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ABSTRAKT 
	

Bakalářská práce vychází ze současných problémů žáků, kterým se ve vybraných 

úlohách mísí rovina a prostor. Šetřením na trhu se se odkryla rezerva v příslušných 

didaktických pomůckách. Práce se zabývá nově vytvořenou autorskou didaktickou 

pomůckou zaměřenou na předmatematickou gramotnost, konkrétně na problematiku 

rozlišování světů prostoru a roviny, a jejím využití v mateřské škole. Teoretická část 

se zabývá především charakteristikou dítěte předškolního věku a předmatematickou 

gramotností. Praktická část prezentuje sérii gradovaných aktivit s vytvořenou didaktickou 

pomůckou včetně jejich charakteristiky. Série aktivit je cílená jak na aktivity v ploše 

s rovinnými útvary, tak na aktivity s prostorovými tělesy a jejich kombinaci. Stěžejní 

aktivitou je „Pokládání těles do výřezů“, kdy dítě pracuje se stěnami těles, čímž dochází 

uvědomování si jejich celkových tvarů. To vede rozlišování světa 2D a světa 3D. Cílem 

práce bylo otestovat tuto novou didaktickou pomůcku na třech věkových kategoriích dětí 

předškolního věku, kterým byla zadána stejná série aktivit. Byly pozorovány vybrané jevy, 

které byly podrobeny analýze v rámci kvalitativního výzkumu. Mimo jiné byla zjištěna 

úspěšnost dětí v jednotlivých aktivitách, a také preference herních objektů z nabídky 

plošných tvarů a těles. Na zkoumaném vzorku se objevila věková i genderová rozdílnost při 

preferenci tvarů i těles a v metodách řešení didaktických situací. 
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ABSTRACT 
 

The bachelor thesis is based on current problems of pupils, who have problem with 

level and space perception. The analysis of the market uncovered that there are not enough 

didactic tools with such focus. The thesis deals with an entirely new and unique didactic tool 

focused on pre-mathematical literacy. It is focused specifically to the topic of level and space 

differentiation and its usage at the kindergarten.  In the theoretical part of the thesis a 

preschool child and pre-mathematical literacy are characterized. The practical part consists 

of the characteristic of the didactic tool and the graded activities created with the tool. The 

activity series is focused on the planar units, as well as on the activities with the spatial 

bodies and their combinations. The main activity is “inserting of the bodies into the cutouts” 

where children work with the sides of the bodies which lead to realising the different shapes 

and 2D and 3D world is differentiated as well. The main aim of the thesis is to test the 

didactic tool on three different age groups of preschool children who were given the same 

series of the activities. Selected phenomena were observed and analysed in the qualitative 

research basis. In the individual activities the success rate was compared as well children’s 

preferences in choosing the game objects. The difference of preferences in gender and age 

was discovered, as well as in the methods of solutions of didactical situations. 

 

 

KEY WORDS 
Preschool children, pre-mathematics literacy, didactic tool, space and planar 

	
	



OBSAH 
ÚVOD ............................................................................................................................................ 8 

1 TEORETICKÁ ČÁST ................................................................................................. 9 

1.1 CHARAKTERISTIKA DÍTĚTE PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU ..................................... 9 
1.1.1 Kognitivní vývoj ........................................................................................................... 9 
1.1.2 Vnímání ....................................................................................................................... 11 
1.1.3 Myšlení ........................................................................................................................ 12 
1.1.4 Paměť .......................................................................................................................... 13 
1.1.5 Řeč .............................................................................................................................. 14 

1.2 HRA ................................................................................................................................ 15 
1.2.1 Volná hra ..................................................................................................................... 15 
1.2.2 Didaktické a řízené hry ............................................................................................... 16 
1.2.3 Didaktická pomůcka ................................................................................................... 17 

1.3 PŘEDMATEMATICKÁ GRAMOTNOST ................................................................ 19 
1.3.1 Předmatematická gramotnost v RVP .......................................................................... 19 
1.3.2 Konektivní didaktické struktury .................................................................................. 21 
1.3.3 Geometrie a příprava na ni .......................................................................................... 22 
1.3.4 Transformace .............................................................................................................. 23 

2 PRAKTICKÁ ČÁST ................................................................................................. 25 

2.1 HYPOTÉZY ................................................................................................................... 25 
2.2 CÍLE ............................................................................................................................... 25 
2.3 METODA KVALITATIVNÍHO VÝZKUMU ........................................................... 25 
2.4 PODMÍNKY KVALITATIVNÍHO VÝZKUMU ....................................................... 25 
2.5 AKTIVITY S DIDAKTICKOU POMŮCKOU .......................................................... 27 

2.5.1 Tvoření dvojic shodných tvarů (pozitiv-negativ) ........................................................ 27 
2.5.2 Obrácené pexeso ......................................................................................................... 27 
2.5.3 Pokládání těles do výřezů ........................................................................................... 27 
2.5.4 Transformace stavby z 3D do 2D ............................................................................... 28 
2.5.5 Hra pexesa s výřezy a tělesy ....................................................................................... 29 

2.6 SCÉNÁŘ ......................................................................................................................... 31 
2.7 MATERIÁL A JEHO CHARAKTERISTIKY .......................................................... 35 

2.7.1 Komponenty ................................................................................................................ 35 
2.7.2 Technická stránka didaktické pomůcky ...................................................................... 35 

2.8 ANALÝZA ..................................................................................................................... 43 
2.8.1 Tvoření dvojic shodných tvarů (pozitiv-negativ) ........................................................ 43 



	 7 

2.8.2 Pokládání těles do výřezů ........................................................................................... 50 
2.8.3 Transformace stavby z 3D do 2D ............................................................................... 61 

2.9 DISKUZE ....................................................................................................................... 65 
2.9.1 Tvoření dvojic shodných tvarů (pozitiv-negativ) ........................................................ 65 
2.9.2 Pokládání těles do výřezů ........................................................................................... 66 
2.9.3 Transformace stavby z 3D do 2D ............................................................................... 67 

ZÁVĚR ........................................................................................................................................ 69 
ZDROJE ...................................................................................................................................... 70 
Seznam obrázků .......................................................................................................................... 73 
Seznam tabulek ........................................................................................................................... 75 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	

Zuzka




	 8 

ÚVOD 
	

Didaktická pomůcka, kterou se tato práce zabývá, byla vytvořena ke zkoušce 

z předmětu Rozvíjení matematické gramotnosti II. Zadáním bylo transformovat nějakou již 

existující hru tak, aby sloužila k rozvoji předmatematických představ u dětí předškolního 

věku. Protože jsem však nenacházela vhodný materiál, rozhodla jsem vytvořit hru vlastní. 

Inspirativním zdrojem byl „prostrkávací kyblík“- tzv. „vkládačka“, kam nejmenší děti 

vhazují objekty do příslušných otvorů, které musí vhodně volit. Další pomůcky zaměřené 

na vkládání geometrických tvarů můžeme nalézt v pomůckách k Montessori pedagogice, 

z níž vycházejí další pomůcky, které se Montessori pomůckami inspirují. Všechny tyto 

pomůcky jsou však založeny pouze na práci s jednou stěnou tělesa. Montessori pomůcky 

důsledně  nerozlišují trojrozměrné objekty od dvojrozměrných, a tak se například při práci 

s trojbokým hranolem  zdůrazňuje vlastně jen tvar trojúhelníku, protože pouze jeho 

trojúhelníkovou stěnu lze do daného otvoru zasadit. Tím dochází k problému, že u těchto 

pomůcek splývá prostor s rovinou.  

Rozhodla jsem se proto vytvořit materiál, který napomáhá v rozvoji vnímání 

celkových tvarů objektů a těles a který vede děti k uvědomování si rozdílů mezi rovinou 

a plochou – rozdílů, že trojboký hranol není tvořen pouze trojúhelníkovou stěnou, ale 

i dalšími obdélníkovými stěnami. Pomůcka obsahuje sérii kartiček s pozitivem a negativem 

rovinných útvarů, šest dřevěných těles a k nim schránky na schování pro možnost hry 

pexesa. K dané pomůcce je vytvořena série aktivit opírající se o poznatky z matematiky a 

z vývojové a kognitivní psychologie. K ověření vhodnosti daného materiálu i aktivit byl 

využit kvalitativní výzkum. V rámci používání pomůcky dětmi byla pomůcka otestována 

i po technické stránce. Ve fázi ověřování děti plní s pomůckou celkem pět gradovaných 

aktivit zamřených jak na práci v ploše, tak v prostoru. 

   



	 9 

1 TEORETICKÁ ČÁST 
	
	
	
1.1 CHARAKTERISTIKA DÍTĚTE PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU 
 

V širším slova smyslu se předškolní období dá chápat jako celé období od narození 

až po vstup do školy, častěji však takto označuje období od tří do šesti až sedmi let věku 

dítěte, tedy „věkem mateřské školy“ (Langmeier, 2006). Více než fyzickým věkem je však 

předškolní období vymezeno sociálně a ukončeno přechodem z mateřské školy do školy 

základní, který může nastat právě v šestém či sedmém roce dítěte. 

Vágnerová (2008) označuje předškolní věk jako věk hry. Hra je v předškolním 

období převládající činností, díky které dítě poznávají okolní svět. K tomu mu také pomáhá 

jeho představivost a fantazijní zpracování informací. Dítě si vytváří vlastní pohled na svět, 

který ještě není usměrňován logikou, a tak si svou představu přizpůsobuje vlastním 

možnostem poznání a svým potřebám (Vágnerová, 2008). 

V tomto období pokračuje motorický, kognitivní a sociální vývoj dítěte. Změny již 

nejsou tolik očividné a nárůst není tak prudký jako v předchozích třech letech, ale dochází 

ke kvalitativním a velmi významným změnám. Zdokonaluje se lokomoce, jemná i hrubá 

motorika, myšlení, paměť, řeč a velký pokrok nastává v sociálním vývoji, kdy se přechodem 

z rodinného prostředí do mateřské školy přesouvá socializace dítěte mimo rodinu. Vývojem 

prochází i dětská psychika, kde se diferencují některé osobnostní vlastnosti. Dítě si již 

uvědomuje samo sebe jako určitou osobnost a dokáže se tak více prosazovat. Emoční 

projevy se stabilizují, dítě se dokáže lépe vyrovnávat i s nepříznivými situacemi a korigovat 

své chování. Celkový vývoj dítěte v předškolním období směřuje k dosažení úrovně zralosti 

a připravenosti na školu (Vágnerová, 2008; Vágnerová a Valentová 1992). 

 

1.1.1  Kognitivní vývoj 

Dítě předškolního věku objevuje svět kolem sebe především přes svoje smysly. 

Sluchem poznává okolní zvuky a jejich změny na různých místech, pomáhají si přitom 

vydáváním vlastních zvuků v neobvyklých prostorách a porovnávají, kde jak zvuky znějí.  
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Zrak se v předškolním věku se stává dominantním zdrojem informací o okolím 

světě. Zrakem děti vnímají okolí a ukládají informace do vizuální paměti, která je dalším 

zdrojem pro poznávání a učení.  

Okolní předměty svou barvou či tvarem upoutají nejprve zrak dítěte a při haptickém 

poznávání manipulací s předmětem zjišťuje jeho vlastnosti, strukturu, materiál. Rádo 

poznává tvárné materiály jako písek, hlína či modelína, které mohou svým způsobem 

proměnit, zpracovat, změnit jejich tvar (Koťátková, 2014). 

Piaget, který svou teorií prokázal, že kognitivní vývoj dítěte není ovlivňován pouze 

dědičností, ale hlavně interakcí dítěte s okolím v procesu přirozeného zrání, říká, že bychom 

se měli na dítě dívat jako na „zkoumajícího vědce, který provádí experimenty s okolním 

světem, aby zjistil, co se stane“ (Atkinosonová, 2003, str. 76). Období předškolního věku 

Piaget nazývá předoperačním stadiem, protože dítě v tomto období ještě není schopné 

operace, tedy myšlenkového postupu pro zpracování informací logickým způsobem 

(Atkinsonová, 2003). 

Poznávání okolí ovlivňují v dětském myšlení aspekty, mající různé nepřesnosti 

a omezení, právě z důvodu potlačení logického myšlení. Typické znaky uvažování dítěte 

předškolního věku uvádí a rozděluje Vágnerová (2008) takto: 

 

1. Způsob, jakým dítě nazírá na svět, jak a jaké informace si vybírá: 
 

Centrace je ulpívání na jednom nápadném znaku, který dítě považuje za významný a ostatní 

znaky přehlíží i přesto, že mohou být objektivně významnější. 

Egocentrismus se vyznačuje nahlížením na situaci pouze z jednoho, jeho vlastního, 

pohledu. Dítěti chybí představa plurality názorů, proto jiné názory nerespektuje 

a je přesvědčené, že všichni mají pohled na situaci stejnou jako ono samo. 

Prezentismus a topismus je vázanost dítěte na přítomný okamžik a na konkrétní místo (žije 

„teď a tady“). Dítě je koncentrováno na aktuálně vnímané dění a má tak zkreslené představy 

o čase a délce trvání. Stejně tak je dítě fixované na konkrétní místo a při jeho změně může 

například opomínat stanovená pravidla, protože změnou místa pro dítě ztrácí platnost 

(Vágnerová, 2008; Kaslová, 2015). 
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2. Způsob, jakým tyto informace zpracovává: 

 
Magičnost, propojení mezi skutečností a fantazií, vede k tomu, že si dítě při interpretaci 

dění v reálném světě pomáhá fantazií a zkresluje tak své představy o poznání světa. 

V důsledku toho také dochází k nerozlišování přání od reality. 

Antropomorfismus znamená připisování lidských vlastností zvířatům či neživým 

objektům. Dítě v předškolním věku sice již dokáže rozlišit živé a neživé, ale rozdíly stále 

ještě opomíjí a očekává tak i od neživých objektů lidské projevy. Pomocí takové interpretace 

dítě světu lépe rozumí. 

Absolutismus v dětském myšlení popírá pluralitu názorů jiných lidí. Dítě je přesvědčené 

o definitivní platnosti jeho poznání tak, jak situaci ono samo poznalo a nepřipouští názory 

dospělých. (Vágnerová, 2008) 

 

Tyto znaky se s blížícím se nástupem školní docházky postupně oslabují. Proces je však 

velmi individuální, a tak některé znaky mohou přetrvávat ještě v období rané školní 

docházky. 

 

1.1.2 Vnímání 

 Dítě předškolního věku vnímá celostně, takže chápe celek jako souhrn jednotlivých 

aspektů, kdy jej často upoutá nějaký detail, ke kterému má dítě vztah nebo ho zkrátka 

aktuálně zajímá – při prohlížení obrázkové knihy se soustředí například pouze na kočičku, 

protože takovou má babička. Vnímání detailů se projevuje i v manipulaci s věcmi 

a hračkami. Zajímají ho totiž všechny její části, a tak více než hraní dítě nejprve hračku 

rozloží na části. Tento proces dekompozice je přirozená činnost dítěte s novým předmětem, 

čímž se dítě učí přirozenému procesu analýzy celku na části a následnou kompozicí se učí 

zase syntéze částí v celek (Matějček, 2005; Sodomková, 2015). 

