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Abstract 

The research focuses on the current trend of increasing the quality of 

education, which brings increased demands on teacher competencies when 

introducing differentiated instruction for primary school students from the 

very beginning of their schooling. When teaching mathematics, teachers 

encounter a variety of pupils' attitudes toward solving tasks and ways of 

acquiring new knowledge and skills. However, many teachers are not 

adequately prepared to do this, and there are very few relevant literature and 

research investigations to help them in practice. The purpose of this research 

study is to analyze the pedagogical means of differentiating learning tasks 

and to analyze aspects of the scope, content and timing of tasks in the subject 

of mathematics for primary school pupils. The aim of the study is to present 

the means of differentiation of learning tasks in the real process of education. 

Based on several case studies of teachers from the Pardubice, Hradec Králové 

and Central Bohemia regions, we present good practice examples of what 

aspects of differentiation of learning tasks teachers use in heterogeneous 

groups of pupils.  

 

Key words 
learning task, aspect of learning tasks, internal differentiation, inclusion, 

didactic teaching strategies 

 

Abstrakt 

Výzkum se zaměřuje na aktuální trend zvyšování kvality vzdělávání, který 

přináší zvýšené nároky na kompetence učitele při zavádění diferencované 

výuky u žáků primárního stupně, a to od samého počátku školní docházky. 

Při výuce matematiky se učitelé setkávají s nejrůznějšími postoji žáků 

k řešení zadávaných úloh a způsoby osvojování si nových vědomostí a 

dovedností. Mnozí učitelé k tomu nicméně nejsou dostatečně připraveni a 

relevantní odborné literatury a výzkumných šetření, které by jim v praxi 

pomohly je velmi málo. Záměrem výzkumné studie je analýza 

pedagogických prostředů diferenciace učebního úkolu a analýza aspektů 

rozsahu, obsahu a časového hlediska zadávaných úkolů v předmětu 

matematika u žáků primárního stupně základní školy. Cílem studie je 

představit způsoby diferenciace učebních úloh v reálném procesu vzdělávání. 

Na několika případových studiích učitelů z Pardubického, Hradeckého a 

Středočeského kraje představujeme na základě příkladů dobré praxe, jaké 



 

Slavonic Pedagogical Studies Journal, eISSN 1339-9055, ISSN 1339-8660, Volume 12 Issue 1, 2023 

15 

aspekty diferenciace učebního úkolu učitelé využívají v heterogenních 

kolektivech žáků.  

 

Klíčová slova 
učební úkol, aspekt učebních úloh, vnitřní diferenciace, inkluze, didaktické 

strategie výuky 

 

Úvod 

Žáci v běžné třídě základní školy se liší svými předpoklady k osvojování a 

vnímání učiva, typem učení, tempem práce, učebním stylem, zájmem o učení 

apod. Pedagog stojí před nelehkým úkolem připravit adekvátní podmínky 

k tomu, aby se všichni žáci vzdělávali na maximální úrovni, které jsou 

schopni. Uspořádání obsahu učiva, využití metod, forem výuky klade vysoké 

nároky na připravenost učitelů a schopnosti přizpůsobit výuku žákům s 

rozdílnou úrovní, tedy na realizaci diferencované a individualizované výuky 

žáků. V heterogenních kolektivech se učitelé při výuce setkávají se žáky 

s odlišným jazykovým původem, se žáky nadanými, se žáky s poruchou 

autistického spektra, žáky s poruchami chování i žáky se sníženým 

intelektem. Každý žák má různý učební, styl, temperament, schopnosti a 

zájmy.  Ke každé této skupině by měl učitel volit speciální přístup, tak, aby 

každý žák naplňoval v maximální míře svůj potenciál. Ze všech výše 

uvedených důvodů jsem se zaměřila ve svém výzkumu na diferenciaci 

učebního úkolu vzhledem k individuálním potřebám a zvláštnostem žáků. 

Výzkumná otázka zní: Jak využívate pedagogické prostředky diferenciace 

učebního úkolu při výuce? V první části příspěvku vymezíme předmět 

našeho výzkumu a ukážeme, jak jsou diferenciovaná a individualizovaná 

výuka se zaměřením na diferenciaci učebního úkolu vymezeny v odborné 

literatuře. V druhé části bude uvedena empirická studie, která je založena na 

zkušenostech učitelů, kteří se zabývají diferenciací učebního úkolu 

v předmětu matematika. 

 

1. Teoretická východiska vnitřní diferenciace výuky 

Vnitřní diferenciace se realizuje tam, kdy v jedné třídě vzděláváme žáky 

s různými specifickými předpoklady, výkonovými vlastnostmi, učebním 

stylem či tempem práce. Uskutečňuje se na úrovni třídy či přímo ve třídě. 

Diferenciace na úrovni třídy probíhá tak, že se žáci diferencují zpravidla 

podle kognitivních schopností, studijních výsledků pouze pro určité 

předměty, zejména pro předměty hlavní, český jazyk a matematiku. V 

ostatních předmětech se vzdělávají společně (Greger, 2004: 366; Prucha, 

Walterova, & Mares, 2003: 44). Variantou vnitřní diferenciace může být 

postup, kdy se žáci vzdělávají v určitém předmětu odděleně, ale zároveň 

absolvují některé vyučovací hodiny společně (Navrátilová, 2020). 

