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10 Mocniny a jejich užití pro zápis velkých a malých čísel

 Petra Konečná a Michal Vavroš

V této kazuistice bude metodou 3A (Janík et al., 2013) rozebrána vyučovací hodi-

na realizovaná v sekundě osmiletého gymnázia a spadající do tematického okruhu 

Číslo a proměnná v rámci učiva Mocniny a odmocniny. Ve standardních RVP ZV
1
 

je do tohoto učiva zařazena jen druhá mocnina a odmocnina, jelikož se však jedná 

o vyučovací hodinu realizovanou na víceletém gymnáziu, je tematický plán rozší-

řen i o učivo třetí mocniny a odmocniny, pravidla pro počítání s mocninami, vyšší 

mocniny a velká a malá čísla. Mezi očekávané výstupy pak patří nejen to, že žák 

ve výpočtech užívá druhou mocninu a odmocninu, ale také třetí mocninu, chápe 

pojem n-tá mocnina
2
, provádí základní početní operace s mocninami, umí pracovat 

s kalkulátorem při práci s mocninami a převádí velká a malá čísla na tvar součinu 

čísla a celočíselné mocniny desítky. Na tento tematický celek navazuje učivo za-

měřené na mocniny v geometrii, kdy se žáci seznámí s Pythagorovou větou a jejím 

užitím při řešení trojúhelníků, přičemž využívají svých znalostí a dovedností práce 

s  druhou mocninou a odmocninou. Celková hodinová dotace pro oba tematické 

celky (tedy Mocniny a odmocniny a Mocniny v geometrii) je 20–25 hodin. Poté se 

žáci s učivem Mocnina a odmocnina setkávají až v pátém ročníku osmiletého gym-

názia, kdy je toto učivo rozšířeno o mocniny s celým a racionálním exponentem 

a n-tou odmocninu.

V rámci představované vyučovací hodiny můžeme identifikovat prvky konstrukti-

vistického pojetí výuky. Molnár, Schubertová a Vaněk (2007) uvádějí, že „podle 

Hendersona základním kritériem konstruktivistického přístupu je učení s  poro-

zuměním. Konstruktivistické vyučování je podle něj každá záměrná, reflektovaná 

vzdělávací činnost, která je zaměřena na podporu žákova aktivního porozumění.“ 

Podle Kuřiny a Půlpána (2006) 

hlavní příčinou toho, že žáci často učivu nerozumí, je transmisivní způsob výuky, kdy učitel 

předává didakticky zpracované učivo formou výkladu. Porozumění učivu je ovšem akt 

individuální, který navíc neprobíhá automaticky, když učitel vykládá. K porozumění může 

1 Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. (2007). Praha: Výzkumný ústav pedagogický v Praze. Dostupné z  http://www.
vuppraha.cz/wp-content/uploads/2009/12/RVPZV_2007-07.pdf.

2 Kde n je přirozené číslo.

http://www.vuppraha.cz/wp-content/uploads/2009/12/RVPZV_2007-07.pdf
http://www.vuppraha.cz/wp-content/uploads/2009/12/RVPZV_2007-07.pdf
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dojít jen tehdy, začne-li se student o učivo zajímat, zaujme-li aktivní postoj k učení, klade-li 

si, aspoň vnitřně, vhodné otázky a hledá na ně odpovědi. Základem takto pojatého vyučování 

je tedy motivace, která může aktivitu studenta navodit. Pasivní žák, žák bez zájmu, ničemu 

netriviálnímu porozumět nemůže. 

Skutečnost, že základní podstatou podnětného vyučování je motivace, je zřejmá 

i z tezí popisujících podnětnou (konstruktivistickou) výuku, které stanovily Stehlí-

ková a Cachová (2006):

1. Učitel probouzí zájem dítěte o matematiku a její poznávání.

2. Učitel předkládá žákům podnětná prostředí (úlohy a problémy) a vhodně s nimi pracuje.

3. Učiteli jde především o žákovu aktivní činnost.

4.  Učitel nahlíží na chybu jako na vývojové stádium žákova chápání matematiky a impulz 

pro další práci.

5. Učitel se u žáků orientuje na diagnostiku porozumění spíše než na reprodukci odpovědi.

Hlavní motivační sílu tedy představuje zájem žáka a radost z práce a úspěchu. 

A přesně na těchto dvou základních motivačních prvcích stojí představovaná vy-

učovací hodina. Učitel probouzí zájem žáků a motivuje je k učení se matematice 

prostřednictvím ukázek využití matematiky v jiných předmětech a v praktickém 

životě. Snaží se o upevnění matematických poznatků žáků prostřednictvím hledání 

souvislostí s tím, co žáci znají z běžného života, z médií, z knih, a prostřednictvím 

hledání možných aplikací v  jiných vědních oborech. Dále se je snaží aktivizovat 

s využitím dialogické výukové metody. 

Podle Průchy, Walterové a Mareše (2009) „dialogická metoda, nazývaná též sokra-

tovská metoda, spočívá v prezentaci přesně formulovaných otázek učitele žákům, 

kteří jsou jimi vedeni k vytváření vlastních, logicky vyvozovaných poznatků“. Při-

tom se učitel snaží, aby žáci v  co největší míře na matematické zákonitosti, sou-

vislosti a aplikace přicházeli díky vlastnímu objevování. „Žáci se tak učí akcepto-

vat odlišné přístupy, argumentovat a vyjadřovat vlastní názory“ (Maňák & Švec, 

2003), současně poznávají radost z objevu i radost z úspěchu. 

Vraťme se ještě krátce k principům konstruktivistického pojetí výuky, konkrétně 

k  roli učitele. Podle Molnára, Schubertové a Vaňka (2007) „je učitel spíše zpro-

středkovatelem – facilitátorem, který studentovi pomáhá pochopit látku, na rozdíl 

od jiných teorií učení, kde učitel předává již hotové poznatky. Pomocí pokládání 

vhodných otázek, podpory a komunikace učitel pomáhá k utvoření vlastního poro-

zumění vyučované látce.“ V rámci představované výukové situace můžeme pozoro-

vat snahu učitele o naplnění této role.
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10.1  Anotace

10.1.1  Kontext výukové situace – cíl, téma, návaznost obsahu

Pro potřeby této kazuistiky byl využit audiovizuální záznam výuky hodiny ma-

tematiky, která proběhla v sekundě osmiletého gymnázia za přítomnosti 30 žáků 

a byla 14. hodinou ze sekvence celkem 25 hodin věnovaných učivu Mocniny a od-

mocniny s aplikacemi v planimetrických výpočtech. V předcházejících hodinách 

se žáci zabývali základními pravidly pro počítání s  mocninami, přičemž snahou 

učitele bylo, aby na základě indukce objevili tato pravidla sami. 