 Na vnímání se nejvíce podílí zrak a sluch, proto je důležité tyto smysly rozvíjet. 

Podle Atkinsonové (2003) se u zrakového vnímání rozlišují dva druhy rozpoznávání – 

tvarové rozpoznávání a prostorová lokalizace. Tvarové rozpoznávání je od pradávna zásadní 

pro přežití. Jedná se totiž o určování významu objektů a je tedy nutné nejprve rozpoznat zda 

není objekt životu nebezpečný a až potom je možné sledovat další vlastnosti objektu. 
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Prostorová lokalizace určuje pozici objektu v prostoru a díky tomu se dokážeme v prostoru 

orientovat a pohybovat (Atkinson, 2003). 

 V předškolním věku je rozvoj zrakového vnímání důležitý například pro budoucí 

práci se symboly. Trénováním zrakové diferenciace se předchází budoucím možným 

problémům se zaměňováním tvarově podobných písmen a číslic.  

  Trénování sluchového vnímání je důležité pro schopnost analýzy a syntézy slov, tedy 

rozklad věty na části a naopak. Sluchové vnímání ovlivňuje také abstraktní myšlení 

a sluchová diferenciace souvisí s vnímáním rytmu (Sodomková, 2015). 

 

1.1.3 Myšlení 

Piaget (1997) nazval tuto fázi jako období názorného a intuitivního myšlení. 

Znamená to, že dítě je ve svých úsudcích vázáno na názor, tedy na viděné, vnímané a na svou 

vlastní činnost. Myšlení dítěte ještě není řízeno logickými operacemi, nazýváme ho proto 

prelogickým či předoperačním obdobím (Langmeier, 2006). 

Dítě předškolního věku ve svém myšlení opomíjí informace, které by mu překážely 

a realitu si vykládá tak, aby pro něj byla srozumitelná. Dochází tím sice ke zkreslování 

reality, ale dítě se potom v takto upravené situaci cítí bezpečně a uspokojuje tak jednu 

ze svých základních potřeb – potřebu jistoty a bezpečí. Podle Vágnerové je výběr informací 

ovlivněn neschopností systematické aktivní explorace. Dítě ještě nemá dostatečně 

rozvinutou paměť a pozornost, aby dokázalo přejít od celostního zkoumání ke zkoumání 

jedné části po druhé. Vzniklou situaci vnímá jako celek, nikoliv jako možný soubor detailů, 

což se mění s nástupem analyticko-syntetického myšlení. 

Neuvědomělý výběr informací se projevuje například i u klasifikace a třídění 

objektů. V úkolech, kdy má dítě přiřadit objekt k určité kategorii se místo respektování 

vztahů mezi objekty řídí tím, co ho nejvíce upoutalo a co mu přišlo zajímavé. 

Problém činí také induktivní a deduktivní uvažování. Děti předškolního věku 

si nedokáží závěr logicky odvodit a potřebují empirické ověření, jinak ulpívají na vnější 

podobnosti a docházejí k závěru, že uvedené znaky mají pouze stejně či podobně vypadající 

objekty. (Vágnerová, 2008). 

Empirické ověřování je prvotním dominantním typem učení dětí předškolního věku, 

tudíž je i základem herních strategií dětí. Nejčastějšími herními strategiemi dětí je zkoušení 
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pokusem-omylem nebo nápodobou, tedy strategie, u kterých děti nemusí logicky přemýšlet. 

S rozvojem myšlení by děti měly mít takové herní materiály, které budou podněcovat rozvoj 

logického myšlení. 

 

1.1.4 Paměť  

Vývoj paměti je úzce propojen s úrovní poznávacích schopností a zkušeností a závisí 

také na zrání centrálního nervového systému. Paměť se rozděluje na tři stádia – kódování, 

zapamatování a vybavování. V první stádiu kódování se informace umísťují do paměti, 

v druhém stádiu se ukládají a ve třetím vybavují. Ve fázi kódování se informace mohou 

ukládat do paměti ve formě vizuální či fonologické, u dětí předškolního věku se jedná spíše 

o vizuální formu, vzhledem k jejich schopnosti ukládat si do paměti přesný obraz 

pak vynikají v hrách jako je pexeso (Atkinson, 2003). 

Paměť se dále rozděluje na krátkodobou a dlouhodobou, která zahrnuje paměť 

sémantickou a epizodickou. Sémantická paměť uchovává obecná fakta bez vztahu k místu 

a času. Vývoj se projevuje zvýšením kapacity paměti a rostoucí rychlostí při zpracování 

informací. Předškolní děti ještě nedokáží využívat paměťových strategií ani si uspořádat 

informace do určitých kategorií, aby zapamatování proběhlo snadněji. Zapamatování se děje 

náhodně a neúmyslně, pro tento věk je však neúmyslné zapamatování velmi efektivní 

(Vágnerová, 2008). 

Epizodická paměť, naopak uchovává informace o událostech v čase a je proto 

individuální, protože uchovává osobní prožitky dítěte. Trvalejší zapamatované vzpomínky 

se vytvářejí před 4. rokem, do šesti let jsou však útržkovité a nepřesné, bývají totiž 

kombinací zapamatovaného a smyšleného. Epizodická paměť se rozvíjí především interakcí 

s dospělými, kterým dítě vypráví své zážitky a oni mu pomáhají příběh formulovat. 

Při vyprávění prožitých událostí si dítě vytváří vlastní pojetí, protože si z dané události 

pamatuje pouze to, co ho nejvíce zaujalo a o tom vypráví. Tříleté děti často opomíjejí cíl 

vyprávění, ale zahrnují do něj nepodstatné detaily, které zkrátka jen upoutaly jeho pozornost. 

Stejně tak jako tyto příběhy i vzpomínky z předškolního věku zachycují jen určité části 

(Vágnerová, 2008). 
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1.1.5 Řeč 

 V předškolním období dochází k velkému zdokonalování řeči. Problémy 

s výslovností hlásek tříletých dětí často kolem pátého roku téměř vymizí. Znatelně 

se rozšiřuje i slovní zásoba a gramatická stavba vět, která se rozšiřuje jak počtem slov, 

tak složitostí větné skladby. Ve čtvrtém roce ještě může přetrvávat fyziologický 

dysgramatismus, takže slova nemusí být ve správném gramatickém tvaru nebo postrádají 

skloňování, časování a stupňování, které se osvojuje až po čtvrtém roce. Značné 

zdokonalování řeči je podmiňováno zájmem dětí o mluvenou řeč při poslouchání pohádek, 

vyprávění, učení říkanek či písniček (Langmeier, 2006). 

 Vývoj řeči je vázán na vývoj poznávacích procesů. Verbální sdělení je dětmi chápáno 

na úrovni jejich myšlení, například děti dříve rozumí prostorovým vztahům než časovým, 

a tak si dříve osvojí a používají slova k určení místa a až později k určení času. V časových 

údajích chybují ještě i šestileté děti, které sice při vyprávění častěji využívají minulý čas, 

ale stále se zde objevují nepřesnosti v časových údajích. 

 Verbální schopnosti dětí se rozvíjejí při komunikaci s vrstevníky a s dospělými. 

Od dospělých si děti kromě slov osvojují i verbální projev a dospělí jim tak slouží jako 

mluvní vzor. Řeč však děti nepoužívají jen v komunikaci s ostatními, ale vzniká i tzv. 

egocentrická řeč, kdy si dítě povídá samo pro sebe. Tento řečový projev má jinou formu 

i obsah, řeč je zkratkovitá, protože je určena pouze pro dítě samotné, nemusí tak říkat 

všechno a nemusí se přizpůsobovat komunikačnímu partnerovi (Vágnerová, 2008). 
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1.2 HRA 
 

Hra je v životě dítěte nepostradatelnou součástí a v předškolním období tvoří hlavní 

náplň, která se dále prolíná s učebními a pracovními činnostmi. Herní činnost dítěti 

napomáhá při poznávání okolního světa a v seznamování se různými životními situacemi. 

Protože však nemůže uplatnit své zájmy tak, jako dospělý člověk, řeší tyto situace alespoň 

ve hře a učí se tak řešit problémy přirozenou cestou. Podle Langmeiera (2006) hra pomáhá 

dítěti překonat situace, které ještě nechápe rozumem (Opravilová, 2016; Langmeier, 2006). 

 Hra dítěti přináší radost, citové uspokojení, zábavu, odpočinek a může mít 

i terapeutický účinek, což prokázal psycholog Freud, když zjistil, že hrou se dítě zbavuje 

napětí a hra se stává prostředkem k vyrovnání s emočními konflikty na symbolické rovině 

(Koťátková, 2005; Langmeier, 2006).  

Hra je také přípravou na život, nýbrž rozvíjí komunikační schopnosti s jinými dětmi 

i s dospělými, zkouší si zde různé role a řeší v ní různé situace, které ve hře modeluje a vede 

tak k přirozenému učení (Koťátková, 2005). 

 Piaget (1997) mluví o úzké souvislosti mezi hrou a rozvojem myšlení a inteligence. 

Hru rozděluje do období intelektuálního vývoje na hru senzomotorickou, do dvou let věku 

dítěte, kdy je základem hry manipulace s okolními předměty a pohybový rozvoj. Na základě 

toho se vytváří senzomotorické struktury, které jsou později zdrojem myšlenkových operací. 

Od dvou do sedmi let nastává období symbolické hry, které je označováno za vrchol dětské 

hry. Důležitým znakem tohoto období je objevení obrazné představy. Ta zahrnuje fantazii a 

používání symbolu, což spočívá ve schopnosti představovat si určitý předmět 

prostřednictvím jiného předmětu, sloužícímu k této představě. Do této doby dítě potřebovalo 

vše opravdové, nyní však již dokáže nahradit předměty symbolem, tedy například dřevěná 

kostička může simulovat hrneček apod. (Koťátková, 2005; Piaget, 1997). 

 

1.2.1 Volná hra 

Podle J. Kurice (1986) se jedná o nejpřirozenější a dominantní formu aktivity dítěte, 

která vyplývá z vnitřních potřeb dítěte. Dítě si hraje tak, jak samo chce a dobrovolně 

se rozhoduje. Chce pociťovat volnost a nebýt omezováno. Při volné hře pak uplatňuje 

poznatky, které získalo na základě smyslového poznávání skutečnosti (Kuric, 1986). 



	 16 

S. Koťátková (2005) popisuje volnou hru jako činnost, při které si dítě samo volí 

námět, záměr a chce spontánně cosi prozkoumávat, zkoušet, ověřovat, vytvářet. Vybírá 

si k tomu hračky, místo ke hře, role a způsob jejich ztvárnění, možnosti a podmínky pro 

souhru s druhými. Ve volné hře se projevuje spontaneita dětí, tvořivost, fantazie, zaujetí, 

významným znakem je také to, když se dítě ke hře rádo vrací a opakuje ji. 

 Volná hra však neznamená hru bez pravidel, naopak si při ní pravidla vymýšlejí děti 

samy. Kolem čtvrtého roku se vlastní pravidla hry v průběhu často mění. Dítě je ovládáno 

svými vnitřními popudy ke hře, a tak pravidla zadaná vrstevníkem ještě nedokáže zcela 

respektovat a dodržovat je. Kolem pátého roku již přijímá pravidla zadaná vrstevníky a snaží 

se je dodržovat. V šestém roce už si děti rády stanovují společná pravidla hry, do které 

se vzájemně zasvětí a navzájem se kontrolují, zda je všichni účastníci dodržují. 

Volnou hru bychom v mateřské škole neměli rozhodně podceňovat. Často 

se na ni pohlíží jako na nedůležitou činnost, místo které by se mohly dělat jiné, smysluplnější 

činnosti. Volná hra má však velký význam v sociálním učení, v rozvíjení vztahů mezi dětmi, 

v získávání nových zkušeností, dovedností a v naplňování základních potřeb. Volná hra 

je pro děti do šesti let zcela nezbytná (Koťátková, 2005). 

Volná hra je také důležitou součástí při nových didaktických či stimulovaných hrách 

a situacích, kdy volná hra s materiálem před samotnou aktivitou slouží dítěti jako tzv. nultá 

fáze. V této fázi dítě může materiál jakkoliv poznávat a seznamovat se s ním, jak je dále 

popsáno v kapitole 1.3.2 (Kaslová, 2017) 

 

1.2.2 Didaktické a řízené hry 

Didaktické a řízené hry mají společné i rozdílné znaky. Hlavním společným znakem 

je, že obě tyto formy her ovlivňuje přítomnost člověka, který volí náměty, cíle, organizaci 

a pravidla hry. 

Řízená hra není jen taková, kdy hru dětem někdo, v mateřské škole pravděpodobně 

učitel, zadá, ale i spontánní hra dětí, do které někdo zasáhne a začne ji ovlivňovat například 

vymezením prostoru či změnou pravidel. Patří sem samozřejmě všechny hry zadávané 

učitelem, při kterých je třeba dodržovat určitá pravidla a chovat se přiměřeně ve prospěch 

hry. Tyto hry však nemívají hlubší didaktické cíle. 
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Oproti tomu pro didaktickou hru je typický právě záměrný cíl pedagoga. Hra 

je metodou výchovně-vzdělávací práce, která má děti motivovat k aktivitě. Učitel při tom 

děti provází, nabízí jim pomocnou ruku, oceňuje, popřípadě opravuje jejich výsledky 

(Koťátková, 2005). 

 Ač je didaktická hra pečlivě připravená a navozená, stále vychází z představ 

pedagoga, tudíž děti při hře reagují na jeho požadavky a nevycházejí z vlastních potřeb 

a požadavků. Volná a řízená hra by proto měly být v rovnováze. „Kvalita hry nezávisí 

na dobrém úmyslu dospělého, ale na tom, jak aktivně se v ní může dítě samo projevit“ 

(Opravilová 2016, str. 88). 

 

1.2.3 Didaktická pomůcka 

 Už  od nepaměti vytvářeli dospělí dětem zmenšeniny řemeslných nástrojů a zbraní, 

díky kterým se děti nápodobou a hrou učily budoucím pracovním činnostem. V dnešní době 

už hračky neslouží výhradně k přípravě na budoucí řemeslo, ale jako obohacení a podpora 

v rozvoji různých osobnostních složek. Děti si však velmi často rády hrají s předměty denní 

potřeby, aby si vyzkoušely činnosti dospělých, a tak hračka stále zůstává prostředníkem mezi 

dítětem a světem dospělých a napomáhá dítěti pochopit význam lidských činností 

(Opravilová, 2016). 

 V předškolním období jsou již na hračky kladeny větší požadavky. Už to nejsou 

předměty zaměřené převážně na rozvoj motoriky a senzomotoriky, jako tomu bylo u hraček 

pro batolata. Nyní by se mezi hračky měly zařazovat také didaktické hračky či didaktické 

pomůcky, které slouží k didaktickým hrám, tedy k hrám se stanovenými konkrétními 

vzdělávacími cíli. Hračky a pomůcky pro děti předškolního věku by měly mít náročnější, 

výchovně vzdělávací charakter a rozvíjet dítě také po intelektové stránce. O první takové 

hračky se v 19. století zasloužil německý pedagog Fröbel. Takzvané „dárky“ tvořily sérii 

geometrických těles – koule, krychle, hranol, jehlan a válec, jež doporučoval vkládat dítěti 

už do kolébky. Důraz na intelektuální rozvoj kladla také Montessori svým propracovaným 

souborem pomůcek a didaktických materiálů, o nichž dále pojednává následující kapitola 

1.2.3.1 (Opravilová, 2016; Suchánková, 2014). 

