
HEJNÉHO METODA 

Metoda učení matematiky 

 

Prof. RNDr. Milan Hejný, CSc. (*1936) je předním českým a slovenským 

odborníkem v didaktice matematiky. Vyučoval na několika základních i 

vysokých školách v České republice i na Slovensku. S týmem odborníků 

vypracoval teorii vyučování matematice nazvanou vyučování orientované 

na budování schémat (VOBS) – často označovanou jako „Hejného metoda“. 

Touto metodou učí již přes 750 z 4 100 základních škol v ČR. Českou řadu 

učebnic pro první stupeň základních škol schválilo MŠMT v roce 2007. 

Metoda je založena na respektování 12 klíčových principů: 

1) Budování schémat – Děti ví i to, co jsme je neučili. 

(Např. na otázku „Kolik máte v domě oken?“ neodpovíte ihned, ale po chvilce přemýšlení 

na odpověď přijdete.) 

2) Práce v prostředích – Učíme se opakovanou návštěvou. 

3) Prolínání témat – Matematické zákonitosti neizolujeme. 

4) Rozvoj osobnosti – Podporujeme samostatné uvažování dětí. 

5) Skutečná motivace – Když „nevím“ a „chci vědět“. 

6) Reálné zkušenosti – Stavíme na vlastních zážitcích dítěte. 

7) Radost z matematiky – Výrazně pomáhá při další výuce. 

8) Vlastní poznatek – Má větší váhu než ten převzatý. 

9) Role učitele – Je průvodce a moderátor diskuzí. 

10) Práce s chybou – Předcházíme u dětí zbytečnému strachu. 

11) Přiměřené výzvy – Pro každé dítě zvlášť podle jeho úrovně. 

12) Podpora spolupráce – Poznatky se rodí díky diskuzi. 

Matematické úlohy jsou zařazeny do více než 25 různých prostředí. Prostředí nabízejí úlohy, ve 

kterých se prolíná několik matematických jevů. Úlohy vedou k objevování a experimentování. 

Jednou ze silných stránek práce v prostředích je motivace dětí k práci. Děti mají tedy často pocit, 

že si hrají, a ani nevnímají, kolik různých úkolů vyřeší, než se dostanou k cíli, nevnímají, že se učí 

něčemu novému. Některá prostředí vycházejí z běžného života a z vlastní zkušenosti dětí (např. 

autobus, rodina, krokování, schody), jiná využívají přirozené hravosti dětí (prostředí spjatá 

s řešením rébusů, hlavolamů aj. – pavučiny, hadi, neposedové, barevné trojice, zvířátka dědy 

Lesoně, krychlové stavby). 

Žáci se s náměty jednotlivých prostředí seznamují v jednoduchých úlohách, které postupně 

gradují, rozšiřují se a prostředí se obohacuje. Děti v prostředích pracují opakovaně, čímž se 

v prostředí „zabydlují“ – získávají zde jistotu a ztrácejí strach z matematiky. Úkoly vedou děti 

často ke vzájemné diskuzi. Učí se argumentovat, své názory si obhájit a vysvětlit. Velkou 

výhodou práce v prostředích je i to, že není potřeba dlouhých zadání s vysvětlením. Děti se ve 

známém prostředí dobře orientují, stačí jim jednoduchá formulace úloh bez dalšího 

vysvětlování. 



Jednotlivé matematické jevy jsou zařazovány opakovaně a to v různých prostředích, 

souvislostech a také na různém stupni obtížnosti. Některé úlohy nabízejí více řešení, což 

umožňuje individuální prostor pro děti podle jejich potřeb. Zároveň se děti učí pracovat 

s chybou. Učí se, že mýlit se není nic tak závažného – a pokud se chyby dopustí, snaží se hledat 

jiné řešení, které vede ke správnému výsledku. 

Role učitele se v této metodě učení matematiky velmi posouvá jiným směrem, více do pozadí. 

Z učitele se stává moderátor, organizátor práce v hodině, předkladatel vhodných úloh. Ale 

samotnými aktéry jsou žáci. 

Ukázka příkladů z jednotlivých prostředí: 

•  Autobus (2. ročník, I. díl str. 12)   •   Cyklotrasy (2. ročník, I. díl str. 27)   

 

 

 

 

 

 

•   Krychlové stavby (2. ročník, I. díl, str. 9) •   Neposedové (2. ročník, I. díl, str. 10) 

 

•   Hadi (2. ročník, I. díl, str. 14)  •  Slovní úloha (2. ročník, II. díl, str. 59) 

 

 

 

 
 
 
Podrobnější informace naleznete 

 v Příručce pro rodiče, která se dá volně stáhnout z internetových stránek 
nakladatelství Fraus: https://ucebnice.fraus.cz/file/edee/2015/05/prirucka-
pro-rodice3.pdf, 

 na stránkách věnovaných metodě: http://www.h-mat.cz. 

https://ucebnice.fraus.cz/file/edee/2015/05/prirucka-pro-rodice3.pdf
https://ucebnice.fraus.cz/file/edee/2015/05/prirucka-pro-rodice3.pdf
http://www.h-mat.cz/
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