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8   Jak najít pravidlo pro umístění desetinné čárky 
při násobení desetinných čísel

 Naďa Vondrová

Způsob, jakým učitel zprostředkuje žákům matematické poznatky, má významný 

vliv na to, co se žáci naučí (např. Hiebert & Grouws, 2007). K výuce stejného obsa-

hu můžeme přistoupit různým způsobem – s ohledem na cíle, jež jsme si stanovili, 

na třídu, kterou obsah vyučujeme, a v neposlední řadě s ohledem na naše pedago-

gické přesvědčení a didaktické znalosti obsahu. V této kazuistice se budeme zabý-

vat výukovou situací, jež má rozhodně potenciál být sama o sobě situací podnětnou, 

případně i rozvíjející – ve smyslu Janíka a Slavíka (2013).

Současné teorie vyučování matematice zdůrazňují důležitost vlastního aktivního 

poznání žáků, ve kterém hraje klíčovou roli učitel (Hejný, 2014; Hejný & Kuřina, 

2009). Např. Stehlíková (2007) formuluje sedm zásad pro tzv. podnětnou výuku 

právě z hlediska učitele: Učitel probouzí zájem dítěte o matematiku, předkládá žá-

kům podnětná prostředí, podporuje žákovu aktivní činnost, rozvíjí u žáků schop-

nost samostatného a kritického myšlení, nahlíží na chybu jako na vývojové stádium, 

iniciuje a moderuje diskusi a orientuje se u žáků na diagnostiku porozumění. Pro-

tože zkoumaná vyučovací hodina je vedena v duchu vyučování zaměřeného na bu-

dování schémat, je na místě se podívat na to, jaká role se od učitele očekává, jakým 

způsobem má vést žáky, aby inicioval jejich aktivní poznávání v matematice. 

Vyučování matematice založené na budování schémat je možné charakterizovat 

několika hlavními zásadami (Hejný, 2014, s. 127, kráceno):

1. Učitel vytváří optimální pracovní klima: žádný žák není frustrován úlo-

hou, kterou nemůže vyřešit ani s malou pomocí spolužáků, žádný se nenu-

dí, protože řeší přiměřené úlohy.

2. Učitel ponechává žákům prostor pro jejich úvahy, nepodsouvá jim svo-

je postupy.

3. Učitel vede žáky k vzájemným diskusím, nezavrhuje chybné myšlenky. 

4. Učitel dává žákům přiměřené úlohy: každý žák řeší úlohu, jež odpovídá 

jeho schopnostem, a tak může zažít radost z úspěchu. 
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5. Vlastním přístupem k matematice učitel vede žáky k potřebě rozumět ma-

tematice, tedy k potřebě experimentovat, hledat a odhalovat zákonitosti, 

komunikovat se spolužáky, formulovat vlastní myšlenky a interpretovat 

myšlenky spolužáků, hledat argumenty. 

6. S chybou žáka pracuje učitel promyšleně; vede žáka k tomu, aby sám vlast-

ní chybu odhalil a aby odhalil i její příčiny. 

Z jiné strany můžeme popsat rysy vyučování, které bude žákům nabízet promyšle-

né příležitosti k učení a povede je ke konceptuálnímu porozumění v matematice, 

a to pomocí tří vzájemně provázaných dimenzí (Kunter et al., 2007): kognitivní ak-

tivace, podporující klima a řízení třídy (tak, aby žáci trávili čas přemýšlením o ma-

tematice spíše než činnostmi spojenými s  organizací hodiny, disciplínou apod.). 

Kognitivní aktivace žáků stojí na třech pilířích (např. Lipowsky et al., 2009): ma-

tematické úkoly, které mají na žáky vyšší kognitivní nároky, aktivace předchozích 

znalostí a interakce s žáky a mezi žáky týkající se matematického obsahu (zdůraz-

ňuje se i role konfliktu).

8.1  Anotace 

8.1.1  Kontext výukové situace – cíl, téma, návaznost obsahu

Tématem hodiny v 5. ročníku jsou operace s desetinnými čísly, konkrétně násobe-

ní desetinných čísel s  jedním nebo dvěma desetinnými místy. Cílem je, aby žáci 

sami přišli na pravidlo, podle kterého se posunuje při násobení desetinných čísel 

desetinná čárka. Žáci již umějí sčítat a odčítat desetinná čísla a násobit víceciferná 

přirozená čísla, ovládají algoritmus písemného násobení, tj. sepisování mezivýsled-

ků a jejich sečtení.

Výuka probíhá nejen podle učebnic nakladatelství Fraus (Hejný et al., 2011a,b), 

ale hlavně tzv. Hejného metodou. V učebnici na straně 82 najdeme pravidlo, jak 

se násobí desetinná čísla a jak se pracuje s desetinnou čárkou ve výsledku, které 

v  simulovaném rozhovoru dvou dětí vyslovuje fiktivní žákyně Hanka (obr. 8.1). 

Kapitola v učebnici není nazvaná Násobení desetinných čísel, ale Zákonitosti, vzta-

hy a práce s daty. Je zřejmé, že nejde primárně o naučení se pravidla, ale o vypozo-

rování určité zákonitosti na základě mnoha pokusů. Příručka učitele v této souvis-

losti upozorňuje, že pravidlo si slabší žáci osvojí (prostřednictvím úloh v učebnici) 

a zdatnější žáci budou hledat, proč funguje. Dále autoři uvádějí: „Pomoc pro po-

chopení pravidla poskytne odhadování výsledků.“ Následuje konkrétní příklad 

využití odhadu. Ještě stojí za povšimnutí, že pravidlu v učebnici předchází úloha, 
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v níž žáci násobí desetinná čísla v sémantickém kontextu. Mají zadány rozměry 

obdélníků v metrech a úkolem je najít obsah obdélníku. Desetinná čísla jsou tedy 

veličinami. Na umístění desetinné čárky přijdou žáci tak, že převedou jednotky 

na menší, například metry na centimetry, čímž se zbaví desetinné čárky. Pak řeší 

stejnou úlohu s přirozenými čísly a nakonec převedou zpět centimetry čtvereční 

na metry čtvereční.

