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MATEMATICKÁ GRAMOTNOST ABSOLVENT�

ZÁKLADNÍ ŠKOLY

R�žena Blažková

Anotace: Jak se postupn� vytvá�í matematická gramotnost d�tí, jakou gramot-

ností vy m�l být vybaven absolvent základní školy vzhledem k pot�ebám dalšího

studia a požadavk� praxe. Vzájemná korespondence matematické gramotnosti

a o�ekávaných výstup� vzd�lávací oblasti Matematika a její aplikace.

Abstract: The development of children´s mathematical literacy, what literacy

a primary school leaver should have regarding the requirements of further

studies and demands of practice. The correspondence between mathematical

literacy and expected results of the educational area Mathematics and its

applications.

Motto:

Jak málo lidí ví, jak mnoho musí

�lov�k v�d�t, aby v�d�l, jak málo ví.

Vzd�lání je to, co ti zbude, až

všechno, co ses nau�il, zapomeneš.

Jedním z cíl� sou�asné výuky matematiky je vést žáky k užití matema-
tických znalostí v praktickém život�. Avšak pov�domí sou�asné spole�nos-
ti se spíše ubírá k názoru, že v�tšina toho, co se u�í ve školské matematice,
�lov�k v život� nepoužije, že to na nic nepot�ebuje. Motivující aktivity
nejsou �asto p�íliš p�esv�d�ivé, konkrétní aplikovatelnost u �ady témat je v
nedohlednu, abstraktnost p�edm�tu je pro mnoho žák� nestravitelná. Roz-
voj výpo�etní techniky usnadnil mnoho rutinních �inností v matematice a
nabízené programy �eší situace komplexní povahy. Výpo�ty provád�jí
kalkulátory, v�tšina pot�ebných výpo�t� a konstrukcí je zpracována v po�í-
ta�ových programech. Pracovníci technických profesí využívají dokona-
lých software, i když v mnoha p�ípadech naprosto pasivn�. Zájem o kon-
krétní matematické poznatky klesá, sílí tlaky na omezení rozsahu mate-
matického u�iva na základní škole. Krom� mén� fundovaných tendencí k
podce�ování rozsahu se však v�bec nedoce�uje formativní síla matematiky
jako samotné v�dní disciplíny i jako vzd�lávacího p�edm�tu ve školské
matematice, ani její p�ísp�vek k rozvoji velké v�tšiny klí�ových kompeten-
cí žáka. Prost�ednictvím matematiky m�že žák lépe porozum�t svému okolí
i sv�tu, matematika m�že napomáhat �ešit problémy osobní i spole�enské. I
když kurikulární dokumenty význam matematiky až tak nepodce�ují, pone-
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chávají napln�ní jejího obsahu do jisté míry na odpov�dnosti u�itel�, kte�í
zpracovávají školní vzd�lávací programy.

Rámcový vzd�lávací program pro základní vzd�lávání (2005) v charak-
teristice vzd�lávací oblasti Matematika a její aplikace v prvním odstavci
uvádí: „Vzd�lávací oblast Matematika a její aplikace v základním vzd�lávání

je založena p�edevším na aktivních �innostech, které jsou typické pro práci s

matematickými objekty a pro užití matematiky v reálných situacích. Poskytuje

v�domosti a dovednosti pot�ebné v praktickém život� a umož�uje tak získávat

matematickou gramotnost. Pro svoji nezastupitelnou roli prolíná celým

základním vzd�láváním od 1. do 9. ro�níku a vytvá�í p�edpoklady pro další

úsp�šné studium.“

Zamysleme se nad tím, co se vlastn� rozumí pod pojmem „matematická
gramotnost“. Ve slovníku spisovné �eštiny je obecn� gramotnost uvedena
jako znalost �tení a psaní. Matematickou gramotnost lze vnímat subjektiv-
n�, n�kdo se cítí být matematicky gramotný, když nap�. zvládá operace v
oboru desetinných �ísel, jiný vidí svou gramotnost, když zvládne �ešit
úlohy pomocí integrálního po�tu, další pak, když objeví novou teorii.
Objektivní posouzení matematické gramotnosti se zpravidla provádí m��e-
ním a je rozhodující, na které oblasti se m��ení soust�edí a jakými nástroji
se provádí a vyhodnocuje.