Výuková hodina byla rozdělena do dvou základních částí. Cílem první části hodiny 

byla systematizace poznatků učiva o mocninách s přirozeným mocnitelem, opako-

vání zápisu mocnin s důrazem na jeho význam, opakování pravidel pro počítání 

s  mocninami, schopnost používat tato pravidla, upevnění správné terminologie 

a procvičení dovednosti práce s kalkulátorem. Ve druhé a současně stěžejní části 

hodiny byli žáci vedeni k tomu, aby sami přišli na užitečnost zápisu čísel ve formě 

mocniny a užití pravidel práce s mocninami, a to nejen v matematice, ale i dalších 

oborech a v běžném životě. Cílem bylo, aby žáci dospěli k závěru, že mocniny je 

užitečné využívat při práci s velkými čísly zejména pro jejich efektivní zápis, a aby 

uvedli, kde se s takovými velkými čísly mohou setkat. Závěr této části byl zaměřen 

na představení analogického užití mocnin pro zápis malých čísel, žáci se zde setkali 

s využitím záporných mocnitelů čísla deset. I v této oblasti byly hledány příklady 

malých čísel z reálného světa žáků. 

Na tuto hodinu pak navázala hodina procvičovací, ve které žáci aplikovali získané 

kompetence pro práci s velkými a malými čísly při řešení problémových úloh z pra-

xe s použitím kalkulátoru. 

10.1.2  Didaktické uchopení obsahu – činnosti učitele a žáků

Činnosti učitele a žáků v průběhu celé vyučovací hodiny jsou shrnuty a popsány 

v osmi fázích, přičemž fáze 1 a 2 odpovídají první části hodiny zaměřené na opa-

kování a systemizaci získaných poznatků a další fáze patří do druhé části hodiny 

věnované významu mocnin pro efektivní vyjádření velkých a malých čísel a počí-

tání s nimi.

Fáze 1 (00:00–01:00): Učitel s žáky opakuje, co znamená pojem mocnina a jak se za-

pisuje. V rámci tohoto opakování učitel také klade důraz na správnou terminologii.
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Fáze 2 (01:00–09:07): Žáci vzpomínají, jaká pravidla se při počítání s mocninami 

naučili. Postupně vyslovují pravidla pro práci s mocninami, na která si vzpome-

nou, a učitel je zapisuje na tabuli. Současně učitel žáky vyzývá, aby užití pravidel 

ilustrovali konkrétními příklady. Všichni žáci dostávají stejný prostor na to, aby 

odpověděli. Jestliže nikdo z nich neodpovídá, učitel se je snaží navést. Dbá na to, 

aby si žáci uvědomili konkrétní užití pravidla v praxi, nebo jeho obměny (obrácený 

postup či užití různých mocnin). Znovu klade důraz na terminologii a snaží se, aby 

žáci byli schopni slovně vyjádřit symbolický zápis pravidel pro práci s mocninami. 

Jakmile se dostávají k příkladům mocnin s větším exponentem, učitel se ujišťuje, 

zda žáci chápou rozložení mocniny na činitele součinu.

Fáze 3 (09:07–15:34): Učitel se dostává k hlavnímu tématu hodiny – kde všude je 

možné mocniny využít a zda to má nějaký význam pro zjednodušení. Dává žákům 

prostor k tomu, aby sami přemýšleli, kde je možné se s mocninami setkat. Všechny 

nápady, které žáci vyslovují, zapisuje na tabuli pro lepší představu. Dostávají se 

k velkým číslům a jejich „zkráceným“ zápisům ve formě součinu čísla a mocni-

ny desítky. Učitel navádí žáky, aby hledali inspiraci i v  jiných vědních oborech, 

kde se s mocninami mohou setkat. Jeden z žáků zmiňuje vzdálenosti ve vesmíru. 

V souvislosti s tím učitel připomíná aktuální zajímavost, a sice přiblížení Měsíce 

k Zemi. Společně přicházejí na běžnou vzdálenost Měsíce od Země a vzdálenost, 

kdy byl Měsíc přiblížen. Jako další využití mocnin jeden z žáků uvádí výpočet ob-

sahu čtverce, kde se také mocniny vyskytují. Tímto však postupně dochází k posu-

nu od velkých čísel k menším.

Fáze 4 (15:34–19:51): Učitel se snaží žáky přimět, aby opět uvažovali o velkých 

číslech, a to na Zemi, v souvislosti s objekty, které jsou velmi malé co do velikosti, 

ale je jich mnoho. Žáci uvádí jako příklad zrnka písku či atomy. V této souvislosti 

se dostávají k počtu molekul vody v jednom litru. Žáci tipují množství, učitel nako-

nec prozradí správnou hodnotu a napíše ji na tabuli.

Fáze 5 (19:51–26:04): Číslo odpovídající počtu molekul vody v jednom litru ob-

sahuje velký počet nul. Učitel vyzývá žáky, aby číslo správně přečetli. Následně 

vede žáky, aby se pokusili číslo jednodušeji zapsat pomocí mocniny desítky. Dále 

učitel uvádí jednodušší příklady zápisu velkých čísel s využitím mocniny desítky 

a vysvětluje, jak funguje počítání s těmito čísly. 

Fáze 6 (26:04–32:45): Učitel přechází k uplatnění mocnin ve fyzice v souvislosti 

s vysokými rychlostmi, speciálně rychlostí světla, kterou navrhl jeden žák. Na pří-

kladu výpočtu dráhy, kterou urazí světlo za určitý čas, ukazuje, jak se počítá s moc-

ninami v zápisu pomocí mocnin desítky a následně pojmenovává výsledné číslo.
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Fáze 7 (32:45–42:50): Učitel se začíná věnovat číslům z opačného spektra, tedy 

velmi malým číslům, snaží se žáky motivovat, chce po nich různé nápady, jak ta-

ková malá čísla vypadají (odvážná žačka se jej snaží prezentovat u tabule v podobě 

desetinného čísla), co by mohla taková čísla v reálném životě představovat. Učitel 

vždy vhodně reaguje na nápady žáků, ať jsou správné, či zcestné, v každé odpovědi 

hledá to dobré. Společně se snaží objevitelsky přijít i na vhodný zkrácený zápis 

malého čísla uvedeného žačkou na tabuli, aby se dalo zapsat např. do kalkulátoru. 

