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UČEBNICE MATEMATIKY

V OLOMOUCKÉM NAKLADATELSTVÍ PRODOS

Josef Molnár

Níže uvedený text, převzatý z habilitační práce Klíčové kompe-
tence v učebnicích matematiky (Molnár, 2004), vychází z pravidel
stanovených pro tvorbu učebnic matematiky nakladatelství Pro-
dos, která byla formulována autorem příspěvku, který je současně
hlavním autorem ucelené řady učebnic matematiky pro 1.–9. roč-
ník nakladatelství Prodos. Následně byly a jsou učební texty upra-
vovány tak, aby odpovídaly RVP ZV a současným reáliím.

Role učebnic matematiky při rozvíjení vědo-
mostí, dovedností a postojů žáků

Vědomosti

Z učebnic matematiky by žáci měli získat matematické vědomosti
předepsané příslušnými kurikulárními dokumenty, poznatky pro-
pedeutického charakteru, ale i informace z jiných oborů, které jed-
nak rozšiřují a prohlubují znalosti žáků, jednak, a to především,
v rámci mezipředmětových vztahů působí na formování vztahu
žáků k matematice a k jiným disciplínám a oblastem života.

Dovednosti

Užíváním učebnic matematiky by si žáci měli rozvíjet dovednost:
• pracovat s matematickými pojmy,
• aplikovat matematické poznatky,
• objevovat a pracovat tvořivě,
• logicky uvažovat,
• dokazovat,
• řešit problémy,



Učebnice matematiky v olomouckém . . . 181

• pracovat s daty a informacemi,
• učit se,
• pracovat v týmu,
• komunikovat,
• používat pomůcky.

Postoje

Učebnice matematiky by měly pomoci formovat u žáků:
• nezáporný vztah k matematice,
• mezipředmětové vazby a vztahy k přírodovědným a technic-

kým disciplínám,
• potřebu znalosti cizích jazyků,
• toleranci k jiným zemím, lidem a k jejich duchovním hod-

notám,
• respekt k tradicím a pochopení kontinuity minulosti a sou-

časnosti,
• kladný postoj k umění, ke všem formám kulturních projevů,
• potřebu chránit přírodu a životní prostředí,
• touhu aktivně rozvíjet a chránit si své zdraví i zdraví dru-

hých,
• pozitivní přístup k životu, schopnost projevovat pozitivní

city.

Zásady zpracování učebnic matematiky v nakla-
datelství Prodos

Pro každý ročník 1. stupně základních škol je soubor učebních ma-
teriálů tvořen třemi díly pracovní učebnice, metodickou příručkou
pro učitele, pracovní sbírkou úloh ze zajímavé matematiky pro
nadané žáky a od 2. ročníku též dvojdílnou sbírkou cvičení na-
zvanou . . . minutovky, určenou k docvičování učiva, resp. k pro-
věřování jeho zvládnutí zejména „slabšímiÿ žáky. Spoluautorkou
učebnic a sbírek byla Hana Mikulenková, dlouholetá zkušená uči-
telka 1. stupně ZŠ, na tvorbě metodických příruček se dále podílel
Bohumil Novák, vysokoškolský pedagog zabývající se dlouhodobě
problematikou vyučování matematice v primární škole. Učebnice
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a sbírky úloh pro 1.–5. ročník tvoří ucelenou řadu, která odpovídá
osnovám vzdělávacího programu Základní škola, autoři se však ne-
chali inspirovat jak vzdělávacími a výchovnými, tak i obsahovými
a metodickými prvky dalších domácích i zahraničních vzděláva-
cích programů a alternativních škol.