Obrázek 8.1. Pravidlo pro umístění čárky v  součinu v  učebnici. Převzato z Hejného et al. 
(2011a, s. 82).
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8.1.2  Didaktické uchopení obsahu – činnosti učitele a žáků

Část 1: Opakování sčítání a odčítání desetinných čísel (1:10–10:22)

V první části hodiny žáci řeší dvě úlohy: na sčítání a odčítání desetinných čísel. 

Úloha 1: Nakupovala jsem různé zboží. Nějaké mělo cenu 123,50, další 16,90, 

další 18,30 a další 102 koruny. Kolik korun stál nákup?

Úloha 2: Běžel běžec, běžel, doběhl druhý a závod doběhl za 123,67 sekund. 

Vítěz byl o 1,38 sekund rychlejší. Jaký byl čas vítěze?

Učitelka zadání diktuje, žáci úlohy samostatně řeší a zapisují výsledky na stíratelné 

destičky. V obou případech následuje společná kontrola, při níž žáci zvednou své 

destičky s výsledkem. Učitel má tak rychlý přehled o různosti výsledků. U obou 

úloh zapisuje učitelka všechny výsledky na tabuli, iniciuje diskusi o správnosti ře-

šení a tuto diskusi moderuje. Vyvolává žáky a hlídá, zda všichni diskutovanému 

problému rozumějí. Žáci svá řešení obhajují. Každé tvrzení žáka učitelka ukončuje 

výzvou pro třídu „Má pravdu?“ a ne, jak by se dalo očekávat, „Má to správně?“. Bu-

duje tak vzájemný respekt – i chybné výsledky stojí za prodiskutování; podstatou 

diskuse je hledání pravdy, o které rozhodne třída a ne učitelka. Je zde patrný silný 

důraz na budování autonomie žáka a jeho intelektuálního sebevědomí.

I chyby si najdou žáci buď sami při obhajobě řešení, nebo během diskuse s třídou. 

Učitelka klade důraz na to, aby chybující žák nejen poznal, že udělal chybu, ale 

hlavně proč ji udělal. Například Tereza vysvětluje: „[…] protože jsem si spočítala: 

2 plus 8 je 10, plus 7 je 17 a plus 4 je 21. A já jsem tam přičetla jenom tu jednu 

jedničku a ne dvě.“ Podobně u druhé úlohy, v níž někteří žáci místo odčítání sčítali,
1
 

Klára vysvětluje příčinu své chyby takto: „Mě to teda na začátku napadlo taky. Bylo 

to podle mě tím, že jste řekla: Má lepší čas. Takže automaticky tam dáváme plus.“

Část 2: Odhalování pravidla pro násobení dvou desetinných čísel
Pohled do výuky 8.1

Učitelka přechází k hlavní části hodiny (13:12–41:00): 
U: Napsala jsem to teď dobře takto, tu desetinnou čárku pod desetinnou čárku?
ZZ: Ano.
U: A u sčítání je to taky tak?
ZZ: Ano.
U: Desetinná čárka, takže se nám to dobře počítá. A jak je to u násobení?
Z: Těžko říct.
U: Jak je to u násobení, to bude náplní dnešní hodiny.

1 V úloze je důležité slovo „rychlejší“ – žáci si mají uvědomit, že to znamená „kratší dobu“, tedy že musejí odčítat. V někom ovšem slovo 
evokovalo spíše sčítání, tudíž fungovalo jako tzv. antisignál (Hejný, 2014). Slovo nebo slova, která jsou v úloze v roli antisignálu, vedou 
žáky k inverzní operaci, tedy k jiné, než je operace nutná pro řešení. Z výpovědi Kláry je vidět, že k nesprávnému řešení mohlo přispět 
i vysvětlení učitelky žákům, že daný závodník má lepší čas. 
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Před zadáním úkolů se žáci seskupí do tzv. čtyřlístků. Je patrné, že práce ve skupi-

nách je běžnou formou práce v této třídě.

Učitelka zadává čtyři úlohy: 2,8 ∙ 2,8; 3,52 ∙ 6,18; 3,5 ∙ 12,5; 16,3 ∙ 2,38. Žáci mají 

na kalkulačce najít výsledky a na základě získaných výsledků zjistit, jaké je pravi-

dlo pro umístění desetinné čárky ve výsledku násobení desetinných čísel: „Najít 

nějaké pravidlo nebo fintu, jak je to s tou desetinnou čárkou.“ Pak si mají nejméně 

jednu úlohu vypočítat písemně, aby zjistili, zda jejich pravidlo funguje, a při tom 

spolupracovat: „Takže násobíš, diskutuješ, radíš se.“ 

Po 18 minutách soustředěné skupinové práce, do které jsou žáci zcela ponořeni 

a do níž učitelka prakticky nijak nezasahuje
2
, nastává společná kontrola (v čase 

31:30). Zdá se, že všechny skupiny by chtěly prezentovat své výsledky. 

Učitelka vyvolává Terezu, která opisuje z papíru své řešení (obr. 8.2a). 

a) Tereza b) Lucka c) Martin

Obrázek 8.2. Řešení jedné z úloh. 

Když Tereza vysvětlí, jak ve skupině pracovali, ozve se Lucka: „Námitka.“ Učitelka 

konstatuje, že Lucka má námitku, a ta pokračuje, že Tereza nemá ve výpočtu de-

setinné čárky. Tereza vysvětluje, že počítá bez čárek a potom je přidá do výsledku. 