Americkým ekvivalentem je ability grouping (Hornby & Witte, 2014). V 

případě diferenciace uvnitř třídy jsou žáci rozdělováni přímo v heterogenní 

třídě do homogenních skupinek, např. dle úrovně čtenářských dovedností 

(Tieso, 2003: 31; Valisova & Kasikova et al., 2007: 157). Anglickým 

ekvivalentem je within-class (ability) grouping (Hornby & Witte, 2014: 90- 

91). 
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Diferencovaná výuka je v tomto kontextu chápána jako členění žáků dle 

vnitřního potenciálu, specifických potřeb, výkonové úrovně zájmů apod., 

přičemž cílem tohoto opatření je opět vytvořit vhodné podmínky přiměřené 

předpokladům, zvláštnostem schopnostem, perspektivní orientaci, zájmům 

apod. žáků. Učitel může diferencovat výuku z hlediska obsahového, 

časového, metodického a organizačního (Doubet & Hockett, 2017). V 

diferencovaném vyučování si učitel klade otázky: Jaký cíl stanovit směrem 

k žákovi? Jaké úkoly a jaké množství žák zvládne? K tomu, aby byla 

vnitřní diferenciace výukového procesu úspěšná, je zapotřebí další nezbytný 

soubor jednání pedagoga vzhledem k žákovi, a to individuální přístup 

(Valisova - Kasikova, 2007). Ten se projevuje jako respektování specifické 

vlastnosti jednotlivých žáků, např. individuální styl učení nebo tempo učení. 

Úkolem učitele je přizpůsobit učební úlohy k učebnímu stylu žáků, jejich 

schopnostem a předpokladům.  

 

2. Teoretická východiska výzkumu 

 

2.1 Diferenciace učebního úkolu   

Slavik a kol. považují učební úlohu za „ústřední prototyp“, který je 

charakteristický pro všechny varianty edukačních praktik a určuje jejich 

specifický edukační ráz, za „praktiku všech praktik“ či za „královnu“ všech 

praktik. Učební úloha je „intencionální fenomén, implicitní či explicitní 

příkaz, současně je podnětem ke zlepšení, nápravě či odstranění nějakého 

nedostatku. V nejobecnějším smyslu jsou učební úlohy přirozenou a nutnou 

součástí života, ve kterém je každý jedinec neustále konfrontován s 

nezbytností řešit problémové situace, které mu současně přinášení poučení; 

jsou to tedy svého druhu učební úlohy“ (Slavik et al., 2017: 149).  Důležitost 

učebních úloh podtrhuje autorka (Tollingerova, 1986), když poukazuje na 

skutečnost, že bez problémů a bez úloh nemůže dosáhnout osvojení si 

vědomostí. Doubet a Hockett (2017) tvrdí, že učební úlohy představují široké 

spektrum všech učebních zadání během výukové jednotky. Janik a Trna 

(2016) pojem učební úlohy v širším kontextu definovali jako příležitosti 

k učení. Příležitosti k učení jsou podle nich chápány jako výzvy, které žáka 

podněcují k tomu, aby se zabýval učivem, a tedy také učebními úlohami. 

Tomlinson (2005) chápe úlohu jako proceduru, praktiku, jako tvořivý přístup, 

probíhá v čase a stává se z fází rozpjatých mezi zadáním úlohy a jejím 

vyřešením. Podobně slovenský pedagog Zelina charakterizuje učební úlohy 

jako „všechny situace, které subjekt stimulují k činnosti, jež vede k řešení 

situace“ (Zelina, 1990: 34). Podle Maštic (1979) je učební úkol kterákoli 

pedagogická situace vytvořená proto, aby zajistila dosažení cíle u všech žáků 

v heterogenních kolektivech. Cílem úlohy je, aby se žák dopracoval k 

zvládání a porozumění tomu obsahu, který mu má úloha zprostředkovat. 

Tomlinson (2005) upřednostňuje diferencované úlohy ve výuce. Definuje je 

jako různé cesty, které jsou zaměřeny na společné porozumění, znalosti, 

dovednosti a měly by vést ke společnému cíli, kterého mají žáci ve výuce 

dosáhnout. Doubet a Hockett (2017) dodávají, že formulování důstojného 

cíle vyžaduje koncepční orientaci na obsah, mezipředmětové souvislosti a 

konkrétnost ohledně porozumění, znalostí a dovedností, které studenti při 
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výuce získávají. Tomlinson (2005) zdůrazňuje, že pro efektivní tvorbu 

diferencovaných úloh je nezbytná diagnostická znalost třídního kolektivu a 

individuálních předpokladů každého žáka.  

