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Abstrakt
Posledné roky sme svedkami rýchleho pokroku, neustálych zmien a inovácií.

Jednou

z takýchto zmien je taktiež Hejného metóda, ktorá do hodín matematiky prináša nové metódy
výučby. Navyše je vďaka jej inovatívnemu prístupu dobrým kandidátom na prepojenie sveta
matematiky a moderných technológií. Cieľom tejto bakalárskej práce bolo vytvorenie
mobilnej aplikácie na princípoch Hejného metódy, zameranej na prostredie Tabuľka 100.
V prostredí sa žiaci postupne stretávajú so základnými matematickými pojmami, ako sú
násobky, postupnosti a rovnice. Aplikácia bola úspešne otestovaná na cieľovom publiku
a potvrdila vytýčené ciele o intuitívnom a jednoduchom ovládaní.
Kľúčové slová: Hejného metóda, aplikácia, Tabuľka 100

Abstrakt
World today is driven by change, innovation and rapid progress. One of these changes is the
Hejny's method, which is trying to improve maths lessons by bringing new learning
techniques. In addition, thanks to its innovative approach, it is a good candidate for connecting
the world of mathematics and modern technology. This bachelor's thesis aim was to create a
mobile app based on the principles of Hejny's method, specifically targetting the 100s table.
Students will have to gradually face basic mathematical terms, such as multiplication, series
and equations. The application was successfully tested on the target audience and confirmed
the set goals of intuitive and simple operation.
Key words: Hejny’s method, application, Geoboards, Table 100
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Úvod
Napriek tomu, že matematiku považujeme za veľmi dôležitý predmet rozvíjajúci kritické
myslenie, tak ide o jeden z najmenej obľúbených predmetov väčšiny žiakov. Samotná hodina
matematiky sa síce snažila prejsť rôznymi zmenami, ktoré mali hodiny zatraktívniť, avšak tieto
zmeny neboli dostatočne výrazne ani úspešne. Oproti rýchlosti akou sa technológie a svet
okolo nás vyvíja, vyzerá bežná hodina matematiky rovnako ako spred desiatich rokov.
Práve vďaka Hejného metóde, ktorá sa stáva čoraz viac populárnejšou, dokážeme
vyučovacie hodiny matematiky posunúť na modernú úroveň. Hejného metóda je dôkladne
premyslený koncept niekoľkých prostredí, ktoré v žiakoch budujú schopnosť kritický myslieť
a snažia sa vzbudiť radosť z učenia sa matematiky.
Nakoľko sa technológie stávajú neoddeliteľnou súčasťou bežného života, je dôležitá ich
implementácia aj v školskom prostredí. Hlavne v súčasnosti, kedy nám pandémia COVID-19
ukázala výhody ich plného využitia. Na to je veľmi dobre prispôsobená aj Hejného metóda,
ktorú môžeme, vďaka jej konceptu prostredí, reprezentovať pomocou aplikácii v mobilných
zariadeniach.
Cieľom tejto bakalárskej práce je vytvorenie androidovej aplikácie pre mobilné
a tabletové zariadenia, zaoberajúcej sa prostredím Tabuľka 100. Táto aplikácia bude slúžiť ako
pomôcka pri výučbe, ktorá žiakov postupne oboznámi so spoločnými násobkami,
postupnosťami, rovnicami a neposlednom rade precvičí ich schopnosti spočítavania
a odpočítavania.
V práci sa najprv pozrieme na požiadavky pri tvorbe edukačného softvéru. Vysvetlíme si
vlastnosti a princípy Hejného metódy a bližšie si objasníme prostredie Tabuľka 100. Následne
si predstavíme grafické rozhranie aplikácie, implementáciu a popíšeme si proces jej
testovania.

1 Východisková kapitola
V tejto kapitole sa zoznámime s edukačným softvérom pre deti. Pozrieme sa na jeho
základné vlastnosti a požiadavky, ktoré je nutné pri vývoji dodržať. Ďalej si detailnejšie
rozoberieme Hejného metódu a priblížime si jej kľúčové princípy. Objasníme si prostredie
Tabuľka 100 a v závere si ukážeme podobné bakalárske práce, ktoré pri tvorbe implementovali
Hejného metódu.

1.1 Edukačný softvér
V dnešnej dobe sú digitálne technológie neoddeliteľnou súčasťou nášho života. Stávajú
sa čoraz dokonalejšie, aby nám čo najviac uľahčili a spríjemnili akýkoľvek aspekt života.
V poslednom období si tento trend začínajú všímať, či už školské zariadenia alebo aj samotní
učitelia. Svojím žiakom sa snažia vyučovanie čo najviac zefektívniť a obohatiť modernými
princípmi vyučovania, ktoré im umožňujú využívanie širokého spektra rôznych druhov
edukačných softvérov.
Edukačný softvér je taký softvér, ktorý je vytvorený špeciálne pre vyučovanie ako
nástroj pre učiteľov na učenie alebo pre študentov na učenie sa [3]. Edukačný softvér dáva
žiakom lepšie možnosti precvičovania učiva, ponúka priestor k individuálnemu prístupu ku
každému žiakovi a v neposlednom rade nahrádza veľké množstvo učebných pomôcok, ktoré
by inak v takom množstve nemohli byť poskytnuté všetkým žiakom[1].
Vďaka edukačným softvérom, dokážu učitelia simulovať procesy, ktoré sú inak ťažko
opísateľné slovami. Nastaviť každému žiakovi vlastné a individuálne tempo, ktoré mu
zabezpečí rýchlejšie napredovanie v danej problematike. Samotné edukačné softvéry sú
tvorené tak, aby žiaka čo najviac motivovali objavovať a učiť sa[1].
Na kvalitný edukačný softvér sa môžeme pozerať ako na múdry „papier“ (na ploche
obrazovky), ktorý nám pomáha experimentovať, manipulovať s objektami, aktívne objavovať
vzťahy a zákonitosti, skúmať a konštruovať [8]. Pri jeho vývoji je potrebné dodržiavať určité
požiadavky, ktoré nám zabezpečia kvalitu daného softvéru[2]:

▪

Ako každý softvér tak aj edukačný má byť stabilný a svojím používateľom
poskytovať vysoký technický, technologický a používateľský komfort.

▪

Prezentovaný digitálny obsah má dôkladne, metodicky správne, kvalitne a
podrobne mapovať danú problematiku, zohľadňovať pedagogicko-psychologické
aspekty učenia sa, rešpektovať učebné osnovy a využívať najmodernejšie
technológie spracovania informácií.

▪

Ovládanie edukačného softvérového produktu má byť jednoduché a intuitívne.
Používateľské grafické rozhranie musí byť prehľadné a zvolené nástroje na
ovládanie softvéru jasné a zrozumiteľné.

▪

Digitálny obsah má byť otvorený, ponúkať rôzne interaktívne edukačné aktivity
podporujúce učenie a poznávanie, poskytovať spätnú väzbu a v maximálnej možnej
miere využívať vizualizáciu a multimédiá.

▪

Edukačný softvér (komplexné vzdelávacie prostredie, softvérový modul alebo
doplnok) musia dopĺňať rôzne podporné didaktické materiály, pracovné listy,
metodické príručky, ako s jeho digitálnym obsahom správne (primerane a vhodne)
pracovať a zmysluplne ho používať vo vyučovaní.

