.  
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