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Úvod
„Look and listen with an open mind and have
the courage to notice and to report events that
most people would consider as too silly to be
noticed and to be reported – there might be
a minority who can appreciate them, and this
minority will be right.“

— Hans Freudenthal

Matematická analýza je složitá. K jejímu úspěšnému zvládnutí lze dojít jedině
skrze náročné myšlenkové procesy. Cílem této práce je zkoumat tyto procesy
a překážky, které brání jejich průběhu, a na pozadí příslušné teorie charakteri-
zovat tento proces u vysokoškolských studentů. Zastřešujícím cílem, který tuto
práci dalece překračuje, je využití porozumění příslušným myšlenkovým procesům
k jejich podporování a podněcování ve výuce matematické analýzy. Ve vybraných
pasážích práce se pokusíme taková metodická doporučení navrhnout.

Na podzim 2019 bylo provedeno několik rozhovorů se studentkou Pedagogické
fakulty nad matematickou analýzou, se kterou se studentka právě potýkala. Cílem
bylo vytipovat, jakým směrem zkoumání směřovat. Zdálo se, že mnoho obtíží
studentky se projevovalo zejména při čtení matematického textu a čtení zápisu
příkladů. Obtíže jsme sledovali zejména při snaze rozlišit jednotlivé celky a části,
ze kterých se text skládá.

Zdá se, že vyučující často spatřují jádro obtížnosti matematické analýzy v ob-
tížnosti procesů a konceptů, které zahrnuje, a k nim také směřují svoji pozornost.
To není překvapivé, vzhledem k tomu, že o prohloubení porozumění základům
matematické analýzy se můžeme snažit snad celý život, aniž by se nám toto téma
podařilo vyčerpat. Čím to je, že snaha vyučujících přiblížit studentům tyto zá-
klady se tak často nesetkává s úspěchem? Jednu z možných příčin vidíme v tom,
že vyučující příslušné poznatky vysvětluje v matematickém jazyce, který je pro
studenty zpočátku cizí a kterému se teprve musí naučit rozumět. Na to můžeme
velmi snadno zapomenout, protože dovednost číst matematický text si můžeme
zautomatizovat do té míry, že můžeme velmi snadno zapomenout, že jsme se
čtením matematického textu sami vůbec někdy mohli mít problém.

Původně měla být tato práce věnována zkoumání přínosu zaměřenosti na kon-
cepty matematické analýzy oproti zaměřenosti na rozvíjení dovednosti rozumět
matematickému jazyku. Byl navržen a proveden výukový experiment se dvěma
skupinami studentů. Každá skupina absolvovala lekci, sestávající z pretestu, sku-
pinové aktivity a posttestu. Cíl aktivity měl být v první skupině zaměřen na
zkoumání principu limity posloupnosti, ve druhé skupině na analýzu a po-
rozumění definici limity posloupnosti. V první skupině měla aktivita formu
zkoumání limitního chování jedné konkrétní posloupnosti, ve druhé hledání vi-
zuální reprezentace dané definice. Z obou experimentů byly pořízeny záznamy
a shromážděny materiály pro potřebu následné analýzy. Rozbor záznamů ukázal,
že volba aktivity v první skupině dobře neodpovídala stanovenému cíli. Výuku
v této skupině by tedy bylo možné považovat pouze za pilotní. Aktivitu zaměřenou
na zkoumání principu limity tedy bylo potřeba navrhnout jinak a provést ještě
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jednu experimentální lekci. Kvůli uzavření vysokých škol z důvodu koronavirové
krize k tomu však již nedošlo. Původní otázku tedy na základě nashromážděných
dat nelze zodpovědět.

Změně celospolečenské situace se tedy muselo přizpůsobit i zaměření této
práce. Protože původní otázku nebylo možné zamýšleným způsobem zkoumat,
byl posunut i cíl práce. Od porovnávání vlivu dvou různých přístupů k výuce
se přikláníme ke kvalitativnímu zkoumání dat, které byly nashromážděny jak
v rámci předvýzkumných rozhovorů se studentkou na podzim 2019, provedených
výukových experimentů a následných řízených rozhovorů s jejich účastníky, tak
v rámci soukromého doučování dalších dvou vysokoškolských studentů na jaře
2020 i starších poznámek z doučování na jaře 2019. Cílem práce je popsat, jaké
formální poznatky se u studentů objevily, popsat a zhodnotit vybrané reedukační
intervence a na základě toho formulovat příslušná metodická doporučení.