Obr. 1 Hodnotenie edukačného softvéru

1.2 Hejného metóda
Ak by sme sa dnešných detí opýtali na ich najmenej obľúbený predmet, tak by vo
väčšine odpovedí figurovala matematika. Matematika si za roky školstva prešla rôznymi
zmenami, či už ide o úpravu osnov alebo množstva učiva. Avšak samotná podstata a princíp
učenia ostal po celé roky nezmenený. Súčasne hodiny matematiky sú založené na pamätaní si

postupov a vzorcov, ktoré sa deti mechanicky učia. Táto forma učenia vyvoláva vo väčšine
žiakoch strach a odpor k matematike, následkom čoho ju berú ako otravnú povinnosť, ktorou
si musia prejsť[4].
Nad riešením daných problémov sa už zamýšľalo viacero ľudí, medzi ktorých môžeme
zaradiť aj matematika Milana Hejného. Ten sa v roku 1974 rozhodol, že svojho syna začne učiť
vlastnými postupmi. Počas rokov sa mu za pomoci niekoľkých spolupracovníkov podarilo
publikovať ucelené myšlienky novej metódy, ktorá neskôr dostala názov Hejného metóda[5].
Hejného metóda je postavená na rešpektovaní dvanástich princípov, ktoré v žiakoch
budujú schopnosť kritický myslieť, analyzovať rôzne problémové situácie a hľadať nové
riešenia, či už samostatne alebo v tíme[6]. Milan Hejný na jednej zo svojich prednášok povedal:
„Vysvetľujeme, poučujeme a deti nútime reprodukovať a imitovať nás samých. Žiaci sú
schopní vymyslieť celú matematiku sami, tým že dostanú úlohu, riešia ju a diskutujú o nej,
teda sa v ich hlavách tvoria určité logické schémy a nie pravidlá.“[4]

1.2.1 Dvanásť princípov Hejného metódy:
Táto podkapitola je spracovaná podľa [4,5,6].
1.

Budovanie schém – dieťa vie aj to, čo sme ho neučili. Dieťa má v hlave veľké množstvo

informácií, ktoré ale nevie okamžite použiť. Na ich uvedomenie využije práve nejaký typ
schémy. Schéma je súhrn poprepájaných informácií týkajúcich sa známeho prostredia.
Napríklad, ak dieťaťu položíme otázku koľko okien sa nachádza u neho doma. Okamžite nám
odpoveď nepovie, avšak pri zamyslení a predstavení si vlastného bytu, nám po chvíli povie
celkom jednoznačnú odpoveď. Súbor takýchto informácii môžeme nazvať schémou domova.

2.

Práca v prostrediach – Učíme sa opakovanou návštevou. Dieťa sa vie na úlohu sústrediť

najlepšie vtedy, ak dobre pozná prostredie, v ktorom ju rieši. Hejného metóda obsahuje
približne 25 prostredí, ktoré sú navrhnuté tak, aby zachytili rôzne typy premýšľania u detí. Ak
dáme dieťaťu príklad nadväzujúci na rovnakú schému, ale v rôznych prostrediach, dokážme si
tým overiť správnosť pochopenia danej schémy.

3.

Prelínanie tém – Matematické zákonitosti neizolujeme. V Hejného metóde sa na

vyučovanie matematiky pozeráme z úplne iného pohľadu. Dieťaťu informácie nehovoríme
priamo cez fakty alebo poučky. Namiesto toho sa ich snažíme podať cez schémy, ktoré sú
dieťaťu dobre známe.

4.

Rozvoj

osobnosti

–

Podporujeme

samostatné

uvažovanie

detí.

Jednou

z najdôležitejších myšlienok Hejného metódy je naučiť deti argumentovať, vyhodnocovať
informácie a vedieť o nich diskutovať. Je dôležité, aby si dieťa vedelo na základe úsudku
vytvoriť vlastný názor, ale taktiež prijať a rešpektovať odlišný. V dieťati týmto budujeme
základy sociálneho a morálneho správania.

5.

Skutočná motivácia – Keď "neviem" a "chcem vedieť". Úlohy využívajúce Hejného

metódu by mali byť spracované tak, aby dieťa ich riešenie bavilo. Správna motivácia je tá,
ktorá vychádza z vnútra a nemusí byť vynucovaná. Dieťa by malo na správne riešenie prísť
vlastnou alebo kolektívnou snahou.

6.

Reálne skúsenosti – Staviame na vlastných zážitkoch dieťaťa. Pri práci s dieťaťom sa

snažíme, čo najviac využívať jeho doterajšie skúsenosti, ktoré mu výrazne uľahčia dôjsť
k všeobecnému úsudku.

7.

Radosť z matematiky – Výrazne pomáha pri ďalšej výučbe. Jednou z najlepších odmien,

aké môže žiak dostať, je pochvala a uznanie, či už od učiteľa alebo spolužiakov. Žiak má radosť
z vlastných pokrokov, ktoré ho následne ďalej motivujú a dodávajú mu odhodlanie aj do
budúcich výziev.

8.

Vlastný poznatok – Má väčšiu váhu než ten prevzatý. Učiteľ necháva žiakov, nech na

odpoveď prídu sami. Ak napríklad necháme žiaka poskladať trojuholník z drievok, zoberie
postupne jedno, druhé, až dokým nezistí, že pri troch drievkach došiel k odpovedi. Ak mu
zadáme úlohu vytvoriť väčší trojuholník, zoberie postupne, štvrté, piate a pri šiestom opäť
zistí, že dospel k odpovedi. Takýmto postupom nechávame dieťa hľadať vlastné súvislosti
a vytvárať vlastné poznatky.

9.

Rola učiteľa – Sprievodca a moderátor diskusií. Rolou učiteľa na klasickej hodine

matematiky je byť autoritou, ktorá prednáša a opisuje nové učivo. V Hejného metóde má
učiteľ úplne odlišnú rolu. Vysvetľovanie a premýšľanie necháva na žiakoch, kým on sám sa
snaží byť akýmsi sprievodcom a moderátorom diskusie, ktorý ju usmerňuje správnym
smerom.

10.

Práca s chybou – Predchádzame zbytočnému strachu detí. Chyby sú bežnou súčasťou

našich životov a vedia nám poskytnúť najlepšiu skúsenosť. Taktiež aj Hejného metóda využíva
chyby ako prostriedok učenia a zdokonaľovania sa. Učitelia chyby u detí podporujú
a nechávajú ich samé na chybu prísť a vysvetliť ju.

11.

Primerané výzvy - Pre každé dieťa zvlášť podľa jeho úrovne. Úlohy využívajúce Hejného

metódu sú navrhnuté tak, aby boli rôznych obťažností. To zabezpečí, že sa aj slabším žiakom
podarí nejaký príklad vyriešiť. Na druhu stranu tým šikovnejším predkladáme stále nové výzvy,
ktoré ich majú neustále motivovať.

12.

Podpora spolupráce – Poznatky sa rodia vďaka diskusii. Nikto nie sme rovnakí

a každému z nás vyhovuje niečo iné. Rovnaké pravidlo, by sme mohli použiť aj pri vyučovaní.
Niektorým žiakom vyhovuje práca v dvojiciach či skupinách, iným zas radi pracujú
samostatne. Konečný výsledok úlohy sa však rodí na základe spolupráce všetkých. Žiaci
o danom výsledku navzájom diskutujú, vysvetľujú si, ako sa k danému výsledku dopracovali
a neustále premýšľajú o svojich postupoch riešenia.

1.3 Prostredie Tabuľka 100
Hejného metóda využíva pri svojej výučbe rôzne prostredia(autobus, geodoska,
výstavisko, hady,...). Jedným z týchto prostredí je Tabuľka 100. Prostredie Tabuľka 100 je
tabuľka rozdelená na sto políčok, umiestnených do mriežky 10x10 s číslami od 1 do 100(ukážka
na obrázku 2).

Obr. 2 Tabuľka 100

Tabuľka 100 je aritmetické prostredie, ktoré vďaka organizácii čísel do štvorcovej
tabuľky, poskytuje žiakom lepší prehľad o závislostiach medzi číslami(nad číslom je hodnota 10, pod číslom +10, vľavo -1, vpravo +1). Jej základnou úlohou je precvičenie aritmetických
operácii. Naviac, pri dlhšom používaní v nej žiaci postupne začínajú objavovať násobky
a súvislosti medzi spoločnými násobkami(2 ,3, 6, ...), taktiež narazia na rovnice, postupnosti
a celkovo im pomôže lepšie pochopiť princíp desiatkovej sústavy[9].

1.3.1 Variácie Tabuľky 100
Vo vyučovacom procese Hejného metódy je najčastejšie používaná, už vyššie opísaná
Tabuľka 100(1-100). Existujú ale aj iné typy stovkových tabuliek, napríklad tabuľka 0-99. Jej
výhodou oproti Tabuľke 100(1-100) je, že všetky čísla v jednom rade začínajú rovnakou
číslovkou(s výnimkou prvého riadku), čo môže deťom pripadať ako logickejšie. Tabuľky 0-99
a 1-100 sú určené pre žiakov vyšších ročníkov(5, 6, 7, ...), avšak ak tabuľku trochu upravíme,
dokážeme na nej deti učiť aj základným počtom sčítania a násobenia. Na obrázku 3 vidíme
upravené tabuľky sčítania a násobenia.