S ohledem na to, že žáci si s úkolem nevědí příliš rady, učitel začíná nejjednodušším 

případem čísla 0,1, pokračuje zlomky, až se dostává na záporné mocniny desíti. 

Na  závěr učitel ukazuje příklad, kdy desetinné číslo obsahuje i jinou číslici než 

jen 1. U toho se však celá třída trochu pozastaví, ale nakonec to pan učitel zvládá 

vyvolávané žačce vysvětlit i přes přesáhnutí hodiny do přestávky.

Fáze 8 (42:50–43:20): Učitel žádá od žáků shrnutí hodiny, co nového se naučili, co 

je pro ně z daného tématu důležité. Zadává jim úkol do příště, vzít si kalkulátory, 

aby si do nich mohli zkusit zadávat daná čísla (motivuje je na další hodinu).

10.2 Analýza

10.2.1 Strukturace obsahu – rozbor s využitím konceptového diagramu

Následující konceptový diagram znázorňuje jednotlivé úrovně a strukturu výuky. 

Při jeho tvorbě si musíme uvědomit, že rozdělení pojmů mezi tematickou a koncep-

tovou vrstvu závisí i na úrovni chápání žáka. Např. jiné bude pro předškolní věk, 

jiné pro desetileté žáky. 

Tematická vrstva obsahuje pojmy a témata nejbližší bezprostřední smyslové zku-

šenosti žáka. Do této vrstvy jsme zařadili pojmy žákovské zkušenosti z běžného 

života, běžné pojmy školní výuky mimo obor matematika a běžné matematické 

pojmy. Konceptová vrstva zachycuje odborné koncepty s relativně vysokou úrovní 

obecnosti. Do této vrstvy jsme zařadili matematické pojmy na pomezí tematické 

a konceptové vrstvy – jedná se o pojmy a fenomény, u nichž je již nutná jistá míra 

abstrakce, mísí se zde zobecněné s konkrétním. Dále jsou zde zařazeny zobecněné 

matematické pojmy, obecná pravidla pro počítání s mocninami, pojmy meziobo-

rové a pojmy z jiných vědních oborů. Kompetenční vrstva opouští rámec určitého 

oboru ve prospěch rozvíjení obecných předpokladů, které můžeme pojmenovat 

jako klíčové kompetence. Dosahování těchto kompetencí, tedy kompetence k řeše-

ní problémů, kompetence k učení, kompetence komunikační, lze prokázat zejména 

popisem činností žáků.



222

Obrázek 10.1. Konceptový diagram – Mocniny a jejich užití pro zápis velkých a malých čísel.
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10.2.2  Rozbor transformace obsahu s výhledem k alteraci

V této části bychom podrobně analyzovali jednu výukovou situaci, která odpovídá 

fázím 3–5, kdy se učitel snaží, aby žáci sami pochopili význam užití mocnin pro efek-

tivní vyjádření velkých čísel. Než se však dostaneme k této podrobné analýze, rádi 

bychom upozornili na pozitivní momenty předcházející této výukové situaci.

Snahou učitele při opakování pravidel pro počítání s mocninami bylo, aby žáci chá-

pali smysl těchto pravidel, aby je nevnímali jako vzorečky pro mechanické výpočty, 

ale aby je byli schopni na základě indukce sami odvodit. Využíval k tomu definici 

n-té mocniny, kdy žákům opakovaně na konkrétních příkladech zdůrazňoval, co 

symbolický zápis mocniny znamená, např. 4
5
 = 4 ∙ 4 ∙ 4 ∙ 4 ∙ 4; 6

3
 = 6 ∙ 6 ∙ 6. Díky 

tomu byli žáci schopni konkretizovat i odvodit pravidla jako např. a
r
 ∙ as

 = a
r + s

, tedy  

4
5
 ∙ 43

 = (4 ∙ 4 ∙ 4 ∙ 4 ∙ 4) ∙ (4 ∙ 4 ∙ 4) = 4
8
,či  

A samozřejmě došlo na případ, kdy exponent v čitateli byl menší než ve jmenova-

teli, jako např. . Zde mohlo být odvozené pravidlo využito pro za-

vedení záporného exponentu, přestože toto již výrazně přesáhlo učivo sedmé třídy, 

resp. sekundy osmiletého gymnázia.

Popsaná činnost učitele, kdy se snaží různými způsoby vyjádřit jedno a to samé čís-

lo, je z didaktického hlediska velice důležitá. Slavík a Janík (2009) uvádějí: „Umění 

učitelské práce a podstata didaktické znalosti obsahu spočívá především v tom, vy-

jádřit totéž mnohokrát jinak – a to proto, aby tomu žák lépe rozuměl, lépe se o tom 

dorozuměl, anebo to uměl lépe uskutečňovat na podkladě vlastní zkušenosti.“ Díky 

takovémuto zavedení pojmu mocnina a práci s mocninami učitel předchází chy-

bám při práci s mocninami jako např. 2
3
 = 6; (a + b)

2
 = a

2
 + b

2
, a

2
 + a

3
 = a

5
; a

r
 ∙ as

 = a
r ∙ s

. 

Pokud pomineme mechanické chyby a chyby z nepozornosti, nejčastější příčinou 

těchto chyb je právě neporozumění symbolickému zápisu mocniny a z toho prame-

nící nepochopení fungování příslušných pravidel.  