 

2.2 Diferenciace operačního aspektu učebního úkolu    

Diferenciace rozsahu učiva. Operační aspekt učebního úkolu lze 

diferencovat. Jedná se o diferenciaci rozsahu práce zadávaných úloh, 

diferenciaci obtížnosti zadávaných úloh, diferenciaci prezentace učebního 

úkolu a diferenciaci časového hlediska zadávaných úloh. Dle Hejneho 

(Hejny, 2014) je vhodné stanovit minimum, které by měli zvládnout všichni 

žác, např. počet příkladů, slovních úloh. Při procvičování tak může každý 

pracovat dle svých možností a může tak řešit úkoly různé úrovně, v různém 

čase. Dle Heluse (1979) by učitelé měli brát ohledy na žáky jak z hlediska 

intelektu, tak i z hlediska sociálního. Učitelé předkládají žákům 

diferencované úlohy různé úrovně. Jedná se většinou o žáky se specifickými 

poruchami učení.  Mezi ně patří dyslexie-porucha čtení, dysortografie – 

specifická porucha pravopisu, dysgrafie-specifická porucha psaní, 

dyskalkulie-specifická porucha matematických schopností. (Zacková, 1996) 

Pro tyto žáky se úlohy diferencují z hlediska rozsahu, jsou obohacovány o 

obrazový materiál, rozvíjející zrakové vnímání. Doplňovací cvičení nahradí 

klasický diktát. Diferencované pracovní lisy z českého jazyka z hlediska 

rozsahu obsahují různá doplňovací cvičení, obrázky a grafická znázornění. 

Pro nadané a nadprůměrné žáky jsou zadávány diferencované úlohy vyšší 

obtížnosti. Problémové úlohy v matematice představují dle Hejneho (2014) 

praktickou nebo teoretickou obtíž, kterou žáci samostatně překonávají svým 

vlastním aktivním přístupem a tím získávají nové zkušenosti a poznatky. 

Slavik (2017) dodává, že musí žáci zhodnotit své dosavadní vědomosti a 

ujasnit si své dosavadní poznatky z dané tématiky, musí začít 

experimentovat, využívat analogie, kombinovat známé postupy, ověřovat a 

zobecňovat získané zkušenosti. Radost z úspěchu a uspokojení ze samostatné 

tvůrčí práce, formují u žáků kladný vztah k předmětu, rozvíjejí myšlení a 

samostatnost žáků.  

Diferenciace prezentace učebního úkolu dle obtížnosti a časového 

hlediska. Kasiková a Valisová (2007) uvádí typ diferenciace prezentace 

učebního úkolu „princip zvládnutého učení. Každý žák dosáhne výukového 

cíle odlišnou a nezávislou cestou. Pomalejší žáci dostanou např. více času na 

vypracování úkolu než žáci rychlejší. Jsou jim poskytovány variantní 

vyučovací prostředky, přizpůsobené jejich schopnostem a učebním stylům 

(Kasiková, Valisova, 2007: 155). Babanskij (In Hejny, 2014) uvádí typ 

prezentace učebního úkolu, ve kterém dostanou všichni žáci stejný počet 

úloh, výkonní žáci pracují zcela samostatně, slabší žáci pracují společně 

s učitelem. Tato situace je v početných heterogenních kolektivech pro učitele 

náročná, neboť většina žáků potřebuje dohled a individuální přístup. S tím 

Hejny nesouhlasí  a tvrdí, že je třeba výkonnější žáky zaměstnat složitějšími 

úkoly či nadstandardními úlohami. Hejný a kol. dokazují ve svých úlohách 

v učebnicích matematiky (Hejny et al., 2015), které obsahují úlohy různé 

obtížnosti, žáci tím předchází pocitům úzkosti a hrůzy z dalších hodin 

matematiky. Rozděluje úlohy v rámci třídy podle toho, co které dítě 
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potřebuje. Zapojuje žáky do různých strategií řešení. Dítě si pak samo 

vybere, co mu lépe vyhovuje a je mu více přirozené. Těm nejlepším žákům 

zároveň neustále předkládá další výzvy, aby se nenudili. Pasch (1998) 

dodává, že by učitelé měli podporovat žáky, aby se rozhodli pro úlohu dle 

svých schopností. Ti nadprůměrní si mohou vybrat daleko obtížnější úkoly 

nežli žáci slabší. Slabší žáci si naopak vyberou úlohy snazší a mají pak více 

časového prostoru na jejich řešení. Učitel žáky nepřetěžuje úkoly, ale 

zadáváv úlohy poutavé a zajímavé, aby děti neustále motivoval. (Pasch, 

1998: 292-293). 

 

3. Metodologie výzkumného šetření  

Jako výzkumný design jsem zvolila vícepřípadovou studii, neboť umožňuje 

interpretaci a popis situace na základě vyjádřených dojmů, pocitů a 

zkušeností učitelů a žáků (Sedova a kol., 2014). Respondenty bylo pět učitelů 

prvního stupně základní školy různého věku a různé délky praxe z pěti tříd 

městských a venkovských základních škol. Učitelé byli doporučeni vedením 

školy. Ředitelé ve školách při doporučení učitelů vycházeli ze zpětné vazby z 

hospitací, jak učitelé zařazují diferencované úlohy ve výuce matematiky. 

S vybranými učiteli jsem vedla před zahájením výzkumu podrobné 

polostrukturované rozhovory.  

Výzkumná otázka se dotazovala na skutečnost: Jak učitelé využívají 

diferenciaci učebních úkolů ve vztahu k individuálním schopnostem 

a znalostem žáků?  