 Při výběru hračky bychom měli dbát na bezpečnost, vhodný materiál, konstrukční 

řešení, tvar a barvu a přiměřenost hračky věku dítěte. Je však třeba také respektovat přání 

dítěte, dát mu jisté doporučení, ale nechat výběr hračky i na dítěti (Opravilová, 2016). 
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Pomůcky v pedagogice M. Montessori 

 Na počátku 20. století navrhla italská lékařka Maria Montessori pomůcky pro rozvoj 

smyslů mentálně postižených dětí. Tyto pomůcky byly sestavené tak, že dovolovaly dítěti 

pracovat s nimi na aktuální úrovni jeho rozvoje. Montessori se rozhodla aplikovat tyto 

pomůcky na děti zdravé a setkala se s velkým úspěchem ve vývoji těchto dětí (Koťátková, 

2014). 

 Pomůcky jsou uspořádány s didaktickým záměrem od nejjednoduššího 

ke složitějšímu. Práce s pomůckami zaměřenými na geometrické tvary se orientuje 

na sledování vztahů, vlastností a zjišťování, co kam patří, například, že do různě velikých 

otvorů nelze vkládat předměty, které jsou menší či větší  (Koťátková, 2014; Šebestová 

a Švarcová, 1996).  

Zde můžeme nalézt podobnost mezi Montessori pomůckami na vkládání 

geometrických tvarů a touto novou autorskou didaktickou pomůckou. Tyto Montessori 

pomůcky na vkládání geometrických tvarů jsou však založeny pouze na práci s jednou 

stěnou tělesa. Montessori důkladně nerozlišuje trojrozměrné objekty a rovinné útvary, a tak 

se například při práci s trojbokým hranolem mluví vlastně pouze o tvaru trojúhelníku, 

protože pouze jeho trojúhelníková stěna, lze do nějakého otvoru zasadit. Dochází tedy 

k tomu, že splývá prostor s rovinou, čemuž se tato nová pomůcka snaží předejít. 
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1.3 PŘEDMATEMATICKÁ GRAMOTNOST 
	

Jak již bylo uvedeno v kapitole 1.1, myšlení dítěte předškolního věku se nachází 

v předoperačním stádiu a podněty a zkušenosti zpracovává na této úrovni. Myšlení dítěte 

ovlivňují jevy jako centrace, egocentrismus, prezentismus a topismus. Tyto jevy ovlivňují 

pohled dítěte na svět, výběr informací a jejich zpracování. Z toho důvodu v předškolním 

vzdělávání ještě nejde o matematiku, ale je možné hovořit pouze o předmatematických 

představách a předmatematické gramotnosti. Předmatematická gramotnost je součástí 

Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, ale je třeba uvažovat 

o ní v kontextu dalších výchovně-vzdělávacích složek (Kaslová, 2010). 

 

1.3.1 Předmatematická gramotnost v RVP 

V rámcovém vzdělávacím programu pro předškolní vzdělávání není 

předmatematická gramotnost uvedena jako samostatná vzdělávací oblast ani zde není tento 

pojem nijak definovaný. Pokud na ni však bude nahlíženo v kontextu všech složek, zjistíme, 

že obecné principy předmatematické gramotnosti jsou zahrnuty do všech vzdělávacích 

oblastí nebo se v nich alespoň dá uplatňovat. Je však potřeba si tyto možnosti a příležitosti 

uvedené v RVP PV uvědomovat. K lepší orientaci slouží dokument Konkretizované 

očekávané výstupy RVP PV, který zpřesňuje požadavky jednotlivých očekávaných výstupů 

a udává bližší možné činnosti a příležitosti u všech vzdělávacích oblastí, ale přesto 

nepostihuje vše, co do předmatematické gramotnosti spadá (Lišková, 2015). 

 

Dítě a jeho psychika 

Tato oblast je otázkou kognitivního vývoje dítěte, který byl již popsán v kapitole 1.1. 

Na základě toho jsou vybírány rozvíjející aktivity přiměřené vývojovému stádiu dětí. 

Jen v této vzdělávací oblasti nalezneme konkrétní zaměření na předmatematickou 

gramotnost. V části „Poznávací schopnosti a funkce, představivost a fantazie, myšlenkové 

operace“ RVP PV uvádí jako jeden z bodů vzdělávací nabídky „činnosti zaměřené 

na seznamování se s elementárními číselnými a matematickými pojmy a jejich symbolikou 

(číselná řada, číslice, základní geometrické tvary, množství apod.) a jejich smysluplnou 

praktickou aplikaci“ (RVP PV, 2017, str. 20), (tato definice však není zcela správná, protože 

číselné  pojmy jsou součástí matematických a neměly by tedy být rozdělené na dva rozdílné 

pojmy). Po přečtení tohoto obecného vymezení však učitel často neví, jak ji prakticky 
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uplatnit a je třeba dohledávat informace v doporučené literatuře. V konkretizovaných 

očekávaných výstupech už může učitel nalézt alespoň bližší specifikaci podoblastí: vnímání, 

pozornost, soustředění, paměť, rozlišování obrazných znaků a symbolů, časoprostorová 

orientace a základní matematické, početní a číselné pojmy a operace (KOV, 2012). 

V rámci podoblasti základních matematických představ je klíčové pochopení 

kvantity – mechanické odříkávání číselné řady je bez chápání kvantity bezpředmětné. 

Druhou neméně důležitou složkou jsou geometrické představy. Tato oblast bývá někdy 

chybně redukována na poznávání geometrických tvarů, avšak je třeba rozvíjet představy 

o prostoru, o míře a velikosti a o dvojrozměrných tvarech i trojrozměrných objektech, 

přičemž je podstatné klást důraz na rozdíl mezi těmito objekty. Třetí složkou 

přematematických představ jsou množinové představy, mezi které řadíme operace jako 

je třídění, uspořádání, porovnávání či prvky kombinatoriky. (Lišková, 2015; RVP PV, 2017) 

 

Další vzdělávací oblasti 

  Přestože v první vzdělávací oblasti „Dítě a jeho tělo“ není v RVP PV žádný vztah 

k předmatematické výchově, je tato oblast pro rozvoj předmatematických představ velmi 

důležitá, především zdokonalování jemné i hrubé motoriky. Rozvoj hrubé motoriky 

a koordinace je významný pro prostorovou orientaci, protože prostor dítě poznává právě 

skrze samo sebe a skrze poznávání svého těla. Měly by sem tedy být zařazovány aktivity 

k poznávání vzájemné polohy končetin či vzájemné polohy svého těla k ostatním 

předmětům, kdy děti mohou zaznamenávat, kam se vejdou či jak daleko dosáhnou a tím 

si utvářet představy o rozměrech a prostoru. Úroveň jemné motoriky je zásadní pro hmatové 

vnímání, které je nepostradatelné při chápání kvantity, poznávání tvarů objektů. Klíčová 

je také koordinace ruky a oka.  

 Do vzdělávací oblasti „Dítě a ten druhý“ můžeme zařadit všechny typy aktivit, 

při nichž děti rozvíjejí předmatematické představy společně ostatními dětmi, ať už ve dvojici 

nebo v kolektivu více dětí. Mohou to být například konstruktivní aktivity, kde spolu děti 

vytvářejí stavbu dle nějakého plánku, nebo pohybové hry, při kterých dítě poznává prostor 

skrz vztahy s ostatními dětmi. Sem můžeme zařadit hry v prostoru jako „Honzo, vstávej“ 

apod. 

Oblast „Dítě a společnost“ zahrnuje výtvarné, hudební a dramatické činnosti. 

I v rámci toho můžeme rozvoj předmatematických představ podporovat. Při výtvarných 
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pracích můžeme pracovat s různými tvary, symetrií, shodností, kompozicí, kombinatorikou.  

V hudebních činnostech se nabízí rozkládání slov na slabiky a počítání slabik ve slovech 

či vnímání shodného rytmu. V dramatických činnostech pracujeme s prostorem a rozvojem 

řeči, který je v oblasti matematiky také velmi důležitý především pro chápání slovních úloh. 

 Oblast „Dítě a svět“ zahrnuje orientaci dítěte v nejbližším okolí a časoprostorovou 

orientaci. (Lišková, 2015; RVP PV, 2017) 

 

1.3.2 Konektivní didaktické struktury 

O předmatematické výchově je nutné uvažovat v kontextu všech vzdělávacích 

oblastí. Žádná z činností v mateřské škole se neděje izolovaně, a tak i předmatematická 

gramotnost se by se měla rozvíjet v komplexních aktivitách. Vytvořené didaktické situace, 

které dítě motivují a v dané oblasti posouvají, jsou však neefektivní pokud jsou izolovány 

a nevytváří didaktickou strukturu. Didaktická struktura obecně zahrnuje jak připravené 

aktivity, tak i jejich gradaci a následně nové situace mapující stejný problém z jiných úhlů 

pohledu. Didaktické struktury v předškolním vzdělávání se však ještě vážou na další oblasti, 

a proto je potřeba při plánování rozvoje předmatematické gramotnosti v předškolním 

vzdělávání uvažovat o tzv. konektivních didaktických strukturách. 

Konektivní didaktická struktura je právě taková didaktická struktura, u které 

je při plánování didaktické situace nahlíženo na přesahy a propojení do dalších oblastí 

a na správnou cestu pro všestranný a komplexní rozvoj dítěte v rámci možností jeho vývoje. 

Je při nich potřeba si uvědomit, s jakými všemi oblastmi je vytvořená didaktická situace 

propojena, jak a v čem ji můžeme dále rozvinout a v jakých jiných aktivitách na ni můžeme 

navázat. 

Ke svému rozvoji dítě potřebuje stimulované aktivity (částečně řízené), 

ale i spontánní aktivity v rámci volné hry. Při volné hře se dítě seznamuje s novými objekty 

a s prostředím, čehož je následně využíváno právě pro stimulované aktivity při didaktických 

situacích. Při nové aktivitě jsou zde totiž nové podněty, se kterými se chce dítě seznámit 

a není tak plně soustředěno na stimulaci aktivity. Dítě je ve fázi poznávání a seznamování 

se s materiálem – tzv. nultá fáze, kterou je třeba respektovat právě ve volné hře s materiálem 

před zahájením stimulovaných aktivit. Volná hra je však důležitá i po stimulované aktivitě, 

kdy plní roli prohlubovací fáze – dítě se k aktivitě samo vrací a ve volné hře si ji přehrává 

a rekonstruuje a odráží se na ní míra pochopení stimulované aktivity (Kaslová, 2017). 



	 22 

V rámci výzkumu neměly děti možnost nejprve volné hry s didaktickou pomůckou, 

chybějící nultá fáze se odrážela na nejmladší věkové skupině 3-4letých dětí, kde se stávalo, 

že si chtěly hrát nejprve s pomůckou podle svého. Absence prohlubovací fáze ovlivňovala 

zase nejstarší věkovou skupinu 5-6letých dětí, které se po pomůcce ptaly a chtěly si znova 

vyzkoušet s kamarády. Z důvodu pokračování výzkumu však nebylo možné zapůjčit 

pomůcku dětem na delší dobu. 

 

1.3.3 Geometrie a příprava na ni 

Předmětem geometrie je studium vlastností geometrických útvarů, přičemž 

základním geometrickým útvarem je prostor a další geometrické útvary jako přímky, úsečky, 

trojúhelníky, kružnice či koule jsou částmi tohoto prostoru. Charakteristické je v geometrii 

kreslení a rýsování, na druhou stranu však geometrie studuje abstraktní objekty, které může 

být nemožné znázornit, proto je jedním z cílů vyučování geometrie rozvíjení geometrické 

představivosti. Studium geometrie přispívá k rozvoji tvořivosti, logiky a kritickému myšlení 

(Kuřina, 1996). 

Nejvýznamnější využití geometrie je pro praktické účely, v rámci architektury 

a strojírenství, které se odehrávají v prostoru reálného světa, proto je důležité 

se ve vzdělávání věnovat právě reálnému prostoru, jeho dělení, vyplňování, pohybu 

v prostoru jako základ pro vnímání struktury přirozeného prostoru. Podle Kuřiny (2009) 

by proto školní geometrie měla nejprve zabývat metodou „poznávání prostoru, 

a to od vnímání tvarů a rozvíjení prostorové představivosti přes prvky stereometrické, 

spontánní kresbu k úlohám konstruktivním, planimetrickým a početním, které by se vracely 

zpět k řešení praktických úloh trojrozměrného světa“ (Kuřina, 2009, str. 202; Kuřina, 2012). 

Kuřina (2012) hovoří o geometrii také jako o jazyku dětské kresby. Přestože k tomu 

nejsou děti nijak vedeny, jejich kresby obsahují spousty geometrických rysů. Už při prvních 

čáranicích je stopa spjata s pohybem dítěte, ze kterého se raduje, a proto jsou první čáranice 

blízké hře, při které však vzniká něco trvalého – čára či skvrna. V prvopočátcích dětské 

kresby vznikají čáranice ve tvaru oválu, ke kterým postupně přibývají klikatky, úsečky, body 

a nepravidelné spirály. Následují čáry, které se kříží ve vodorovném či svislém směru, 

což má základní význam při rozvržení plochy – vodorovné čáry značí zem, svislé například 

postavu. První obrazy lidské postavy děti zobrazují jako hlavonožce, tedy ovál hlavy a z něj 
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vycházející úsečky jako končetiny a obličej, který bývá také vyjádřen geometrickými 

symboly (Uždil a Šašinková, 1982; Kuřina, 2012). 

Dětská kresba velmi důležitá pro vznik geometrických představ. Děti se často snaží 

nakreslit určitý objekt z jiného úhlu pohledu než ho samy vidí, tudíž předvídají obraz daného 

objektu odjinud a nakreslí ho se své představy. Zachycení prostorové situace kresbou 

je jednou z nejvýznamnějších složek prostorové inteligence. Rozvíjí u dětí prostorovou 

představivost, která je zásadní pro rozvoj geometrické představivosti. Mezi složky 

prostorové inteligenci patří „schopnost rozpoznat stejný tvar“ a „schopnost zachytit 

dvojrozměrně prostorovou informaci“ (Kupčáková, 2015, str. 120; Kuřina, 2009). Obě tyto 

složky jsou také součástí aktivit s autorskou didaktickou pomůckou. 

V oblasti geometrické představivosti je podstatné vést děti k rozlišování světů 3D 

a 2D. Při výzkumném šetření se ukázalo, že u žáků 1. až 5. ročníků ZŠ dochází opakovaně 

k problému splývání prostoru a roviny a to zejména u krychle, válce a jehlanu a pro 

pojmenování těles používají názvy rovinných útvarů. Jehlan a trojboký hranol zaměňují 

s trojúhelníkem, krychli se čtvercem a válec či kouli s kruhem. Chybné pojmenovávání 

takových objektů začíná právě v mateřské škole, proto je důležité rozlišovat svět prostoru 

a svět roviny právě v předškolním věku, pomocí transformačních cvičení či vhodných 

didaktických pomůcek (Kaslová, 2018). 