Na teoretické úrovni nám bude oporou zejména teorie generických modelů
(Hejný, 2014). Popíšeme, jaké modely vybraných poznatků byly pro studenty
překvapivé a jaké se objevily zdánlivé modely. Zde budeme vycházet také z pub-
likací o studentských miskoncepcích v matematické analýze (Vinner, 1991). Dále
budeme v záznamech zkoumat roli reifikace a amalgamace, a budeme tak sledo-
vat, kdy je potřeba umět se na poznatek dívat nejen jako na nějaký proces, ale
i jako na koncept či objekt, a kdy je potřeba být schopen mezi těmito dvěma ná-
hledy přecházet, tedy mít vytvořen procept poznatku. Zdá se, že ve vysokoškolské
matematice je zvládnutí těchto myšlenkových procesů klíčové.

Záměrně jsme upustili od obvyklého členění diplomové práce na část teoretic-
kou a praktickou, protože smysl teorie i vlastních pozorování vidíme právě v jejich
vzájemné úzké provázanosti. Proto jsme se rozhodli teorii na vybraných místech
vhodně doplnit vlastním pozorováním a naopak partie, které vychází převážně
z pozorování, doplnit o teorii, která je pomáhá smysluplně interpretovat. Čistě
teoreticky zaměřená je pouze 2 kapitola, jinak se ve struktuře práce jasná hranice
mezi teoretickou a praktickou částí nenachází, snažíme se však důsledně rozlišovat
tvrzení převzatá z literatury a vlastní pozorování a hypotézy.

Co se týče metody pozorování, vycházíme z pořízených záznamů, poznámek
a písemných prací studentů. Při tom se snažíme držet zásady, kterou formuloval
matematik Hans Freudenthal u příležitosti první konference International Groupt
for the Psychology of Mathematics Education v roce 1977 v Utrechtu (Freuden-
thal, 1978), uvedené na samém začátku této práce.
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1. Představa pojmu vs. definice
pojmu

„Mathematics is amazingly compressible: you
may struggle a long time, step by step, to work
through some process or idea from several
approaches. But once you really understand it
and have the mental perspective to see it as
a whole, there is often a tremendous mental
compression. You can file it away, recall it
quickly and completely when you need it, and
use it as just one step in some other mental
process. The insight that goes with this
compression is one of the real joys of
mathematics.

After mastering mathematical concepts, even
after great effort, it becomes very hard to put
oneself back in the frame of mind of someone
to whom they are mysterious.“

— William P. Thurston

Na matematiku můžeme pohlížet jako na formální systém, ale také jako na men-
tální aktivitu. Definice jsou sice základními kameny formálního systému mate-
matiky, avšak když slyšíme název nějakého pojmu, často si vybavíme něco ji-
ného než jeho definici. Z tohoto důvodu Tall a Vinner (1981) zavedli a rozlišili
pojmy definice pojmu (concept definition) a představa pojmu (concept image).
Představou pojmu autoři rozumí celou kognitivní strukturu, spojenou s daným
pojmem, obsahující všechny mentální obrazy a s nimi spojené vlastnosti a pro-
cesy. Tyto představy nám umožňují získat vhled do jednotlivých problémů, který
bychom čistě na základě logiky získávali jen těžko. Lidský mozek je velmi kom-
plexní a neřídí se čistě logickými zákony, proto to nemusí být vždy jen logika,
co nám umožňuje věcem porozumět. Zároveň však z tohoto důvodu mohou být
představy pojmů, které se s přibývajícími zkušenostmi postupně vyvíjejí, vnitřně
nekonzistentní, tedy mohou obsahovat vnitřní rozpory, které si jedinec může uvě-
domit až tehdy, když začne s rozporuplnými částmi představy pracovat zároveň.
Studentské chyby často pramení z nesouladu představy s definicí pojmu, nejedná
se tedy o čistě nahodilé jevy (Tall, 1991).