Učitelka se ptá Lucky, co se jí nezdá. Lucka jde bez vyzvání k tabuli a doplňuje 

čárky do mezivýsledků (obr. 8.2b).
3
 Okamžitě se ozývá Martin, že to tak být nemusí, 

a ptá se Lucky: „Lucko, můžu?“ Bez vyzvání jde k tabuli, smaže desetinné čárky 

z mezikroků a v podstatě zopakuje Terezino řešení. Ještě zakroužkuje obě osmičky 

na místě desetin (viz obr. 8.2c), aby ukázal, že se ve výsledku projeví oddělením 

2 Až na jeden moment, kdy po zjištění, že jedna skupina má problém, učitelka požádala zástupce jiné skupiny, aby jim šel pomoci. Bohužel 
ze záznamu není možné zjistit, jak přesně žáci pracovali a co a jak jim vyvolaný žák poradil. To se pochopitelně týká celého záznamu 
skupinové práce. Je slyšet několik různých žáků současně a kvalita videa neumožňuje ani vidět, co přesně žáci na papír píšou.

3 Mezitím si Lucka všimne chyby a opraví výsledek 7,86 na 7,84 (obr. 8.2b).



174

dvou desetinných míst. Ostatní děti dávají pozor. Spor, zda se mají dávat desetinné 

čárky do mezivýsledků, nebo ne, zůstává otevřen. Martin tvrdí, že je to zbytečné, 

a Lucka za svou skupinu tvrdí, že „to tam dávali“.

Lucka pak na výzvu učitelky násobí jiná dvě čísla, aby ukázala, jak to jejich skupina 

prováděla (viz obr. 8.3). Lucka zřejmě odděluje tolik míst v mezivýsledku, kolik je 

desetinných čísel v jednom z činitelů (není zcela zřejmé ve kterém). Julča si všímá to-

hoto rozporu a zajímá ji, jak bude Lucka řešit případ, kdy první činitel bude mít jen 

jedno desetinné místo. Poukazuje na čtvrtou úlohu z původního zadání: „Když tam 

máš 16,3 krát 2,38, tak jak to vynásobíš? To můžu dát o jedno, anebo o dvě.“ Lucka 

ukazuje, že si za číslo 3, které je na místě desetin, přidá nulu – na místo setin. S tím se 

děti spokojí, ale stále nevědí, proč ty čárky v mezivýsledku vlastně potřebuje. Lucka 

argumentuje jen tím, že to je „přehlednější“, s čímž ostatní děti nesouhlasí. 

Obrázek 8.3. Lucčino řešení úlohy s desetinnými čárkami v mezivýsledcích.

Martin, který zůstal u tabule, se ptá, proč dává desetinnou čárku v mezivýsledku 

právě tam, kam ji dává, a ne jinam. Lucka svůj postup zdůvodňuje tím, že se ve dru-

hém činiteli nacházejí dvě desetinná místa. Podle zápisu se zdá, že Lucka vždy od-

dělí dvě desetinná místa, která se s  každým dalším řádkem mezivýsledku vlastně 

posouvají o jedno místo doleva. Tam, kde je čárka v posledním mezivýsledku, tam ji 

umístí i u výsledku. Lucka tedy nevnímá mezivýsledky jako desetinná čísla, desetin-

nou čárku v nich považuje jen za grafický znak, který jí pomáhá se orientovat. Proto 

říká, že je to pro ni přehlednější. Martin ale vnímá mezivýsledky jako desetinná čís-

la, proto se mu zdá takový postup nelogický a hledá protipříklad
4
. Nakonec Lucku 

nechává řešit úlohu na obr. 8.4. Lucka dopisuje za číslo 1 ve druhém čísle nulu, aby 

obě čísla měla stejný počet desetinných míst, a provede výpočet zřejmý z obr. 8.4.

4 Vhodným protipříkladem by mohlo být násobení čísel vyšších – ne řádu jednotek, ale například stovek: 3,52 ∙ 156,18. To by se Lucce 
posunula desetinná čárka o další dvě místa a výsledek na kalkulačce by neodpovídal.



175

Obrázek 8.4. Lucčino řešení úlohy zadané Martinem (v původním řešení se nacházelo ve vý-
sledku na místě desetitisícin ještě číslo 0).

Zatímco se obě děti dohadují u tabule a ostatní je víceméně sledují, učitelka se je 

snaží zapojit dotazem, kdo z nich také tak postupoval. Žáci ve třídě se shodují, že 

čárky v mezivýsledku nepotřebují. Kristýna jde ukázat řešení své skupiny. Nese-

pisují činitele pod sebe, ale vedle sebe, přepíšou výpočet bez desetinných čárek, 

najdou výsledek na kalkulačce a posunou desetinnou čárku (obr. 8.5). Pravidlo po-

stupu nevysvětluje (nebo to není z videa zřejmé).

   
Obrázek 8.5. Způsob řešení Kristýniny skupiny.

Pak se pozornost učitelky a třídy přesunuje opět na Lucku a Martina u tabule. Jak 

je vidět z obr. 8.4, Lucka dále odděluje v mezivýsledcích dvě desetinné čárky. Mar-

tin se diví, proč bylo třeba složitě dopisovat násobení nulou a mezivýsledek 0,00. 

Je očividně frustrován a neví, jak by své stanovisko vysvětlil: „Že tady ty čárky jsou 

zaprvé podle mě k ničemu. Ale tím, že jakoby… Píšu třeba písemku. A tam hraje 

velkou roli čas. A tím, že si tam jakoby píšu – že ona si tam připíše ty nuly a náso-

bí všechny jakoby nulou – je jasné, že vždycky vyjdou nuly. Ale je to zbytečné, 

se s  tím psát. Já bych to počítal takhle.“ Následně řeší stejnou úlohu jako Lucka 

a píše výpočet vedle jejího (obr. 8.6). 



176

Obrázek 8.6. Řešení Martina. 