 

1.3.4 Transformace 

 Transformace obecně znamenají konkrétní změnu celku, ať už jeho části nebo nějaké 

z vlastností celku. Je však vždy třeba, aby si učitel uvědomoval, kterou část nebo vlastnost 

celku transformuje, za jakých podmínek a proč. Musí vědět, kterou část změnit a která 

naopak musí zůstat zachována. Transformace by měly být zařazovány v aktivitách různého 

charakteru, nejprve je však třeba volit taková cvičení, kde dítě manipulací s předměty rozvíjí 

jemnou motoriku a až po osvojení práce s předmětem jako s určitým nástrojem můžeme 

zařazovat intelektuálně náročnější úkoly. Kaslová (2015) rozděluje transformace dle druhu 

na jazykové, barevnostní, polohové, kompoziční, velikostní, tvarové, kvantitativní, znakové 

(grafické), zvukové a transformace 2D – 3D. V aktivitách s didaktickou pomůckou 

se objevují dva druhy transformací a to barevnostní a transformace 2D – 3D. 

 Barevnostní transformace je taková, kdy se při aktivitě mění pouze barva, a ostatní 

aspekty zůstávají zachovány. Objevuje v jedné z nejznámějších dětských her „Čáp ztratil 
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čepičku“, pravidla hry zůstávají neměnná a vždy se změní pouze barva hledaného předmětu. 

Využít můžeme také omalovánky, ale zadáním bude nahradit určité barvy jinými barvami. 

V rámci didaktické pomůcky je barevnostní transformace součástí první aktivity, kdy mají 

děti hledat pozitiv a negativ shodného tvaru – tvar i velikost zůstávají stejné, rozdílnost 

je pouze v barvě tvarů. 

 Při transformacích 2D – 3D je zásadní postupovat od trojrozměrných objektů 

ke dvojrozměrným. Svět 3D je dítěti mnohem bližší, protože se s ním daleko dříve 

seznamuje, pohybuje se v něm, hraje si v něm s hračkami a okolními předměty, musí 

se vypořádat překážkami, které se v tomto světě nachází. Nic z toho v rovinném světě 2D 

nelze. Můžeme mít sice obrázek daného objektu, ale s ním děti nikdy nemohou manipulovat 

a poznávat tak vlastnosti reálného objektu. Obrázek je v tomto případě pouze zástupný 

objekt pro skutečnou věc – pouze dvojrozměrný obraz zastupující objekt trojrozměrné 

reality. Teprve když má dítě dostatečné zkušenosti se světem 3D můžeme začít postupovat 

k chápání vztahu mezi prostorem a rovinou formou transformačních aktivit. Vhodnou              

a přirozenou transformací je pozorování stínů, ať už venku při odpovídajícím úhlu 

slunečních paprsků  nebo uvnitř při uměle vytvořeném osvětlení. V obou případech je možné 

pozorovat siluetu prostorového objektu. Se siluetou můžeme pracovat i formou stínohry při 

promítání. Další z možných aktivit je práce s „polotovarem“ – tvorba předlohy, podle 

Kaslové a Gasserové. Aktivita spočívá v převedení stavby z 3D do 2D – učitel postaví stavbu 

z několika kostek či jiných těles a z papíru připraví lístečky odpovídající čelním stěnám těles 

ve stavbě, úkolem dítěte je poté sestavit lístečky tak, jak vidí stavbu z kostiček (Kaslová, 

2015). Tato aktivita je také jedním z úkolů s autorskou didaktickou pomůckou. Její zadání, 

průběh a výsledky jsou zanalyzované v kapitole 2.8.3 praktické části. 
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2 PRAKTICKÁ ČÁST 
	
	
2.1 HYPOTÉZY 

	
1. 5-6leté děti splní celou sérii aktivit bez větších obtíží. 

 

2. U 3-4letých dětí se při plněné série aktivit objeví obtíže v hledání dalších možností 

a v transformaci stavby z 3D do 2D. 

 

2.2 CÍLE 

	
1. Otestovat novou didaktickou pomůcku z hlediska vhodnosti materiálu a následně 

ověřit její funkčnost na třech věkových kategoriích dětí, kterým bude zadána stejná 

série aktivit a pozorovat shody a rozdíly v reakcích dětí. 

	
2. Vést děti k uvědomování si celkových tvarů těles, rozvíjet vztah mezi prostorem 

a rovinou a přispívat k celkovému rozvoji předmatematické gramotnosti formou série 

aktivit s didaktickou pomůckou. 

 

2.3 METODA KVALITATIVNÍHO VÝZKUMU 
Podle předem připraveného scénáře proběhlo ověřování didaktické pomůcky 

na třech věkových kategoriích dětí, kterým byla zadána stejná série aktivit. Na základě 

videozáznamů z průběhu ověřování byl uskutečněn kvalitativní výzkum, vedoucí k analýze 

dětmi vykonávaných aktivit. Při každé aktivitě bylo sledováno několik jevů, které jsou dále 

popsány v kapitole 2.5 – Aktivity s didaktickou pomůckou. 

 

2.4 PODMÍNKY KVALITATIVNÍHO VÝZKUMU 
Ověřování didaktické pomůcky probíhalo v klasické mateřské škole v průběhu dvou 

měsíců. Jelikož byly děti v mateřské škole uspořádány spíše homogenně, uskutečnilo 

se testování postupně ve třech třídách. Nejprve ve třídě 5-6letých dětí, poté ve třídě 4-5letých 

a nakonec u nejmladších 3-4letých dětí. Z každé věkové skupiny bylo ověřování vybráno 

šest dětí – tři dívky a tři chlapci. 



	 26 

  Pro výběr dětí nebylo stanoveno žádné osobnostní kritérium, jednalo se spíše 

o náhodný výběr, aby nedocházelo ke zkreslení výsledků. Okolnostním kritériem byl čas, 

protože snahou bylo testování stihnout do 9:00 hodin (resp. do doby svačiny a následné 

řízené činnosti) tak, aby nedocházelo k narušování řízené činnosti. Proto byly vybírány 

takové děti, které chodí do MŠ brzy.  

 Série aktivit byla rozdělena na dvě části a rozložena do dvou dnů z důvodu časové 

náročnosti, při které by děti již ztrácely pozornost. V ideálním případě tak bylo ověřování 

realizováno v téže třídě ve dvou po sobě jdoucích dnech, kdy bylo třeba pracovat v oba dny 

se stejnými dětmi, protože se jednalo o dokončení série započatých aktivit. Nastával tu však 

problém, že v následující den některé z potřebných dětí nepřišlo, a tak se dokončení 

odkládalo až bude dítě v MŠ opět přítomno. 

 Ověřování probíhalo v klidné, částečně uzavíratelné, části třídy MŠ. Aktivity děti 

vykonávaly individuálně, pouze za mé přítomnosti. Děti plnily úkoly podle zadaných 

instrukcí, v případě komunikační bariéry byla poskytnuta dopomoc, což je popsáno 

u jednotlivých aktivit v kapitole 2.5. Po celou dobu byly děti slovně podporovány 

k pokračování v úkolech a po splnění aktivity jim byla dána slovní pochvala. 

V průběhu aktivit se jevilo zaznamenávání poznámek jako velmi obtížné, vzhledem 

k pozorování herního procesu a částečně společné hry. Z průběhu ověřování tedy byly 

pořižovány videozáznamy, z nichž byl proveden kvalitativní výzkum a analýza. 
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2.5 AKTIVITY S DIDAKTICKOU POMŮCKOU 
 

2.5.1 Tvoření dvojic shodných tvarů (pozitiv-negativ) 

První aktivita spočívá v utváření dvojic kartiček se shodným tvarem. 28 kartiček 

zahrnuje 14 kartiček s výřezem tvaru a 14 kartiček s nalepeným příslušným dílkem, 

jak je možné vidět na obrázcích 5, 6 a 7 v kapitole 2.7.2. (Materiál a jeho charakteristiky). 

Úkolem dětí je utvářet dvojice pozitivu a negativu shodného tvaru. Na kartičkách 

s vyříznutými dílky jsou tyto dílky přilepené pomocí suchého zipu a děti je tak mohou odlepit 

a zasadit do příslušné kartičky, čímž zkontroluje, zda jsou tvary opravdu stejné. 

Tato možnost odlepení však funguje jako dopomoc a není tak dětem sdělena, pokud to není 

potřeba. Úkolem je vytvořit dvojici pozitivu a negativu, nikoliv kompletace dílků do otvorů, 

k čemuž by se tato aktivita pravděpodobně uchýlila, kdyby děti o možnosti předem věděly. 

Informace je tedy sdělena, pokud dítě chybuje nebo si není jisté a potřebuje kontrolu. 

Sledované jevy:  

o Nalezne shodné dvojice 
o Upřednostňuje nějaké tvary jako první (preference tvarů) 

o Skládá nějakým způsobem nalezené kartičky  

o Dokáže porovnávat šířku, velikost, shodnost tvarů 

 

2.5.2 Obrácené pexeso 

S kartičkami je možné hrát také pexeso. Klasické pexeso by však trvalo dlouho, proto 

je druhou aktivitou jenom „obrácené pexeso“, kdy jsou obrázky lícem vzhůru v chaotickém 

rozmístění a jde o střídání se v nacházení shodných dvojic. Tato aktivita však slouží ke znovu 

zopakování či procvičení aktivity první, a proto je zadávána víceméně jen u nejmladších dětí 

nebo u dětí, které měly v první aktivitě problémy a nebude tak dále analyzována. 

Sledované jevy: 

o Korekce případných chyb z předchozí aktivity 
 
 

2.5.3 Pokládání těles do výřezů 

K této aktivitě jsou potřeba kartičky z předchozích aktivit a nově dřevěná tělesa. 

Aktivita má dvě části, v první fázi mají děti za úkol nalézt mezi všemi výřezy ty správné, 
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do kterých tělesa patří, neboli hledají k těmto „kostičkám“ příslušný „domeček“, kam 

se přesně vejdou a utváří tak dvojice tělesa a příslušné kartičky. Aktivita však nekončí 

dosazením těles do výřezů jednou, pravděpodobně „čelní“ stěnou. Úkolem ve druhé fázi této 

aktivity je najít co nejvíce možností, kam lze tělesa ještě umístit, protože některé „kostičky“ 

mohou mít více „domečků“, do kterých pasují. Znamená to tedy, že jednotlivé stěny těles 

odpovídají několika výřezům, které jsou dále popsány v kapitole 2.7.2 (tělesa a jejich „užité 

stěny“). Případná dopomoc v této aktivitě je dána tím způsobem, že je dítěti přímo vybráno 

jedno z těles, které si má prohlédnout, pokud stále neví, může mu být napovězeno, na kterou 

stranu tělesa se zaměřit. 

Sledované jevy: 

1. fáze 

o Kterým tělesem začíná 

o Nalezne mezi všemi kartičkami ty správné 

o Tvoří dvojice s kartičkou pozitivu či negativu 

2. fáze 

o Nalezne další možnost vložit tělesa jinam 

o Kolik možností najde 

o Přijde na další možnost: 

• Bez dopomoci 

• S dopomocí (rada, na kterou stranu tělesa se má dítě zaměřit) 

• Vůbec 

 

2.5.4 Transformace stavby z 3D do 2D 

Tělesa, používaná v předchozí aktivitě, budou nyní potřeba k postavení malé 

kompozice, v níž budou využita všechna tělesa kromě válce, který by z důvodu oblého pláště 

bylo obtížné převést do prostoru 2D. Ze světlých kartiček (s nalepenými dílky) odlepíme 

ty tvary, které odpovídají čelním stěnám těles, z nichž je kompozice vytvořena, 

jak je znázorněno na obrázku 1. Před děti je potom postavena připravená kompozice, 

dostanou obrázky tvarů a podložku, na kterou staví z plošných tvarů danou kompozici tak, 

jak ji vidí stát před sebou. 

Sledované jevy: 

o Dokáže sestavit čelní stěnu stavby 
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o Od jaké části stavby začíná kompozici skládat (spodní/horní těleso…) 

o V kterém místě podložky sestavuje 

 

	
Obrázek 1: Plošné tvary čelních stěn potřebné k transformaci prostorové kompozice 

	
	

2.5.5 Hra pexesa s výřezy a tělesy 

Pexeso je závěrečnou hrou s touto pomůckou. Jsou k němu potřeba všechna tělesa 

a k nim schránky na schování, které jsou vidět na obrázku 2, dále vybrané kartičky s výřezy 

(tmavé), odpovídající stěnám těles, jak je zobrazeno na obrázku 3. Ve hře potom děti 

odkrývají jedno těleso a jednu kartičku, což je názorně ukázáno na obrázku 4. Pokud k sobě 

dvojice patří, berou si ji děti k sobě a pokud ne, vrací těleso pod schránku, obrací kartičku 

a střídají se s druhým hráčem (v rámci experimentu s vedoucím aktivit). Mezi kartičky 

s výřezy je možné zakomponovat jeden vybraný výřez navíc tak, aby jedno z těles mělo dvě 

možnosti položení a děti tak mohou přijít na další možnosti. 

Sledované jevy: 

o Pochopí pravidla hry 

o Nalezne správnou dvojici 

o Opraví mě, když udělám chybu 

o Přijde na to, proč je mezi kartičkami jedna navíc a nalezne tak další možnost 
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Obrázek 2: Pexeso s výřezy a tělesy  schovanými ve schránkách 

 
 

 
Obrázek 3: Komponenty pexesa - tělesa a příslušné výřezy 

	

 
Obrázek 4: Názorná ukázka herního postupu - odkrytí tělesa a kartičky 
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2.6 SCÉNÁŘ 
 

TVOŘENÍ DVOJIC SHODNÝCH TVARŮ (POZITIV-NEGATIV) 

Seznámení: 

o „Ahoj, já se jmenuji Zuzka. Jak se jmenuješ ty?“ 

o „Ráda tě poznávám (jméno).“ 

o „Podívej, co tu pro tebe mám. Přinesla jsem jednu hru, abychom si ji mohli společně 

zahrát. Zahrajeme si ji spolu?“ 

o „Jsem zvědavá, jestli se ti bude líbit. Pojďme se do toho pustit!“ 

Pravidla: 

Kartičky tvarů a výřezů rozmístím libovolně na hrací plochu. Děti tvoří dvojice obrázků 

s tvarem a jeho výřezem, tedy pozitiv a negativ daného tvaru. 

o „Podívej. Vytvoříš dvojice kartiček podle toho, jaké tvary k sobě patří?“ 

Během plnění úkolu se ptám na doplňující otázky: 

o „Najdeš ještě větší/menší trojúhelník?“ 

o „Který obdélník je užší/širší?“ 

o „Je tu nějaký tvar menší než tento?“ 

o „Je tu nějaký tvar stejně široký jako tento?“ 

Kontrola: 

Ke kontrole shodnosti tvarů děti využijí suchý zip, díky kterému mohou tvary odlepit 

a položit je do výřezu. 

o „Tyto tvary můžeš odlepit a zkusit tak, jestli jsou opravdu stejné.“ 

Hodnocení: 

o „Skvěle, zvládl/a si to bez problému. Můžeš teď nalepit tvary zpět na suchý zip a teď 

si spolu zahrajeme takové obrácené pexeso.“ 

 

OBRÁCENÉ PEXESO 

Pravidla: 

Kartičky promícháme a necháme je lícem vzhůru, střídáme se v tazích a hledáme dvojice 

shodných tvarů.  

o „Víš, jak se hraje pexeso?“ 
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o „Ano, hledají se dva stejné obrázky. Tak my teď taky budeme hledat stejné tvary, ale 

necháme si je obrácené  obrázky nahoru, abychom na všechny kartičky dobře viděli.“ 

 

POKLÁDÁNÍ TĚLES DO VÝŘEZŮ 

Pravidla: 

1. fáze: 

Před dítě položím všech 6 těles a na hrací ploše nechám všechny kartičky, přestože 

nejsou všechny potřeba. Dítě samo vybírá jen ty potřebné a z nich vytváří dvojice tělesa 

a kartičky s příslušným výřezem.  

o „Teď ti dám něco zajímavějšího, takovéto kostičky ze stavebnice.“ 

o „Najdeš těm kostičkám mezi kartičkami ten správný domeček, do kterého přesně 

pasují?“ 

Hodnocení: 

Za správnou dvojici se považuje dvojice tělesa s pozitivem i negativem tvaru. 

o Ano, to se ti povedlo. 