Obr. 3 Tabuľka sčítania a násobenia

Tabuľka sčítania obsahuje v ľavom hornom rohu znak sčítania, ktorý nám hovorí, že
hodnoty v tabuľke sú výsledkom sčítania ich záhlaví. Tabuľka násobenia funguje na rovnakom
princípe ako tabuľka sčítania s tým rozdielom, že sa v nej namiesto operácie sčítania používa
operácia násobenia. Za spomenutie stojí taktiež tabuľka 1-120, ktorú sa rozhodli niektorý
učitelia využívať z dôvodu, že veľa detí sa na tabuľke naučí počítať a pracovať s číslami do 100,
ale nevedia čo pokračuje po čísle 100[7].

1.3.2 Existujúce riešenia prostredia Tabuľka
100
Pomôcky požívané pri výučbe v prostredí Tabuľka 100 by sme mohli rozdeliť do dvoch
kategórií, na hardvérové a softvérové riešenia. Medzi hardvérové riešenia môžeme zaradiť
drevenú tabuľku, do ktorej je možné uložiť sto štvorčekov alebo najbežnejšie využívanú
pomôcku, papier.

Obr. 4 Tabuľka 100 z papiera

Na obrázku 4 môžeme vidieť veľmi často využívanú papierovú tabuľku, ktorá slúži ako
pomôcka na vyučovacích hodinách. Ide o lacnú variantu, ktorá žiakovi ponúka bezprostrednú
interakciu s tabuľkou. Jej veľkou výhodou je, že ju je možné poskytnúť každému žiakovi
samostatne, avšak po pár úlohách prichádzame na jej hlavný nedostatok. Tabuľka začne byť
príliš rýchlo neprehľadná a nemožno ju použiť v nasledujúcich úlohách. Je nutné poskytnúť
žiakom nové tabuľky, aby v nich použité tabuľky nevzbudzovali zmätok.
Koncept papierovej tabuľky vieme odkopírovať a použiť ho pri vytvorení softvérového
riešenia. Výhodou softvérového riešenia je možnosť vyčistenia tabuľky. To nám vyrieši najväčší
problém papierovej tabuľky, kedy bolo po pár úlohách potrebné poskytnúť žiakom novú
tabuľku.

Jedno

takéto

riešenie

sa

mi

podarilo

nájsť

na

stránke:

https://www.abcya.com/games/interactive_100_number_chart (zobrazené na obrázku 5)

Obr. 5 softvérové riešenie Tabuľky 100

Napriek pozitívnej možnosti čistenia tabuľky, nie je ani toto softvérové riešenie
dokonalé. Každé políčko môže v danom riešení obsahovať len jednu farbu, čo žiakom sťaží
objavenie súvislostí medzi rovnakými násobkami tabuľky. Taktiež toto riešenie neobsahuje
žiadnu možnosť farbenia viacerých políčok naraz alebo jedným ťahom.
Pravdepodobne najväčšou stránkou využívajúcou Hejného metódu v softvérových
riešeniach je https://www.matika.in . Môžeme na nej nájsť množstvo prostredí pre rôzne
ročníky. S pribúdajúcim ročníkom sa taktiež zvyšuje obťažnosť úloh v daných prostrediach. Na
stránke nájdeme aj úlohy pre prostredie Tabuľka 100, ktoré autori navrhli pre 6. a 7. ročník
základných škôl(ukážka na obrázku 6). Stránka nám ponúkne dva typy výpočtových úloh.
V prvom type je potrebné vypočítať výsledok sčítania dvoch alebo troch čísel(závisí to od
obťažnosti), zatiaľ čo druhý typ úlohy má tvar rovnice, kde žiak vidí výsledok, ale musí nájsť
číslo, z ktorého dostane určený výsledok. Samotná stránka má navrhnuté príjemne grafické
rozhranie, no predsa som pri prostredí Tabuľka 100 narazil na zopár nedostatkov. Ako prvý by
som spomenul samotný počet typov príkladov. Prvé dva typy sú v danom prostredí veľmi

výstižne, avšak po chvíli vás neustále opakujúce sa dva typy príkladov prestanú baviť. Ďalším
nedostatkom je prevedenie samotných typov príkladov, ktoré vo mne vzbudzuje skôr pocit
formy testu ako zábavnej softvérovej aplikácie. Ako posledný nedostatok by som vypichol
využitie samotnej Tabuľky 100. Stránka využíva tabuľku iba ako ilustračnú pomôcku bez
možnosti jej úprav alebo prác na nej.

Obr. 6 Prostredie Tabuľka 100 na stránke matika.in

1.4 Predchádzajúce bakalárske práce na tému
Hejného metódy
Na tému Hejného metódy a jej využitia v prostrediach vzniklo v posledných rokoch
niekoľko bakalárskych prác. Dané bakalárske práce sú kvalitne spracované a prinášajú vecné
poznatky a pripomienky z tvorby softvérových riešení. Môžeme preto dané bakalárske práce
brať ako inšpiráciu pre naše riešenie. Predstavíme si dve najnovšie práce, ktoré vznikli minulý
rok.

1.4.1 Prostredie výstavisko
Toto softvérové riešenie je výsledkom bakalárskej práce Adama Olšakovského z roku
2021[10]. Úlohy v aplikácií sú zamerané na získanie skúsenosti s číselnými radmi a taktiež
deťom zlepšuje orientáciu v rovine. Dieťa sa počas prechádzania úloh snaží prísť na čo
najlogickejšiu stratégiu, ktorá v ňom postupne zlepšuje predvídanie.
Aplikácia má príjemné grafické prostredie, ktoré je spracované moderne a nanajvýš
intuitívne. Prostredie je rozdelené do piatich úrovní, v ktorých sa postupne zvyšuje gradácia
úloh. Cieľom v úlohách je zoradiť čísla do štvorcovej siete tak, aby na seba postupne
nadväzovali.

Obr. 7 Prostredie výstavisko

1.4.2 Prostredie drievka
Daná aplikácia vznikla ako súčasť bakalárskej práce Marie Pikuleva z roku 2021[11].
Prostredie drievka je geometrické prostredie, v ktorom dieťa postupne spoznáva geometrické
tvary a ich vlastnosti. V priebehu úloh bližšie analyzuje základné geometrické tvary(štvorec,
obdĺžnik, trojuholník) a sám pri tom prichádza na ich vlastnosti. Napríklad počet hrán a
vrcholov alebo samotná veľkosť daného tvaru.
Aplikácia je rozvrhnutá do piatich odlišných úrovní, ktorým sa prirodzene sťažuje
obťažnosť. V úvodných dvoch leveloch sa žiak zoznamuje s prostredím, jeho funkcionalitou
a ovládaním. V nasledujúcich leveloch žiak začína pracovať s danými geometrickými útvarmi
a spoznáva ich vlastnosti. Napríklad zistí, že spojením troch menších trojuholníkov dokáže
vytvoriť ďalší, väčší trojuholník. To žiakovi pomáha v rozvoji vzťahového myslenia.
Aplikácia má pomerne prijemne grafické prostredie, ktorého dojem však ruší nezakrytá
horná lišta. Taktiež sa občas stáva, že pri práci s farebnými drievkami sa nepodarí vybrať
správnu farbu. Dané riešenie je inak veľmi prijemne a intuitívne spracované.

Obr. 8 Prostredie drievka

2 Návrh
Jednou z najdôležitejších častí pri vývoji aplikácie je vytvorenie podrobného návrhu.
Dôkladne premyslený a spracovaný návrh nám následne uľahčí implementáciu celej aplikácie.
Prvou dôležitou časťou bol návrh primeraného grafického prostredia. Ide o jeden z hlavných
faktorov, podľa ktorého žiaci danú aplikáciu hodnotia. Druhou podstatnou časťou je
navrhnutie úloh a ich následne rozdelenie do úrovni. Pri tejto časti nám výrazne pomáhala
konzultantka práce pani RNDr. Dagmar Môťovská, PhD, ktorá nám poskytla vzorové typy
príkladov. Bonusovou časťou je takzvaný obchod, v ktorom si žiak dokáže sám upravovať
vzhľad aplikácie.