Učitelka se vyjadřuje v tom smyslu, že to oběma vyšlo stejně. Nato Martin na po-

kyn Lucky umazává nulu na místě desetitisícin ve výsledku Lucky (obr. 8.4), aby 

ukázal, že to vyjde stejně. Z následné diskuse mezi dětmi je zřejmé, že Martin neu-

mí najít kognitivní protiargument, a tak se uchýlí k argumentaci komunikační – jak 

co nejrychleji artikulovat výsledek. I v jiných situacích projevil, že dává přednost 

úsporným řešením a také počet cifer v zápise pro něj hraje roli při posuzování efek-

tivnosti postupu. Spor se tedy neodehrává na úrovni kognice, ale komunikace.

Pohled do výuky 8.2

Eliška: Paní učitelko, já nechápu, proč se dohadujou. Vždyť to je úplně stejnej příklad a vychází jim to 
stejně. A je jedno, jestli je tam ta desetinná čárka, nebo ne.
Ž: Je to o zvyku.
Učitelka: Je to o zvyku? Já si taky myslím, že možná Lucka tomu lépe rozumí, když prostě tam 
do toho procesu ty čárky dá. A vadí to někomu? 
Martin: Prostě tohle je rychlejší.

Martin se snaží poukázat na žáka Petra, kterému by při písemce mohlo vadit, že 

ztrácí čas.
5
 Do debaty se zapojují i děti ve třídě, stále se někdo hlásí. Diskuse se 

však stáčí jen na otázku rychlosti, matematické argumenty se neobjevují. Debata se 

vyostřuje, ale lze vidět, že děti jsou zvyklé si naslouchat. Když dívku z lavice někdo 

přeruší, vyjedná si: „Já domluvím, jo? Ono je to vlastně jedno, jak říkala Eliška, ono 

je to vlastně stejný. Akorát, že si tam Lucka přidává ty nuly.“

5 Snad u něj hledá podporu svého nematematického argumentu. Dal tím však najevo, že považuje Petra za slabšího žáka. Učitelka, Petr 
i ostatní žáci nechávají tuto poznámku bez povšimnutí.
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Část 3: Shrnutí objeveného
Pohled do výuky 8.3 

(41:00–46:35)

U: Nicméně jaké teda je tady to pravidlo? Tady ta Martinova teorie – jak to děláš, Martine? Napíšeš 
to, jako tady říkala Kristýna, propočítáš to takto, a pak uděláš co s těma čárkama, Kristýno?
Kristýna: No, že mně to vyjde 4 375. A já si dám tady čárku.
U: A proč právě sem?
Kristýna: No, eh. [žáci se smějí]
U: To máte vědět všichni ze skupiny. Jájo, násobili jsme toto; proč právě sem, proč ne o jedno víc, 
nebo míň? … Pojď to ukázat.
Jája: Tady jsou dvě číslice za tou čárkou, tak prostě přeskočím dvě číslice i tady.
U: Jo? Rozumíme? Bereš to, Martine?
Martin: A je to na co? To jsem nepochopil.
U: Takže ještě jednou mu to vysvětlete, holky.
Jája: No jako že tady za tou desetinnou čárkou kolik je číslic, tolik tady přeskočím těch číslic. Tady 
jsou dvě číslice, tak tady udělám tu čárku tady.
Martin: Jasně.
U: Jo? Teď souhlasíte? Že teda tolik míst…
Martin: Mně asi přijde lepší tamto.
U: Lucka asi přišla na to – úplně přesně – proč právě to tak vychází. To jako není špatné. To je dobrá práce. 

Učitelka uzavírá diskusi ohledně obou strategií a vede žáky ke shrnutí objeveného pravidla. 

U: Všichni tomu začínáme rozumět? Takže co uděláš, když budeš muset násobit?
Z: Vezmu si kalkulačku.
U: Teď uklidíš kalkulačku. Teď, jo? A zeptám se znova. Co uděláš, když budeš potřebovat vynásobit 
dvě desetinná čísla? Kačko.
Kačka: Dám si je pod sebe. [učitelka vyvolává Lucku]
Lucka: Jak je mám pod sebou, tak to jedno číslo vynásobím všema a to druhý taky.
U: A co uděláš s desetinnou čárkou teda? Petře.
Petr: Jak říkal teda Martin, když ta čárka bude za druhým číslem, tak to napíšu i do výsledku. [učitelka 
ho vyzve, aby to řekl ještě jednou] Když třeba ta desetinná čárka bude za tím druhým číslem, tak to 
napíšeme i do výsledku.
U: Rozumíme Petrovi? [žáci přitakávají]
U: Já si nejsem jistá, jestli mu úplně rozumím. Umí to říct někdo jinak? […]
Lucka: Že vlastně když jsou za tou čárkou dvě čísla, tak pak dáme tu čárku tak, aby za ní byly taky 
dvě čísla. [učitelka vyvolává Evču]
Evča: Že prostě když si sečteme ty čísla, co jsou za tou desetinnou čárkou, a když tam budou tři, tak 
uděláme tři, když tam budou dvě, tak o dvě. Vždycky tak.
U: Všichni tomu rozumíme? [žáci přitakávají]

Učitelka nijak nedává najevo, že jsou vyjádření žáků nepřesná, ale výzvami k opětovnému vysvětlení 
se dobere k Evou jasněji vysvětlenému pravidlu. Následně chce zadat další úlohy na násobení 
desetinných čísel, ale vzhledem k času upřednostňuje reflexi hodiny, jak to dělá obvykle: „Nicméně, jaká 
byla hodina?“ Postupně vyvolává žáky, kteří odpovídají.