 

2. fáze: 

Nechám dítěti čas na prohlédnutí těles ze všech stran. V této fázi má dítě za úkol pokusit 

se nalézt další možnost vložení tělesa do jiného výřezu. 

o „Teď si ty kostičky dobře prohlédni ze všech stran.“ 

o „Něco ti prozradím. Některé kostičky tu mají víc domečků, do kterých pasují. Dívej 

se na ně ze všech stran a zkus, jestli jde kostičky umístit i do jiného domečku, než 

kam si je dával/a předtím.“  

Pokud si dítě neví rady, vyberu mu sama jedno z těles a znovu povím, aby si ho ze všech 

stran prohlédlo. Pokud ani takto dítě neví, upozorním ho i přesně na kterou stranu tělesa 

se má zaměřit. 

Hodnocení: 

o „No vidíš to, našel si několik domečků! Když si tak šikovný/á, tak si určitě budeš chtít 

vyzkoušet ještě něco viď?“ 
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PŘEVEDENÍ STAVBY Z 3D DO 2D 

Pravidla: 

Z těles postavím na hrací ploše malou stavbu (nevyužívám válec z důvodu optického 

klamu), z kartiček odlepím tvary, které bude dítě potřebovat, tedy takové, které odpovídají 

čelním stěnám těles, z nichž je stavba postavena. 

o „Podívej, teď jsem tu postavila takový domeček nebo hrad nebo co by to ještě mohlo 

být?“ 

o „Tady máš obrázky, které už dobře znáš. Poskládáš je tak, jak vidíš stát stát tento 

domeček? 

Hodnocení: 

o „Skvěle, zvládl/a jsi všechno. Ale ještě mám jedno překvapení. Na závěr si spolu 

můžeme zahrát ještě jednou pexeso, ale ne ledajaké. Pexeso s obrázky si už jistě 

hrál/a, ale co takové pexeso s těmi kostičkami stavebnice?“ 

 

HRA PEXESA S VÝŘEZY A TĚLESY 

Pravidla: 

Pexeso si zahrajeme jako závěrečnou hru s touto pomůckou, volím variantu s tělesy, 

protože se schovávají do schránek, které děti zaujímají hned v úvodu a ptají se, na co to je. 

Výhodou je také to, že je jich pouze šest a hra tak nebude příliš dlouhá (u pexesa s početnými 

kartičkami už by dítě po dlouhé aktivitě s pomůckou nemuselo udržet pozornost). 

o „Jak se pexeso hraje jsme si už říkali, když jsme hráli s kartičkami. Tam jsme ale 

měli kartičky obrácené, tak abychom je viděli. Teď si už si zahrajeme to opravdové 

pexeso a na kartičky neuvidíme.“ 

o „Nebudeme ale hledat dvě stejné kartičky. Budeme hledat jen jednu kartičku a jednu 

kostičku. Kostičky schováme do těchto domečků. Vždy odkryješ jednu kostičku 

a k tomu otočíš jednu kartičku (názorně předvedu). Pokud dvojici najdeš, můžeš hrát 

ještě jednou. Pokud ne, kartičku otočíš, kostičku schováš zpátky do domečku a budu 

hrát zase já, ano?“ 

Mezi kartičky záměrně přidám navíc jednu kartičku tak, aby se k jednomu z těles vztahovaly 

dvě kartičky, tedy aby těleso mělo dvě možnosti pro vložení. Na konci se dětí ptám a sleduji 

zda ne tento „chyták“ přijdou. 

o „Podívej, teď nám tu zbyla už jen jedna kostička, ale dvě kartičky. Jak je to možné?“ 
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o (v případě pochopení) „Ano správně, přišel/la jsi na to, že tato kostička může mít dva 

domečky a ty sis mohl/a vybrat, do kterého kostičku dáš!“ 

o (v případě nepochopení) „Tak podívej, ukážu ti, proč je tu tahle kartička navíc. 

To aby sis mohl/a vybrat, kam tuhle kostičku dáš, protože tu má dva domečky…“ 

Hodnocení: 

o „Skvěle, vyhrál/a jsi!“ 

o „To jsme si spolu hezky pohráli vid? Líbila se ti ta hra?“ 

o „Jsem ráda, že se ti líbila a že jsem si ji mohla zahrát s takovou šikulkou jako jsi ty! 

Tak se měj hezky. Ahoj.“ 
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2.7 MATERIÁL A JEHO CHARAKTERISTIKY 
 

2.7.1 Komponenty 

 
• 28 kartiček typu pozitiv-negativ 

o 14 kartiček s výřezy různých tvarů 

o 14 kartiček s vyříznutými dílky – výřezy daných tvarů (přilepené pomocí 

suchého zipu) 

• 6 těles  

o Krychle 

o Kvádr 

o Trojboký hranol (klín) 

o Válec 

o Půlválec 

o Most (kvádr s půlválcovým průřezem) 

• 6 schránek na schování všech těles 

 

2.7.2 Technická stránka didaktické pomůcky 

Pomůcka prošla postupně před finálním testováním úpravami. Hlavním kritériem 

po technické stránce se stala životnost při manipulaci s materiálem, z tohoto důvodu byl 

materiál upravován. Kartičky z kartonu mají poměrně dobrou životnost. Výřezy tvarů 

přilepené na kartonových kartičkách suchým zipem byly původně z tvrdého papíru, což 

se po prvotním otestování ukázalo jako nevhodné – za prvé kvůli velmi nízké životnosti 

a za druhé se odlepené dílky položené na příslušnou kartičku při manipulaci posouvaly, 

protože zde nebyly nijak zajištěné, jen položené. 

 Jako vhodná korekce se neosvědčilo ani zalaminování těchto papírových dílků, 

protože se tím porušila přesnost tvarů. Optimálním řešením se stal pěnový papír, který 

je díky své tvárnosti a poddajnosti velmi odolný při manipulaci. Zároveň se tím vyřešil 

i problém s pohyblivostí dílků. Pěnový papír má tloušťku 2mm, tudíž lze dílky 

do příslušných kartiček zatlačením zafixovat tak, aby se neposouvaly. 

 Co se týče ostatních součástí, tak u dřevěných těles nebylo potřeba žádných úprav 

a schránky na schování těles byly upraveny jen po vizuální stránce.  
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Kartičky s výřezy tvarů a kartičky s vyříznutými dílky: 

 Série 28 kartiček, která je zobrazena na obrázku 5 a 6, slouží k první aktivitě, kdy 

mají děti v chaotickém rozmístění kartiček (obrázek 6) nalézt dvojice shodných tvarů, tedy 

pozitiv a negativ tvaru na světlé a na tmavé kartičce. Starší děti, které již nepotřebují kontrolu 

mohou dávat nalezené dvě kartičky vedle sebe, jako je tomu na obrázku 5. Mladší děti 

mohou využít kontrolu v podobě odlepení dílku pomocí suchého zipu a a vložení do výřezu, 

čímž vyzkouší, zda je dílek opravdu shodný s výřezem na kartičce. Tato kontrola 

je znázorněna na obrázku 7. 

 

 
Obrázek 5: Kartičky s výřezy tvarů a kartičky s nalepenými dílky – seřazené do dvojic 

 

 

Obrázek 6: Kartičky s výřezy tvarů a kartičky s nalepenými dílky - chaoticky rozmístěné 

	
 

  
Obrázek 7: Znázornění kontroly řešené pomocí odlepení dílku a vložení do příslušného výřezu 
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Tělesa a jejich „užité stěny“: 

Didaktická pomůcka obsahuje šest dřevěných těles, která můžeme vidět na obrázku 

8. Tato tělesa potřebujeme k aktivitě, při níž mají děti za úkol nalézt mezi všemi výřezy  

(použité z předchozí aktivity) příslušný „domeček“, do kterého se „kostičky“ přesně vejdou. 

Aktivita však nekončí umístěním těles do výřezů jednou zvolenou stěnou, například „čelní“, 

které jsou vyobrazené na obrázku 8. Některé „kostičky“ mohou mít totiž více „domečků“, 

do kterých pasují, a proto se tato aktivita rozšiřuje o další fázi – hledání co nejvíce možností, 

kam tělesa umístit. Znamená to tedy, že jednotlivé stěny těles odpovídají několika výřezům, 

jak je dále popsáno a zobrazeno na následujících obrázcích. 

 

 
Obrázek 8: Tělesa a jejich "čelní" stěna 

 
 
 

Pro přesnou orientaci ve výřezech a pro následnou komunikaci byla vytvořena 

následující tabulka 1, ve které má každý výřez přiřazené písmeno. Přestože pro „užité“ stěny 

těles sice nepotřebujeme všechny výřezy, necháme na hrací ploše všechny kartičky výřezů 

z předchozí aktivity a děti tak mohou zkoušet mezi všemi. Z tohoto důvodu jsou označeny 

všechny tvary výřezů. 

 
Tabulka 1: Písmena odpovídající tvarům výřezů 
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KRYCHLE 
 

Vzhledem ke všem shodným stěnám odpovídá krychle pouze výřezu A (obrázek 9), 

je zde tedy sice šest možností položení avšak do jednoho výřezu (obrázek 10) 

 

                 
 Obrázek 9: Krychle a odpovídající výřez A             Obrázek 10: Možnost vložení krychle do výřezu A 

 
 
VÁLEC 
 

Pro obtížnost transformace tělesa do rozměru 2D by došlo ke komplikaci při jeho 

pokládání, a proto tuto část povrchu nezkoumáme. Válec tedy odpovídá jen jednomu výřezu 

L (obrázek 11), a proto má jen jednu možnost umístění (obrázek 12). 

 

                          
Obrázek 11: Válec a odpovídající výřez L   Obrázek 12: Možnost vložení válce do výřezu L 
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PŮLVÁLEC 
 

U půlválce již můžeme rozlišit „čelní“ půlkruhovou stěnu tělesa a obdélníkovou 

„podstavu“ (obrázek 13) a je tedy možné půlválec položit dvěma způsoby do výřezů F a E 

(obrázek 14, 15). Stejně jako u válce oblou část povrchu nezkoumáme z důvodu obtížné 

transformace do plošného rozměru. 

 
 
 

 
Obrázek 13: Půlválec a odpovídající výřezy F a E 

 

 
Obrázek 14: Možnost vložení "čelní" stěny půlválce do výřezu F 

     

 
Obrázek 15: Možnost vložení "podstavy" půlválce do výřezu E 
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KLÍN (trojboký hranol) 
 

Těleso trojbokého hranolu je tvořeno „čelní“ trojúhelníkovou stěnou, obdélníkovou 

„podstavou“ a dalšími dvěma shodnými obdélníkovými stěnami (obrázek 16). Eventuálně 

by tedy mohl klín mít tři možnosti položení. Mezi výřezy by však už bylo mnoho obdélníků 

velmi podobných rozměrů, které by byly pro děti obtížně odlišitelné a mohlo by docházet 

nepřesnostem, které nejsou vzhledem k cíli práce tolerované. Z tohoto důvodu má těleso 

klínu jen jednu možnost a to položení „čelní“ stěnou do trojúhelníkového výřezu H (obrázek 

17). Obdélníkové stěny by byly přínosem pro práci s odlišováním světů 2D a 3D, byl by však 

potřeba trojboký hranol jiných proporcí, který nebyl k dispozici. 

 

                    
           Obrázek 16: Klín a odpovídající výřez H             Obrázek 17: Možnost vložení klínu do výřezu H 

 
 
KVÁDR  
 

U kvádru rozlišujeme největší „čelní“ obdélníkovou stěnu a boční stěny, tvořené 

dvěma dalšími obdélníky výrazně odlišných rozměrů (obrázek 18). Mezi výřezy lze nalézt 

všechny tyto tři možnosti položení do výřezů B, C a D (obrázek 19, 20, 21). 

 

 
Obrázek 18: Kvádr a odpovídající výřezy B, C, D 
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Obrázek 19: Možnost vložení kvádru do výřezu B 

 
 
 

 
Obrázek 20: Možnost vložení kvádru do výřezu C 

 
 

 
Obrázek 21: Možnost vložení kvádru do výřezu D 

 
 
 
MOST 
 
U tělesa mostu rozlišujeme také tři různé stěny (obrázek 22). „Čelní“ stěna, mající tvar 

obdélníku s půlkruhovým otvorem odpovídá výřezu G (obrázek 23). „Vrchní“ stěna lze 

položit do výřezu B, pokud těleso překlopíme obloukovým otvorem vzhůru (obrázek 24). 

Když těleso překlopíme na bok, odpovídají jeho boční čtvercové stěny výřezu A (obrázek 

25). 
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Obrázek 22: Most a odpovídající výřezy G, B, A 

 

	

 
Obrázek 23: Možnost vložení most do výřezu G 

 

 
Obrázek 24: Možnost vložení most do výřezu B 

	

 
Obrázek 25: Možnost vložení most do výřezu A 
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2.8 ANALÝZA 
 

 
2.8.1  Tvoření dvojic shodných tvarů (pozitiv-negativ) 

	

TVOŘENÍ DVOJIC SHODNÝCH TVARŮ U DĚTÍ VE VĚKU 5-6 LET 

 V této aktivitě bylo kromě vytváření dvojic sledována preference tvarů a způsob, 

jakým si děti nalezené dvojice kartiček uspořádají. Také byly děti dotazovány na názvy 

základních tvarů a porovnávání velikosti. 

Nacházení pozitivu a negativu stejného tvarů nedělalo dětem této věkové kategorie 

téměř žádný problém. Pokud se zde vyskytla chybná dvojice tak jen v případě dvou velmi 

podobných obdélníků, díky kontrole shodnosti pomocí odlepení tvaru ze suchého zipu 

avložením do výřezu, však na tuto nepřesnost děti přišly a chybnou dvojici opravily. 