2.1 Logika úloh a ich rozdelenie do úrovní
Rozdelenie úloh podľa obťažnosti je kľúčovým faktorom úspešnej aplikácie. Preto sme
sa pri návrhu ako úloh, tak aj úrovni snažili vytvoriť primeranú gradáciu náročnosti. Gradácia
by nemala byť príliš pomalá, aby sme žiaka nenudili, ale ani príliš rýchla, čo môže mať za
následok odradenie žiaka od ďalšieho riešenia. Úlohy sme sa rozhodli rozložiť do štyroch
rozdielnych úrovní po desiatich až pätnástich úlohách. Pri prvom spustení aplikácie má žiak
odomknutú len prvú úroveň. Zvyšné úrovne sa odomykajú po úspešnom vyriešení určitého
množstva úloh predchádzajúcej úrovne.

2.2 Grafické rozhranie
Keďže aplikáciu vyvíjame pre žiakov štvrtého až šiesteho ročníka základných škôl, snažili
sme sa tomu čo najviac prispôsobiť aj grafické prostredie. Na tejto časti sme si dali obzvlášť
záležať, pretože prvý dojem po otvorení aplikácie je pre žiakov tohto veku nesmierne dôležitý.
Kládli sme dôraz na prehľadnosť a jednoduchosť, ktorá žiakom zabezpečí bezproblémové
orientovanie sa v aplikácii. Taktiež sme sa snažili navrhnúť jednotný dizajn, ktorý je čo najviac
očistený od nepotrebných textov.

2.2.1 Pomôcka Tabuľka 100
Ako prvú navrhneme pomocnú tabuľku, ktorá bude slúžiť ako pomôcka pri každej úrovni.
Jej prevedenie sme sa snažili vytvoriť jednoduché a intuitívne na ovládanie. Obrázok 9 nám
zobrazuje grafické prostredie pomocnej Tabuľky 100. V jeho strede sa nachádza štvorcová
tabuľka 10x10. Políčka v danej tabuľke sú z časti priehľadné, aby cez nich bolo vidieť aktuálne
pozadie. Aktuálne zvolené pozadie je rovnaké v celej aplikácií. Pod tabuľkou sa nachádza jeden
alebo dva rady farebných guličiek, ktoré symbolizujú akou farbou je možné do tabuľky farbiť.
Aktuálne zvolená farba má hrubší okraj a vo svojom strede čiernu guličku. Na spodnej časti
displeja sa nachádzajú tri tlačidla, ktoré svojou grafikou reprezentujú svoju funkcionalitu.
V ľavej časti sa nachádza tlačidlo späť, ktoré má tvar šípky vľavo. V strede je tlačidlo
skry/zobraz a má tvar oka alebo preškrtnutého oka. Nakoniec v pravom rohu je tlačidlo vyčisti,
ktoré má tvar metly.

Obr. 9 Obrazovka pomocnej tabuľky

2.2.2 Úvodné menu
Nakoľko je aplikácia určená pre školy, snažili sme sa aj jej prostredie navrhnúť tak, aby
pôsobila školským dojmom. Po otvorení aplikácie sa žiakovi zobrazí školská tabuľa s tromi
rôznymi tlačidlami(zobrazené na obrázku 10). Tlačidla majú svojou grafikou pôsobiť ako
nakreslené kriedou. Prvé tlačidlo nás presmeruje na menu úrovní, druhé do obchodu a tretie
nám otvorí pomocnú Tabuľku 100. V ľavom hornom rohu sa nachádza symbol diamantu a ich
aktuálne vlastnený počet.

Obr. 10 Obrazovka úvodného menu

2.2.3 Menu úrovni
Menu úrovní má podobný dizajn ako úvodné menu. Ako môžeme vidieť na obrázku 11,
namiesto troch bielych tlačidiel sa na tabuli nachádzajú štyri tlačidla s farebnými číslami, ktoré
reprezentujú samotné úrovne (zobrazené na obrázku 9). Pre jednotnejší dizajn sme sa rozhodli
každej úrovni priradiť farbu, preto je každé číslo vyfarbené vo farbe úrovne, ktorú predstavuje.

Keďže žiak na začiatku nemá prístup do každej úrovne, museli sme neprístupne úrovne odlíšiť.
Zamknuté úrovne majú bledšiu farbu a prekrýva ich symbol zámku, ktorý ma žiakovi naznačiť,
že k danej úrovni ešte nemá prístup. V ľavom spodnom rohu sa nachádza tlačidlo späť, ktoré
je jednotné pre všetky obrazovky aplikácie.

Obr. 11 Obrazovka úvodného menu

2.2.4 Obchod
Keďže žiaci štvrtého až šiesteho ročníka sú stále len deti, zamýšľali sme sa, ako im prácu
s aplikáciou spríjemniť a motivovať ich k riešeniu ďalších úloh. Môžeme predpokladať, že aj
keď ide o náučnú školskú aplikáciu, pre dieťa to je podvedome stále istá forma hry. Preto sme
sa určitú spoločnú vlastnosť hier rozhodli aplikovať aj do našej aplikácie. Touto vlastnosťou je
vlastné grafické vylepšovanie hry na základe vášho dosiahnutého postupu. Vďaka nej vás hra
neustále motivuje pokračovať v hraní.

Obr. 12 Obrazovka obchodu

Danú vlastnosť sme do našej aplikácie aplikovali tak, že žiak za každú dokončenú obťažnosť
v úrovniach dostane dva diamanty. Následne žiak cez hlavné menu prejde do obchodu, kde
môže získané diamanty využiť(zobrazené na obrázku 12). Dlhšie sme sa zamýšľali aké grafické
úpravy žiakovi poskytnúť, až sme sa rozhodli pre tri typy úprav. Zmenu pozadia, zmenu farby
tabule a dokupovanie farieb do pomocnej Tabuľky 100. Na obrázku 13 môžeme vidieť príklady
grafického prostredia aplikácie po vlastných úpravách. Hlavným cieľom tohto obchodu je žiaka
motivovať k riešeniu ďalších úloh a zároveň mu tým spríjemniť zážitok z používania aplikácie.

Obr. 13 Ukážky vlastných grafických úprav

2.2.5 Obrazovky úrovní
Obrazovky úrovní môžeme rozdeliť do dvoch typov, podľa toho či pracujeme s Tabuľkou
100 alebo zadávame konkrétnu odpoveď. Všetky úrovne však majú niekoľko spoločných
znakov. Na vrchu každej úrovne sa nachádza farebný obdĺžnik s hlavou postavičky, ktorá
žiakovi zadáva aktuálnu úlohu. V pravej časti tohto obdĺžnika sa nachádza kruhový indikátor
postupu, ktorý sa postupne zafarbuje podľa toho, koľko úloh je v danej úrovni vyriešených. Na
spodnej časti obrazovky sa nachádzajú tri tlačidlá. Skôr spomenuté tlačidlo späť, tlačidlo
skontroluj, ktoré ma tvar zelenej fajky, a tlačidlo pomocnej Tabuľky 100. Taktiež sa v každej
úrovní nachádzajú skryté obrázky „fajky“ a „X“, ktoré žiakovi signalizujú správne alebo
nesprávne vyriešenie úlohy.

2.3 Prvá úroveň
Žiakovou úlohou v prvej úrovní je vyfarbovanie tabuľky, preto sme do stredu obrazovky,
medzi farebný obdĺžnik a tlačidlá, vložili tabuľku 10x10 a jednu konkrétnu farbu, ktorá je
náhodne zvolená pre každú úlohu(ukážka na obrázku 14). Všetky úrovne majú svoje skryté
menu, ktoré sa zobrazí pri odomknutí novej úrovne alebo kliknutí na farebný obdĺžnik. Toto
menu obsahuje tri tlačidlá: vytvorenie vlastnej úlohy, pokračovanie v úrovni, návrat do
menu/prejsť na ďalšiu úroveň. Tlačilo vytvorenia vlastnej úlohy je žiakovi sprístupnené až po
odomknutí nadchádzajúcej úrovne. Tejto úrovni sme priradili svetlo zelenú farbu.

