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Třída, která vymyslela vlastní odčítání
Reportáž z hodiny „frausovské matematiky“: Může mít normální dítě rádo počty?

Věda & Výzkum

Nových zpráv o výzkumu
planet u cizích „sluncí“
přichází každý týden několik,
ale dvojče naší Země zatím
astronomové neobjevili.

EVA VLČKOVÁ

Z
náme už 500 planet
mimo sluneční sousta-
vu, hlásily nedávno
zpravodajské agentu-
ry. Minulý pátek už čís-

lo v oficiálním katalogu exoplanet
poskočilo na 505. Podle odborníků
to ale s počítáním vesmírných úlov-
ků není tak jednoduché.

„Tato zpráva je varováním pro
všechny, kdo by byli v pokušení
oslavovat objev pětisté exoplane-
ty,“ stojí v úvodu prohlášení astro-
noma Jeana Schneidera z Pařížské
observatoře, která katalog těchto
planet spravuje.

Schneider v něm vysvětluje, že
katalog obsahuje nejen potvrzené
exoplanety, ale také „kandidáty“,
o nichž zatím s jistotou nevíme,
zda jsou skutečně tím, čím se zdají
být. Hranice mezi potvrzenými
a nepotvrzenými exoplanetami je
přitom mlhavá, takže přesný počet
určit nelze.

„Kromě toho je i celkový součet
potvrzených planet a jejich kandi-
dátů v katalogu, který shromažďuje
údaje z odborné literatury, konfe-
rencí a webových stránek, zatížený

chybou v řádu několika jednotek,“
píše Schneider.

Upozorňuje také, že není přesně
stanovena hranice hmotnosti, pod
níž nazýváme kosmické objekty
menší než hvězdy planetami. Kro-
mě toho jsou některá měření ne-
přesná a stává se, že některé objevy
planet, byť publikované v oponova-
ných časopisech, jsou později vy-
vráceny.

„Je těžké odhadnout, kolik pla-
net z katalogu patří mezi nepotvrze-
né kandidáty, ale budou to při-
nejmenším desítky procent, možná
polovina,“ říká Antonín Vítek, od-
borník na výzkum vesmíru z Aka-
demie věd ČR. Možná tedy planet
neznáme 500, ale jen 250.

Problém je v tom, že naprostou
většinu exoplanet astronomové ob-
jevili nepřímými metodami – buď
zkoumáním jejich gravitačního vli-
vu na hvězdu, kolem níž obíhají,
nebo sledováním přechodu planety
přes hvězdný kotouč. V případě
druhé metody ovšem musí vědcům
přát štěstí, zvlášť pokud jde o plane-
ty s delší dobou oběhu. Zkrátka se
musejí ve správnou chvíli dívat na
správné místo.

Pohled do atmosféry
První exoplanetu se podařilo obje-
vit v roce 1995. Je logické, že zpo-
čátku astronomové nacházeli velké
planety, tzv. plynné obry podobné
Jupiteru. Spektroskopickou analý-
zou světla hvězd, před nimiž obří
planety při pohledu ze Země pro-

cházejí, se daří poznávat také che-
mické složení atmosféry.

Podobně jako u Jupitera ji také
u vzdálených plynných obrů tvoří
hlavně vodík, což potvrzuje, že se
planety u jiných hvězd vyvíjely po-

dobně jako ve sluneční soustavě.
Se zdokonalováním přístrojového
vybavení se postupně daří nalézat
i kamenné planety, které nás zají-
mají nejvíc – právě na nich by
mohl existovat život.

Minulý týden časopis Nature
zveřejnil studii vědců, kterým se
poprvé podařilo analyzovat atmo-
sféru kamenné planety. Jmenuje se
GJ 1214 b a obíhá kolem hvězdy
GJ 1214, která je červeným trpaslí-
kem. Nachází se asi 43 světelných
let od Země v souhvězdí Hadono-
še. Planeta kolem své hvězdy oběh-
ne za pouhých 38 hodin.