Vícepřípadová studie se věnuje problematice vnitřní diferenciace ve výuce. 

Předmětem zkoumání je operační struktura učebního úkolu, která je 

reprezentována diferenciací obsahu, diferenciací rozsahu, diferenciací 

obtížnosti a diferenciací časového hlediska zadávaných úkolů v předmětu 

matematika. Optikou zkoumání bylo zaměření skladby a sledu zadávání 

učebního úkolu s využitím Bloomovy taxonomie vzdělávacích potřeb. 

Výzkumné šetření bylo situováno na možnost rozmanité práce s textem 

a využití gradovaných úkolů ve výuce při existenci podnětného prostředí. 

Záměrně jsme vybírali školy, ve kterých působí školní psycholog 

a k pedagogické diagnostice žáka doplňuje odbornou diagnostiku 

a spolupracuje s učiteli.  

Data z rozhovorů byla nejprve kódována prostřednictvím otevřeného 

kódování (MAXQDA2022), následně zredukována do sady kódů jakožto 

jednotek analýzy nejnižší úrovně abstrakce. Induktivně vytvořené kódy byly 

poté shlukovány podle významové souvislosti pod zastřešující koncepty a 

následně byly vytvářeny subkategorie. Uvnitř vytvořených kategorií byla 

data napříč jednotlivými případy komparována. Vznikly tak škály, které 

charakterizují různé podoby využití učebních úkolů pro diferenciaci obsahu, 

rozsahu, obížnosti a časového hlediska zadávaných úkolů.  

 

Výzkumný vzorek základních škol a učitelů 

Pro svůj výzkum jsem zvolila pět různých učitelů, různého věku a různé 

délky praxe z různých základních škol prvního stupně, které obsahovaly 

celkem 138 žáků.  První učitelkou je učitelka Veronika, která vyučuje již 25 

let. ve druhé a třetí třídě základní školy v Pardubicích. Ve své výuce používá 
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prvky diferenciace a individualizace. Druhá učitelka, Lenka je učitelkou 

druhé třídy, vyučuje 15 let v menší škole v Pardubickém kraji. Ve své výuce 

upřednostňuje klasické vyučovací metody. Třetí učitelka Simona, je 

učitelkou, která má dva roky praxe, pro svou práci je velmi aktivní, využívá 

ve své výuce prvky diferenciace a individualizace, skupinovou práci a další 

aktivizační metody, formy a strategie výuky. Spolupracuje se školním 

psychologem při diagnostické činnosti žáků. Vyučuje ve čtvrté třídě na velké 

škole v Hradci Králové. Čtvrtou učitelkou je velmi zkušená učitelka Petra, 

vyučuje v první a druhé třídě, její pedagogická praxe je 34 let. Ve své práci 

využívá spíše klasické metody. Vyučuje v plně organizované maloměstské 

škole v Čáslavi.  Pátá učitelka, Katka, je důchodového věku a vyučuje v páté 

třídě na venkovské škole ve Středočeském kraji.  

 

Sběr dat  

V souladu s designem případové studie byly v případě všech škol realizovány 

polostrukturované rozhovory s jejich vedením a také s vybranými učiteli. 

Další metody sběru dat se případ od případu odlišovaly v závislosti na tom, 

jaké diferencované prostředky učitelé využívali a jakým způsobem je 

implementovaly v rámci vyučovacích hodin. Datový korpus tedy obsahuje 

pestrá data závisející na tom, jaký datový materiál bylo možné na dané škole 

získat. Při návštěvě vyučovacích matematiky nám byly dány v menší či větší 

míře diferencované pracovní listy, gradované úlohy či diferencované testy, 

zápisy z jednání z ohniskových skupin vedených s učiteli škol, 

polostrukturované rozhovory s otevřenými otázkami s učiteli, se žáky i 

s vedením školy.  

 

Jak diferencovat učební úkol dle obtížnosti v běžné třídě?  

Sběr dat z hodiny matematiky pedagogický prostředek diferenciace 

obtížnosti učební úlohy, gradace úlohy – analýza hodiny, učitelka 

Veronika - 3. třída  

Učitelka Veronika z pardubické základní školy nám poskytla bohatý 

materiálový korpus: diferencované pracovní listy, pracovní listy 

s gradovanými úlohami. Velmi přínosná byla účast na hodinách českého 

jazyka a matematiky, kde jsme v rámci výzkumného pozorování viděli 

bohatou škálu využití pedagogických prostředků diferencované výuky 

zadávaných úkolů.  

Zaměřila se na diferenciaci obtížnosti úkolů, neboť dle jejich slov, ne všichni 

žáci mají předpoklady zvládnout všechny typy úkolů bez problémů. V praxi 

se jí osvědčily především gradované úlohy, jejichž obtížnost je barevně 

rozlišena a žáci si mohou vybrat úlohy nejen na základě úrovně svých 

znalostí, ale i na základě momentálního rozpoložení pro řešení úloh.  Uvedu 

praktickou ukázku gradovaných úloh z matematiky.  