Bylo by více než pohodlné předpokládat, že si studenti utvářejí představy čistě
na základě definic pojmů (viz obrázek 1.1). Definice ostatně slouží k přesnému
vymezení hranic pojmů, takže bychom mohli předpokládat, že se o ně studenti
budou při řešení problémů nějakým způsobem opírat. Možnosti zapojení definice
do řešení problému vidíme na následujících diagramech (obrázky 1.2 – 1.4).
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Obrázek 1.1: Idealizovaný vývoj formálního matematického pojmu (Vinner
(1991) v Edwards a Ward (2005)).

Obrázek 1.2: Souhra mezi definicí a představou (Vinner (1991) v Edwards a
Ward (2005)).

Obrázek 1.3: Dedukce následuje intuitivní myšlení (Vinner (1991) v Edwards a
Ward (2005)).
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Obrázek 1.4: Čistě formální dedukce (Vinner (1991) v Edwards a Ward (2005)).

Zdá se však, že stavět na výše uvedených předpokladech není příliš moudré,
neboť ty velmi často nebývají splněny. Ukazuje se totiž jednak to, že si studenti
často utvářejí představy pojmů zcela nezávisle na definicích (viz obrázek 1.5)
a často dokonce ani nemají dobrou představu o tom, jakou roli definice
v matematice hrají (Edwards a Ward, 2005). Na to je potřeba se zaměřit, mít
to na paměti a smysl definic studentům nějakým způsobem zprostředkovávat.

Obrázek 1.5: Intuitivní reakce (Vinner (1991) v Edwards a Ward (2005)).

1.1 Proč studenti nevycházejí z definic?
Formální přístup k matematice může být, jak jsme sami zažili, pro studenty zpo-
čátku velmi obtížný. Edwards a Ward (2005) zmiňují, že za tím může být to, že
za sebou studenti mají třináct let výuky, která se držela spíše intuitivního pří-
stupu k matematice (obrázek 1.5). V našich rozhovorech se studenty se opakovaně
objevil ještě další, neméně závažný důvod.

1.1.1 Příběh A: Když nevím, držím se toho, co si myslím
Při vyhodnocování jednoho z výukových experimentů nás překvapilo, nakolik se
chápání limity u Adama významně odchylovalo od definice nejen v pretestu, ale
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i v posttestu, jemuž předcházela výuka, při které jsme definici limity důkladně
rozebírali. Adam je studentem prvního ročníku bakalářského studia Matematiky
se zaměřením na vzdělávání na PedF UK. Za sebou má kurz Elementární mate-
matiky, ve kterém se důkladně probírá predikátový počet s kvantifikátory, kurz
matematické analýzy ho čeká až v příštím ročníku. V pretestu Adam jednak
uvedl, že se s limitami posloupností a funkcí setkal pouze okrajově na gymnáziu
ve 3. ročníku v semináři, jednak v něm uvedl následující představy pojmů.

Limita posloupnosti
Vyskytuje se u nekonečných posloupností, něco, kam se posloupnost
ubírá, ale nedojde tam.
Limita funkce – odhadovaná hodnota v nedefinovaném bodu funkce.

Vidíme, že v obou případech Adam vnímá limitu jako nedosažitelnou (viz
oddíl 4.2). Silné miskoncepce sice projevoval i při skupinové aktivitě, ale po ní
následovalo závěrečné vyjasnění, kde se Adam přesvědčivě tvářil, že všemu dobře
rozumí. O miskoncepcích, které mohou mít studenti s limitami spojené, jsme do
té doby jen četli (viz oddíl 4.2). Zvlášť některé typy miskoncepcí nám do té doby
připadaly velmi zvláštní a nepravděpodobné. Nyní jsme je však viděli na vlastní
oči a stejně tak jsme byli svědkem toho, jak se jich Adam silně držel i po zavedení
a vysvětlení definice.

V řízeném rozhovoru, při kterém jsme s Adamem oba testy částečně prošli1,
zazněla následující věta.

Adam: Já jsem se to třeba snažil nějak přemyslet podle těch nápověd,
cos tam psala, ale když jsem ty nápovědy prostě nepochopil, tak mi
nezbylo nic jiného, než si stát za svým.