Nyní se budeme podrobně věnovat výukové situaci věnované užití mocnin 

pro efektivní práci s velkými čísly. Uvedeme transkripci celé výukové situace, při-

čemž ji rozdělíme do částí tak, abychom při následujícím rozboru mohli upozornit 

na důležité momenty této výukové situace, které ji významně ovlivnily, ať pozitiv-

ně, či negativně.
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Pohled do výuky 10.1

Část A (Hledání dostatečně velkého čísla pro ilustraci užití mocnin)

U: Pojďme se dneska podívat, kde bychom to mohli užít. Práci s těmi mocninami. Jestli Vás napadne, 
co bych chtěl dneska s Vámi tady udělat. Kde bychom mohli… kde všude bychom ty mocniny mohli 
třeba použít. Jestli to má pro nás někde nějaký význam… nějaké zjednodušení, kde se s tím pracuje. 
Ž: Třeba při vysokých číslech? 
U: Při vysokých číslech… aha. Jak vysoké číslo myslíš… jak myslíš vysoké… jako třeba na reklamě na, na…
Ž: Třeba miliony, stamiliony. 
U: Aha… [maže tabuli] A jak bychom to, jak takové číslo si představuješ, že by třeba bylo, no… Tak 
určitě to je pěkný nápad. Co mám napsat třeba za číslo.
Ž: Třeba deset na šestou? 
U: Deset na šestou… Ty už jsi to řekla úplně takhle, no tak to je krásné, já jsem myslel nějaké velké 
číslo, aby bylo vidět, že… to je úžasné, tak to abychom se domluvili. Ale to tak není, čili nějaké velké 
číslo, že bychom mohli užít ten zkrácený zápis té mocniny. Tak ty jsi říkala jak…
Ž: Třeba ten milion. 
U: [zapisuje na tabuli] Tak v čem by to užití jakože bylo.
Ž: No třeba že bych sčítala a odčítala třeba v korunách, jak se vydává státu daně a potom se ještě dostává. 
U: Aha. V těch financích bychom mohli. Teď otázka, jak bychom to teda zkrátili? … Ten zápis. Tak 
deset… milion teda jsme schopni napsat nějak zkráceně? Jony? [vyvolává dalšího žáka]
Ž: Deset na šestou? 
U: Ano je to deset na šestou, určitě. [zapisuje na tabuli] Ještě nějaký příklad z praxe, kdy bychom, 
kdy si myslíte, že třeba to velké číslo, že by s ním bylo něco divné? Na práci… s tím nápadem 
něco takhle, ze života a nemusí být z matematiky, může být takhle, jestli jste někdo četli nějakou 
encyklopedii… Vojto? [vyvolává žáka]
Ž: Když se počítají vzdálenosti ve vesmíru? Nějaké… 
U: Vzdálenosti ve vesmíru? [udiveně]
Ž: Nějaké planeta od planety nebo nějaká planeta od Slunce a takové, že už se tam nedává tvar těch 
spousta nul, ale jenom… 
U: Těch spousta, aha.

Část B (Superúplněk)
U: Mimochodem zrovna ze včerejška na dnešek byla taková zajímavá noc, jestli někdo četl? Eliško? 
[vyvolává]
Ž: Byl superúplněk? 
U: Superúplněk, superměsíc, ano. V čem to spočívalo? Že byl… Tome? [vyvolává dalšího žáka]
Ž: Že Měsíc byl o čtyřicet tisíc kilometrů blíž k Zemi. 
U: A máme představu tu vzdálenost? My víme teďko, kolik byl teda blíž… a teď otázka zase, jestli 
to… představuje nějaké velké číslo… Aničko? [vyvolává žáka]
Ž: O čtrnáct procent větší.
U: Větší, no ano… Jakože ten kotouč… 
Ž: Viditelný. 
U: Viditelný, aha. Já jsem myslel teď tu vzdálenost. Že normálně máme třeba Zemi. [znázorňuje 
na tabuli] Tady máme někde Měsíc a on jak obíhá… tak nějak jak to tak obíhá všelijak, tak byl trošku… 
Ž: Sto šedesát tisíc a normálně je čtyři sta tisíc? 
U: Ano. Čtyři sta, no. [zapisuje na tabuli] Já tak nějak si pamatuju tři sta osmdesát čtyři tisíc 
kilometrů, určitě. Teď říkali nějakých tři sta šedesát, padesát sedm tam bylo, nebo nějak takhle 
přibližně, určitě kilometrů. Takže to možná teď ani čtyřicet není, ale z těch čtyř set tisíc to může být. 
Určitě. Mimochodem, těch čtyřicet tisíc kilometrů, teď mě napadlo, z těch čtyř set tisíc kilometrů, 
kdybychom to měli třeba vyjádřit nějak jinak? A jak víte jak, jsem myslel? Jaroslave? [vyvolává žáka]
Ž: Jakože deset procent? 
U: Ano, tak jsem řek v procentech, že bychom to měli. Tak byl o deset procent blíž, čili o desetinu. 
Je to kus, ale na ty vesmírné vzdálenosti to zase není tak úplně, že? Něco mimořádného. V pořádku. 
Takže určitě tady bychom byli schopni třeba čtyřicet tisíc kilometrů přepsat nějakým zkráceným 
zápisem. Jestli by někoho napadlo? Dalibore? [vyvolává žáka]
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Ž: Dvě stě na druhou? 
U: Jak?
Ž: Dvě stě na druhou? 
U: Aha. Dvě stě na druhou určitě. [zapisuje na tabuli] Tak určitě by to takhle šlo. To je pravda, no 
uvidíme, jestli třeba nebude nějaký efektivnější zápis. Dobrý. 

