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Matematika je součástí lidské kultury. Připravuje člověka  
do života, její výuka kultivuje. Posiluje pozornost, vnímání,  

umění vidět souvislosti. Proto můžeme tvrdit, že připravuje  
na budoucí povolání i tehdy, když není s touto vědou přímo  

spjaté. Matematika nás učí myslet. 
 

Výuka matematiky nesmí být formální, není to pouhé předávání poznatku.  

Měla by se přiblížit procesu poznání světa. Student se nemá učit nazpaměť,  

aby dostal dobrou známku, ale měl by poznávat a snažit se pochopit.  

Ale ve třídách jsou děti různých typů a zaměření, včetně těch, které se nechtějí učit 

nic. Proto je učitelství velmi složité. A podle mého názoru ani neexistuje nějaký  

recept na nejlepší styl výuky matematiky.  
 

Matematika je těžká. To je potřeba si přiznat. Není úplně možné tvrdit,  

že se ji naučíme hrou. Chápu zastánce těchto idejí, ale jejich optimismus nesdílím. 

Koneckonců, vždy budou učit učitelé. Nebudou-li kvalitní, nebudou dobře učit,  

ať už použijí jakoukoli pedagogickou metodu. 
  

Matematickou gramotností na úrovni n-té třídy k-tého stupně školy rozu-
míme schopnost porozumět matematickému textu (slovnímu, symbolickému 
nebo obrázkovému), schopnost vybavovat si potřebné matematické pojmy, 

postupy a teorie a dovednost řešit úlohy, které nemají problémový charakter. 
K řešení úloh problémového charakteru je třeba určitá míra tvořivosti, která 

představuje vyšší úroveň matematické gramotnosti. Tato úroveň patrně  
nemůže být požadována od celé populace. Základní matematickou gramot-

nost by ovšem měl dosáhnout každý absolvent příslušného typu školy. 
 

Osobně se domnívám, že prioritní je osobnost učitele. Vyučování ale bohužel  
nemá často charakter přirozeného poznávacího procesu, ale stává se pouhým  
předáváním poznatků. To vede k formalismu, biflování, učení bez porozumění.  
V tom spatřuji hlavní příčinu nízké úrovně výsledků matematického vzdělávání  
na našich školách... Základním pro vzdělávání je psychologická stránka věci...  

Pedagogové by se měli snažit o psychologický přístup k výuce,  
který vede ke kladné motivaci žáků. 

Navíc výsledek vzdělávacího procesu není závislý jen na učiteli, ale i na žákovi,  
jeho rodičích, celé společnosti. 
 

Je velké umění kantorské učit matematiku tak, aby z ní měl užitek budoucí matema-
tik, technik, filozof i dělník... Pro efektivní matematické vzdělávání je podstatné učit 

vidět souvislosti a rozumět dobře probíranému učivu… 

Vidět matematiku v okolním světě a vidět souvislosti různých pojmů a jevů 
je podle mého názoru významný rys dobré středoškolské matematiky. 
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Český matematik, vysokoškolský učiteľ, odborník na didaktiku školskej matematiky.                 
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