Myslím, že těmi nápovědami Adam odkazoval na vzorový formální matema-
tický důkaz, že limn−>∞

1
n

= 0, který byl do části posttestů vložen jako nápo-
věda k úloze dokázat limitu konstantní posloupnosti, a na definici limity funkce,
která byla součástí poslední úlohy posttestu. Obě nápovědy měly formálně ma-
tematický charakter2. Adam se o porozumění těmto nápovědám zřejmě skutečně
pokusil. Narazil však na matematické značení, které chápal v rozporu s konven-
cemi (viz obrázek 1.6). Přes chybné chápání znaků v definici se Adam již přenést
nedokázal, proto k další části úlohy napsal „Nedokážu určit podle definice, proto
zkouším intuici.“

V rozhovoru se potvrdilo, že Adam v testu nepoužíval ani definici limity po-
sloupnosti a stále se držel svých nepřesných představ pojmu. I zde se ukázalo,
že definici dostatečně neporozuměl. Zdá se tedy, že pravý důvod, proč student
nevychází z definic, je naprosto prozaický. Student nejspíš nevychází z defi-
nic prostě proto, že jim dostatečně dobře nerozumí. Myslíme, že se může
jednat o velmi rozšířený jev.

1Zbytek testu jsme měli projít v dalším rozhovoru, který se již, bohužel, neuskutečnil.
2Viz přílohu A.1.
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Obrázek 1.6: Adam četl znak pro rozdíl množin jako symbol pro dělitelnost.

1.1.2 Příběh B1: Nerozumím tomu jenom kvůli značení
Bětka studuje MUVS ČVUT. Na jaře autorku práce kontaktovala, jestli by jí
nepomohla s matematikou. Do té doby sice autorka úspěšně doučovala jen dva
vysokoškolské studenty, vysokoškolskou matematiku však doučuje ze všeho nej-
radši. Bětce tedy odpověděla, že jí mileráda pomůže. Zároveň ji však upozornila,
že se snaží doučovat se snahou dovést studenta ke skutečnému porozumění látce
a tzv. „nalejvárnu“ dělat neumí. Někteří studenti totiž stojí především o nácvik
efektivních postupů řešení úloh, které potřebují ke zkoušce, a porozumění látce
je nezajímá. Takovou poptávku zatím autorka plnit neumí.

Bětka s podmínkami souhlasila a dokonce svolila k natáčení doučování pro
účely sdílení záznamu na YouTube. Na internet sice zatím bylo nahráno jen ně-
kolik krátkých úryvků, záznamy z několika týdnů doučování však představují
bohatý zdroj pozorování, uvedeného v této práci.

Na desáté hodině byla předvedena konceptuální reprezentace konvergence čí-
selných řad, která je v této práci uvedena v !!!. kapitole. Bětka tuto reprezentaci
velmi ocenila a říkala, že díky tomu pojem konvergence konečně pořádně pocho-
pila. Rozčilovalo ji, že se s tak pěkným vysvětlením dosud nesetkala, a ukazovala,
že v sešitě žádný obrázek nemá a má v něm jen holé definice. Bětka říkala, že
potřebuje, aby jí byla látka vysvětlena ideálně s pomocí obrázku nebo aspoň s po-
mocí popisu v běžném jazyce, jinak neví, co má v definicích vůbec vidět. Bez toho
definicím nerozumí.

Přišla řeč i na význam definic pro jasné určení hranic definovaných pojmů,
které však z definice můžeme určit jen tehdy, když definici dokonale porozumíme.
K tomu Bětka řekla následující.

Bětka: Já třeba nejsem ten typ, co si pamatuje, co která značka v té
matematice znamená, takže mně když napíšeš takovouhle definici, tak
já jsem prostě v háji, protože si nepamatuju, co znamená třeba tohle
(ukazuje na znaménko negace). Víš, jako že pro mě je mnohem lepší,
když mi to řekneš jako pro blbý, dá se říct, protože tam není použitá
žádná taková ta značka. Protože nás nikdy nikdo nenutil se učit takový
ty výrazy matematický, takže proto je tam podle mě taková ta díra.
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Autorka se během doučování chtěla ujistit, zda Bětčin vztah k definicím chápe
správně, proto její slova přeformulovala následujícím způsobem.