Co se týče názvosloví, nejblíže mají děti ke kruhu, přestože ho nazývají dětskou 

terminologií jako „kolečko“. Pojmy trojúhelník, čtverec a obdélník děti znají, ale nemají 

ještě pojem dobře spojený s představou, a tak tyto názvy tvarů různě zaměňují. Porovnávání 

velikosti již dětem nečinilo potíže, všichni se dokázaly orientovat v pojmech „menší než, 

větší než, užší než, širší než, stejně jako“. 

U uspořádání dvojic kartiček se objevily čtyři způsoby: 

A) Uspořádání kartiček s pozitivem a negativem pod sebe (nahoře pozitiv, 

dole negativ) a dvojice do řady vedle sebe (obrázek 26). 

B) Uspořádání kartiček s pozitivem a negativem vedle sebe a dvojice tvořící sloupce 

(obrázek 27) 

C) Pokládání kartiček na sebe a stavění směrem do výšky (obrázek 28) 

D) Dvojice kartiček dána na sebe a tyto dvojice pak odkládány stranou bez dalšího 

uspořádání (obrázek 29). 

 

 
Obrázek 26: Kartičky s pozitivem a negativem pod sebou a dvojice řazeny do řady 
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Obrázek 27: Kartičky s pozitivem a negativem vedle sebe a dvojice řazeny do sloupců 

 

 
Obrázek 28: Kartičky kladeny všechny na sebe směrem do výšky 

 
 

Obrázek 29: Dvojice kartiček kladeny na sebe 

 
Preference: 

V následujících tabulkách 2, 3 a 4 jsou zachyceny preference jednotlivých tvarů. 

Ty byly vyhodnoceny podle pořadí hledaných tvarů. Protože je mezi kartičkami více tvarů 

trojúhelníků, obdélníků a kruhů různých rozměrů, byla u těchto tvarů spočítána průměrná 

hodnota pořadí – pokud tedy byl například jeden tvar kruhu brán jako první a druhý tvar 

kruhu  jako čtvrtý, byla tato čísla 1 a 4 sečtena a následně vydělena počtem kruhů, tedy 

dvěma. Tím byla získána průměrná hodnota pořadí pro kruh. Hodnoty pořadí se následně 

sečetly buď v rámci všech dětí této věkové kategorie, nebo zvlášť u chlapců a dívek. Sečtené 

hodnoty jsou ve žlutých řádcích tabulek. Nejnižší hodnota součtu odpovídá 

nejpreferovanějšímu tvaru. Tím se zjistilo, které tvary jsou dětmi upřednostňovány, a které 

naopak nechávají až na konec. Preference celé věkové skupiny 5-6 let je uvedena v tabulce 

2, následně je v tabulkách 3 a 4 rozdělena na chlapce a dívky. 
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Tabulka 2: Preference tvarů u všech dětí ve věkové skupině 5-6 let

 

 
Tabulka 3: Preference tvarů u chlapců ve věku 5-6 let

 

 
Tabulka 4: Preference tvarů u dívek ve věku 5-6 let

 

 
 

Z tabulky 2 vyplívá, že v rámci všech dětí věkové kategorie 5-6 let 

je nejpreferovanějším tvarem kruh, druhý most a třetí kosodélník. Na posledních místech 

je čtverec a půlkruh. Nedá se tedy říci, že by děti preferovaly například oblé tvary před 

hranatými, či známé a typické před netypickými. Zajímavější fakta byla zjištěna porovnáním 

preferencí zvlášť u chlapců a dívek. 

 U chlapců je, stejně jako u výsledků všech dětí, nejpreferovanější kruh a nejméně 

preferovaný půlkruh. Na druhém a třetím místě je kosodélník a trojúhelník a až poté 

následuje most, obdélník, čtverec a ovál. U dívek je naopak most na místě prvním, na druhém 

kruh, již na třetím místě ovál, který byl u chlapců až předposlední. U dívek je předposlední 

kosodélník a trojúhelník, které u chlapců zaujímaly přední příčky. To znamená, 

že preferované výřezy tvarů u dívek a chlapců jsou částečně protikladné. Velmi podobné 

výsledky vyšly i u preferencí těles, jak je uvedeno v kapitole 2.8.2. Rozdílnost mezi chlapci 

a dívkami v upřednostňování plošných tvarů i prostorových těles se ukázala jako velmi 

zajímavá. Bohužel nelze dané poznatky zobecnit vzhledem k malému vzorku dětí. Bylo 

dobré se touto problematikou dále zabývat a uskutečnit výzkum na větším počtu dětí. 
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TVOŘENÍ DVOJIC SHODNÝCH TVARŮ U DĚTÍ VE VĚKU 4-5 LET 

Hledání pozitivu a negativu tvarů dětem nečinilo potíže, jediná chyba se vyskytovala, 

stejně jako u nejstarších dětí, v případě dvou obdélníků podobné velikosti. Po kontrolním 

vložení vyříznutého tvaru však na nepoměr přišly a dvojice nalezly správně. Možnost 

kontroly však děti této věkové kategorie využívali více, než děti ve věku 5-6 let. Více než 

jako kontrola se jednalo spíše o potřebu kompletace, vyplnění plochy. 

Nápadný rozdíl oproti nejstarším dětem byl také ve způsobu uspořádání dvojic 

kartiček. Zatímco předškoláci kartičky vždy nějakým způsobem uspořádali, nyní pouze dvě 

děti kladly kartičky na sebe směrem do výšky a všechny ostatní děti odhazovaly dvojice 

kartiček chaoticky na jednu hromadu. 

Děti v tomto věku ve většině případů ještě neznaly názvy základních geometrických 

tvarů. Opět měly nejblíže ke kruhu, nazývaným jako „kolečko“, místo čtverce pak používají 

termín „kostička“, obdélník a trojúhelník však téměř neznaly. Dětská terminologie 

převládala i v porovnávání velikosti. Děti správně poznaly, který obdélník je užší či širší než 

jiný, ale používaly výrazy „tlustý“ a „hubený“. Stejně tak i správě poznaly, který trojúhelník 

je větší a menší než jiný, ale místo stupňování používaly termíny „velký“ a „malý“, 

což odpovídá fyziologickému dysgramatismu v řečovému vývoji, jak je uvedeno v kapitole 

1.1.5. 

 

Preference:  

 V tabulce 5 jsou opět zapsané výsledky preferencí všech 4-5letých dětí, vyhodnoceny 

podle pořadí hledaných tvarů. Sečtené hodnoty pořadí jsou zapsány ve žlutém řádku a 

v zeleném řádku je zaznamenaná preference, přičemž součet s nejnižší hodnotou odpovídá 

nejpreferovanějšímu tvaru. Celková preference všech dětí ve věku 4-5 let je v tabulce 5 a 

dalších tabulkách 6 a 7 jsou výsledky rozděleny na chlapce a dívky. 

 
Tabulka 5: Preference tvarů u všech dětí ve věkové skupině 4-5 let
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Tabulka 6: Preference těles u chlapců ve věku 4-5 let

 

 
Tabulka 7: Preference tvarů u dívek ve věku 4-5 let

 

 
V tabulkách 6 a 7 si lze opět všimnout určitých shod a rozdílů mezi preferencí 

chlapců a dívek. Zatímco u chlapců se ovál nachází na prvním místě společně s kruhem, 

u dívek je ovál až na posledním místě. U dívek figurují na prvních třech místech půlkruh, 

most a kosodélník, u chlapců je most a kosodélník opět naopak až mezi posledními. Tak 

jako u 5-6letých dětí je zde tedy částečná protikladnost mezi preferencí chlapců a dívek. 

Všechny děti se však shodují na čtverci a trojúhelníku na posledních příčkách, což vyplývá 

i z celkového průměru v tabulce 5. Z té je také patrná určitá náklonnost spíše k oblým tvarům, 

jelikož na první tři příčky tvoří most, kruh, půlkruh a na čtvrtém místě ovál. 

 

 
TVOŘENÍ DVOJIC SHODNÝCH TVARŮ U DĚTÍ VE VĚKU 3-4 ROKY 

U nejmladších dětí byla blokací komunikační bariéra. Děti měly problém 

s pochopením zadání a nevěděly, co se po nich žádá. Byla proto nutná názorná ukázka 

a možnost odlepení tvarů pomocí suchého zipu se stalo velkou oporou. Až na jednoho 

chlapce využily všechny děti tuto možnost a tento první úkol splnily nejprve tak, že všechny 

kartičky zkompletovaly. Všechny tvary odlepily a vložily do správných výřezů. Potřeba 

vyplnění plochy zde byla velmi žádoucí, děti do kartiček často tloukly pěstičkami, aby tam 

tvar opravdu přesně seděl. S kartičkami si pak během plnění úkolu různě hrály 

a přemisťovaly je do různých obrazců. Tato snížená koncentrovanost však odpovídá 

nízkému věku dětí. 
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 Až ve druhé aktivitě pomocného pexesa děti dokázaly tvořit dvojice kartiček 

s pozitivem a negativem tvaru tak, aby si dvojici kartiček daly vedle sebe a již tvary 

neodlepovaly. Při závěrečném počítání, kdo má kolik dvojic pexes, byl několikrát 

zaznamenán příklad prelogického myšlení dětí. Děti své dvojice kartiček dávaly na jednu 

hromádku, zatímco moje dvojice byly položeny do řady a i když byly obě skupiny kartiček 

před očima dítěte spočítány a v obou skupinách se napočítalo sedm dvojic pexes, děti tvrdily, 

že víc kartiček mám já, jelikož při mém uspořádání byla řada dvojic pexes delší, a tudíž jich 

pro děti bylo i kvantitativně více. 

 

Preference: 

 V následujících tabulkách 8, 9 a 10 jsou opět uvedeny preference tvarů, tentokrát 

u věkové kategorie 3-4 roky. V zeleném řádku tabulky 8 jsou výsledky preferencí všech dětí  

této věkové skupiny. Rozdělení výsledků chlapců a dívek se nachází v tabulkách 9 a 10. 

 
Tabulka 8: Preference tvarů u všech dětí ve věkové skupině 3-4 roky

 

 
Tabulka 9: Preference tvarů u chlapců ve věku 3-4 roky

 

 

Tabulka 10: Preference tvarů u dívek ve věku 3-4 roky
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Z tabulky 8 je patrné, že v této věkové skupině jsou jednoznačně preferovány oblé 

tvary. Nejvíce preferovaný je tvar kruhu, druhý ovál, třetí most. Čtvrtý, tedy prostřední 

je půlkruh a až poté následují všechny hranaté tvary obdélníků, čtverce a trojúhelníků. 

V tabulkách 9 a 10, kde jsou výsledky preferencí rozdělené na dívky a chlapce 

je zřejmé, že dívky k oblým tvarům inklinují přece jen o něco více než chlapci. U dívek 

se první tři místa neliší od celkových preferencí, je zde tedy první kruh, druhý ovál a třetí 

most. U chlapců je také kruh prvním místě a most na místě druhém, ale na třetím místě 

už figuruje obdélník. 
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2.8.2  Pokládání těles do výřezů 

 
POKLÁDÁNÍ TĚLES DO VÝŘEZŮ U DĚTÍ VE VĚKU 5-6 LET 

V níže uvedených tabulkách jsou zaznamenána data o všech možnostech pokládání 

těles do výřezů a o preferencích těles. V tabulce 11 jsou tato data uvedena u všech dětí 

ve věku 5-6 let a v tabulkách 12 a 13 jsou data rozdělena data zvlášť pro chlapce a pro dívky. 

Děti jsou v tabulkách označeny pod položkami C1-D3, C jako chlapci a D jako děvčata. 

 V zelených sloupečcích je uvedeno pořadí, v jakém děti braly jednotlivá tělesa. 

Z těchto pořadí byl následovně proveden součet (viz žlutý řádek), a tím určena preference, 

tedy to, jaká tělesa byla dětmi upřednostňována, a jaká naopak ponechávána až nakonec. 

Nejnižší součet odpovídá nejpreferovanějšímu tělesu. 

 V horním modrém řádku jsou uvedeny správné možnosti výřezů pro položení těles. 

Ty jsou značeny písmeny podle tabulky 1. U každého dítěte jsou tedy následně zaznamenány 

všechny možnosti položení, které děti zkoušely. Správné možnosti jsou značeny tučným 

písmem a jejich počet je uveden ve spodním modrém řádku. Ze spodního modrého řádku 

tedy vyplívají preferované stěny těles při pokládání do výřezů. Ostatní „chybné“ výřezy, 

které děti použily, jsou ve spodním šedém řádku. Dělící čára mezi písmeny pak odděluje 

výřezy použité v prvním kole hry, kdy měly děti umístit těleso do správného výřezu, a výřezy 

uplatněné v kole druhém, kdy se měly děti snažit nalézt i jinou možnost vložení než v kole 

prvním. Při zaměření na písmena, označující výřezy, je možné pozorovat chybovost dětí – 

zda řeší úkol bez chyb, zda je zaznamenán progres či zda úkol řeší strategií pokus-omyl. 
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Tabulka 11: Souhrnná data zaznamenávající možnosti pokládání do výřezů a preference těles u všech dětí  
ve věku 5-6 let 

 

 
 

Tabulka 12: Data zaznamenávající možnosti pokládání do výřezů a preference těles u chlapců ve věku 5-6 let 
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Tabulka 13: Data zaznamenávající možnosti pokládání do výřezů a preference těles u dívek ve věku 5-6 let 

 
 

Preference těles: 

Z tabulky 11 je patrné, že celkově nejvíce preferovaným tělesem je klín, následuje most, 

půlválec, válec, kvádr a nakonec nejméně oblíbená krychle. Pokud se však podíváme 

na preferenci těles zvlášť u chlapců a u dívek zjistíme, že výsledky jsou téměř opačné. 

Nejoblíbenějším tělesem u chlapců jsou, stejně jako v celkovém součtu, klín a most 

a nejméně oblíbenou je tedy krychle. U děvčat je však krychle společně s kvádrem již 

na druhém a třetím místě. Nejvíce preferovaným tvarem u děvčat je půlválec, který je naopak 

u chlapců až na pátém místě a stejně je to mu tak i s mostem – u chlapců nejoblíbenější, 

u děvčat až na předposledním a posledním místě, společně s válcem. 

  

Možnosti pokládání těles do výřezů: 

Až na jednu výjimku našly všechny děti v této věkové kategorii alespoň jednu 

správnou možnost u každého z těles. U třech těles potom bylo možné najít další možnosti 

položení. Krychle, válec a klín nemají žádnou jinou další možnost. 

Co se týče hledání dalších možností položení, v tomto ohledu si lépe vedli chlapci. 

Nacházeli více možností, asi i proto, že s tělesy více manipulovali a zkoušeli. U chlapce C2 

šlo spíše o strategií pokus-omyl, než o promyšlenou manipulaci. U kvádru našli všichni 

chlapci dvě možnosti ze tří, jeden dokonce všechny tři. Jediný problém, který se zde objevil, 

byl s největší obdélníkovou plochou, kterou nejprve chlapci zaměnili s o kousek menším 
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výřezem obdélníku, špatného rozměru si však ihned všimli a našli správný výřez. Dvě 

možnosti má potom půlválec. Půlkruhová stěna nepředstavovala problém, s hledáním další 

možnosti již nastávala komplikace, oblá stěna sváděla k hledání oblých výřezů, a tak 

půlválec chlapci zkoušeli do výřezu kruhu či oválu. S dopomocí však ve většině nalezli 

i obdélníkovou stranu. U tělesa mostu také všichni našli alespoň dvě možnosti ze tří. 