Úlohy: 

 1. úrovně byly označeny zelenou barvou a byly v nich klasické příklady 

typu:  

       800+40 = x; 250+230 = x; 150 +140 = x 
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 2. úrovně označené žlutou barvou, představovaly příklady obtížnějšího 

charakteru, ve kterých byl sčítanec vynechán a žáci jej měli určit př. x + 

400 = 800  

 V nejobtížnějších úlohách 3. úrovně, označených červenou barvou byly 

příklady složitějšího charakteru př. 80 + x + 300 = 500; 20 + x + 30 + x 

= 200; 250 + x - 20 = 180, apod.  

Učitelka využívala též gradaci při práci se slovními úlohami, které sestavuje 

na základě obtížnosti: 

 Mezi nejjednodušší úlohy patří úlohy typu zámek navštívilo 160 dívek a 

150 chlapců, kolik dětí bylo na výletě dohromady? Z hlediska 

matematického se jedná o úlohu s jasným signálem pro žáky, aby dvě 

hodnoty sečetli.  

 Mezi úlohy střední obtížnosti patří úlohy typu nyní je 12 hodin. Kolik 

hodin bude za osm hodin? Žáci se musí v těchto úlohách nad využitím 

početní strategie více zamyslet.  

 Z červeného boxu uvádíme úlohy typu, po útratě 190 Kč v hračkářství, 

mi v peněžence zbylo 55 korun. Kolik korun jsem měl před útratou?  

Z hlediska didaktického se jedná v úlohách třetího typu o úlohy, které pracují 

s potenciálem vnitřní gradace. Učitel je může sestavit na různé úrovni 

složitosti. Slova jsou signálem pro operací odčítání, ale řešíme pomocí 

operace sčítání.  Jedná o tzv. úlohy antisignální a řadí se mezi úlohy 

nejnáročnější. Žáci ve třídě jsou zvyklí úlohy řešit a berou si úlohu dle 

schopností, ale i podle momentálního rozpoložení. Zajímavé se objevily i 

variace úloh, které řeší žáci ve dvojících, sestavených slabší a prospěchově 

zdatný žák. Zdatnější žák pomůže při řešení úlohy žákovi slabšímu. Toto 

schéma má dvě pozitiva, radost slabšího žáka z vyřešené úlohy a jeho podílu 

na řešení, ale i budování vzájemné pomoci a kooperace mezi žáky. Na 

začátku hodiny využívá učitelka gradované úlohy s názvem Myslím si číslo, 

hádej řešení.  

Gradace je uskutečněna strategií přidávaných otázek k úloze. Žáci hledají pro 

x správné řešení. 

 Úroveň 1: Myslím si číslo, jeho polovina je 50, hádej řešení.  

              
𝑥

2
= 50  

 Úroveň 2: je reprezentována úlohami typu: Myslím si číslo, k polovině 

čísla přičtu číslo 3 a dostanu číslo 28, které číslo jsem si myslel?                                  

             
𝑥

2
+ 3 = 28 

 Úroveň 3: Myslím si číslo, když k jeho třetině přičtu číslo 2 a odečtu 

číslo 6, dostanu číslo 26. Které číslo jsem si myslel?  

            
𝑥

3
 + 2–6 = 26 

Úlohy tohoto typu mohou mít rozmanitou škálu variací a podob. Dle slov 

učitelky Veroniky jsou žáci na řešení tzv. zahřívacích úloh na počátku hodiny 

zvyklí a bez nich si začátek hodiny nedokáží představit. Nadprůměrní žáci 

velice rádi gradované úlohy sami vymýšlí a vytváří tak zásobárnu nových 

úloh. Tvorba gradovaných úloh rozvíjí kritické myšlení žáků a matematické 

předpoklady i zájem pro další řešení úloh. Učitelka vytvářela s oblibou úlohy 

s rostoucí náročností, které nazývala úlohy nestandardní. Předložila žákům tři 

úrovně úloh, které měli vyřešit. Úlohy byly gradovány dle náročnosti učiva. 
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Optikou sledování bylo pořadí výběru úloh. Sledovala u těchto úloh, zda si 

žáci vybírají nejprve úlohy s požadavkem abstrakce, nebo úlohy s číselným 

provedením.  

Z hlediska časové diferenciace a rozsahu úlohy, měli slabší žáci výběr pouze 

ze dvou slovních úloh:   

 1. úloha: Pavel a Jaroslav měli 15 rytířů, Alex měl třikrát tolik, a ještě o 

čtyři rytíře více než Pavel. Kolik rytířů měl Pavel?  

 2. úloha: Myslím si číslo, když ho vynásobím pěti a přičtu k němu čtyři, 

dostanu 254, které číslo jsem si myslel?  

 3. úloha: Myslím si číslo, když ho vynásobím dvěma a přičtu 45, 

dostanu 245. které číslo jsem si myslela? Zajímavé bylo zjištění, že si 

žáci většinou vybírali úlohy, ve kterých byla obsazena menší čísla, 

úlohy, které obsahovaly větší čísla   žáky odradily, neboť dle jejich slov 

by v těchto úlohách snáze udělali chybu a měli obavy z jejich řešení.  