Pro 2. stupeň škol připravujících žáky podle vzdělávacího pro-
gramu Základní škola byla zpracována a vydána ucelená řada
učebních textů z matematiky, navazujících na výše zmíněné učeb-
nice pro 1. stupeň. Soubor didaktických materiálů pro každý roč-
ník obsahuje vždy učebnici, pracovní sešit, učebnici s komentářem
pro učitele a pracovní sešit s komentářem pro učitele. (Později byly
vydány . . . minutovky též pro 2. stupeň.) Žákovská verze pracov-
ního sešitu, který je pro větší pracovní komfort rozdělen do dvou
částí, obsahuje na rozdíl od učebnice výsledky cvičení. Vyučující
tak má možnost volit podle didaktického záměru k samostatné
práci žáků jak úlohy s kontrolním výsledkem, tak bez něj. Učitel-
ská verze učebnice i pracovního sešitu vždy obsahuje nejen vše,
co je uvedeno v žákovské verzi, ale učitelům nabízí též výsledky,
resp. postupy řešení a metodické poznámky k výuce, které jsou
uvedeny přímo v textu nebo na okrajích stránek. Autorský ko-
lektiv je tvořen jednak erudovanými vysokoškolskými pracovníky,
jednak zkušenými učiteli základních a středních škol.

Při tvorbě učebnic a dalších didaktických materiálů pro 1.
i 2. stupeň se autoři řídili následujícími pravidly:

• Nové poznatky by měly vycházet z vlastních zkušeností žáka,
které získal bezděčně ve svém dosavadním životě či záměrně
vytvořené výchovně vzdělávací situací. (Viz motivační ob-
rázky a úlohy v úvodech tematických celků a náměty pod-
porující konstruktivistické vyučování, obr. 1 a obr. 2.)
• Dostatečný prostor je potřeba věnovat nácviku základních

matematických dovedností a návyků. (Viz „okrajeÿ stránek
určené k opakování a upevňování zejména základních alge-
braických operací.)
• Současně je nutné rozvíjet osobnost žáka, zejména jeho tvo-

řivost, geometrickou představivost, základy logického my-
šlení a další schopnosti. (Viz např. didaktické hry, problé-
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mové úlohy, úlohy s více řešeními, s nedostatečnými či nad-
bytečnými údaji, logické hádanky aj.)

Obr. 1: Konstruktivistický přístup, objevování poznatků – délka
kružnice (Molnár, 1997–2018: Matematika, 8. ročník, str. 90–91)
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• Kromě témat předepsaných osnovami je podle možností
vhodné zařazovat do učebních textů učivo jak rozšiřující,
tak propedeutického charakteru, nenásilně vytvářející pr-
votní představy o pojmech probíraných ve vyšších ročnících
(obr. 2 a obr. 3).

Obr. 2: Konstruktivistický přístup – Eulerova věta (Molnár,
1997–2018: Matematika, 5. ročník, 1. díl, str. 38)
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Obr. 3: Prvotní představy o pojmech probíraných ve vyšších
ročnících – sinusoida (Molnár, 1997–2018: Zajímavá matematika

(nejen) pro páťáky, str. 7)

• Geometrické učivo je plnohodnotnou součástí matematické
přípravy i žáků 1. stupně, proto je potřeba zařazovat je
průběžně a v dostatečném rozsahu.

• Aplikační úlohy by měly odpovídat realitě, a pokud možno,
vycházet z dětem známých situací.

• Didaktické materiály mají být jak k žákům, tak k učitelům
přívětivé a motivující, což se projevuje mimo jiné ve struč-
nosti „výkladových okenÿ, v pracovním charakteru sbírek
(na 1. stupni i učebnic), který umožňuje oproti „klasickémuÿ
pojetí vícenásobné procvičení probíraných jevů, v grafickém
zpracování a barevnosti učebnic i v jejich malé hmotnosti,
ve snaze o humor v textu i ilustracích atd.

Při tvorbě zmiňované sady učebnic jsme se čas od času pokusili
zohlednit i prvky podporující konstruktivistický přístup (Hejný
& Kuřina, 2001) k vyučování jako prolínání tematických celků,
podpora mezipředmětových vztahů, užívání motivačních obrázků
a situací vyvolávajících diskusi, zařazování problémových úloh,
využívání praktických zkušeností žáků, objevování matematických
poznatků a formulace hypotéz žáky (obr. 1 a obr. 2).
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