Výzkum PISA (Programme for International Student Assessment) chápe
gramotnost v mnohem širším smyslu. „Matematická gramotnost je definová-

na jako zp�sobilost aplikovat matematické v�domosti, dovednosti a porozu-

m�ní v autentických situacích. Autentickou situací se rozumí situace, která je

založena na opravdové zkušenosti ú�astník� v dané realit� sv�ta. D�ležitou

sou�ástí definice matematické gramotnosti je aplikace matematiky v nejr�z-

n�jších situacích. Takové situace vznikají v osobním život�, ve škole, p�i práci

a ve sportu (ve volném �ase obecn�), v obci a ve spole�nosti v rámci každo-

denního života nebo p�i �ešení v�deckých problém�“ (http://daidalos.ff.cuni.cz).
V jiném materiálu PISA (http://www.uiv.cz) je matematická gramotnost defi-
nována jako „...zp�sobilost rozpoznat a pochopit matematiku, zabývat se jí a

d�lat podložené soudy o úloze matematiky v soukromém život� jednotlivce, v

zam�stnání, v život� ve spole�nosti p�átel a p�íbuzných a v život� jako život�

konstruktivního, zainteresovaného a p�emýšlivého ob�ana, a to jak v p�ítom-

nosti, tak v budoucnosti“. Dále pak se uvádí: „…výraz „gramotnost“ je použit

spíše k ozna�ení zp�sobilosti funk�ního využití matematických v�domostí a

dovedností a nikoliv pouhého zvládnutí matematiky v rámci školních osnov“.



142

Výzkum PISA se zam��il na vymezení t�í dimenzí (http://www.uiv.cz):

Postupy

D�raz je kladen na dovednost analyzovat, zd�vod�ovat a efektivn� sd�-
lovat myšlenky pomocí vyhledávání, formulování a �ešení matematických
problém�. Postupy jsou rozd�leny do t�í t�íd:
• reprodukování, definice a výpo�ty
• propojování a integrace za ú�elem �ešení problém� a matematizace
• matematické myšlení a zobec�ování.

Obsah

D�raz je kladen na význa�ná (z hlediska výzkumu) matematická témata,
jako je zm�na a r�st, prostor a tvar, náhoda, kvantitativní zd�vod�ování a
neur�itost a závislost.

Situace

Používání matematiky v r�zných životních situacích.

Je pochopitelné, že jde o pojem složitý a že je t�eba zkoumat, jak se po-
stupn� vytvá�í matematická gramotnost d�tí. Aby žák byl zp�sobilý apliko-
vat matematické v�domosti a dovednosti, musí jimi být vybaven. Je t�eba,
aby m�l ur�itou zásobu nástroj�, kterých bude moci v aplikacích využít.
Vytvá�ení souboru nástroj�, se kterými se pracuje v matematice, je však ná-
ro�né na �as i na úsilí samotného žáka, nebo	 je nelze získat pouhým p�e-
dáváním poznatk�, ale velmi náro�nou myšlenkovou �inností. Dále by žák
m�l disponovat ur�itou schopností a ochotou vid�t ve svém okolí a život�
jevy, které mají matematickou podstatu a um�t je chápat. K této výbav� by
m�la výraznou m�rou p�isp�t výuka ve škole.

Co všechno souvisí s pojem „matematická gramotnost“? Uve
me nejzá-
kladn�jší atributy (bez nároku na hierarchické uspo�ádání):

1. V oblasti pojmotvorného procesu

Matematické pojmy jsou abstraktní a jejich vytvá�ení u d�tí prochází
složitým vývojem. Pochopení matematického pojmu a jeho používání v
jeho správném významu sv�d�í o jisté úrovni gramotnosti. Nap�. matema-
tická gramotnost v oblasti pochopení pojmu p�irozeného �ísla se u d�tí vy-
tvá�í asi od dvou rok�, kdy dít� postupn�, na základ� �inností s konkrétními
objekty dochází k tomu, že je schopno odpoutat se od viditelných vlastností
p�edm�t� a dosp�t k chápání kvantity a dosp�t k pojmu p�irozené �íslo. Je
to proces dlouhodobý, zpo�átku v�bec nesouvisí a po�ítáním a na po�átku
školní docházky má dít� vytvo�enu p�edstavu �ísel zpravidla do šesti až do
deseti (pochopiteln� jsou výjimky). Podobn� dít� pot�ebuje dostatek
�inností, podn�t� a také �asu, aby pochopilo pojem zlomku jako �ásti celku
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a dosp�lo k pojmu zlomku jako reprezentanta racionálního �ísla. Ana-
logicky se vytvá�ejí všechny matematické pojmy. Pochopení obsahu a roz-
sahu pojmu sv�d�í o jisté schopnosti matematického myšlení a matematic-
ké gramotnosti. Matematická gramotnost se u malých d�tí projevuje ve
schopnosti vnímat ideální objekty v abstraktní podob�.