Obr. 14 Obrazovka prvej úrovne

Úlohy prvej úrovne majú spočiatku zoznamovací charakter, kedy sa žiak učí ovládať
Tabuľku 100. Jej primárnym cieľom je, ale oboznámiť so spoločnými násobkami a vybudovať
pomyslenú Tabuľku 100 v žiakovej hlave. Úlohy sme rozdelili do piatich obťažností, pričom
každá obťažnosť sa skladá z troch prepojených úloh. V nich je žiakovou úlohou vyfarbiť všetky
násobky konkrétneho čísla. Vyfarbovanie tabuľky je ťažšie tým, čím väčšie násobky je potrebné

vyfarbiť. Po dokončení štvrtej úrovne sa žiakovi odomkne prístup do druhej úrovne a možnosť
vytvorenia vlastnej úlohy.
Gradácia úloh a obťažností :
Úlohy 1. – 3. (prvá obťažnosť) – Aby sme zabezpečili, že sa žiak naučí ovládať tabuľku,
začneme najjednoduchšími násobkami, teda násobkami čísla dva. Po úspešnom vyfarbení
všetkých násobkov čísla dva, ostanú políčka v tabuľke vyfarbené a nasleduje úloha vyfarbiť
inou farbou všetky násobky trojky. Poslednou úlohou prvej obťažnosti je vyfarbiť násobky
šestky, čiže spoločný násobok dvojky a trojky(zobrazené na obrázku 15 vľavo). Už tu si
môže žiak prvýkrát všimnúť, že v tretej úlohe vyfarbuje len tie políčka, ktoré sú súčasne
vyfarbené ako násobky dvojky a trojky.
Úlohy 4. – 6. (druhá obťažnosť) – Ak žiak úspešne dokončí predchádzajúcu obťažnosť,
celá tabuľka sa vyčistí a dostane nové úlohy z nasledujúcej obťažnosti. V štvrtej úlohe ide
o násobky jedného z čísel 4, 5, 7. V piatej úlohe násobky trojky a šiestej úlohe násobky
čísla, ktoré je výsledkom vynásobenia prvého vygenerovaného čísla a trojky. Tu by si už
žiak mal uvedomiť, že znovu nevyfarbuje žiadne nové políčko, ale len tie, ktoré sú súčasne
vyfarbené zo štvrtej a piatej úlohy.

Obr. 15 Tabuľky z prvej(2,3,6) a druhej(4,3,12) obťažnosti

Úlohy 7. – 9. (tretia obťažnosť) – V tretej obťažnosti už nebudeme žiaka nabádať na
spoločné násobky. Cieľom nasledujúcich troch obťažností je žiakovi viac priblížiť Tabuľku

100. V úlohách sedem až deväť vygenerujem tri rozdielne čísla z intervalu dva až desať
a necháme ho vyfarbiť ich násobky.
Úlohy 10. – 12. (štvrtá obťažnosť) – Pre zabezpečenie gradácie sme sa pri štvrtej
obťažnosti rozhodli použiť takzvanú „slepú tabuľku", ktorá je zobrazená na obrázku 16. Z
tabuľky odstránime všetky čísla a žiakovou úlohou je následne vyfarbovať násobky čísel
jedenásť, desať a sedem.
Úlohy 13. – 15. (piata obťažnosť) – Piata obťažnosť má rovnaké vlastnosti ako štvrtá, s tým
rozdielom, že trojica čísel je generovaná náhodne z intervalu dva až dvadsať. Po dokončení
piatej obťažnosti sa zložitosť úloh už nestupňuje. Žiak bude neustále dostávať nové úlohy
s vlastnosťami piatej obťažnosti.

Obr. 16 Tabuľky zo štvrtej (11,10,7) a piatej (18,13,11) obťažnosti

2.3.1 Editor prvej úrovne
Ako môžeme vidieť na obrázku 17, editor prvej úrovne využíva podobné prostredie ako
tretia úroveň, s tým rozdielom, že sa vo vrchnom obdĺžniku nachádza tlačidlo na prepínanie
medzi obrazovkou tabuľky a obrazovkou na zadanie odpovede.
V tomto editore dostane zadávajúci žiak za úlohu vybrať si jedno číslo a v tabuľke vyfarbiť
všetky jeho násobky. Aplikácia následne skontroluje, či žiak správne vyfarbil všetky násobky
jedného čísla. Ak žiak nevyfarbí všetky násobky alebo zafarbí nejaké políčko navyše, aplikácia

ho upozorní, že tabuľku nevyfarbil správne. Po úspešnom vyfarbení je časť zadávajúceho žiaka
hotová. Zariadenie s aplikáciou môže predať spolužiakovi. Žiak, ktorý úlohu z editora rieši,
uvidí vyfarbenú tabuľku, s ktorou už nemôže manipulovať. Jeho úlohou je podľa vyfarbených
políčok zistiť o násobky akého čísla sa jedná.

Obr. 17 Obrazovky editora prvej úrovne

2.4 Druhá úroveň
Pre druhu úroveň sme zvolili oranžovú farbu. Nakoľko je v tejto úrovni potrebné zadávať
konkrétnu odpoveď, museli sme tomu prispôsobiť aj prostredie úrovne. Obrázok 18 zobrazuje
grafické rozloženie komponentov. V strede sa nachádza zmenšená školská tabuľa, na ktorú
žiak píše svoju odpoveď. Pod ňou je modrý obdĺžnik s ceruzkou, ktorý reprezentuje klávesnicu
aplikácie.

Obr. 18 Obrazovka druhej úrovne

Druhá úroveň pracuje so špeciálnym zápisom príkladu pre Tabuľku 100. Jedná sa o zápis
S(X Z) = Y, kde „X“ reprezentuje číslo z intervalu jeden až sto, „Z“ reprezentuje jeden znak alebo
kombináciu znakov ￬, ￪, ⟵,⟶ a “Y“ reprezentuje výsledok zápisu(ukážka na obrázku 19).
Výsledok zápisu sa vypočíta ako súčet čísla „X“ a cesty „Z“. Úlohy s týmto zápisom sme rozdelili
do troch typov a štyroch obťažností. Cieľom úrovne je žiakovi priblížiť prácu s týmto zápisom
a taktiež precvičovanie využitia Tabuľky 100. Pri riešení akejkoľvek úlohy má žiak k dispozícií
pomocnú Tabuľku 100, ktorú si otvorí po kliknutí na tlačidlo v pravom dolnom rohu. Po
úspešnom dokončení tretej obťažnosti sa žiakovi rovnako, ako v prvej úrovni odomyká
nasledujúca úroveň a možnosť vytvorenia vlastnej úlohy.
Gradácia úloh a obťažností :
Úlohy 1. – 3. (prvá obťažnosť) – V prvých troch úlohách je použitý prvý typ úloh, kedy
žiak dostane konkrétne číslo „X“ z Tabuľky 100 a jeden znak „Z“. Jeho úlohou je na základe
daného „X“ a „Z“ vyrátať súčet dvoch čísel „Y“ (zobrazené na obrázku 19 vľavo).

Úlohy 4. – 6. (druhá obťažnosť) – V druhej obťažnosti prejdeme k druhému typu úloh.
Žiak dostane výsledok súčtu „Y“ a jeden znak „Z“. Jeho úlohou je na základe daného
výsledku „Y“ a znaku „Z“ vyrátať pôvodné číslo „X“ (zobrazené na obrázku 19 vpravo).
Týmto spôsobom sa žiak stretáva s rovnicami bez toho, aby sme mu museli vysvetľovať
princíp rovníc.

Obr. 19 Úlohy z prvej a druhej obťažnosti

Úlohy 7. – 9. (tretia obťažnosť) – Pri tretej obťažnosti sa dostávame k poslednému typu
úloh, kedy žiak dostane čísla „X“, „Y“ a jeho úlohou je nájsť taký znak „Z“, aby platil daný
zápis(zobrazené na obrázku 20 vľavo).
Úlohy 10. – 12. (štvrtá obťažnosť) – V poslednej obťažnosti najprv každej úlohe
náhodne vyberieme typ a zvýšime náročnosť tým, že v zápise za „Z“ dosadíme kombináciu
dvoch náhodných znakov.

Obr. 20 Úlohy z tretej a štvrtej obťažnosti

2.4.1 Editor druhej úrovne
Obrázok 21 nám zobrazuje obrazovky editora druhej úrovne, ktorý má rovnaké prostredie
ako jeho úroveň. Zmenou v editore je úvodne menu, cez ktoré si žiak vyberie typ úlohy.
Hneď po otvorení editora necháme zadávajúceho žiaka rozhodnúť, aký typ úlohy chce
vytvoriť. Na výber bude mať z troch možností, kedy neznámou premenou v zápise Tabuľky 100
„S(XZ) = Y“ je jeden zo symbolov „X“, „Z“ alebo „Y“. Po zvolení typu, musí zadávateľ zvoliť

počiatočné číslo „X“ a vyskladať cestu „Z“. Aplikácia následne automaticky dopočíta hodnotu
„Y“ a podľa zvoleného typu vytvorí úlohu pre riešiteľa.