Na otázku: Jaký přístup k žákům při zadávání diferencovaných slovních úloh 

z hlediska obtížnosti? Veronika odpověděla: 

Žákům nenapovídám postupy výpočtů, vždyť k řešení nemusí vést jediná 

cesta, jen ať si každý najde tu svoji. Naopak je důležité, aby zazněly všechny 

způsoby řešení. Žáci přitom chybují a objevují. Dostávám tak od žáků 

zpětnou vazbu, a tím si dobíjím energii 

 

Jak pracovat s diferencovanými slovními úlohami? 

Sběr dat z hodiny matematiky pedagogický prostředek diferenciace 

obtížnosti učební úlohy, gradace úlohy – analýza hodiny, učitelka Petra 

2. třída  

Učitelka využívá ve svých hodinách diferencované slovní úlohy dle 

obtížnosti. V první třídě byla zadána gradovaná úloha z učebnice Fraus pro 

první třídu (2015), ve které si mohl žák dle vlastních schopností volit, jaký 

příklad z tabulky vypočítá. V závěru tabulky si mohl volit ve dvou prázdných 

sloupcích čísla dle svého uvážení a svých schopností.  

 

  

 
Obrázek 1. Ukázka diferencované slovní úlohy, zjišťování počtu zadaných 

prvků (zdroj: Hejny, M., Jirotkova, D., & Slezakova, Kratochvilova, J. 

(2015). Matematika: pro 1. ročník základní školy).  
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Někteří žáci si přidali řádek a řešili otázku, kolik je předních i zadních světel? 

Jiní žáci si přidali do posledních sloupců větší čísla. Podobným způsobem 

pracovala učitelka Petra s úlohami ve druhé třídě, které byli zadané dle 

obtížnosti, úlohy byli barevně označené a žáci si mohli volit barvu dle svých 

schopností a svého uvážení.  

A. Nyní je 18 hodin. Kolik hodin bude za tři hodiny?   

B. Ve škole bylo dnes 12 dívek a 9 chlapců. Kolik dětí bylo ve škole 

dohromady? 

C. Po vyřazení 16 běžkařů zimního závodu na běžkách jich na trati 

zbylo 50. Kolik běžkařů se účastnilo závodu? 

D. V pondělí měřila slunečnice 22 cm do pátku o 9 cm povyrostla. Kolik 

cm měřila v pátek?  

Ve třídě bylo celkem 22 žáků. Zajímali nás důvody výběru pořadí slovních 

úloh. Žáci si vybírali pořadí úloh dle různých kritérií, např. dle oblíbenosti 

barvy nebo dle zájmu o sport či oblíbenost slunečnic.  Pořadí D-C-B-A bylo 

voleno 7 žáky.  A-B-C-D 3 žáky, B-C-A-D 4 žáky, B-D-A-C, 3 žáky, B-A-

D-C 3 žáky, C-B-A-D 2 žáky. Pořadí dle obtížnosti volili B-D-A-C volili 

pouze 3 žáci z celkového počtu 22 žáků.  

Jak využít Bloomovu taxonomii vzdělávacích potřeb v diferencované 

úloze?  

Sběr dat z hodiny matematiky, učitelka Simona - 4.třída, ZŠ Hradec 

Králové  

Učitelka Simona ze základní školy z Hradce Králové využívala ve čtvrté třídě 

v hodinách geometrie hru s názvem Sova. Hra se vyskytuje pod různými 

názvy, například Název: Uhodni, na co si myslím. Hra se může uplatnit při 

uvědomování si vlastností geometrických útvarů. Žáci mají k dispozici 

geometrické útvary. Jeden žák popisuje vlastnosti daného geometrického 

útvaru a druhý z žáků hádá o jaký geometrický útvar se jedná. Rozvíjí se tak 

geometrické myšlení a uplatňuje se využití Bloomovy taxonomie 

vzdělávacích cílů. Tyto cíle se týkají poznávacích procesů žáka, často zde 

hovoříme o poznatcích a vědomostech. Jsou to nejčastěji stanovované cíle a 

prostupují všemi předměty. Podle B. S. Blooma (1976) vychází z 

pedagogických a psychologických požadavků na záměrně řízenou kognitivní 

činnost žáků ve výuce, je na ní zaměřena, strukturuje ji a vytváří z ní 

hierarchicky uspořádaný systém. Skládá se ze šesti hierarchicky 

uspořádaných kategorií cílů označených jako: znalost (zapamatování), 

porozumění, aplikace, analýza (rozbor), syntéza (shrnutí, sjednocení v celek), 

hodnocení a z vlastní tvůrčí činnosti. V rámci geometrického myšlení dle 

Van Hieleho se uplatní při hře vizualizace a analýza objektů. 

 

Praktická ukázka z hodiny matematiky Hra Sova - 4. třída – uhodni, na 

co si myslím. Hra se může uplatnit při uvědomování si vlastností 

geometrických útvarů.  