Lucka: No, přišla jsem na to, jak to násobit. […]
Eliška: Já jsem přišla taky na to, jak to násobit; a pak mi Lucka vysvětlila, že – já už nevím, jakej to 
byl příklad, ale že třeba si držím jedničku a pak počítám už další řádek, tak že se tam ta jednička 
nepřidává. […]
Martin: No, já jsem se naučil, jak to počítat; z velké části díky Jolaně. Ale trochu mi vadilo, že jako 
obvykle jsem se dostal do sporu s Luckou, jako skoro vždycky.
U: No, ale vy nemáte… vy nejste soupeři.
Petr: Vy jste jenom diskutovali. […]
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Kristýna: Pro mě to bylo užitečný, protože já jsem to vlastně pochopila; protože já jsem to 
nejdřív dělala do nějaký složitý tabulky. A pak přišla Jája a vysvětlila mi, že to nemusím zbytečně 
rozpočítávat třeba do řádku a že stačí si to vypočítat normálně a dát tam tu čárku. Třeba jak tam 
bylo to dvě celé osm krát dvě celé osm, že si právě jen jako vymažu tu čárku a dám dvacet osm krát 
dvacet osm, a zase si tam dám tu čárku. […]
Lucka2: Mně to pomohlo, a bylo to i poučný, protože Martin a Lucka se tam hádali o takový prkotině, 
protože to měli oba stejný, ale každej si stál za svým.
U: A Eliška to pak rozštípla. Ukázala, že oba uvažují stejně, akorát každému se to jinak počítá líp. 
Někdo tam ty čárky dá, někdo ne. Je to v naprostém pořádku. Dobře. Děkuji, máte přestávku.

Následná analýza se bude týkat částí 2 a 3.

8.2  Analýza

8.2.1  Strukturace obsahu 

K základnímu popisu použiju model hloubkové struktury výuky sestávající ze tří 

vrstev (Janík & Slavík, 2013). První, tematická vrstva disponuje fenomény, které 

jsou nejbližší bezprostřední smyslové zkušenosti žáků. V našem případě jde o již 

zažitý algoritmus písemného násobení víceciferných přirozených čísel a dostupné 

výpočty – násobení desetinných čísel na kalkulačce. To je výchozí znalost, prekon-

cept algoritmu násobení desetinných čísel. 

Ve druhé vrstvě, tzv. konceptové, se nachází základní konceptová struktura obsahu 

výuky v dané vyučovací hodině. V našem případě se jedná o pojem desetinné čís-

lo, roli desetinné čárky v jeho zápisu a nově o vyvození obecného pravidla pro ná-

sobení desetinných čísel. Jde o modifikaci žákům známého algoritmu písemného 

násobení přirozených čísel: Desetinná čísla násobíme stejně jako čísla přirozená. 

Ve výsledku oddělíme tolik desetinných míst, kolik jich mají oba činitelé dohromady. 

Žáci mají při řešení zadaného úkolu postupovat metodou zobecňování z několika 

případů a usuzováním odhalit pravidlo. 

Ve třetí vrstvě, tzv. kompetenční, se rozvíjí nad-oborové kompetence. V našem pří-

padě zcela příkladně kompetence k  řešení problémů, týmové spolupráci, diskusi 

třídního kolektivu, argumentaci, formulování hypotéz, kritickému posuzování my-

šlenek spolužáků, komunikační a ta nejdůležitější, k učení. 

8.2.2  Rozbor transformace obsahu s výhledem k alteraci

Nejdříve se podíváme na druhou a třetí část hodiny z hlediska tematické a koncep-

tové vrstvy. 
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Odhalení pravidla na umístění desetinné čárky při násobení desetinných čísel je 

vedeno v souladu s Hejného teorií generického modelu (Hejný, 2014). Žáci řeší 

několik konkrétních případů, izolovaných modelů, posuzují, co mají jednotlivé 

případy společného, a to pak zobecní. Tím vytvoří generický model, což je hleda-

né pravidlo, návod na řešení dalších úloh. Kalkulačka hraje roli tzv. černé skříňky, 

o které mají žáci zjistit, jak pracuje. Učitelka se rozhodla modifikovat aktivitu opro-

ti tomu, co bylo navrženo v Příručce učitele. O příčinách se můžeme jen dohadovat. 

Je možné, že se jí zdála původní aktivita málo podnětná (žáci měli pravidlo jen 

ověřit a hledat jeho podstatu), a dala proto přednost tomu, aby žáci pravidlo sami 

odhalovali. Byla si zřejmě jistá, že i slabší žáci v její třídě jsou toho schopni (což 

se potvrdilo). Současně se rozhodla pro použití kalkulačky a ne odhadů. Možná 

měla dojem, že to bude pro žáky jednodušší a budou se moci soustředit na vlastní 

objevování, aniž by museli ještě přemýšlet nad odhady. Kalkulačka v tomto ohledu 

představuje větší oporu a úsporu kognitivní energie.

Učitelka zřejmě záměrně volila v  úlohách čísla, která nejsou „pěkná“. Žáci tedy 

musejí použít kalkulačku. Nikde v hodině se neobjevuje výzva k odhadům. Důle-

žité také je, že učitelka dává žákům nápovědu, na co se mají soustředit (na umístění 

desetinné čárky) i jakým způsobem mají pracovat (spolupracovat ve skupině: „Tak-

že násobíš, diskutuješ, radíš se.“). To je běžný způsob práce v této třídě při odhalo-

vání nových pojmů, vztahů a pravidel.

V hodině se vyskytly dvě sobě blízké strategie. Převládající byla ta, jež je běžná 

a kterou poznávají žáci prostřednictvím výkladu v tradičně vedených hodinách (viz 

oddíl 8.2.1). Zřejmě jen v jedné skupině (z videa to není zcela zřejmé) se objevuje 

druhá strategie, jež se liší od první pouze uváděním desetinných čárek i v mezivý-

sledcích (viz obr. 8.3 a 8.4). Z jednoho záběru je patrné, že žákyně ukazuje na dvě 

desetinná místa druhého činitele. Někteří žáci (viz obr. 8.4 a 8.7b dále) postupují 

tak, že pokud činitelé nemají stejný počet desetinných míst, přidají k číslu s men-

ším počtem desetinných míst číslo 0. V dílčích výsledcích pak oddělují stejný počet 

desetinných míst, jako má každý z činitelů. Jiní žáci (jak je zřejmé z obr. 8.7a dále) 

oddělují stejný počet desetinných míst, jako má první z činitelů (nebo ten, který má 

méně desetinných míst). V hodině tato situace, na kterou upozornili Julča i Martin, 

není vyřešena.