Obr. 21 Obrazovka editora druhej úrovne

2.5 Tretia úroveň
Tretia úroveň využíva prostredie prvej aj druhej úrovne súčasne. V prvej časti má
rovnaké prostredie ako prvá úroveň(ukážka na obrázku 22 vľavo), následne je potrebné zadať
konkrétnu odpoveď, preto sa prostredie zmení na prostredie z druhej úrovne(ukážka na
obrázku 22 vpravo). Pre túto úroveň sme sa rozhodli vybrať svetlo modrú farbu. Keďže
v úrovniach tri a štyri nie je možné vytvorenie vlastnej úlohy, tak túto možnosť nenájdeme ani
v skrytom menu úrovní.

Obr. 22 Obrazovky tretej úrovne

Tretia úroveň sa snaží prepojiť prácu v Tabuľke 100 so zápisom z druhej
úrovne. Úlohy sú rozdelené do štyroch obťažností. V prvej úlohe každej obťažnosti musí žiak
vyfarbiť najkratšiu cestu od čísla „X“ po číslo „Y“, ako vidíme na obrázku 23 vľavo. Tieto dve
čísla sú od seba vzdialené práve tri políčka náhodným smerom. Po úspešnom nájdení cesty
dostane žiak za úlohu spraviť súčet vyfarbených políčok. Aby gradácia medzi druhou a treťou
úrovňou nebola príliš veľká, rozhodli sme sa použiť vzdialenosť práve troch políčok a v prvých
dvoch obťažnostiach pridať medzi úlohu, v ktorej mu pre jednoduchší výpočet vyfarbené čísla
aj vypíšeme(zobrazené na obrázku 23 vpravo). Po zadaní správneho výsledku dostáva tretiu
úlohu, kedy musí znova spočítať svoju cestu, ale tentokrát napísanú v zápise Tabuľky 100
(zobrazené na obrázku 23 dole).
Gradácia daných obťažností:
Úlohy 1. – 3. (prvá obťažnosť) – Aby bola prvá obťažnosť čo najľahšia, prvotné číslo „X“
generujeme náhodne z intervalu jeden až dvadsať. Po dokončení tretej úlohy, by si mal
žiak všimnúť, že rátal rovnaký súčet ako v druhej úlohe.

Úlohy 4. – 6. (druhá obťažnosť) – Pre zvýšenie náročnosti sa tentokrát číslo „X“
generuje z intervalu dvadsať až šesťdesiat. Aj v tejto obťažnosti dostane žiak medzi úlohu,
ktorá ho má nabádať spočítavať svoju cestu už počas vyfarbovania.

Obr. 23 Úlohy druhej obťažnosti

Úlohy 7. – 8. (tretia obťažnosť) – Jedná sa o najťažšiu obťažnosť danej úrovne, kedy je
číslo „X“ generované z intervalu šesťdesiat až sto. Po vyfarbení cesty žiak nedostáva medzi
úlohu, ale rovno zápis Tabuľky 100.
Úlohy 9. – 10. (štvrtá obťažnosť) – Má rovnaké vlastnosti ako tretia obťažnosť, avšak
číslo „X“ sa generuje z intervalu jedna až sto.

Obr. 24 Úlohy tretej obťažnosti

Nová úroveň sa odomyká po dokončení tretej obťažnosti. Kvôli tomu sme sa rozhodli jemne
zmierniť náročnosť štvrtej obťažnosti. Ak žiaka daná úroveň baví a chce v nej pokračovať aj po
dokončení tretej obťažnosti, bude dostávať príklady z celej Tabuľky 100. Neustále spočítavanie

len veľkých čísel, by mohlo žiaka odradiť napriek sympatii k tejto úrovni. Samozrejme má pri
výpočtoch žiak k dispozícií aj pomocnú Tabuľku 100.

2.6 Štvrtá úroveň
Ako je vidieť na obrázku 25, štvrtá úroveň má podobné prostredie ako druhá úroveň.
Rozdielom je len farba vrchného obdĺžnika a skryté menu úrovne. Pre túto úroveň sme zvolili
ružovú farbu. Štvrtá úroveň je zároveň poslednou úrovňou aplikácie, preto sa pri
dokončení úrovne nezobrazí skryté menu, informujúce o odomknutí ďalšej úrovne.

Obr. 25 Obrazovky štvrtej úrovne

Úlohy tejto úrovne majú za cieľ precvičovať prácu so zápisom Tabuľky 100. Jej úlohy
sme rozdelili do štyroch obťažností, pričom žiak dostáva úlohy typu „S(XZ) (+/-) Y“, kde „X“
je konkrétne číslo a „Y“ je podľa aktuálnej obťažnosti číslo(ukážka na obrázku 26) alebo
zápis Tabuľky 100 (ukážka na obrázku 27).

Gradácia daných obťažností:
Úlohy 1. – 3. (prvá obťažnosť) – Pre jednoduchší úvod v úrovni je v prvých troch
úlohách „Y“ generované ako konkrétne číslo.

Obr. 26 Úlohy z prvej obťažnosti

Úlohy 4. – 6. (druhá obťažnosť) – Na obrázku 27 vľavo vidíme príklad z druhej
obťažnosti, kedy sa typ úloh mení na „S(XZ) (+/-) S(XG)“, kde „Z“ a „G“ reprezentujú jeden
náhodný znak.
Úlohy 7. – 9. (tretia obťažnosť) – Má rovnaké vlastnosti ako druha obťažnosť, avšak „Z“
a „G“ nereprezentuje len jeden náhodný znak ale kombinácia dvoch znakov(zobrazené na
obrázku 27 vpravo).

Obr. 27 Úlohy druhej a tretej obťažnosti

Úlohy 10. – 12. (štvrtá obťažnosť) – V štvrtej obťažnosti sa vzor trochu zmení na „S(XZ)
(+/-) S(UG)“, kde „X“ s „U“ sú náhodne vygenerované čísla z Tabuľky 100.

3 Implementácia
Po vytvorení návrhu prechádzame do fáze implementácie. Pred jej samotným začiatkom
sa musíme rozhodnúť pre vývojové prostredie. Keďže je naša aplikácia určená pre mobilné
a tabletové Android zariadenia, rozhodli sme sa použiť prostredie Android Studio. Ide o
prostredie vytvorené špeciálne na tvorbu androidových aplikácií a jednou z jeho najväčších
výhod je vstavaný emulátor rôznych typov zariadení. Pre vývoj sme si zvolili jazyk Kotlin, ktorý
je priamo podporovaný prostredím Android Studia.

3.1 Štruktúra aplikácie

Obr. 28 Prechody medzi obrazovkami

V Aplikácií sa môžeme dokopy stretnúť s desiatimi rozdielnymi obrazovkami, ktoré sme
si bližšie popísali v kapitole „Návrhu“(zobrazené na obrázku 28). Každej z týchto obrazoviek
prislúcha jedna trieda. Nakoľko však majú obrazovky úrovní a editorov viacero spoločných

alebo podobných vlastností, rozhodli sme sa ich čo najviac zovšeobecniť a zjednotiť. Preto
sme vytvorili nadtriedu „Level“, do ktorej sme vložili všetky spoločné premenné a metódy
jednotlivých úrovní. Taktiež sme sa aj pre úrovne a editory pracujúce s Tabuľkou 100 rozhodli
vytvoriť nadtriedu „Table“, ktorá v sebe implementuje metódy týkajúce sa Tabuľky 100. Týmto
sme kód očistili o zbytočné duplicity a zjednotili rovnaké prvky na spoločné miesto. Triedy
úrovní a editorov následne necháme potrebné premenné a metódy zdediť od týchto nadtried.

3.2 Ukladanie postupu
Počas práce na aplikácii je dôležité nejakým spôsobom ukladať jej aktuálny stav. Nesmie
sa stať, aby sa žiakovi po vypnutí a následnom zapnutí aplikácie nesprístupnila odomknutá
úroveň. Ukladanie sme zabezpečili pomocou funkcionality Shared Preferences. V aplikácii
ukladáme prístupnosť k úrovniam, aktuálny postup v úrovniach a taktiež nastavené
a zakúpené vlastné grafické úpravy.