Žáci mají k dispozici pět geometrických útvarů čtverec, obdelník, trojúhelník, 

kosočtverec a lichoběžník. Hra probíhá tím způsobem, že jeden žák popisuje 

vlastnosti daného geometrického útvaru a druhý z žáků hádá o jaký 

geometrický útvar se jedná. Vytváří otázky, které se týkají geometrických 

útvarů, které má sova uhodnout. Druhý žák, sova však může používat jen 
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jednoslovné odpovědi ano, ne. Rozvíjí se tak geometrické myšlení, při 

kterém dochází k záměrnému řízení kognitivní činnosti žáků ve výuce. Van 

Hiele uvádí pět úrovní porozumění v geometrii. Nejdříve při seznamování 

s geometrickým útvarem dochází k vizualizaci, poté nastává analýza, žák se 

seznamuje s vnitřní strukturou objektu, vnější struktura objektu představuje 

skutečnost, co mají objekty společného, vytváří se v mysli komunity objektů 

a žák si uvědomuje jejich společné vlastnosti.  

 

 

 
Obrázek 2. Bloomova taxonomie vzdělávacích cílů ve výukovém procesu 

 

 
Obrázek 3.  Úrovně geometrického myšlení dle Van Hieleho 

 

Analýza hry Sova, jednotlivé kroky využití Bloomovy taxonomie a 

úrovní myšlení dle Van Hieleho 

1. Na geoboardu si žáci vytvářejí pomocí gumiček geometrické útvary 

dochází dle Van Hieleho k vizualizaci, žáci si uvědomují, jak daný útvar 

vypadá – z hlediska Bloomovy taxonomie dochází k znalosti a 

porozumění.  

2. Sova si vybírá obrazec: žáci se zamýšlí nad vlastnostmi daného obrazce 

z hlediska úrovně myšlení dle Van Hieleho hovoříme o analytickém 

myšlení, uplatňuje se tak analýza vnitřní žák vnímá, kolik má obrazec 

vrcholů a jak dlouhé jsou jeho strany. Z hlediska Bloomovy taxonomie 
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uplatňujeme další krok, kterým je aplikace. Při znalosti, porozumění a 

aplikaci se uplatňuje úroveň myšlení lower ordered thinking.  

Na prvním stupni základní školy použijeme první dvě úrovně myšlení 

Van Hieleho-vizualizaci a analýz. 

3. Hráč hádá, hledá a formuluje otázku: uvědomuje si tak vlastnosti 

objektů, geometrických útvarů a vytváří si tak strukturu společných 

vlastností o daných objektech, jedná se z hlediska geometrického 

myšlení o analýzu vnitřní. V Bloomově taxonomii žák postoupí o dva 

kroky výše k analýze a syntéze. 

4. Sova vyhodnocuje otázku a porovnává s vlastnostmi myšleného objektu-

odpovídá a kriticky vyhodnocuje, o jaký geometrický útvar se jedná. 

Z hlediska úrovní geometrického myšlení se jedná o analýzu a 

v Bloomově taxonomii vystoupí již na nejvyšší příčku, a tou je 

hodnocení, již je pokryta celá škála Bloomovy taxonomie. 

5. Hráč vyhodnocuje odpověď, třídí objekty a znovu celý proces na vyšší 

úrovni-hráč vyhodnocuje celou galerii, soubor objektů, s kterým může 

pokračovat pro další otázku. Z hlediska geometrického myšlení dochází 

k analýze a v Bloomově taxonomii se jedná o hodnocení. V případě 

analýzy, syntézy a hodnocení se uplatňuje úroveň myšlení higer ordered 

thinking. 

6. Pokud nadaní žáci vymýšlí úlohy samostatně, pak dochází k tvůrčí 

činnosti, která je nejvyšším stupněm Bloomovy taxonomie vzdělávacích 

cílů Bloom (1976). 

Tato hra Sova pokryje širokou škálu žáků a dá se hrát v různých úrovních a 

variacích. Např. mladší žáci mohou využít místo geometrických útvarů 

hádání, o jakého žáka ve třídě se jedná či mohou volit objekty z reálného 

života. Hra se může hrát ve dvojicích, ve skupinách. Žáci mohou otázky 

tvořit písemně, pak má hra vyšší přidanou hodnotu. Ve hře se mohou uplatnit 

i učební styly žáků. Žáci vizuálního učebního stylu mají podobu 

geometrických útvarů narýsovanou, žáci kinestetického stylu si mohou 

geometrické útvary sestavit např. z vlastních těl.  

 

Jak využívat diferenciaci úloh dle obtížnosti v hodinách geometrie?  

Učitelka Veronika využívala ve druhé třetí třídě v hodinách geometrie 

základní školy prostředí krychlových staveb. Měla vytvořenou škálu 

vlastních úloh sestavených na základě obtížnosti a žáci si mohli vybrat plán 

stavby, podle kterého stavbu postavili.  

Na otázku: Jaký přínos pro děti mají úlohy s krychlovými stavbami Veronika 

odpověděla: 

Děti poznávají vlastnosti krychle, a co všechno se dá z krychlí stavět. 

Sledujeme, o jakých vlastnostech staveb děti mluví – počet krychlí, počet 

podlaží, počet krychlí v jednotlivých podlažích, složitost stavby, barevnost. 

Děti si tak procvičují prostorovou představivost a při zakreslování plánu 

staveb přecházejí z roviny trojrozměrné do roviny dvojrozměrné 

1. Úroveň: Děti si nejdříve staví stavby podle pokynů a mluví o nich. 