Pokud však zapisujeme desetinné čárky i do mezivýsledků, dostáváme se do spo-

ru s tím, jak se desetinná čísla sčítají – sčítají se stejné řády, tedy čísla se zapisují 

tak, aby byly jejich desetinné čárky pod sebou. To je ve druhé strategii narušeno 

(např. čísla na místě desetin se sčítají s číslem na místě setin). Na výsledné umístění 
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čárky však průběžné uvádění desetinných čárek nemá žádný vliv. To jsme se vlast-

ně z videa nedozvěděli – Lucka nevysvětluje, jak nakonec určuje, kde je umístěná 

desetinná čárka ve výsledku (zřejmě tam, kde je umístěna v posledním mezivýsled-

ku). Ani učitelka, ani žáci se na to neptají – zcela se soustřeďují na zjištění, zda se 

desetinné čárky v mezivýsledcích mají uvádět, nebo ne. 

Při poměrně bouřlivé diskusi ohledně přítomnosti desetinných čárek v mezivýsled-

cích učitelka nijak nedává najevo, k jaké strategii se přiklání.
6
 Neutrálně moderuje 

diskusi, do níž děti vnesly argument „rychlosti výpočtů“, tedy argument mimo ma-

tematiku. Na samém konci hodiny říká: „A Eliška to pak rozštípla. Ukázala, že oba 

uvažují stejně, akorát každému se to jinak počítá líp. Někdo tam ty čárky dá, někdo 

ne. Je to v naprostém pořádku.“ Tím zřejmě chtěla podpořit autonomii žáků – po-

kud někdo počítá neobratně, dostává příležitost v  dalších hodinách, aby na svou 

neobratnost přišel sám. 

K dispozici máme také kopie žákovských prací (viz obr. 8.7 a 8.8). V nich můžeme 

najít určité indicie, jak asi uvažovali další žáci. 

     
Obrázek 8.7. (a) Oddělování počtu desetinných míst v mezivýsledcích podle prvního činitele, 
(b) doplnění čísla 0, aby měly oba činitele stejný počet nul.

Na obr. 8.8 se jeví náznaky uvědomění žáků, že to s desetinnými čárkami v mezivý-

sledcích možná nebude fungovat (i když v hodině to nijak nezaznělo). Na obr. 8.8a 

lze zaznamenat snahu dodržet pravidlo pro sčítání: čísla mají být sepsána pod sebe 

tak, aby „lícovaly“ desetinné čárky. Pokus se nezdařil, jak je vidět ze škrtnutí řeše-

ní. Z obr. 8b se zdá, že si žáci možná uvědomovali, že čísla by měla čárkou lícovat 

(viz prostřední čára) a měly by se v mezivýsledcích oddělovat tři místa (viz zakrouž-

kovaná čísla a čárkovaná nula dopsaná do druhého mezivýsledku).

6 Což je v souladu s jednou ze zásad matematického vyučování založeného na budování schémat (Hejný, 2014, s. 127): „V případě, že se 
ve třídě vyhrotí dva odlišné názory, nepřikloní se [učitel] k žádnému, ale ponechá, aby si každý žák zvolil to, co považuje za správné.“
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Obrázek 8.8. (a) Náznak uvědomění si sporu, (b) náznak řešení sporu.

Podívejme se nyní, jak by to hypoteticky vypadalo, kdyby se psala desetinná čárka 

v mezivýsledku. Tedy při násobení prvního činitele 3,52 osmi setinami se oddělí čty-

ři desetinná místa, při násobení jednou desetinou se oddělí tři desetinná místa atd. Je 

ovšem nutné si uvědomit, že právě tohle děti ještě nevědí, to měly v hodině objevit.

   3,52
  .

6,18

        0,2816

     0,352

21,12

     21,7536

Nyní přejdu k rozboru situace z hlediska kompetenční vrstvy. V hodině byly vytvo-

řeny dobré učební příležitosti k rozvoji kompetence k řešení problémů. Žáci budou 

nejen umět vynásobit desetinná čísla, ale budou také vědět, jak přistoupit k vyvo-

zování pravidel na základě několika dílčích výsledků, jak zobecňovat. Výborně se 

rozvíjela kompetence komunikační a k učení a dlužno říci, že očividně nejen v této 

hodině. Vrátím-li se k zásadám matematického vyučování zaměřeného na budová-

ní schémat, pak se projevují ve zhlédnuté hodině následujícím způsobem: 

• Žáci si tvoří poznatky zejména spoluprací a řešením úloh ve skupinách, 

v diskusi.

• Žáci jsou za své učení zodpovědní, navzájem si pomáhají v učení, každý 

svou měrou přispívá k práci ve skupině. 

• Žáci jsou vnitřně motivovaní ke snaze porozumět poznatkům, pronikat 

k podstatě věci.

• Žáci si navzájem naslouchají a kriticky posuzují názory spolužáků. Každý 

názor je ostatními respektován.
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• Chyba je důležitá v dalším poznávání, je důležité odhalit její příčinu.
7

• O správnosti řešení nerozhoduje autorita (učitel), ale argumenty.
8

• Učitelka je průvodce učením, překládá problémy a moderuje diskusi s cí-

lem najít pravdu.

Tato edukační strategie, kterou učitelka zjevně aplikuje, je ve třídě již dobře za-

kotvena formou určitého didaktického kontraktu (Brousseau, 1997), tedy nepsané 

smlouvy mezi žáky a učitelem. Její součástí je např. i to, že žáci mohou do diskuse 

vstoupit bez vyzvání, pokud se nepřekřikují a mluví k tématu; mohou se volně po-

hybovat po třídě, jít k tabuli něco ukázat; nepotřebují svolení učitele, jestliže jim 

jde o podstatu věci apod. Výše uvádím celou řadu případů, kdy se tento kontrakt 

projevil, nejlépe v situacích, kdy byl narušen – např. když se stalo, že někdo skočil 

vysvětlující žákyni do řeči, narušil kontrakt a dívka se ohradila, že domluví.  