Část C (Hledání dalších příkladů, kde se lze setkat s velkými čísly)
U: Vzdálenosti ve vesmíru určitě. Souhlasím. Ještě něco by Vás napadlo, kde by byla velká čísla a kde 
bychom třeba ty mocniny, zejména některé, mohli užít? … Ta fyzika je taková zajímavá, i chemie 
třeba…
Ž: Vypočítat objem čtverce? 
U: Vypočítat… 
Ž: … Obsah čtverce. 
U: Obsah čtverce? Tam je určitě ta mocnina. Jakože na druhou. Určitě, můžeme, samozřejmě. Máme 
čtverec o straně, třeba nula celá pět desetiny metru. [znázorňuje na tabuli] Jeho obsah by byl?
Ž: Nula celá dvacet pět, dvě celé pět. 
U: Tak, tak obsah čtverce je, to jsi říkal, obecně, obsah čtverce pomůže někdo?
Ž: A na druhou.
U: Ano, a na druhou, čili obsah se rovná nula celá pět desetiny na druhou, jednotka metrů 
čtverečních. [píše na tabuli] A to teda je?
Ž: Nula celá dvacet pět setin metru čtverečních. [učitel zapsal na tabuli]
U: Ano, určitě. My si můžeme pomoci, pět krát nula celá, třeba jedna desetina, že? [píše na tabuli] 
Pět na druhou umíme, můžeme užít to pravidlo, je tady smazáno, že? Bylo pravidlo toho součinu, 
že na druhou. Právě teď se nám třeba hodilo. Dvacet pět a jedna ta setina. Ale pojďme zpátky k těm 
velkým číslům. Máte představu ještě nějakých třeba větších čísel, kde by se tak jako to mohlo užít? 
Ty vzdálenosti ve vesmíru určitě, můžu to vzít až někde, nevím, k jiným slunečním, ne slunečním, 
jiným galaxiím, takže určitě. Tam ty vzdálenosti jsou. Ještě někde tady třeba na Zemi? Velké číslo 
nějaké? [chvíle ticha] No něčeho, čeho asi bude hodně a co do velikosti to bude asi jaké?
Ž: Zrnko písku?
U: Vynikající, zrnko písku třeba. Pojďme ještě do menších rozměrů.
Ž: Atomy?
U: Atomy, přesně tak. Všichni tady víme, máme tady něco, třeba, co nám teče z kohoutku [pouští 
vodu z kohoutku], teď jsem se lekl, že to nepoteče, teče nám z kohoutku co?
Ž: Voda.
U: Voda. Představme si litr vody. Představme si litr vody o hmotnosti zhruba jeden kilogram, že, 
to máme [kreslí na tabuli krychli], litr mléka třeba jak kupuješ, že? Čili my víme, tady prostě máme 
v nějaké nádobě, nebo může to být i [kreslí jinou nádobu] jeden litr. Co bychom tak mohli třeba 
počítat? Co bychom tak mohli tam jako vyjádřit, velkým číslem? Jaroslav říkal zrnka písku.
Ž: Mililitry?
U: Prosím? [nerozuměl]
Ž: Mililitry třeba?
U: Mililitry, no tak jo, tak kolik je to mililitrů? [ticho] Aha? Jak to vyjádříme? Má někdo nápad, kolik je 
to mililitrů? 
Ž: Tisíc.
U: Tisíc, že jo, čili [píše na tabuli], tisíc mililitrů. No, tak tisíc to není. Ale Eliška říkala tady něco 
o atomech. Tak co bychom tam mohli spočítat? Chemii jsme ještě neměli, to já vím, ale.
Ž: Molekuly vody?
U: Molekuly vody. Ví někdo, jak vypadá molekula vody? Co ji tvoří? Jenom tak jestli to někdo nečetl 
náhodou v encyklopedii?
Ž: Há dvě ó. Vodík a…
U: Aha, há dvě ó, dobře, to jsou dva vodíky a?
Ž: Jeden kyslík.
U: Ano, čili taková hlavička a na ní tady visí prostě, visí, visí takhle jako kdyby dva vodíky, ano. Máte 
představu, kolik molekul vody by bylo v jednom litru? [maže tabuli] Kolik molekul vody by bylo 
v jedno litru? [rozhodí rukama, chvíle ticha] Máme představu? [překládá papír na půl] Typněte.
Ž: Deset milionů?
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U: Deset milionů.
Ž: Bilion.
U: Bilion.
Ž: Deset miliard.
U: Deset miliard. Takže.
Ž: Sto miliard?
U: Sto miliard. Dobře. Tak pojďme, nějak rozumně, čili ty jsi říkal?
Ž: Bilion.
U: Bilion. Takže dejme tomu miliony, miliardy a bilion. Tak kdo je třeba pro ty miliony? [nikdo nezvedl 
ruku] Dobře, tak kdo je pro miliardy? [několik žáků zvedlo ruku] Dobře, a pak byl ještě bilion, někdo 
říkal, tak kdo je pro biliony? [nejvíce zvednutých rukou] Aha, dobře. Tak já samozřejmě jsem si to 
připravil, takže já vám napíši [píše na tabuli z papíru, který překládal], kolik molekul je v jednom litru. 
Možná, že by stálo za to si vzít i školní sešit, že byste to doma mohli ukázat rodičům, je vyzkoušet 
třeba. [žáci otvírají sešity a zapisují si hodnoty, které učitel píše na tabuli] Tak vážení přátelé, je to 
před vámi, prosím pěkně, ať se v tom zorientujeme, je to trošku velké číslo že? Nevím, jestli jste to 
čekali, většina jste skončili maximálně na těch bilionech, vidíme, že teď jsme trošku asi dál. 
U: Prosím pěkně, kolik těch trojic nul tam je? Jenom ať se odpíchneme. 
Ž: Sedm.
U: Sedm. Čili, prosím pěkně, sedm trojic nul. Sedm krát tři?
Ž: Dvacet jedna.
U: Že jo. Tady máme ještě jednu nulu [ukazuje na tabuli] a pak máme tady tohleto číselko. Prosím tě, 
zkus pojmenovat to číslo. 
Ž: Hodně.
U: No hodně, ano hodně, ano je to hodně. Jestli takhle to nám napadne, jestli vůbec tam dojdeme 
k tak velkým, jestli na to máme slovíčka.
Ž: Možná triliony.
U: Ano, tak pojďme zkontrolovat. Pojďme postupně, že jo. Takže tady jsme skončili na?
Ž: Tisíce.
U: Tisíce. Tady?
Ž: Miliony. [učitel ukazuje na trojice nul na tabuli] Miliardy, biliony, biliardy, triliony, triliardy [šum], 
kvadrilion?
U: Kvadrilion, ano. Čili třicet tři celých, já myslím, že můžu i zaokrouhlit, pět desetin třeba kvadrilionů. 