Falešný poplach
Planetu objevil loni v prosinci pro-
fesor David Charbonneau z Harvar-
dovy univerzity. V médiích vzbudi-
la velkou pozornost, psalo se o ní
jako o druhé Zemi. Šlo však jen
o nepochopení pojmu „superzemě“
ze strany některých novinářů. Su-
perzemě jsou planety, které jsou
sice kamennými planetami, ale vět-
šími než Země. „Na spodní hranici
se astronomové neshodnou, pohy-
buje se od jednonásobku do pětiná-
sobku hmotnosti naší planety. Za
horní hranici je považován deseti-
násobek Země,“ konstatuje Anto-
nín Vítek.

GJ 1214 b je zhruba šestkrát
hmotnější než naše planeta, takže
definici superzemě splňuje v kaž-
dém případě. Její průměr je oproti
Zemi větší asi 2,6krát. „Má ale
menší hustotu než ostatní známé su-
perzemě. Proto astronomové před-
pokládali, že bude mít poměrně vel-
kou a hustou atmosféru,“ říká Anto-
nín Vítek.

Nabízelo se několik možností: at-
mosféru může tvořit vodní pára,

oxid uhličitý a uhelnatý a další slou-
čeniny, nebo hustá oblaka vodní
páry, nebo planeta může mít malé
kamenné jádro a hustou atmosféru
z vodíku, podobně jako náš
Neptun.

Jakob Bean z Harvardova-Smith-
sonianova centra pro astrofyziku
s kolegy pomocí dalekohledu VLT
(velmi velký teleskop) Evropské
jižní observatoře v Chile analyzo-
val světlo, které k nám od hvězdy
GJ 1214 při zákrytech putuje skrz
atmosféru planety. Spektrální čáry,
které jsou typické pro vodík, však
nenašli, takže třetí zmíněná varian-
ta padla. Víc podrobností ale zatím
s jistotou říci nelze.

„Přesněji se složení atmosféry
stanovit nepodařilo, protože při po-
zorování ze Země překážejí mole-
kuly páry v naší atmosféře,“ vy-
světluje Antonín Vítek. K tomu bu-
dou zapotřebí další měření z kos-
mického dalekohledu. „Nejsem si
však jist, zda Hubbleův teleskop
bude pro takové pozorování dosta-
tečně citlivý,“ dodává český odbor-
ník. Možná si budeme muset po-
čkat na nový dalekohled Jamese
Webba, jehož vývoj NASA před
pár týdny z finančních důvodů zpo-
malila. Původně měl startovat
v roce 2012, nyní to vypadá v nej-
lepším případě na rok 2014.

Další zajímavostí planety GJ
1214 b je podle českého experta to,
že se planeta dříve mohla nacházet
dál od hvězdy než dnes.
Pokračování na straně 30

Lehké ženy očima vědců
Kolik vydělávají prostitutky a v jakých podmínkách provozují
své povolání, sledovali odborníci v USA a v Kanadě

Špatná pověst
matematiky
rozhovor LN

LIDOVÉ NOVINYÚTERÝ 7. PROSINCE 2010

Sice známe stovky planet mimo sluneční soustavu, ale najít druhou Zemi s podmínkami vhodnými
pro život se zatím nepodařilo. Nejblíž k ní mají tzv. superzemě, tedy planety dvakrát

až desetkrát těžší než naše Země.
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Kapalná voda
je hlavním

předpokladem 
pro vznik života.

Na horkých 
planetách

ale pravděpo-
dobně převládá
spíše oblačnost

tvořená vod-
ními parami

a dalšími plyny.

Část planety 
CoRot 7b 

přivrácená ke 
hvězdě je hor- 

kým peklem,
na opačné

straně panuje
 věčný mráz.
Na rozhraní

obou polokoulí
může existovat

voda v kapal- 
ném stavu.

Planeta GJ 1214 b
se nachází ve vzdálenosti 43 světelných let 
a má šestkrát větší hmotnost než Země. 

Jde o první tzv. superzemi,
u níž se astronomům podařilo

analyzovat chemické složení atmosféry.
Pravděpodobně ji tvoří vodní pára.