3.3 Ovládanie
Aby bol žiakov zážitok z používania aplikácie čo najlepší, kládli sme veľký dôraz na
jednoduchosť a intuitívnosť. Nakoľko si úlohy vo viacerých úrovniach a editoroch vyžadovali
zadávanie konkrétnych odpovedí, museli sme vymyslieť spôsob, ktorým to budeme realizovať.
Základnou možnosťou bolo použitie predvolenej Android klávesnice. Nakoľko však táto
klávesnica nie je vhodná pre použitie v našej aplikácií, rozhodli sme sa od tejto možnosti
upustiť. Namiesto nej sme si vytvorili vlastnú klávesnicu. Ako je vidieť na obrázku 29, naša
klávesnica obsahuje 15 tlačidiel. Konkrétne ide o desať číslic od 0 po 9, štyri znaky šípok
a jeden znak mazania. Pre čo najkomfortnejšie používanie sme zväčšili veľkosť tlačidiel
a priradili im jednoznačné symboly.

Obr. 29 Ukáža klavesnice

Druhou a jednou z najťažších výziev bolo vytvorenie Tabuľky 100. Pred tvorbou
samotnej aplikácie nám bolo umožnené absolvovanie úvodnej hodiny, na ktorej žiaci riešili
príklady Tabuľky 100. Ako pomôcku mal každý žiak vytlačenú papierovú verziu stovkovej
tabuľky. Už po pár príkladoch boli viditeľné nedostatky papierovej pomôcky. Hneď prvým bol
čas, ktorý žiaci potrebovali na vyfarbenie políčok. Následne pri vyfarbovaní v ďalších úlohách,
dochádzalo k problémom prekryť už skôr vyfarbené políčko. Hlavne ak žiak zvolil zlú
kombináciu farieb a snažil sa prefarbiť tmavo zafarbené políčko svetlou farbou. Jedným
z ďalších nedostatkov bolo opravovanie chýb. Ak sa žiak pomýlil a zafarbil nesprávne políčko,
neostávalo mu nič iné než políčko preškrtnúť alebo prefarbiť na inú farbu. Kombináciou týchto
nedostatkov sa tabuľka rýchlo stávala neprehľadnou až úplne nepoužiteľnou. Z týchto
dôvodov sme sa pred vývojom dohodli na niekoľkých funkcionalitách Tabuľky 100, aby čo
najefektívnejšie odstraňovali nedostatky papierovej pomôcky. Určili sme si, že každé políčko
tabuľky umožníme zafarbiť štyrmi rôznymi farbami súčasne. Pridať im možnosť mazania
vyfarbeného políčka alebo kompletne premazať celú tabuľku. Rozhodli sme sa pre použitie
výrazných farieb, čo zabezpečí prehľadnosť v tabuľke a taktiež pridali funkcionalitu skrytia
a odkrytia čísel. Aby sme dokázali splniť všetky ciele, bolo potrebné vytvorenie vlastnej triedy,
ktorá by reprezentovala políčko v tabuľke. Na to sme použili vlastnú triedu Box, ktorá zdedila
základne vlastnosti od objektu Textview. Jedno políčko tabuľky je jeden Box, ktorému určime
jeho hodnotu, veľkosť políčka a nastavíme orámovanie. Taktiež mu vytvoríme vlastné pozadie,
ktoré rozdelíme na štyri rovnaké štvorce. Farbu týchto štvorcov vieme následne meniť podľa
potreby(ukážka na obrázku 30). Ak žiak klikne do prázdneho políčka, všetky štvorce pozadia sa
zafarbia na aktuálne zvolenú farbu. Po opätovnom kliknutí na rovnaké políčko, aplikácia

skontroluje či má žiak zvolenú rovnakú farbu ako vyfarbené políčko. Ak áno, tak sa všetky
políčka vyfarbené touto farbou odfarbia. Ak má žiak zvolenú inú farbu a klikne na zafarbené
políčko, tak sa polovica štvorčekov zafarbí zvolenou farbou a polovica ostane zafarbených
pôvodnou. Podobný princíp platí pri zafarbovaní alebo odfarbovaní treťou a štvrtou farbou.
Ak sa žiak pokúša zafarbiť políčko piatou farbou, aplikácia dané kliknutie ignoruje.

Obr. 30 Ukážka zafarbených políčok

Nakoľko bolo do tabuľky možné farbiť len po jednom políčku, rozhodli sme sa pridať
funkcionalitu viacnásobného farbenia políčok jedným ťahom(zobrazené na obrázku 31). Pri
tejto funkcionalite dokáže žiak jedným ťahom vyfarbiť viacero políčok v rovnakej horizontálnej
alebo vertikálnej polohe. Aplikácia taktiež dokáže automaticky prepočítavať a vyfarbovať
uhlopriečku medzi dvoma číslami. Táto funkcionalita funguje tak, že žiak priloží prst na
ľubovoľné políčko a následné ho potiahne na políčko, s ktorým chce vytvoriť uhlopriečku.
Aplikácia počas ťahania skontroluje, či sa medzi týmito číslami nachádza uhlopriečka a vyfarbí
ju. Vyfarbená uhlopriečka sa po zmene políčka automaticky odfarbí a prepočíta sa nová
uhlopriečka. Uhlopriečka ostáva v tabuľke vyfarbená až po tom, ako žiak odoberie palec
z plochy Tabuľky 100.

Obr. 31 Ukážka zafarbených uhlopriečok

3.4 Responzivita
Súčasná doba ponúka veľké množstvo zariadení s rozličnými veľkosťami displejov. Preto
je podstatné, aby sme pri tvorbe aplikácie mysleli na jej responzívnosť. Na aplikovanie tejto
vlastnosti sme každej obrazovke pripravili tri rôzne zobrazenia. Prvé zobrazenie sa použije pri
spustení na mobilnom zariadení, ďalšie je optimalizované pre menšie tablety a posledné
zobrazenie slúži pre tablety s väčším displejom. Ako je vidieť na obrázkoch 32 a 33 naša
aplikácia sa bez problémov prispôsobí tabletom aj mobilným zariadeniam.

Obr. 32 Ukážky z tabletových verzií

Obr. 33 Ukážky mobilných verzií

4 Testovanie
Aby sme dokázali čo najlepšie overiť správnosť funkcionality a splnenie našich cieľov
o jednoduchosti a intuitívnosti ovládania, je potrebné aplikáciu nechať otestovať cieľovým
publikom. V našom prípade pôjde o žiakov štvrtého až piateho ročníka Základnej školy na
Bajkalskej ulici v Bratislave.
Pred samotným vývojom aplikácie mi bolo umožnené absolvovanie úvodnej hodiny,
zameranej na príklady Tabuľky 100. Vďaka tejto hodine som mohol lepšie porozumieť a vidieť
reálne aplikovanie Hejného metódy. Od úvodných minút bolo jasné, že sa nejedná o klasickú
hodinu matematiky. V porovnaní s klasickou hodinou bola jednou z najväčších zmien miera
spolupráce medzi žiakmi. Nielenže žiaci spolu diskutovali o svojich odpovediach, ale taktiež
spoločne tvorili a upravovali postupy svojich riešení. Veľmi príjemným zistením bolo, že
v triede sa chyba nepovažovala za niečo zlé. Vďaka chybe medzi sebou žiaci komunikovali ešte
viac a snažili sa navzájom prísť na správne riešenie. V triede po celý čas vládla veľmi príjemná
a uvoľnená atmosféra, pri ktorej bolo vidieť, že žiakov daná hodina naozaj baví.