Závěrem je nutné vyzdvihnout část hodiny, v níž učitelka cíleně rozvíjela meta-

kognici žáků. Žáci jsou závěrečnými reflexemi vedeni k tomu, aby si uvědomovali 

proces svého učení a poznávání v matematice – mají formulovat, co se naučili a co 

jim v tom pomohlo nebo naopak zabránilo, případně kdo k tomu přispěl.

8.3  Alterace

8.3.1  Posuzování kvality výukové situace

Pokud se podíváme na části hodiny odděleně, pak ta druhá podle mého názoru nese 

všechny rysy tzv. podnětné situace (dělení in Janík & Slavík, 2013, s. 235).
9
 Heslovitě: 

výuka poskytuje žákům příležitost k rozebírání předložených témat, ke klasifikacím, 

hodnocení a k poučení se z chyb; vede žáky k usuzování, vysvětlování a odvozování 

závěrů opřených o základní poznatky učiva; učitelé žáky směřují k přemýšlení o pro-

bíraném učivu, podněcují je k analyzování obsahu, k vysvětlování, parafrázování, 

uvádění rozmanitých příkladů, k porovnávání způsobů řešení i výsledků apod. Úkol, 

který měli žáci plnit, byl dostatečně podnětný k tomu, aby žáky motivoval a umožnil 

jim využít jejich dosavadní znalosti a dovednosti a spojit je novým způsobem. Ov-

šem byl také přinejmenším částečně splnitelný i pro slabé žáky – s kalkulačkou jako 

oporou. Způsob, jakým učitelka hodinu vedla, považuji za podnětný a  v  souladu 

s principy výuky založené na budování schémat (Hejný, 2014). 

7 Žáci se bez zábran vyjadřovali ke svým chybám a sami hledali jejich příčinu.
8 Všimněme si, že pokud žáci něco vysvětlovali, bylo to vždy ke třídě nebo ke konkrétnímu žákovi, neobraceli se k učitelce jako k autoritě. 

Takovéto vysvětlování tedy bylo funkční.
9 Jedná se o třetí druh situace ze čtyř, seřazených podle snižující se potřeby alterací: selhávající (u ní je největší potřeba alterací), nerozvi-

nutá, podnětná, rozvíjející (Janík & Slavík, 2013).
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Máme-li posuzovat kvalitu situace s ohledem na možné alterace, můžeme se dostat 

do potíží. Předně je ve vyučování založeném na budování schémat obtížné posou-

dit, co je výuková situace. Problémy přirozeně zůstávají nevyřešeny a žáci se k nim 

ve vhodné chvíli vracejí. Téma se ve výuce objevuje opakovaně (např. zkoumané 

násobení desetinných čísel se v  různých souvislostech objevuje na různých mís-

tech učebnic tzv. Hejného matematiky pro 1. i 2. stupeň – v souvislosti s použitím 

kalkulačky, odhalováním pravidel, odhady, převody jednotek apod.). Proto je mož-

né, že to, co pozorovatel vidí jako nedotažené, neuzavřené, je ve skutečnosti rys 

edukační strategie. Poznatek byl v rámci popsané situace dotažen pro většinu žáků 

na úroveň generického modelu – návodu, jak násobit dvě desetinná čísla s jedním 

nebo dvěma desetinnými místy. Ten se bude později rozšiřovat na více desetinných 

míst až k obecnému pravidlu. Ve třídě k němu může dojít každý žák v jiné době.

Ve druhé části hodiny lze vidět další rozvoj situace v tematické a konceptové rovině, 

a sice v argumentaci pro výběr jedné nebo druhé strategie násobení desetinných 

čísel, které děti našly, a v obohacení situace o odhady. 

Výše popsaná třetí část hodiny nese rysy rozvíjející výukové situace, pro niž je 

mj. charakteristické, že výuka poskytuje žákům příležitost k tomu, aby získávali ná-

hled na vlastní činnost a rozuměli vztahům mezi sebou samými a svým sociálním 

a kulturním prostředím, aby se rozvíjela jejich schopnost komunikovat, řešit pro-

blémy, argumentovat a týmově pracovat, a výuka je pro ně motivující, což pozitiv-

ně ovlivňuje spojení mezi rozvojem kompetencí a osvojováním učiva (Janík & Sla-

vík, 2013). Domnívám se, že všechny tyto aspekty se v hodině objevily – částečně 

ve druhé části hodiny a zcela ve třetí části. Žádné alterace zde nutné nejsou. 

8.3.2  Návrh alterace

Jak bylo uvedeno výše, je obtížné navrhovat alterace pro výukovou situaci, která 

není ze své podstaty ukončená. Níže uvedené alterace se tedy týkají spíše rozvinutí 

stávající situace, návrhů, jak by se dalo pokračovat v  dalších hodinách. Alterace 

tedy nenavrhuji proto, že bych příslušné praktiky považovala za didaktické chyby.

a) Domnívám se, ostatně ve shodě s tím, co doporučuje Příručka učitele, že pro hle-

dání pravidla pro umístění desetinné čárky u násobení by vhodně pomohly i od-

hady.
10

 Mám na mysli např. úkol pro žáky, kdy by měli na základě zaokrouhlení 

činitelů odhadnout výsledek. Například u  úlohy 2,8 ∙ 2,8, kterou žáci řešili, by 

10 Nevím, zda se učitelka touto otázkou nezabývala v některé jiné hodině.
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usoudili, že výsledek bude blízko číslu 9. Žáci by mohli plnit další podobné úkoly, 

nebo by se mohla učitelka zeptat při kontrole výsledků stávajících výpočtů, zda by 

žáci dokázali zdůvodnit umístění desetinné čárky ve výsledku i jinak než pomocí 

kalkulačky: Proč nemůže být výsledkem součinu 2,8 ∙ 2,8 číslo 78,4, ale správně je 

7,84? Odhady výsledků by mohly být kombinovány s použitím kalkulačky.

b) Druhá alterace se týká situace, kdy se děti seznamovaly s Lucčinou strategií. 