Zároveň nabývají zručnost při této hře. Uvědomují si, kolik podlaží má 

stavba.  K dané stavbě vytváří plán, a naopak dle plánu staví stavbu. Ve 

třetí třídě žáci místo teček píší do plánu stavby čísla. 
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Obrázek 4. Krychlové stavby, vytváření plánů staveb, přiřazování plánů ke 

správné stavbě (Všechny uvedené obrázky krychlových staveb jsou z vlas tní 

tvorby učitelky Veroniky)  

 

Varianty úlohy: žáci mohou s krychlemi manipulovat a přesouvat je do 

různých plánů, počet krychlí však musí zůstat stejný. Žáci si uvědomují, že 

plány stavby pro stejný počet krychlí mohou mít různou podobu. Žáci vždy 

stavbu podle plánu postaví.  

 
Obrázek 5. Tvorba různých stavebních plánů sestavených ze stejného počtu 

krychlí 
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Obrázek 6. Na obrázku je 5 plánů staveb, pojmenovaných A, B, C, D, E, 

každá stavba se skládá z 5 krychlí. Uspořádej je do řady tak, aby od jedné k 

následující bylo možné dojít přesunutím jen jedné krychle. 

Řešení: Například A-E-C-D-B. 

 

2. Úroveň: žáci zapisují plány stavby a počet krychlí v podlažích číslem, 

žáci tak vytváří kótovaný půdorys je další způsob záznamu těles 

sestavených z krychlí. Je to druh kótovaného promítání. Žáci tak 

přecházejí z prostoru trojrozměrného do prostoru dvojrozměrného. 

 

 
Obrázek 7. Zápis plánů staveb v jednotlivých podlažích 

 

3. Úroveň: Krychové stavby mohou nabývat na obtížnosti, vznikají tak 

zajímavé stavby, které žáci zkoumají ze všech pohledů. Z nárysu, 

půdorysu i bokorysu. Žáci vybarvují, jak vidí stavbu z nárysu, půdorysu 

a bokorysu a jejich úkolem je  přiřadit  pohled ke krychlové stavbě, jíž 

pohled náleží. 
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Obrázek 8.  Úloha 3. úrovně, zadání zakreslení nárysu a půdorysu zadaných 

staveb  

 

4. Úroveň úlohy představuje  nadstavbovou  úlohu pro nadané žáky třetí a 

čtvrté třídy mě velmi zaujala. Žáci znají dva pohledy na stavbu nárys a 

bokorys a mají zjistit, jak vypadá bokorys. Žáci si hrají na malé 

architekty. 

 

 
Obrázek 9.  Zadání pohledu zepředu a z boku, úkolem je zakreslení 

půdorysu stavby  
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Řešení : Žáci měli své geometrická portfólia malých architektů , kam si 

stavby zakreslovali. 

 
Obrázek 10. Řešení, znázornění tří pohledů na stavbu, vlastní tvorba 

učitelky Veroniky 

 

 
Obrázek 11. Postavená výsledná stavba dle nárysu, bokorysu a půdorysu. 

vlastní tvorba učitelky Veroniky. 



 

Slavonic Pedagogical Studies Journal, eISSN 1339-9055, ISSN 1339-8660, Volume 12 Issue 1, 2023 

29 

 

Učitelka měla vytvořený bohatý korpus gradovaných úloh zabývajícími se 

krychlovými stavbami a jejich plány. Žáci řeší úlohy s radostí a se zájmem. 

Variantou je práce ve dvojicích, kdy jeden žák je v roli architekta, vymýšlí 

rozmanité plány staveb a druhý žák je v roli stavitele, který staví stavby.   

Žáci si se zájmem role vymění.  

 

Závěr 

Výzkum na 1. stupni základních škol ukázal, že v základních školách s 

velkou kapacitou žáků v Pardubicích, Hradci Králové a v Čáslavi byly 

využívány pedagogické prostředky diferenciace obsahu, obtížnosti, rozsahu a 

časového hlediska zadávaných úloh z matematiky a geometrie. Ve třídách 

panovalo podnětné motivační prostředí, které motivovalo žáky k řešení úloh. 

Žáci rádi řešili gradované slovní úlohy, strukturované podle obtížnosti, úlohy, 

které byly barevně odlišeny. Zajímavé bylo zjištění, že žáci si úlohy vybírali 

sami, podle své sebedůvěry a zvládnutí učební látky. Učitel byl pouze rádcem 

a pomocníkem ve výběru úloh. Řešení diferencovaných úloh přineslo, že 

bylo zaměstnáno veškeré spektrum žáků a nikdo z žáků při řešení nezahálel. 

V hradecké školy byly do hodin geometrie zařazeny zajímavé diferencované 

úlohy s krychlovými stavbami rozvíjející prostorovou představivost. Učiteléz 

velkých škol absolvovaly školení zaměřená na diferencovanou výuku. Ve 

venkovských školách však diferencované úlohy absentovaly. Význam 

výzkumu spatřujeme v několika rovinách. V teoreticko-pedagogické rovině 

výzkum poskytl strukturovanou koncepci zařazení diferencovaných úloh do 

práce klíčových aktérů školního vzdělávání. Výzkum také přispěl k 

pochopení a využití role diferencované a individualizované výuky ve 

vzdělávacím procesu.  
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