HLEDÁME DOMOV MIMOZEMŠŤANŮ

Kdy najdeme druhou Zemi?
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Exoplanet je zřejmě víc,
než si vědci mysleli

Ve vesmíru je 300 triliard
hvězd, což je třikrát víc,
než jsme předpokládali,

oznámili minulý týden vědci
v časopise Nature. Američtí ast-
ronomové se pomocí dalekohle-
dů Keckovy observatoře na Ha-
vaji zaměřili na hvězdy v eliptic-
kých galaxiích. Ty jsou největší-
mi známými galaxiemi, každá
může obsahovat přes bilion
hvězd. Pro srovnání – Mléčnou
dráhu, která je spirální galaxií,
tvoří zhruba 400 miliard hvězd.

Vědci prozkoumali osm elip-
tických galaxií ve vzdálenosti
od 50 milionů do 300 milionů
světelných let. Odstíněním svět-
la jasnějších hvězd se jim poda-
řilo zobrazit i slabě svítící hvěz-
dy, tzv. červené trpaslíky. Ty
jsou závěrečnou fází života nej-
rozšířenějšího typu hvězd, které
mají jen 10 až 40 procent hmot-
nosti našeho Slunce.

Astronomové zjistili, že se ve

zmíněném typu galaxií nachází
dvacetkrát víc červených trpaslí-
ků než v Mléčné dráze, což je
zhruba pětkrát až desetkrát víc,
než naznačovaly dosavadní od-
hady. Ve vesmíru by tak celkem
mohlo být třikrát víc hvězd, než
jsme si mysleli.

„To znamená, že ve vesmíru
bude také více planet. Kolem do-
sud neznámých červených trpas-
líků mohou obíhat biliony
Zemí,“ tvrdí hlavní autor studie
Pieter van Dokkum v tiskovém
prohlášení.

„Není důvod si myslet, že by
kolem červených trpaslíků
bylo víc planet než kolem ji-
ných hvězd. Ale vzhledem
k tomu, že 80 procent všech
hvězd jsou právě červení trpas-
líci, čistě statisticky u nich
bude také nejvíce planet,“ ko-
mentuje studii Antonín Vítek,
odborník na výzkum vesmíru
z Akademie věd ČR. ev

Vzdělání
jako dárek

TOMÁŠ NĚMEČEK

V roce 1995 čeští školáci ne-
vídaně uspěli v matemati-
ce v mezinárodních tes-

tech TIMSS, zároveň ji ale měli
rádi nejméně ze všech srovnáva-
ných zemí. Ten rozdíl se zdá lecko-
mu nepřekonatelný: buď hravá ne-
náročnost, nebo jihokorejský dril.
Buď budou matematiku umět, nebo
ji budou mít rádi. Lze mít obojí?

V jedné běžné základní škole
v běžném středočeském městě –
Neratovicích – se děje něco velmi
neběžného. Z 5. C se hned tři děti
dostaly do národního kola logické
olympiády. Třída přispěla několika
stránkami vlastních úloh do mate-
matické učebnice z nakladatelství
Fraus. Expert na výuku matemati-
ky Milan Hejný nedávno v Akade-
mii LN upozornil, že jde o náhodně
vybrané děti: „Je mezi nimi i chla-

pec, u nějž se při nástupu do první
třídy řešilo, jestli na to má. Dnes je
v soutěži v rámci Středočeského
kraje z matematiky nadprůměrný.“

Trik podle všeho není v dětech,
ale v jejich učitelce.

Tleskni. Dupni. Aha!
Když Jitka Michnová začínala v po-
lovině 90. let učit na této škole
(dnes se jmenuje ZŠ Ing. M. Plesin-
gera-Božinova), starší kolegyně si

stěžovaly, že se z její třídy ozývá
hluk. Teď je 8.55, právě začala ho-
dina a je nepopiratelně hlučná. Hra-
jí tleskni–dupni: hoch před tabulí
počítá nahlas do padesáti, na každý
násobek tří jedni tlesknou, na kaž-
dý násobek čtyř druzí dupnou. Kdo
se splete, bez řečí si sedá.