Přesto, že klín žádnou další možnost nemá, všichni chlapci hledali další výřez pro 

položení klínu, nezkoušeli však jeho obdélníkové stěny, ale stále „čelní“ trojúhelníkovou 

stěnu, kterou se pokoušeli zasadit do výřezu dalšího trojúhelníku s jinými rozměry. To může 

být zapříčiněno tím, že 3D objekt mají ztotožněný s 2D objektem. „Čelní“ stěna klínu jim 

tak evokuje trojúhelník jako takový, a proto se ho snaží dosadit do dalších typů trojúhelníku 

bez uvažování nad proporcí jeho stran. Dalším možným důvodem, proč se děti snažily těleso 

za každou cenu někam umístit, může být následek určitého sociálního tlaku, který na děti 

působil při výzvě nalézt další možnost položení. Z toho důvodu se děti mohly snažit nacházet 

další, i když chybné, možnosti vložení s cílem zavděčit splněním úkolu co nejlépe. 

Jak již bylo zmíněno, děvčata byla v hledání dalších možností méně úspěšná než 

chlapci. Nejlépe si poradila s mostem, kde všechna našla dvě možnosti ze tří. U kvádru našla 

děvčata stěnu největšího obdélníku a většina ještě jednu menší stěnu. U půlválce nalezla 

maximálně jednu možnost půlkruhové stěny a jedna z dívek pokládala půlválec pouze oblou 

stěnou do výřezu oválu a správnou možnost tak nenalezla vůbec. Vzhledem k malému 

vzorku nelze hledat příčiny nižší úspěšnosti děvčat v genderové oblasti. Bylo by zajímavé 

tuto problematiku dále zkoumat. 

Ze spodních modrých řádků tabulek je patrné, že preferovaná byla „čelní“ stěna těles, 

v prvním kole aktivity pouze jeden chlapec využil boční stěnu kvádru a to stranu C. Tato 

strana C byla u kvádru druhá nejpoužívanější, znamená to tedy, že při hledání další možnosti 

děti nejčastěji překlápěly těleso přes nejdelší hranu. Vertikální překlápění na nejmenší stranu 

D už nebylo tak časté.  

Ze spodního modrého řádku tabulky 11 je možné vyjádřit také procentuální 

úspěšnost dětí. Stoprocentní úspěšnost by znamenalo, kdyby všechny děti přišly na všechny 

možnosti, tzn. ve spodním modrém řádku by byly všechny možnosti šestkrát. Spočítáme-li 

tedy aktuální počet všech správně použitých výřezů za obě kola aktivity, zjistíme, 

že úspěšnost 5-6letých dětí v nacházení možností činí 74 %. Pokud však bude odečteno první 

kolo aktivity a spočítají se jen možnosti vložení z druhého kola, je možné spočítat úspěšnost 

dětí pouze v druhé fázi aktivity, tedy v hledání dalších možností vložení. Těchto dalších 



	 54 

možností je pět, a je to tedy stoprocentní úspěšnost. Děti ve věkové kategorii 5-6 let jsou 

v hledání dalších možností úspěšné ve 47 %. 

 
 

POKLÁDÁNÍ TĚLES DO VÝŘEZŮ U DĚTÍ VE VĚKU 4-5 LET 

V následujících tabulkách 14, 15 a 16 jsou zaznamenány možnosti pokládání těles 

do výřezů a pořadí preferovaných těles, tentokrát u dětí ve věkové skupině 4-5 let. V tabulce 

14 máme tato data hromadně od všech dětí, v tabulkách 15 a 16 jsou data opět rozdělena 

na výsledky dívek a chlapců. 

Stejně jako u předchozích tabulek je v zelených sloupečcích uvedeno pořadí, v jakém 

děti braly jednotlivá tělesa a ze součtu pořadí ve žlutém řádku je určena preference. V horním 

modrém řádku jsou uvedeny varianty výřezů pro pokládání těles, značeny písmeny z tabulky 

1.  

U každého dítěte jsou tedy následně zaznamenány všechny možnosti položení, které 

děti zkoušely, a rozděleny dělící čárou na výřezy použité v prvním nebo v druhém kole hry. 

Správné možnosti jsou psány tučně a jejich počet je uveden ve spodním modrém řádku. 

 
Tabulka 14: Souhrnná data zaznamenávající možnosti pokládání do výřezů a preference těles u všech dětí  

ve věku 4-5 let 
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Tabulka 15: Data zaznamenávající možnosti pokládání do výřezů a preference těles u chlapců ve věku 4-5 let 

 
 
 

Tabulka 16: Data zaznamenávající možnosti pokládání do výřezů a preference těles u dívek ve věku 4-5 let 

 
 
 
Preference těles: 

Nyní můžeme porovnat shody a rozdíly v preferenci těles mezi věkovými skupinami 

5-6 let a 4-5 let. Zatímco ve skupině starších dětí byl nejpreferovanějším tělesem klín a druhý 

most, u mladších dětí jsou tato dvě tělesa až na předposledních místech. Krychle je však 

naopak na posledním místě u starších i u mladších dětí, a to jak v celkovém součtu tak 

i zvlášť u chlapců a dívek. 
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Rozdíly mezi preferencí dívek a chlapců ve věku 4-5 let, není natolik rozdílný jako 

u starších dětí, kde byly výsledky téměř opačné. Zde se chlapci a dívky shodují 

na nejpreferovanějším půlválci a na posledním místě na krychli a velký rozdíl můžeme vidět 

u tělesa mostu, který se u chlapecké skupiny umístil na druhém místě a u dívek až na místě 

posledním společně s krychlí. Stejně tak je tomu i u věkové skupiny 5-6 let. 

V porovnání mladších a starších chlapců vidíme opačné hodnoty u tělesa půlválce, 

u mladších chlapců je na prvním místě, u starších chlapců až na předposledním, jinak jsou 

však výsledky podobné. Při porovnání mladších a starších děvčat preference se liší pouze 

u krychle a válce a jinak jsou hodnoty naprosto shodné. 

 

Možnosti pokládání těles do výřezů: 

 Všechny děti této věkové kategorie nalezly alespoň jednu správnou možnost 

položení -  výřez pro „čelní“ stěny tělesa. V druhé aktivitě hledání dalších možností na rozdíl 

od starší skupiny musely tyto děti téměř vždy dostat dopomoc v podobě rady, na které stěny 

těles se mají zaměřit. Tyto mladší děti již nenacházely tolik možností. Jako nejúspěšnější 

je zaznamenané těleso mostu, kde skoro všechny děti nalezly další možnost. U kvádru 

a půlválce našla jednu další možnost polovina dětí. Stejně jako u starších dětí byli v hledání 

možností úspěšnější chlapci.  

Děti s tělesy méně manipulovaly, dokud nedostaly dopomoc tak samy ani další 

možnosti téměř nezkoušely nebo měly tendenci hledat jiný výřez stále pro stejnou, tedy 

„čelní“ stěnu. Při dopomoci, kdy byly děti stimulovány k tomu, aby tělesy otáčely 

a prohlížely si je ze všech stran bylo blokátorem převládající fantazijní myšlení dětí. 

Reakcemi byly odpovědi, co jim tělesa připomínají, jako co vypadají. 

Stejně jako u předchozí skupiny dětí je opět viditelná preference „čelní“ strany těles. 

K oběma věkovým skupinám tedy můžeme říci, že je pro většinu dětí tato „čelní“ stěna tělesa 

natolik významná, že ji děti rychle identifikují a ihned vidí příslušný výřez, kam tuto stranu 

položí, a to ovlivňuje pořadí volby. Znamená to, že kdyby měly pro dítě všechny stěny 

stejnou váhu, mohlo by těleso do příslušných výřezů uplatnit v různém pořadí, ale vzhledem 

k významnosti „čelní“ stěny téměř vždy uplatní nejprve tuto stěnu, nad ostatními v prvním 

kole ani nepřemýšlí. 
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 Pro tuto věkovou skupinu měla velký přínos poslední hra ze série aktivit, a to pexeso 

s tělesy a výřezy. Hra děti více motivovala a tím docházelo k progresu. Mezi výřezy byl totiž 

vždy zakomponován jeden navíc tak, aby jedno z těles mělo dvě možnosti položení. Díky 

tomu potom děti samy přišly na to, že danému tělesu přísluší dva výřezy a tím nalezly další 

možnost. 

 Úspěšnost mladší věkové skupiny v obou fázích aktivity se příliš neliší od starších 

dětí a činí 72 %, v druhé fázi aktivity, tedy v hledání dalších možností, je úspěšnost dětí      

40 %. Je však třeba brát v potaz dopomoc, která hrála u této věkové skupiny mnohem větší 

roli než u dětí 5-6letých. 

 
 

POKLÁDÁNÍ TĚLES DO VÝŘEZŮ U DĚTÍ VE VĚKU 3-4 ROKY 

V tabulkách 17, 18 a 19 jsou opět uvedeny možnosti pokládání těles do výřezů 

a pořadí preferovaných těles u nejmladší věkové kategorie, tedy u dětí ve věku 3-4 roky. 

V tabulce 17 jsou údaje všech dětí, v tabulkách 18 a 19 jsou výsledky rozděleny na dívky 

a chlapce. V zelených sloupečcích je opět uvedeno pořadí, v jakém děti braly jednotlivá 

tělesa a ze součtu pořadí ve žlutém řádku je určena preference. Dále jsou zde vypsány 

všechny možnosti položení, které děti zkoušely, a rozděleny dělící čárou na výřezy použité 

v prvním a v druhém kole hry. Správné možnosti jsou psány tučně a jejich počet je uveden 

ve spodním modrém řádku. 
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Tabulka 17: Souhrnná data zaznamenávající možnosti pokládání do výřezů a preference těles u všech dětí  
ve věku 3-4 roky 

 
 

Tabulka 18: Data zaznamenávající možnosti pokládání do výřezů a preference těles u chlapců ve věku 3-4 
roky 
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Tabulka 19: Data zaznamenávající možnosti pokládání do výřezů a preference těles u dívek ve věku 3-4 let 

 
 

Preference těles: 

 V této věkové kategorii se dívky i chlapci v preferenci těles shodují. Ze souhrnné 

tabulky 17 je zřejmá preference oblých těles – mostu, válce a půlválce. Tato tělesa figurují 

v popředí i v tabulkách 18 a 19. Není zde již tedy takový rozdíl mezi preferencí dívek 

a chlapců jako tomu bylo u dětí 5-6letých. Když tyto dvě věkové kategorie porovnáme, 

můžeme si všimnout, že zatímco nejstarší věková skupina dětí byla v preferenci těles 

víceméně nevyhraněná, tato nejmladší skupina naopak jasně inklinuje k oblým tělesům. 

Odpovídá to i výsledkům preferencí plošných tvarů, kde v tabulce 8 (preference tvarů 

u všech dětí ve věkové skupině 3-4 roky) tvoří první polovinu tvary kruhu, oválu, mostu 

a půlkruhu. 

 

Možnosti pokládání těles do výřezů: 

 I nejmladší děti našly vždy alespoň jednu správnou možnost, hledání dalších 

možností se však už neobešlo bez dopomoci, kdy bylo dětem ukázáno, na jakou stranu tělesa 

se mají zaměřit. Tato dopomoc byla nabízena u tělesa mostu, proto je zde také největší 

úspěšnost. Poté byly děti ještě znovu podněcovány k hledání další možnosti (již bez 

dopomoci), kromě jednoho chlapce však nikdo další možnost nenašel. 

 Svou roli zde hrála i nízká koncentrovanost odpovídající věku dětí a také zřejmě 

absence jejich volné hry s pomůckou, jak bylo popsáno v kapitole 1.3.2. Nyní se totiž místo 

práce s tělesy chtěly některé děti opět vracet k první aktivitě a znovu odlepovat dílky 
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ze suchého zipu. Děti by potřebovaly mít možnost volné hry s těmito kartičkami, aby mohly 

aktivitu samy opakovat a pocítily tak znovu pocit úspěchu. 

  Dle manipulace s tělesy se zdálo, že pro nejmladší děti ještě nebyla „čelní“ strana 

těles tolik významná. Často totiž pracovaly nejprve s podstavou či jinými stěnami než 

„čelní“, i když ji třeba nedokázaly správně použít. Například chlapec C3 pracoval nejprve 

s podstavami těles, správně zasadil podstavu tělesa půlválce do obdélníkového výřezu, 

ovšem těleso klínu již výřez pro podstavu nemá, byl k němu tedy správně přiřazen 

trojúhelníkový výřez, ale přesto se snahou zasadit do něj obdélníkovou podstavu. Stejně 

tomu bylo i u chlapce C2.  

Přestože se tedy objevují chyby, zdá se, že cestu k chápání celkových tvarů objektů 

je důležité rozvíjet již v tomto věku, kdy ještě není tolik dominantní identifikace „čelní“ 

stěny jako u starších dětí, které jsou již ovlivněny znalostí tvarů trojúhelníku, obdélníku          

a čtverce z různých pracovních listů apod., tedy z rozměru 2D, což následně ovlivňuje právě 

to, že první co děti na tělesu trojbokého hranolu vidí je trojúhelník. Ostatní stěny těles jsou 

zanedbávány i přesto, že trojrozměrné objekty jsou dítěti bližší. 

Celková úspěšnost 3-4letých dětí za obě kola aktivity činí 64 %. Úspěšnost hledání 

dalších možností v druhém kole je 23 %. 
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2.8.3 Transformace stavby z 3D do 2D 

Kromě toho, zda děti dokáží sestavit z dvojrozměrných dílků čelní stěnu 

trojrozměrné stavby, bylo pozorováno také to, zda děti začínají kompozici skládat 

od spodního či horního dílku a v jaké části podložky je sestavují.  

Na následujícím obrázku 30 je vyobrazený graf znázorňující, kterým dílkem děti 

začínaly skládat, neboli které těleso bylo jako první transformováno ze svého 3D rozměru 

do podoby 2D.  

	
Obrázek 30: Graf znázorňující, od kterého tělesa probíhala transformace kompozice z 3D do 2D 

	
Z grafu na obrázku 30 vidíme, že pouze dvě z dětí začínaly převedenou kompozici 

skládat od horního dílku. Ostatní začínaly spodním či prostředím dílkem.  

V kompozici těles bylo pozměňováno postavení mostu a kvádru, takže v několika 

případech byl spodním tělesem kvádr a na něm stál most a nebo byl naopak spodním tělesem 

most a na něm byl umístěn kvádr. Z analýzy videozáznamu pak bylo možné zaznamenat, 

že v případě skládání od spodního dílku i v případě skládání od prostředního dílku děti vždy 

začínaly dílkem odpovídajícím čelní straně tělesa mostu. Ať už tedy děti začínaly spodním 

či prostředním dílkem, vždy se jednalo o transformaci tělesa mostu, které tak bylo výrazně 

upřednostňováno. 