Část D (Objevení užití mocniny pro efektivní zápis velkého čísla)
U: Tak, no a teď si představme, že bychom s takovýmhle číslem měli pracovat. Vynásobit třeba dva 
litry vody, deset litrů vody, že jo. Kolik by tam bylo? No, měli bychom nějaký problém? Tome?
Ž: Asi určitě.
U: A v čem? Vždyť to je.
Ž: V tom počtu nul?
U: No tak však.
Ž: Jich bude hodně.
U: No je jich hodně no, a tak, v čem myslíte, že by ten problém byl, no tak budu počítat hodně nul, 
no tak.
Ž: Bylo by šedesát tři nul, kdybysme to třeba měli na třech litrech, by se to tam třeba ani nevešlo.
U: Aha, no tak jako co teď s tím uděláme teda? Co bychom s tím…
Ž: Si to převedeme na nějaké mocniny?
U: Jako? No tak zkusíme, do kalkulátoru to asi nedáme, že jo? Na počítači by to asi možná ještě šlo, 
no ale tak teď, jak byste to doporučili teda. [chvíle ticha] Něco do mocnin, ale teda co? Co do těch 
mocnin? Třicet tři? Tři krát jedenáct? Tam vlastně ani není, že, mocnina. Jestli máme nápad, jak 
bychom to číslo trošku… [ukazuje rukama]
Ž: Zkrátili.
U: Zkrátili. Samozřejmě, to je vidět, s tím asi si neporadíme. Jenom jestli je nápad. Já to samozřejmě 
můžu říct, ale.
Ž: Že to, vlastně to třicet tři, čtyřicet šest dáme jako samostatný číslo krát, vlastně deset na kolikrát 
tam bude nul.
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U: Tak to je úžasná teď myšlenka. To znamená, že bych třeba, a co bys chtěl nechat? Jonáši?
Ž: Třicet tři čtyřicet šest, nebo třicet tři čtyři sta šedesát.
U: Takže já můžu napsat rovná se, že jo? Naprosto v pořádku, čili třicet, a teď řekni jenom to číslo, 
které bude před ním a pak asi něco, něco bude dál. Tak co bys chtěl, vyber si, co chceš. My se tomu 
přizpůsobíme.
Ž: Třicet tři čtyřicet šest.
U: Třicet tři čtyřicet šest?
Ž: Nebo třicet tři čtyři sta šedesát.
U: No dobře, a mi šlo to číslo třicet tři čtyřicet šest, já jsem teď v rozpacích, to je jak telefonní číslo. Já 
jsem teď úplně znejistěl, co myslíš. 
Ž: Tři tisíce tři sta čtyřicet šest.
U: Výborně, tři tisíce tři sta čtyřicet šest. Tak to je rozumné, to umíme přečíst, všichni tomu rozumíme 
a teď teda, Jarku, kolik teda těch nul tam bude?
Ž: Krát deset…
U: Kolik tam teda bude? Trojic jsme řekli, že sedm a ještě jedna.
Ž: Krát deset na dvacátou druhou.
U: Krát deset na dvacátou druhou. No to je velmi už rozumný zápis, že? Velmi rozumný zápis. 

Část E (Upevnění nově nabytých poznatků)
U: To znamená, že je třeba se teď seznámit s podobou velkých čísel v téhleté struktuře. [ukazuje 
na tabuli] Jak vlastně, co představují. Já bych začal, dejme v úvodu tady pár příkladů, uvedl velmi 
jednoduchých, že tady ten zápis je možná zbytečný, ale abychom se to naučili. Třeba dva krát 
deset na třetí [píše na tabuli], co může představovat? Čtyři krát deset na čtvrtou [píše na tabuli], 
pak zkusíme, jestli třeba někdo nevymyslí. Tak to první, Vojto? Dva krát deset na třetí, co by to 
představovalo, co to je za číslo?

Nyní výukovou situaci podrobněji rozebereme. 

Aby učitel mohl žákům přiblížit funkci a smysl mocniny v rámci různých obo-

rů lidské činnosti, klade v průběhu analyzované výukové situace otázky s cílem 

zjistit, jakou mají žáci představu o velkých číslech a o tom, kde se s nimi mohou 

v reálném světě setkat. Snaží se žáky vést k tomu, aby přemýšleli nad užitečností 

mocniny v souvislosti s velkými čísly. Učitel potřebuje žáky přimět k tomu, aby 

uvažovali o dostatečně velkých číslech tak, aby byl význam mocniny pro zápis ta-

kového čísla jednoznačný. 

Část A: Učitel žáky vyzývá, aby uváděli příklady velkých čísel a sdělili, kde se s nimi 

mimo matematiku mohou setkat. Zpočátku můžeme sledovat, že se žáci stále drží 

„při zemi“, což je přirozené. Uvádějí pojmy a hodnoty, které znají ze svého běžné-

ho života. (Tato tendence se opakuje i v dalších částech výukové situace. Žáci jsou 

schopni představy a reprezentace v rámci milionů, miliard, možná i bilionů. Další 

velká čísla jim však splývají v jeden pojem „hodně velké číslo“ – toho si lze všim-

nout v části C, když se žáci snaží pojmenovat číslo udávající počet molekul vody; 

toto číslo vzbudí jistý rozruch ve třídě.) Konečně jeden z žáků navrhuje jako pří-

klad vzdálenosti ve vesmíru. To je oblast, kde učitel může najít příklady potřebně 

velkých čísel. Učitel však této žákovské odpovědi nevyužívá. 
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Část B: Učitel si vzpomene na aktuální zajímavost v souvislosti s vesmírnými jevy 

a ptá se žáků, zda to také zaregistrovali. Pro žáky je tato aktualita zajímavá, a tedy 

motivační, avšak učitele toto odbočení vrací k řádově menším číslům, kdy je zápis 

čísla bez užití mocniny poměrně jednoduchý. Učitel tedy využívá příkladu ales-

poň pro zopakování učiva z počátku školního roku – procenta. V závěru této části 

lze pozorovat, jak učitel respektuje svou roli z pohledu konstruktivistického pojetí 

výuky – neprozrazuje efektivnější zápis čísla 40 000, ponechává žákovské řešení 

ve tvaru 200
2 

a k objevení efektivnějšího zápisu vede žáky později prostřednictvím 

dalších příkladů. 