„Kolikrát se tlesklo?“ zeptá se
poté matematikářka. „Napište to na
destičky a zvedněte.“ Někteří na-
psali 15krát, jiní 16krát. Učitelka

píše na tabuli oba výsledky. „Když
si trojku vynásobím patnácti, ještě
jedna trojka se do padesátky ve-
jde,“ argumentuje jeden z páťáků.
Třída přikyvuje, mumlá, ševelí
a probírá výsledek. „A kolikrát se
zároveň tlesklo i duplo?“ Dvanáct-
krát, říká kdosi. Šestkrát. Čtyřikrát.
„Nechte si to projít hlavou a při-
kloňte se k jednomu z názorů.“

Je 9.02 a velká většina třídy už je
vtažena do luštění. Zvedají se tabul-

ky s výsledky. Ne všechny; odsud
z poslední lavice je dobře vidět, jak
několik dívek vzadu tone a tápe. Jit-
ka Michnová si toho všimla také:
„Kolikrát se tlesklo i duplo, Símo?“
– „Šestkrát...?“ váhá Simona. Hoch
sedící opodál, který si při přemýšle-
ní ulevoval tichým nutkavým ty
vole, se nervně chytne za hlavu:
„Ne, čtyřikrát!!“ – „Nech ji,“ tiší ho
učitelka. „Proč čtyřikrát?“
Pokračování na straně 26

Žádná výběrová třída, běžní páťáci z Neratovic – přesto se hned tři z nich dostali do národního kola logické olympiády. Třída také přispěla vlastními úlohami do matematické učebnice. Foto LN – Viktor Chlad
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Třída, která vymyslela vlastní odčítání
Dokončení ze strany 25

Nejrychlejší počtářka ve třídě,
malá dívka s copy, Simoně názorně
objasní: „12, 24, 36, 48.“ Třída sou-
hlasí. „Tušíš, kde se stala chyba,
Símo?“ – „Možná...,“ pípne dívka.

Učitelka pokračuje k další ohlá-
šené látce. „Myslím si číslo. Jeho
polovina je stejná jako třetina
z 36.“ Za chvíli se zvedají první ta-
bulky, většinou s číslem 24. Dan
a Jakub napsali jako odpověď 6.
„Proč si to myslíš, Kubo?“ – „36 dě-
leno třemi, to je dvanáct a... aha.“

Jitka Michnová má klidný až za-
sněný výraz a vůbec vypadá jako

hrdinky z Vojny a míru. Řídí hodi-
nu nenápadně a úsporně, spíš klade
otázky, než by dávala odpovědi; ob-
čas se napije z hrnku „mléka s kap-
kou kávy“. Je jí 42 let, má 2 syny,
1 manžela, 28 žáků a očividný dar
dobrých učitelů – vnímá jakoby ce-
lou třídu naráz.

Jak poznat talent?
Můžete snižovat počet žáků ve tří-
dě; můžete nalévat víc peněz do
školství; můžete zkoušet jiné učeb-
nice. Ale vůbec největší vliv na vý-
sledky má osobnost učitele, říká
studie stanfordských ekonomů Ste-
vena Rivkina, Erika Hanusheka

a Johna Kaina (Teachers, Schools
and Academic Achievement, Učite-
lé, školy a akademický úspěch.
Econometrica, březen 2005).

Ve své poslední knize ji populari-
zuje reportér Malcolm Gladwell.
Cituje Hanushekův odhad, že ve tří-
dě s výborným učitelem žáci zvlád-
nou za rok až 150 procent předepsa-
né látky. Ve třídě s velmi špatným
učitelem umějí 50 procent. Ale jak
talent pro učitelství poznat?