4.1 Prvé testovanie
Vzhľadom na pandemickú situáciu, som sa nemohol osobne zúčastniť prvého testovania
aplikácie. Testovanie a jeho výsledky nám zabezpečila konzultantka práce pani RNDr. Dagmar
Môťovská, PhD. Aplikáciu testovala na žiakoch piateho ročníka. Postrehy z prvého testovania
boli veľmi pozitívne. Žiakom sa bez akejkoľvek pomoci podarilo osvojiť ovládanie celej
aplikácie, či už išlo o vyfarbovanie tabuľky alebo vpisovanie čísel. Taktiež sa im rýchlo podarilo
nájsť pomocnú tabuľku a osvojiť si jej funkcionalitu mazania. Nakoniec prišli aj na spôsob
odmeňovania diamantami a ich následne využitie v obchode. Žiakom sa aplikácia páčila
a poniektorí sa dostali až k štvrtej úrovní.
Pri testovaní sme taktiež narazili na zopár nedostatkov. Prvým nedostatkom bola
nedostatočná vizualizácia správnej alebo nesprávnej odpovede. Ďalším nedostatkom bolo, že
aplikácia žiakov neupozorňovala na odomknutie nasledujúcej úrovne. Preto sme do aplikácie
pridali výraznejšie upozornenie na správnu alebo nesprávnu odpoveď a taktiež vytvorili skryté

menu, ktoré žiakovi oznámi odomknutie novej úrovne. Ďalšími zistenými nedostatkami boli
chybné výpočty, kedy sa pri špecifických situáciách aplikácia nezachovala správne. Všetky
zistené chyby sme následne odstránili.

4.2 Druhé testovanie
Pri záverečnom testovaní sme aplikáciu testovali na žiakoch štvrtého ročníka. Žiakom sa
bez akýchkoľvek problémov podarilo hneď po otvorení, orientovať v celej aplikácii. To značí,
že náš cieľ o jednoduchosti a intuitívnosti aplikácie sa nám podarilo úspešne splniť.
Nasledovalo riešenie samotných úloh. Napriek tomu, že žiaci štvrtého ročníka nemajú s
Tabuľkou 100 toľko skúsenosti ako žiaci piateho alebo šiesteho ročníka, boli pri riešení úloh
veľmi úspešní. Mnohým sa podarilo správne odhaliť vzory vyfarbovania násobkov, nájsť
postup k riešeniu rovníc alebo si zjednodušiť komplikovanú úlohu vlastným postupom.
Nakoniec si veľmi chválili grafické prevedenie aplikácie a možnosť vlastných úprav v obchode.
Ukážky z druhého testovania si môžeme pozrieť na obrázku 34.
Aplikácia po celý čas testovania nevykazovala žiadne závažné problémy. Všimnutým
nedostatkom bolo, že náhodne vygenerovaná úloha bola niekedy príliš ťažká. Avšak tento
nedostatok bol spôsobený tým, že žiaci štvrtého ročníka ešte nemajú toľko skúsenosti ako žiaci
vyšších ročníkov. Po spolupráci sa im nakoniec podarilo vyriešiť aj komplikovanejšie úlohy.
Posledným všimnutým nedostatkom bolo nesprávne ukladanie farieb pomocnej tabuľky
v tretej úrovni. Chybu sme odstránili a bola spôsobená nesprávnym ukladaním údajov do
Shared Preferences.

Obr. 34 Ukážky práce žiakov z aprílového testovania

Záver
Zaujať a zabaviť dnešné deti býva často oveľa náročnejšia úloha, ako sa môže na prvý
pohľad zdať. Vyrastajú v úplne odlišnom svete, plného interaktívnych zariadení poskytujúcich
neobmedzené množstvo zábavy a informácii. My sme sa tento ich svet pokúsili využiť a čo
najlepšie ho prepojiť so školským prostredím.
Cieľom tejto bakalárskej práce bolo vytvorenie androidovej aplikácie pre žiakov štvrtého
až šiesteho ročníka základných škôl, ktorá bude spracovávať prostredie Tabuľka 100. Ide
o prostredie Hejného metódy, pri ktorom sa žiaci stretávajú so sčítaním, odčítaním,
násobkami, postupnosťami či rovnicami.
Pred samotným vývojom nám bola umožnená návšteva úvodnej hodiny, zameranej na
prostredie Tabuľka 100. Na tejto hodine sme sa mohli prvýkrát stretnúť s reálnym využitím
Hejného metódy a dodržiavaním jej princípov, vďaka čomu sme mohli lepšie pochopiť celkové
využitie tejto metódy.
Ako prvú sme spracovali teoretickú časť, v ktorej sme sa oboznámili so základnými
vlastnosťami edukačného softvéru. Ďalej sme sa bližšie pozreli na Hejného metódu
a podrobne si preštudovali všetky jej princípy. Následne sme si predstavili prostredie Tabuľka
100 a opísali jeho vlastnosti.
Po dokončení východiskovej kapitoly sme sa začali venovať kapitole návrhu, v ktorej sme
si predstavili grafickú stránku aplikácie, rozdelenie úloh do úrovni a podrobne si vysvetlili
gradáciu úloh v jednotlivých úrovniach. Po fáze návrhu sme plynule prešli k implementácií.
Poslednou časťou bolo testovanie našej aplikácie, ktoré sme si rozdelili do dvoch častí.
Prvotné testovanie prebiehalo počas vývoja aplikácie, čo nám pomohlo odhaliť viacero chýb
a nedostatkov prvotnej verzie. Po dokončení vývoja nás čakalo otestovanie finálnej aplikácie,
vďaka čomu sme si mohli úspešne potvrdiť naplnenie všetkých našich cieľov, ktoré sme si pred
vývojom určili.
Boli by sme radi, keby aplikácia žiakom slúžila ako bežná školská pomôcka, ktorá im
pomôže a uľahčí hodiny matematiky. Aby bol prístup k aplikácií čo najjednoduchší, jej
stiahnutie je dostupné cez službu Google Play (1. príloha).

Zdroje
[1] Jozef Krnáč, Miloslava Sudolská, Ľudovít Trajteľ: Učiteľ s kompetenciami programátora, Ďalšie
vzdelávanie učiteľov základných škôl a stredných škôl v predmete informatika, Predmet: Tvorba
pedagogického softvéru, Línia aktivity: Didaktika informatiky a informatickej výchovy, Štátny
pedagogický ústav, 2011.

[2] RNDr. Štefan Karolčík, PhD., Optimalizácia tvorby a evalvácie edukačných programov a
elektronických učebných materiálov(APVV-0266-11) 2016 - Evaluedu, Koncepcia hodnotenia kvality
edukačných technológií. [online] [cit. 27.01.2022] Dostupné na:
https://www.evaluedu.sk/sk/home/hodnotenie/

[3] Ivan Kalaš, Monika Tomcsányiová, a riešiteľský kolektív Asociácie projektu Infovek. Klasifikácia a
hodnotenie edukačného softvéru. 2003.

[4] PÚPAVOVÁ M., Hejného metóda: Matematika môže deti naozaj baviť. [online] [cit. 27.01.2022]
Dostupné na:
https://eduworld.sk/cd/martina-pupavova/2569/hejneho-metoda-matematika-moze-deti-naozajbavit

[5] H-mat, o.p.s., Co je to „Hejného metoda“? [online] [cit. 27.01.2022] Dostupné na:
http://www.h-mat.cz/hejneho-metoda

[6] Nezisková organizácia Indícia,.Hejného metóda - zaslúžená radosť z poznávania [online]
[cit. 27.01.2022] Dostupné na:
https://www.indicia.sk/aktualne-skolenia/hejneho-metoda

[7] Jana Loulová: Stovková tabulka ve vyučování matematice na 1. stupni ZŠ, Univerzita Karlova v
Praze Pedagogická fakulta Katedra matematiky a didaktiky matematiky, 2016

[8] VIRTUAL LAB, Premeny triedy. [online] [cit. 27.01.2022] Dostupné na:
https://www.virtuallab.sk/claroline/claroline/backends/download.php?url=L1ByZW1lbmFfdHJpZWR5XzIucGRm&cidRese
t=true&cidReq=M_DT

[9] Nezisková organizácia H-mat, 2018, Prostredie TABULKA 0-99 [online] [cit. 27.01.2022]
Dostupné na:
http://blog.h-mat.cz/didakticka-prostredi/tabulka-0-99

[10] Adam Olšakovský: Softvérová podpora vyučovania matematiky Hejného metódou – prostredie
Výstavisko, FMFI UK Bratislava, 2021

[11] Mariia Pikuleva: Softvérová podpora vyučovania matematiky Hejného metódou – prostredie
Drievka, FMFI UK Bratislava, 2021

Prílohy
1. Aplikáciu si je možné nainštalovať priamo cez Google Play:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.fmph.kai.myapplication

2. Zdrojový kód aplikácie a spustiteľná verzia .apk :
http://www.st.fmph.uniba.sk/~orincak2/Tabulka100.zip