Část C: Učitel se snaží opět žáky přimět k tomu, aby našli příklad opravdu velkých 

čísel, žel další žák zcela z této linie svým návrhem vybočuje. Učitel se v průběhu 

celé výuky snaží pozitivně reagovat na návrhy žáků, ať jsou správné, či spíše zcest-

né, v každém návrhu i odpovědi hledá to dobré. Proto s žákovským nápadem dále 

pracuje. Volbou délky hrany (pět desetin metru) však žákovo uvažování posouvá 

od velkých čísel naopak k číslům malým. O to náročnější je žáky vrátit k původním 

návrhům velkých čísel a úvahám, kde je lze nalézt. Učitel využívá postupných od-

povědí žáků (hodně zrnek písku, počty atomů, molekula vody) a společně s názornou 

demonstrací (pustí vodu z kohoutku) se mu podaří žáky dovést k otázce, jaký je počet 

molekul vody v jednom litru. Nyní by učitel mohl rovnou napsat požadovanou hod-

notu. To však nedělá, ale vyzývá žáky, aby zkusili toto číslo odhadnout.
3 

Navíc v rámci této výukové situace učitel využívá odhadů žáků a následně i čísla 

vyjadřujícího počet molekul vody zapsaného na tabuli k opakování či zavedení ná-

zvů mocnin desítky (miliony, miliardy, biliony, triliony, triliardy, kvadriliony).

Část D: Samotný dlouhý zápis velkého čísla ještě žáky nevede k nápadu reduko-

vat jej s  využitím mocniny. Když však učitel předkládá žákům úkol, že by měli 

dvě takto velká čísla vynásobit, žáci identifikují pro ně reálný problém, že by se 

to ani nevešlo na papír.
4
 To už stojí za to řešit. Obdobně žáci vnímají i problém, 

kdy výpočet nelze realizovat pomocí kalkulátoru. (Toto učitel pouze konstatoval, 

nevyužil příležitosti aktivizovat žáky tak, že by je ponechal, ať si to s kalkulátorem 

vyzkoušejí.) Žáci tedy uvažují, jak zápis čísla zkrátit. A u jednoho žáka můžeme 

identifikovat aha efekt: „Že to, vlastně to třicet tři, čtyřicet šest dáme jako samostat-

ný číslo krát, vlastně deset na kolikrát tam bude nul.“ I když třicet tři čtyřicet šest 

není matematicky správné pojmenování (žák byl na to učitelem upozorněn), žák 

3 To je velmi důležitá činnost žáků, kterou někteří učitelé opomíjí. Přitom schopnost odhadnout hodnotu bez přesného výpočtu či měření 
je užitečná v matematice, dalších vědních oborech a velice často i v běžném životě. V matematice mj. vede žáky k tomu, že jsou schopni 
objevit chybu ve výpočtu na základě porovnání výsledku s předpokládanou hodnotou – odhadem (Zarzycká, 2016).  

4 Tento moment podporuje Kvaszův pohled na princip banality komplexnosti (více viz Kvasz, 2015, s. 25–27).
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pochopil, o co jde a jak může mocninu desítky využít. Učitel následně ponechává 

na dalších žácích, jaký součin čísla a mocniny desítky využijí, žáci uvažují o růz-

ných možnostech, nakonec vybírají číslo a učitel je podle počtu nul vede k určení 

mocniny desítky, kterou toto číslo musí vynásobit. 

Část E: Je velice dobře, že se učitel nyní vrací k velkým číslům, která odpovídají 

chápání žáka. Dochází střídavě k procesu operacionalizace a abstrakce v rámci pře-

chodu mezi tematickou a konceptovou vrstvou. Žákům se nově získané poznatky 

upevní a lépe pochopí smysl vyjádření velkých čísel.

Tímto analyzovaná výuková situace končí. Hodina dále pokračuje další aplikací 

ve  fyzice v  souvislosti s rychlostí světla, kterou navrhl další žák. V  závěru hodi-

ny se učitel začíná věnovat číslům z opačného spektra, tedy velmi malým číslům, 

snaží se žáky opět přimět, aby uváděli příklady dostatečně malých čísel z běžného 

života. S ohledem na to, že si žáci s tímto úkolem nevědí příliš rady, a i s ohledem 

na nedostatek času učitel přechází k transmisivní výuce a sám žákům vypisuje, jaká 

racionální čísla odpovídají záporným mocninám desítky. Na závěr ukazuje příklad, 

kdy desetinné číslo obsahuje i jinou číslici než jen 1. Tam se však celá třída trochu 

pozastaví, vyvolané žákyni to ještě učitel stihne vysvětlit, je to však již po zvonění 

a zbytek třídy se již dostatečně nesoustředí.

10.3 Alterace

10.3.1  Posouzení kvality výukové situace

Naše výuková situace je příkladem poměrně zdařilé výuky. Forma výuky je sice 

frontální, avšak učiteli se daří probudit zájem žáků o danou problematiku, většina 

žáků se aktivně zapojuje svými náměty, nápady a příklady. Učitel dává příležitost 

nejen žákům šikovnějším a těm, co se hlásí, ale vyvolává i další tak, aby se zapojila 

celá třída. V určitých momentech by bylo možné žáky ještě více aktivizovat, což 

bude předmětem alterace. Dále lze pozitivně hodnotit skutečnost, že učitel pro-

cvičuje s  žáky slovní vyjadřování symbolických zápisů, vede je k  přesnému for-

mulování a používání správné terminologie, vede žáky k odhadování a mimoděk 

seznamuje žáky s novými poznatky i jiných vědních oborů, a tedy rozvíjí mezipřed-

mětové vztahy. 

Učiteli se v rámci této výukové situace daří vést výuku tak, aby žáci došli k novým 

poznatkům sami. Učitel se snaží v co největší míře uplatnit principy konstrukti-

vistického pojetí výuky, snaží se pracovat s  každým žákovským návrhem, a to 
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i v případě, že se díky tomu odkloní od linie, která vede k cíli výuky. Tento přístup 

má však pro učitele jisté úskalí, a tím je časová náročnost. V rozboru můžeme iden-

tifikovat dva momenty, které vedly k významnému zdržení, v důsledku čehož učitel 

v závěru hodiny bojoval s nedostatkem času, musel přejít od konstruktivistického 

přístupu k transmisivnímu a žákům byl nucen užití záporných mocnin desítky 

pro zápis malých čísel vysvětlit sám. Prvním momentem byla situace, kdy učitel 

namísto velké vzdálenosti mezi planetami ve vesmíru vzpomenul superúplněk, což 

je sice zajímavé, ale vzdálenost mezi Zemí a Měsícem je vyjádřitelná číslem, kde 

není zřetelná potřeba číslo vyjádřit zkráceným zápisem s  využitím mocniny 10. 