V eseji Most Likely to Succeed
(Největší pravděpodobnost úspě-
chu) reportér sleduje spolu s děka-
nem pedagogické fakulty Virgin-
ské univerzity sérii videonahrávek

s adepty učitelství. Projíždějí si de-
sítky nepovedených hodin. V jedné
se mladá pedagožka snaží malým
dětem vysvětlit rozdíl mezi happy
a sad (veselý a smutný): jde na to
čím dál urputněji, aby z nich vydo-
lovala svou představu o jediné
správné odpovědi... A najednou se
na nahrávce objeví hvězda: mladý
matematikář, který se souběžně vě-
nuje celé třídě i jednomu nestíhají-
címu žákovi. Jenže tuto schopnost
nelze vyčíst ze známek na pedago-
gické fakultě.

Jitka Michnová je přesně takový
případ. Na fakultu se dvakrát vů-
bec nedostala. „Hlásila jsem se ješ-
tě za minulého režimu. Neprošla
jsem přes politický pohovor o mar-
xismu. Dvakrát,“ vzpomíná.

Dostala se napočtvrté. To už se
psal rok 1996, byla po mateřské
a její synové opouštěli školku.
Bylo jí 28, když začala jako dálko-
vá studentka (notabene s pověstí
učitelky, která „má ve třídě hluk“).
Fakulta ji ovšem nadchla a ona
zase nadchla fakultu – nebo při-
nejmenším zdejší matematikáře –
svou diplomkou o využití čtvereč-
kovaného papíru v geometrii.

V rodině žádné učitele nemá. Jit-
ka Michnová je dokonce jediná vy-
sokoškolačka v široké rodině: rodi-
če i tchán s tchyní soustružníci či
zámečníci, manžel nástrojař, starší
syn zedník, mladší elektrikář.
„Myslím, že jsem se hodně naučila
na svých synech,“ říká. „Řada pro-
blémů totiž není v intelektu žáka,
ale v dorozumění. Učitel je přesvěd-
čen, že něco říká jednoznačně, ale
žák to vnímá jinak. Proto je nutná
diskuse žáků mezi sebou – přetlu-
močí si, jak to učitel asi myslel.“

Vzpoura přichází v listopadu
Spolu se svými někdejšími profeso-
ry z fakulty Milanem Hejným a Da-
rinou Jirotkovou píše učebnice ma-
tematiky pro nakladatelství Fraus.

„Frausovská matematika“ začí-
ná zkušeností. Na hodině například
děti dostanou rozstříhané dílky kru-
hu (jedna třetina, jedna pětina, jed-
na polovina...) a úkol pro skupinky
zní: Vymyslete co nejvíc možných
způsobů, jak z nich sestavit kruhy.

Je to obrácený postup, než jak se
matematika většinou učí – nejprve
nová poučka, pak její využití a na-
konec, možná, i praktický hmatatel-
ný příklad. Neratovická 5.C hrála
tleskni-dupni dávno předtím, než
děti slyšely třeba o dělitelnosti při-
rozených čísel. „Když měly říct, ko-
likrát se tlesklo, musely si to zpo-
čátku znovu přehrát. Pak používaly
číselnou tabulku od jedničky do
stovky,“ vysvětluje učitelka. „Při
výčtu možností, jak z dílku sestavit
kruh, spontánně zapisují zlomky,
tedy že osmina a osmina a osmina
jsou 3/8. Dodnes jsou přesvědčené,
že ve druhé třídě vynalezly svůj
vlastní způsob odčítání.“

Do učebnic z Frausu přispěli
dnešní neratovičtí páťáci řadou
vlastních úloh. Třeba: Maminka po-
slala na nákup polovinu svých dětí
a půl dítěte. Dvě děti zůstaly doma.
Kolik dětí má maminka? Nebo jed-
na úloha s využitím čtverečkované-
ho papíru – máte několik dílků růz-
ných tvarů i barev a úkol zní: Vy-
parketujte s nimi čtverec 5 x 5, aby
z toho vznikl obličej.