 

UMÍSTĚNÍ KOMPOZICE NA PODLOŽCE 

Jako další sledovaný jev bylo využití podložky při skládání dílků, tedy to, v jaké části 

podložky děti skládaly danou kompozici. Pro možnost vyjádření tohoto jevu byla vytvořena 
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následující tabulka (imitace podložky), která slouží k rozdělení podložky na sekce, v kterých 

děti mohly stavět. 

1	 2	 3	

4	 5	 6	

7	 8	 9	

Tabulka 20: Podložka rozdělená na číslované sekce 

S využitím očíslovaných sekcí podložky byl vytvořen graf vyobrazen na obrázku 31, 

z kterého je možné vidět, v jakých částech podložky děti nejčastěji skládaly. 

 

 

	
Obrázek 31: Graf znázorňující používané části podložky dle číselného rozdělení z tabulky 20 

 

Z grafu vyplývá, že nejčastěji děti skládaly kompozici v sekci 5, což podle tabulky 

20 znamená střed podložky. Druhým frekventovaným místem je sekce 8, tedy část dole 

uprostřed podložky. Dvě děti využily také sekci 7, kterou je levý spodní roh podložky. 

 Téměř všechny děti se tedy při skládání kompozice držely ve spodní a v prostřední 

části podložky. Pouze jedno dítě využilo horní část podložky, označené jako sekce 2. Nikdo 

nevyužil pravou stranu podložky. 
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REAKCE DĚTÍ V ODLIŠNÝCH VĚKOVÝCH SKUPINÁCH 

Děti ve věkové skupině 5-6 let neměly s transformací žádný problém, děti v kategorii 

4-5 let se obešly také bez problémů, přestože se zde u některých dětí již objevovala nejistota, 

jak úkol splnit a snažily se plošné dílky postavit směrem do výšky. Nakonec však zadání 

úspěšně splnily i tyto děti.  

Pro nejmladší věkovou kategorii dětí ve věku 3-4 roky se již tento úkol jevil jako 

složitý, pouze jedno z dětí dokázalo transformovanou kompozici, zobrazenou na obrázku 

32, správně poskládat. Ostatní děti se opět snažily stavět dvojrozměrné dílky do výšky 

a ve výsledné kompozici byly dílky buď rozložené vedle sebe, avšak chybně, jak je vidět 

na obrázku 33, a nebo byly dílky sice seřazeny ve správném pořadí jako tělesa v kompozici, 

ale dílky byly kladeny na sebe, což je k vidění na obrázku 34. 

 

	

Obrázek 32: Kompozice těles 

	
	

	

Obrázek 33: Chybné poskládání dílků při transformaci u dětí ve věku 3-4 roky – rozložení dílků 
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Obrázek 34: Chybné poskládání dílků při transformaci u dětí ve věku 3-4 roky - kladení dílků na sebe 
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2.9 DISKUZE 
	
	

2.9.1 Tvoření dvojic shodných tvarů (pozitiv-negativ) 

Vytváření dvojic s pozitivem a negativem shodného tvaru bylo téměř bezproblémové 

pro všechny věkové kategorie dětí. Obtíže se objevily jen u nejmladší věkové skupiny, 

ovšem z důvodu komunikační bariéry. Pro tyto nejmladší děti byla důležitá možnost 

odlepení dílku a vložení do výřezu, čímž došlo k pochopení zadání. Z tohoto důvodu byla 

žádoucí hra obráceného pexesa, při níž děti již dokázaly tvořit dvojice pozitivu a negativu 

tvaru. Možnost kontroly odlepením dílku využily i děti 4-5leté a 5-6leté, avšak pouze 

v případě podobných obdélníků, které byly snadno zaměnitelné. Hra obráceného pexesa byla 

vyzkoušena i na několika starších dětech, ale předškoláci hru sami označili jako 

jednoduchou a při bezproblémově vykonané první aktivitě pro ně už nebyla přínosem. 

Obrácené pexeso se tedy stalo oporou jen pro nejmladší 3-4leté děti. 

Nápadný rozdíl byl také v uspořádávání dvojic kartiček. Nejvíce způsobů bylo 

zaznamenáno u předškoláků, kteří vždy nalezené dvojice uspořádali do nějakého seskupení, 

jak je znázorněno v kapitole 2.8.1. U dětí 4-5letých se objevil už jen jeden způsob 

uspořádání, ale ve většině případů se jednalo o chaotické rozmístění. U 3-4letých dětí se již 

žádný způsob skládání kartiček zprvu neobjevoval, avšak v průběhu aktivity si své kartičky 

začaly seskupovat do různých obrazců v rámci hraní si s nimi, což bylo dalším důkazem 

toho, že těmto dětem chyběla přechozí fáze volné hry s pomůckou. 

Ve vyhodnocování preferencí tvarů se ukázal zajímavý kontrast mezi dívkami 

a chlapci ve věkové kategorii 5-6 let i 4-5 let, jejichž preferované tvary jsou částečně 

protikladné a u dětí 5-6letých odpovídá protikladná preference i v případě těles. U 3-4letých 

dětí se výsledky dívek a chlapců už spíše shodují a je viditelná inklinace k oblým tvarům, 

což se opět potvrdilo i při preferenci těles. Výpočet preferencí byl zrealizovaný ještě jednou 

s tím, že byl opomenutý věk dětí a preference byly sečtené jen v rámci genderového rozdílu. 

Z tohoto výpočtu se jasně ukazuje náklonnost děvčat k oblým tvarům, jelikož první čtyři 

místa tvoří tvary kruhu, oválu, půlkruhu a mostu. Ze zkoumaného vzorku však není možné 

tyto výsledky zobecnit.  

Další práce by se mohla zabývat problematikou preferencí. Nejen aplikovat činnost 

na větší počet dětí, ale zohlednit také například rozložení kartiček na hrací ploše. Kritérium 

výběru kartiček může být například jejich vzdálenost od dítěte – dítě může brát nejprve ty, 
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které má k sobě nejblíž. Kdyby se tedy nejblíže k dětem rozmístily například tvary čtverců 

a obdélníků, je možné, že by preferovanými tvary byly právě čtverce a obdélníky. 

 

2.9.2 Pokládání těles do výřezů 

Tato aktivita je nejvýznamnější činností s didaktickou pomůckou, jelikož napomáhá 

rozvoji vnímání celkových tvarů těles a tím přispívá k rozlišování prostorových a rovinných 

objektů. Vzhledem k problematice splývání prostoru a roviny u školních dětí, jak bylo 

popsáno v kapitole 1.3.3 jsou vítány nové didaktické pomůcky, které se snaží tento problém 

eliminovat a usnadňují tak odlišování světa prostoru a světa roviny. 

Nejdůležitější částí tedy bylo hledání dalších možností pro vložení těles všemi 

možnými stěnami do příslušných výřezů. V prvním kole hry se ukázalo, že „čelní“ stěna 

těles je pro děti nejvýznamnější a ve věkových kategoriích 5-6 let i 4-5 let nikdo v prvním 

kole nevyužil jinou stěnu tělesa – „čelní“ stěnu vždy identifikovaly jako první. Ve věkové 

skupině 3-4 roky však dva chlapci ze tří pracovali nejprve s podstavami těles. Při sledované 

manipulaci s tělesy se zdálo, že pro tyto děti není ještě „čelní“ stěna natolik významná. Tato 

didaktická pomůcka se tedy zdá být vhodná již pro děti od 3 let a rozvíjet tak vztah mezi 

prostorem a rovinou co nejdříve. Diferenciace „čelní“ stěny může vznikat například z typů 

pomůcek, které pracují jen s jednou stěnou těles. Bylo by tedy vhodné rozvíjet celkové tvary 

těles tak, aby mohly mít všechny jejich stěny stejnou váhu. 

Hra pexesa s tělesy a výřezy, které se k této aktivitě pojí, se ukázala jako velmi 

přínosná. Vzhledem k tomu, že byl mezi výřezy zakomponován jeden příslušný výřez navíc 

tak, aby jedno z těles mělo dvě možnosti položení, děti potom samy nalezly další možnost 

vložení daného tělesa. Hra také děti více motivovala a tím docházelo k progresu. 

Při sledování preferencí těles se ve věkové skupině 5-6 let opět objevily preference 

částečně protikladné. Preference děvčat této věkové kategorie vyšly téměř shodně 

s preferencemi 4-5letých děvčat. Ve věkové kategorii nejmladších 3-4letých dětí se ukázala 

preference oblých těles u chlapců i u dívek. 

Problematika upřednostňovaných těles v různém věku a genderové oblasti je velmi 

zajímavá, ale bohužel opět nezobecnitelná v tak malém vzorku. Byly však osloveny alespoň 

dvě paní učitelky mateřských škol, které otestovaly preferenci daných těles na větším vzorku 

dětí. Ve věkové skupině 5-6 let se potvrdila spíše nevyhraněnost mezi oblými a hranatými 

objekty, ale u obou testovaných skupin předškoláků se umístila krychle až na posledním 
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místě. Pravděpodobně je těleso krychle pro děti méně zajímavé svými shodnými rozměry 

stěn, v ostatních tělesech vidí určitou jistotu při identifikaci „čelní“ stěny, u krychle již tuto 

jistotu nemají, a proto ji nechávají až na konec. Výsledky preferencí 3-4letých dětí jsou 

téměř totožné s dosavadním výzkumem – nejpreferovanějšími tělesy jsou válec, půlválec 

a most. I v tomto druhém vzorku dětí lze také potvrdit inklinaci nejmladších dětí k oblým 

tvarům. Stejně jako u preference plošných tvarů byl i tentokrát proveden výpočet preference 

těles v genderovém rozdílu, bez ohledu na věk a stejně jako u plošných tvarů se i nyní 

ukázala náklonnost děvčat k oblým tvarům – první tři místa tvoří půlválec, válec a most. 

Při dalším zkoumání by bylo třeba zohlednit více faktorů, které mohou preferenci 

těles ovlivňovat. Jedním z faktorů může být vybavenost mateřské školy hračkami 

a pomůckami, v kterých se tato tělesa objevují. Na základě toho lze uvažovat, zda při 

upřednostňování těles hraje roli zkušenost s již poznanými tělesy a nebo naopak prvek 

novosti. Dalším možným faktorem by mohla být barevnost těles – je možné, že se děti budou 

při výběru rozhodovat jinak pokud budou všechna tělesa stejné barvy nebo zda jsou 

vícebarevné. V případě, že by vytvořená didaktická pomůcka obsahovala všechna tělesa 

jedné barvy, mohly se výsledné preference lišit. 

V souvislosti s dalšími možnostmi, jak posílit vnímání trojrozměrnosti těles 

a pracovat jejich stěnami, se nabízí další varianty rozšíření pomůcky. Jednou z možností 

je vytvoření „prostrkávací krabice“, která by měla stejně jako jiné „vkládačky“ otvory pro 

vhazování těles. Na rozdíl od dostupných materiálů by však disponoval všemi variantami 

otvorů, které by odpovídaly rozměrům stěn těles. Děti by tak mohly vhazovat tělesa dovnitř 

všemi stranami. Opět by docházelo k podpoře uvědomování si celkových tvarů těles a všech 

jeho stěn a vhazování by neulpívalo jen na jedné možnosti vhození. 

 

2.9.3 Transformace stavby z 3D do 2D 

Tato aktivita byla do série aktivit s pomůckou zapojena jako jedna z dalších možností 

rozvoje vnímání světů 3D a 2D. Při analýze byly zjištěny obtíže ve věkových kategoriích   

4-5 let a 3-4 roky. 4-5leté děti měly tendenci stavět i plošné tvary do výšky místo pokládání 

na podložku, nakonec si však uvědomily, že to nelze a potom již zvládly kompozici 

na podložce správně sestavit. U 3-4letých dětí se úkol podařilo správně dokončit jen 

jednomu chlapci, ostatní děti nedokázaly přenést podobu trojrozměrné stavby 

do dvojrozměrné podoby. 
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 Aby i tato činnost napomáhala rozvoji celkových tvarů těles, mohla by být aktivita 

rozšířena pro děti 5-6leté, nebo děti, které neměly s transformací stavby problém. Těmto 

dětem by byly dány plošné tvary odpovídající bočním stěnám těles a stavba by se otočila 

boční stranou k dětem – ke kvádru by byl potřeba tvar malého obdélníku odpovídající této 

straně, k mostu i ke krychli tvar čtverce atd. Bylo by však třeba myslet na to, aby otočením 

nedocházelo k nějakému optickému klamu a dle toho kompozice vhodně sestavit. 
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ZÁVĚR 
	

Cílem bakalářské práce bylo otestovat novou didaktickou pomůcku z hlediska 

vhodnosti materiálu a následně ověřit její funkčnost z didaktického hlediska v oblasti 

předmatematické gramotnosti. Ověřování proběhlo na třech věkových kategoriích dětí 

předškolního věku. Dětem byla zadána stejná série aktivit, během kterých byly pozorovány 

vybrané jevy následně podrobené analýze v rámci kvalitativního výzkumu. Po prvotním 

otestování byla tedy technická stránka pomůcky upravena a další ověřování pomůcky již 

bylo vykonáváno s její upravenou verzí. Při analýze vybraných jevů byla na zkoumaném 

vzorku zjištěna věková i genderová rozdílnost při preferenci tvarů i těles a v metodách řešení 

didaktických situací. Potvrdily se obě hypotézy: děti ve věkové skupině 5-6 let zvládly sérii 

aktivit bez větších obtíží a u 3-4letých dětí se objevily obtíže v hledání dalších možností        

a  v transformaci stavby z 3D do 2D. Pomůcka se však ukázala jako vhodná již pro děti od tří 

let. 

Druhým cílem bylo vést děti k uvědomování si celkových tvarů těles, rozvíjet vztah 

mezi prostorem a rovinou a přispívat k celkovému rozvoji předmatematické gramotnosti 

formou série aktivit s didaktickou pomůckou. Vytvořená didaktická pomůcka totiž disponuje 

novým prvkem oproti dosavadnímu dostupnému materiálu, a to tím, že pracuje s tělesem 

jako s trojrozměrným objektem. Neulpívá pouze na jedné možnosti pro vložení, ale naopak 

nabízí více variant, kam je možné tělesa umístit. Pracuje se stěnami těles, čím podporuje 

uvědomování si celkových tvarů těles. Materiál umožňuje zahrát si s pomůckou také pexeso 

s tělesy a výřezy, kde děti nejen uplatní své poznatky, ale také mohou formou hry nacházet 

další možnosti pro vložení. Série aktivit graduje od úkolů s plošným materiálem po práci      

s trojrozměrnými tělesy a nakonec k jejich kombinaci v podobě transformace 2D do 3D. 

Napomáhá tedy vnímat svět prostoru a svět roviny jako dvě rozdílné dimenze, které je třeba 

odlišovat. Pomůcka se snaží eliminovat případné problémy v rozlišování prostoru a roviny 

u budoucích školáků. Pokud je tedy dítě v aktivitě s touto pomůckou úspěšné, ukládají           

se informace do paměťových center a lze předpokládat, že to bude přínosem pro budoucího 

školáka. 
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