Druhým momentem byla situace, kdy žák navrhl jako další příklad výpočet obsahu 

čtverce, učitel tento nevhodný příklad neshodil (což je v pořádku), ale díky tomu 

došlo k dalšímu zdržení, navíc se volbou hodnoty strany žáci dostali od velkých čísel 

k malým a o to déle pak trvalo, než se vrátili k úvahám o hodně velkých číslech. 

Z uvedeného posouzení kvality výukové situace je zřejmé, že výuka byla pro žáky 

ve velké míře přínosná, lze ji tedy hodnotit jako podnětnou.

10.3.2  Návrh alterace

Pokud učitel vede výuku tak, aby žáci docházeli k novým poznatkům a zákonitos-

tem sami, nevyhne se situaci, kdy se žáci dostanou do slepé uličky. Pokud učitel 

chce v co největší míře uplatnit konstruktivistické pojetí výuky a respektovat svou 

roli facilitátora, nemůže žáky zastavit, opravit, musí počkat, až na řešení žáci při-

jdou sami. To však klade vysoké nároky na čas. Navrhovaná alterace pro tuto vý-

ukovou situaci by mohla eliminovat nesprávnou volbu žáků při výběru vhodného 

velkého čísla. Současně více aktivizuje žáky, rozšiřuje jejich činnost v rámci výuko-

vé situace i mimo ni a posiluje schopnost velká čísla porovnávat. 

Pro tuto (a nejen tuto) variantu je dobré, aby učitel uplatňoval ve výuce skupinovou 

organizační formu. Pro navrhovanou alteraci by se žáci rozdělili do 8–10 skupin.

a) Před hodinou, kdy má být výuková situace realizována, učitel zadá skupi-

nám žáků, aby se pokusili za každou skupinu vyhledat jedno velké číslo 

a pro další hodinu si je poznamenali včetně toho, v jaké souvislosti číslo 

existuje. Mohou využít, co chtějí – encyklopedie, internet, informace z te-

levizních zpráv, poradit se se staršími sourozenci, rodiči apod. Číslo musí 

být zapsáno tak, aby je uměli přečíst. Tímto se učitel snaží vyhnout situaci, 

kdy žáci zapíší rovnou číslo ve zkráceném tvaru. 
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b) Na začátku výukové situace, kdy dojde k tomu, že mocniny by se daly využít 

při práci s  velkými čísly, vyzve žáky, aby za každou skupinu přišli číslo 

napsat na tabuli a řekli, co vyjadřuje.

c) Společně s žáky vyberou dvě největší, procvičují přitom terminologii (dostá-

vají se tak k názvům mocniny desítky). Taktéž si učitel ověří, zda jsou žáci 

schopni tak velká čísla porovnávat, jak k tomu přistupují.

d) Učitel žáky vyzve, aby daná dvě čísla vynásobili, přičemž mohou využít kal-

kulátor, pokud chtějí.

e) Žáci identifikují problém, např. násobení takto velkých čísel je složité, číslo 

se jim nevejde na řádek, do kalkulátoru se jim čísla nedaří zadat, pokud 

ano, kalkulátor hlásí chybu nebo je převede do zkráceného tvaru. (Stačí, 

když žáci násobí dvě dostatečně velká čísla, která lze do kalkulátoru zadat, 

výsledek je však již ve zkráceném tvaru.)

f) Učitel stejně jako ve výše analyzované výukové situaci vede žáky k tomu, aby 

se pokusili problém vyřešit, tedy číselný zápis vhodně zkrátit s využitím 

mocniny desítky. 

g) Poté, co žáci úkol vyřeší, učitel uvede několik jednodušších příkladů tak, 

jak tomu bylo v realizované výuce, následně vyzve žáky, aby zbývající vel-

ká čísla od ostatních skupin také zapsali ve zkrácené formě a seřadili je 

od nejmenšího po největší.

10.3.3  Kritické přezkoumání alterace

Navrhovaná alterace se snaží nenásilně vést žáky k tomu, aby během dialogu s uči-

telem vyslovovali příklady, otázky a závěry, které je budou přibližovat k cíli, tj. ob-

jevení významu mocniny desítky pro zápis velkých a malých čísel. Má však také svá 

rizika. Žáci mohou vyhledat hodnoty již v zápise s mocninou desítky, přestože jsou 

instruováni, aby číslo zapsali ve tvaru, který umí přečíst. Učitel v  tomto případě 

musí vhodně zareagovat a diskusi vést jinak. Variantou může být také alterace, kdy 

nalezení velkého čísla nezadá učitel jako domácí úkol, ale zadá jej na začátku ho-

diny a omezí čas, který na vyhledání žáci budou mít (žáci musí mít s sebou pomůc-

ky, např. tablet, počítač, telefon s přístupem na internet). Žáci tak nebudou moci 

prohledat tolik informačních zdrojů, nebudou moci úkol konzultovat se staršími, 

budou pravděpodobně volit taková velká čísla, jejichž zápis je jim blízký. 



232

Závěrem

Je nemožné vést výuku tak, aby žáci sami objevovali nové poznatky a současně aby 

nedocházelo k jejich chybným úvahám, které ubírají čas. Učitel se může snažit výu-

ku vést a připravovat tak, aby tato úskalí eliminoval, toto je však náročné i pro zkuše-

ného učitele. Každá třída je jiná, každý den je jiný, stejně vedená výuka může jednou 

vést přímo k cíli a jindy nastanou komplikace. V analyzované výukové situaci by sta-

čilo, kdyby učitel namísto zmínky o superúplňku zvolil např. vzdálenost Polárky či 

jiné známé hvězdy od Země a mohl by rovnou přejít k zápisu tohoto čísla. Mohlo by 

se však také stát, že by žádný žák nápad s vesmírnými vzdálenostmi nevyslovil a jiné 

nápady by k cíli nekonvergovaly. Červenková (2013) k přípravě vyučovací hodiny, 

kdy se učitel chystá užít dialogickou metodu výuky, uvádí: „Mnozí odborníci do-

poručují, aby si učitel při přípravě vypracoval písemný koncept, ve kterém naznačí 

směr diskuse a její časový rámec.“ Pokud se i přes veškerou snahu a přípravu učitele 

směr diskuse v průběhu výuky významně odchýlí či je výrazně překročen časový 

rámec, učitel se musí rozhodnout, jaký alternativní přístup zvolí, stále by však měl 

dbát na to, aby tím příliš neomezil vlastní objevování žáků.
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