2. Oblast �tení a psaní v matematice

Gramotný žák umí �íst a psát �ísla a matematické znaky a také je použí-
vat v jejich významech. Matematická gramotnost se projevuje ve zvládnutí
obvyklých i mén� obvyklých matematických znak� a jejich používání, ve
zvládnutí pozi�ního desítkového systému (p�ípadn� i dalších �íselných
systém�) a kalkulu v n�m, �tení a pochopení významu algebraických výra-
z�, nejr�zn�jších matematických formulí, atd. Pohotovost p�i po�ítání, vy-
užívání r�zných výhod založených na vlastnostech operací s �ísly, schop-
nost pracovat s odhady výsledk� operací, tvo�it algoritmy a aplikovat je,
zd�vod�ovat a ov��ovat výsledky výpo�t� sv�d�í o jisté úrovni a jisté gra-
motnosti v oblasti chápání pozi�ního desítkového systému. �tení definic a
matematických v�t samo o sob� nep�ispívá k rozvoji matematické gramot-
nosti, pokud není spojeno s jejich pochopením a s jejich širším využitím.
Matematická gramotnost souvisí také s chápáním a �tením grafické inter-
pretace dat a informací prost�ednictvím obrázk�, graf�, diagram� apod.
s porozum�ním. Pochopení obraz� objekt� v r�zných zobrazeních, pocho-
pení znázorn�ní trojrozm�rného objektu v rovin� nebo na obrazovce moni-
toru po�íta�e a sou�asn� chápání sledovaných vztah� sv�d�í o ur�ité mí�e
matematické gramotnosti žáka.

3. Oblast funk�ního myšlení

Vnímání závislostí v b�žném život�, jejich sledování a chápání i schop-
nost postihnout jejich charakter souvisí se schopností vid�t vztahy mezi
ur�itými veli�inami. Schopnost kvantitativního vyjád�ení závislostí, pokud
existuje, schopnost zachytit závislosti tabulkou �i grafem a zárove� inter-
pretovat jak matematické vyjád�ení závislostí v realit� souvisí s
matematickou gramotností.

4. Oblast �ešení problém�

Schopnost formulovat a �ešit problémy matematické i nematematické
povahy, um�t se postavit k �ešení problému, provést analýzu, formulovat
hypotézy, hledat cesty k �ešení problému, používat r�zné strategie �ešení
problém�, najít optimální �ešení a problém vy�ešit matematickými pro-
st�edky, interpretovat výsledky matematického �ešení do reality, formulo-
vat záv�ry, to vše vyžaduje cílev�domost a systemati�nost v práci a také
matematickou gramotnost.
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5. Oblast rozhodování

Rozhodování pat�í k b�žným každodenním �innostem. Matematicky gra-
motný žák �iní svá rozhodnutí na základ� úvahy. Dokáže posoudit nabízené
možnosti, zhodnotit jejich klady �i zápory a na základ� správného výb�ru z
nabízených možností u�init rozhodnutí. P�itom zpravidla využívá kombi-
na�ního myšlení, které se rozvíjí v pr�b�hu celé školní docházky a pat�í k
matematické gramotnosti žáka. Kombina�ní myšlení souvisí s výb�rem
skupin prvk� z ur�itého souboru podle daných pravidel (nap�. skupiny
uspo�ádané nebo neuspo�ádané, skupiny, ve kterých se prvky mohou �i ne-
mohou opakovat).

6. Oblast vzájemných vztah� a souvislostí mezi pojmy a jevy

Všímání si a vnímání souvislostí nejprve v jednoduchých p�ípadech,
pozd�ji v obecn�jší rovin� je pro výuku matematiky nezastupitelné, nebo	
v matematice všechno souvisí se vším. Za�azování pojm� a vztah� do
systému vyžaduje ur�itý nadhled. Odpov�di na otázky „ pro� to tak je“, „je
tomu tak ur�it�“, „pro� existují tyto souvislosti“ a na další výrazn� p�ispí-
vají k rozvoji matematické gramotnosti.

7. Oblast modelování

Modelování proces� a situací reálného života matematickými prost�ed-
ky, schopnost vyjád�it jednu situaci modelem aritmetickým, algebraickým
a geometrickým, um�t rozlišovat mezi idealizací situace znázorn�né mate-
matickým modelem a realitou, um�t matematický model správn� interpre-
tovat v praxi.

8. Oblast aplikací

Aplikace matematických poznatk� v život� a v dalších v�dních disciplí-
nách, využití matematiky v praxi a v b�žném život�. Využití matema-
tických poznatk� v nových situacích. To je pro školskou matematiku poža-
davek naprosto správný, ale o vztahu aplikací v matematice je vhodné
pou�it se z historie. Problém aplikací v matematice jako v�decké disciplín�
je pon�kud složit�jší, protože ve v�decké matematice vznikají nové teorie
bu
 na základ� �ešení problém� praxe, nebo vznikají teorie, kdy jejich apli-
kovatelnost není zpo�átku tak z�ejmá a ukáže se mnohem pozd�ji.