Jitka Michnová přednáší jako
lektor Frausu. Teď jsou semináře
a letní školy pozastaveny kvůli roz-
počtovým škrtům, aspoň tedy po-
mocí e-mailu a Skypu radí několi-
ka desítkám učitelek. Na „frausov-
skou matematiku“ se totiž dívají
mnozí rodiče s podezřením: v prv-
ní třídě ještě hraní snášejí, ale ve
druhé třídě ztrácejí nervy ze stra-
chu, že se děti málo učí. „Vzpoura
rodičů přichází obvykle v listopa-
du,“ říká Jitka Michnová. „Ve třetí
třídě už jsou ale poznatky vidět

a rodiče překvapeně zjišťují, že je-
jich děti jsou dál, než dosud býva-
lo zvykem.“ Rodiče uklidní „měři-
telné“ argumenty, například
úspěch Neratovických v matematic-
kých soutěžích, zapojení pomalej-
ších dětí nebo výsledky srovnáva-
cích prověrek znalostí. Průzkum ve
škole také ukázal neobvyklou věc:
matematika zde nepatří mezi nená-
viděné předměty. V 5.C je dokonce
oblíbenější než tělocvik.

Tradiční učitele však nic z toho
nepřesvědčí. I na to je Jitka Mich-
nová zvyklá: „Když chce učitel ne-
věřit, pak nevěří. Když chce doká-
zat, že něco nefunguje, dokáže to.“

Co jste se dnes naučili?
Je 9.12 a matematikářka právě za-
dala obtížný úkol z budoucí učebni-
ce Frausu pro 5. ročník. Vypadá
jako sudoku o rozměrech 3 x 3: sou-
čin čísel v rozích dává čísla vpro-
střed řádků i sloupců. Pro výpočet
se musí násobit i dělit dvouciferný-
mi čísly. „Někteří jsou rychlíci, vy-
řeší proto všechny tři úlohy. Pozor,
ve třetí úloze je chyba, tu musejí na-
jít a opravit. Až budete první tři ho-
tovi, navzájem si to opravíte,“ říká
Jitka Michnová. Naopak šest nejpo-
malejších dětí má za úkol udělat
jen první úlohu.

Za deset minut prochází třídou:
„Vidím, že někteří se trápí. V čem
je úloha těžká?“ Některým se Jitka
Michnová věnuje individuálně, na-
opak nejrychlejší počtářka Viki už
má hotovo. Pět minut před koncem
učitelka shrnuje: „Naučil se dneska
někdo něco nového?“ Dělit velký-
mi čísly. Násobit. „Já nic,“ hlásí
hrdě hoch ze zadní lavice.

Nad tabulí visí několik hesel.
Mluvím a chovám se pravdivě, ne-
dělám ze sebe to, co nejsem. Nebo-
jím se dávat si vysoké cíle. Učím se
být samostatný, odpovědný, mít
svůj názor. Vím, že nejvíc pro sebe
můžu udělat já sama. Nelžu, neubli-
žuju, nezávidím, nevychloubám se.
Nevysmívám se nikomu, je to hlou-
pé. „Je to v podstatě převyprávěná
Úmluva o právech dítěte,“ pozna-
menává Jitka Michnová. „Ale děti
mají za to, že pravidla vymyslely
samy v diskusi. Tak je to se vším.“

Tahle třída je trochu hlučná, zato umí matematiku, a navíc ji i baví. Jitka Michnová (foto vlevo dole) uvádí děti do světa čísel pomocí chytrých her, díky kterým se děti naučí matematické pojmy a postupy jaksi mimochodem. „Při
výčtu možností, jak z dílku sestavit kruh, spontánně zapisují zlomky,“ říká učitelka (foto vlevo nahoře). Hra tleskni–dupni (foto vpravo dole) zase nenápadně procvičuje dělení a násobení. Foto LN – Viktor Chlad

Jitka Michnová má
klidný až zasněný výraz.
Řídí hodinu nenápadně
a úsporně, spíš klade
otázky, než by dávala
odpovědi. Je jí 42 let,
má 2 syny, 1 manžela,
25 žáků a očividný dar

dobrých učitelů – vnímá
jakoby celou třídu naráz.
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