Učitelka se mohla zeptat Lucky, když ukazovala na tabuli průběh svého výpočtu 

(viz obr. 8.3 a 8.4), podle čeho rozhodla, kam do výsledku umístit desetinnou čárku 

(nebo se zeptat dětí, zda to mohou vysvětlit). Tím by se objasnila věc, která zůstala 

při výuce skryta. Je možné, že umístění desetinných čárek v mezivýsledcích nijak 

neovlivnilo umístění čárky ve výsledku, nebo že vysvětlení umístění desetinné čár-

ky ve výsledku se nachází v oddíle 8.1.2. 

c) Další variantu pokračování výukové situace vidím v oblasti matematického zdů-

vodnění, proč uvádět, resp. neuvádět desetinné čárky v  mezivýsledcích. Spočívá 

v tom, že učitelka ponechá prostor pro pochybnosti např. tím, že řekne: „Obě metody 

výpočtu si zapíšeme na nástěnku a vrátíme se k nim, až k tomu bude příležitost.“ 

d) S předchozí alterací souvisí i možnost zadání úlohy, jejíž řešení by upozornilo 

žáky na možný rozpor se sčítáním desetinných čísel. Žáci by měli sečíst několik 

desetinných čísel zapsaných pod sebou korektním způsobem a pak uvažovat o tom, 

jak vyřešit rozpor, který by tam snad viděli (se zápisem desetinných čárek v mezi-

výsledcích součinu). Mohli by být požádáni, aby provedli dílčí výpočty na kalku-

lačce korektním způsobem; tedy například při násobení osmi desetinami ve výše 

uvedeném výpočtu 3,52 ∙ 6,18 by měli násobit skutečně číslem 0,08 a ne 8. 

e) Ještě jiná možnost by spočívala ve využití řešení jiných žáků, kteří se také snažili 

umisťovat desetinné čárky do mezivýsledků (viz obr. 8.8), a zeptat se, jak při tom 

postupovali a proč s tím přestali. Je možné, jak je uvedeno už výše, že si uvědomo-

vali rozpor se zapisováním desetinných čísel pod sebe při sčítání. 

f) Konečně bychom si mohli představit i postupnější odhalování pravidla, tedy žáci 

by nejdříve prozkoumali násobení desetinného čísla přirozeným číslem a teprve 

pak číslem desetinným. 
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8.3.3  Přezkoumání navržené alterace

a) Využití odhadů by dodalo situaci novou dimenzi a propojilo by více oblastí mate-

matiky. Otázkou zůstává, zda by další způsob zjišťování výsledků (ke kalkulačce by 

přibyly odhady) žáky nezmátl, nezavedl je příliš do šířky a neodváděl je od vlastní-

ho objevování pravidla. Pak by bylo vhodnější odhady využít v souvislosti s násobe-

ním desetinných čísel při jiné příležitosti. 

b) Žáci by získali lepší představu o tom, jak Lucka vlastně úlohy řeší, a je možné, 

že by se více rozvinula matematická diskuse o tom, proč čárky psát, nebo nepsat 

(na  úkor mimomatematického zdůvodňování rychlostí výpočtů). Lucka sama by 

třeba naznala, že čárky v mezivýsledcích pro konečný výsledek nijak nevyužívá, 

a jsou tedy zbytečné.

c) Pokud by učitelka neuzavřela debatu tak, že obě strategie jsou vlastně rovno-

cenné, někteří žáci by mohli být motivováni k hledání matematických argumentů 

pro každou z metod. 

d) Pokud by se diskuse skutečně rozvinula, pak by znamenala přínos z hlediska roz-

voje matematických poznatků. Je však možné, že by k ní žáci motivováni nebyli. 

Psaní čárek totiž praktikovala zřejmě jen jedna skupina a ostatní by to nemuselo 

zajímat. Možná že vzhledem k věku žáků (5. ročník) by se pro ně jednalo o příliš 

obtížný úkol (násobení desetinných čísel se běžně učí až v 6. ročníku). 

e) Oproti možnosti d) by zde byla větší šance, že se matematická diskuse rozvine. 

Žákovská řešení dávají naději, že přinejmenším někteří žáci se nad problematikou 

zamýšleli. Jejich nápady by mohly posunout debatu dále. 

f) Vzhledem k tomu, že i slabší žáci byli schopni učitelkou vybraný problém řešit, 

by tato alternace byla třeba spíše ve třídách, které nemají s vlastním zkoumáním 

takové zkušenosti. 

Závěrem

Význačným rysem metody, která byla realizována v předložené hodině, je obtíž-

nost stanovení jednotky analýzy – tedy výukové situace. Diskuse často zůstávají 

neuzavřené a žáci se k  nim opakovaně vracejí při jiných příležitostech. Proto je 

obtížné uvažovat o alternativách. Vzhledem k  tomu, že učitelka se prakticky ne-

odchýlila od principů výuky založené na budování schémat a žáky úkol i jeho im-

plementace v  hodině vhodně zaktivizovaly, byly navrženy spíše drobné alterace 

formou pokračování.
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Pokud se učitel rozhodne pro velké zapojení žáků do konstrukce poznatků, vyža-

duje to nejen dobré znalosti obsahu, ale i didaktické znalosti obsahu. V předložené 

hodině se objevilo mnoho situací, které se nedají předem naplánovat a jež musí 

učitelka řešit, a to nejen s ohledem na osobnosti žáků a jejich poznávací potřeby, ale 

také na poznatky oboru, které se snaží žákům zprostředkovat. Při tom se nevyhne 

obtížím. Dá se ovšem očekávat, že čím déle takto vyučuje, tím více se zvyšuje její 

citlivost na podnětné situace a připravenost je řešit. 

Poděkování: 

Děkuji Darině Jirotkové za cenné podněty k této kazuistice.
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