Problém vztahu �isté matematiky a aplikací je �ešen od po�átku vývoje
matematiky jako v�dní disciplíny a ilustruje jej nap�. fiktivní rozhovor
Archiméda s králem Hieronem, který ztvárnil v (1) A. Rényi (1980):
„...Euklides cht�l zd�raznit, že skute�ným matematikem m�že být pouze ten,

kdo se o matematiku zajímá zcela nezištn�. Matematika se v mnohém

podobá tvé dce�i Helen�. Každého ze svých nápadník� podez�ívá, že mu

nejde ani o ni, ani o její lásku, ale jen o to, aby se stal královým zet�m. O

takové ženichy tvoje dcera pochopiteln� nestojí. Chce manžela, který by ji
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miloval pro její krásu, vtip a p�vab, ne pro bohatství a slávu, které by

získal zárove� s ní. Podobn� i matematika odhaluje svá tajemství jen tomu,

kdo k ní p�istupuje s opravdovým zájmem o její vlastní krásu. Ti, kdo to

dokážou, jsou samoz�ejm� obdarováni výsledky praktického významu, ale

jestliže se n�kdo bude na každém kroku ptát, co tím m�že získat, k �emu to

je, daleko do matematiky nepronikne. Jist� si vzpomínáš, že jsem ti �ekl, že


ímané nikdy nemohou dosáhnout v aplikování matematiky výrazného

úsp�chu. Te� vidíš pro�. Jsou p�íliš prakticky zam��eni“.

9. Pom�cky a nástroje

Schopnost ú�eln� používat pom�cky i výpo�etní techniku tak, aby napo-
máhaly matematickým �innostem, posoudit, jaké jsou limity t�chto pom�-
cek, kdy má �i nemá smysl techniku použít.

10. Komunikace

Rozvoj komunikativních kompetencí v matematice vyžaduje komunikaci
v rámci b�žného jazyka i v rámci matematické symboliky. Schopnost vyjá-
d�it vlastní myšlenku svými vlastními slovy, schopnost ú�elné argumenta-
ce, zd�vod�ování záv�r�, kritického posouzení myšlenek jiných sv�d�í o
dobré úrovni matematické gramotnosti žáka.

Jestliže tyto uvedené atributy konfrontujeme s Rámcovým vzd�lávacím
programem a vzd�lávací oblastí Matematika a její aplikace, tém�� všechny
oblasti jsou v n�m zachyceny. O�ekávané výstupy jsou však formulovány
skute�n� pouze rámcov� a je na každé škole, do jaké hloubky je naplní a
jak p�isp�je k rozvoji matematické gramotnosti žák�.

Na rozvoj matematické gramotnosti nemá vliv jen to, co se žák nau�í, ale
zejména to, do jaké míry se rozvíjí jeho kognitivní schopnosti, jak se kulti-
vuje jeho osobnost. Rámcový vzd�lávací program formuluje základní cíle
vzd�lávání na základní škole, p�edkládá, jaké klí�ové kompetence je t�eba
rozvíjet i jasn� formuluje cíle vzd�lávací oblasti Matematika a její aplikace
i o�ekávané výstupy.

Co brzdí rozvoj matematické gramotnosti žák�:
• transmisivní zp�sob vyu�ování, kdy se žák�m p�edávají hotové

poznatky a žáci si je mají zapamatovat
• výuka izolovaných témat bez zd�razn�ní souvislostí
• ulpívání na nau�ených postupech bez možnosti experimentování a

hledání �ešení r�znými zp�soby
• nedosta�ující motivace
• nevyužívání aplikací matematiky a jejího uplatn�ní v praktickém život�
• úrove� matematické gramotnosti u�itele.
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�ím p�ispíváme k rozvoji matematické gramotnosti? Konstruktivistickými
postupy ve výuce, kdy si žáci poznatky vyvodí na základ�:
• vlastních �inností a zážitk�
• propojováním a integrováním matematických poznatk� a informací
• vyhledávání souvislostí, spole�ných znak�, rozdíl�,
• p�íznivou atmosférou p�i výuce matematiky
• posilováním zájmu o matematiku
• �ešením úloh a projekt� komplexn�jší povahy
• empatií a vysokou úrovní matematické gramotnosti u�itele.

P�stovat a rozvíjet matematickou gramotnost d�tí m�že jen matematicky
gramotný u�itel. Zkvalit�ování výuky je bytostn� závislé na u�iteli. Pokud by
se u�iteli poda�ilo naplnit výstupy vzd�lávací oblasti Matematika a její aplika-
ce a p�isp�t k rozvoji klí�ových kompetencí tak, jak jsou uvedeny v Rámco-
vém vzd�lávacím programu, p�isp�l by k rozvoji matematické gramotnosti
žák� a k jejich p�íprav� jak pro celoživotní vzd�lávání, tak pro praxi.
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