Autorka: Člověk ty definice moc nebere, protože vlastně pořádně
nerozumí tomu matematickému jazyku, tak prostě potřebuje aspoň si
udělat nějakou představu a mít nějakou berličku.

Bětka potvrdila, že její vztah k definicím je přesně takový.

Bětka: Ale tak to prostě je, protože když se podíváš na ty cvika
a na ty přednášky, tak ony jsou tam všechny ty definice napsaný, ale
já tomu nerozumim, já tomu nejsem schopná porozumět, protože já
prostě neumim tohle značení, takže já nevim, co to je. Upřímně jsem
líná na to si to hledat, co co znamená, abych jako porozuměla jedné
větě.

Zdá se, že Bětka vidí dohledávání značek a pojmů pouze v krátkodobém hori-
zontu, a tak vyhodnocuje, že kvůli jedné větě jí jejich dohledávání za tu námahu
nestojí. Neuvědomuje si, že průběžné doplňování zavedeného značení a terminolo-
gie by jí s porozuměním teorii z dlouhodobého hlediska velmi pomohlo. Myslíme
si, že tento přístup může být dán dlouholetou zkušeností s matematikou, zaměře-
nou převážně na řešení úloh, které má krátkodobý charakter – řeší se jen úlohy,
které se dají vyřešit na místě. Schwartz a Martin (2004) upozorňují na nedo-
statečnost takového přístupu k matematice, volají po potřebě zaměřit se i na
dlouhodobý přínos výukových aktivit pro další učení a upozorňují na význam
kreativity a práce se zdroji oproti pouhému řešení úloh. S takovým přístupem
k matematice souzníme a souhlasíme, že je potřeba směřovat tímto směrem.

Dále Bětka říkala, že jí nedává smysl se látku, probíranou v matematice, vůbec
učit. Bětka potřebuje vědět, že je látka v jejím oboru relevantní, případně že se
s její pomocí může naučit nějaké užitečné dovednosti. Potřebuje věcem opravdu
rozumět a potřebuje, aby dávaly logický smysl. To, když v něčem nevidí smysl,
je pro ni často nepřekonatelná překážka v učení.

Bětka: Přesně. Nevidíš v tom smysl a ještě když tomu vlastně jakoby
nerozumíš na první pohled, no tak to je jako. . . A jenom kvůli značení,
víceméně, nebo používání slov, které se běžně nepoužívají, protože ta
matematická mluva je prostě jiná.

Bětce nedávalo smysl učit se takovouto matematiku, nechala se tedy odradit
hned prvními nesnázemi, na které narazila. Obtížný matematický jazyk vnímala
jako něco povrchního, co jí jen zbytečně brání pochopit význam jednotlivých
pojmů a vytvořit si představu a porozumění, které vnímá jako klíčové. Rozči-
lovalo ji, že pro ni představují překážku nějaké symboly a slova, která se ani jinde
než v matematice nepoužívají. Myslíme, že Bětce pomohlo, když jsme si pak
povídali o tom, že užívání nových slov je běžné snad ve všech oblastech mimo
matematiku (viz oddíl 1.2.1).
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1.1.3 Příběh C: Pamětní učení do matematiky nepatří
Zdá se, že význam jazykové složky matematiky může studentům velmi dlouho
unikat. I při doučování žáků základních škol pozorujeme, že obtíže často začí-
nají již na úrovni porozumění pojmům (např. protilehlý, přilehlý, právě, alespoň,
. . . ). K překonání obtíží často stačí vyjasnit příslušné pojmy. Žáci i studenti však
snadno mohou mít dojem, že matematice nerozumí, protože prostě nejsou dost
dobří a to, že třeba jen nerozumí několika slovům, nemusí sami postřehnout. Zdá
se, že matematicky úspěšní žáci se na základní a střední škole nemusí příslušné
pojmy vůbec cíleně učit a osvojují si je během výuky bez většího úsilí, takže si
pak tuto složku matematiky také nemusí vůbec uvědomovat. Na toto téma jsme
narazili i s Cilkou, když jsme se bavili o možnostech toho, jak se matematickou
analýzu učit.

Cilka: No já jsem si právě myslela, že sem jdu s tím, že se jako všechno
tady dá odvodit a vymyslet, ale taky se to musíš naučit no.

Myslíme, že není nijak vzácné, když si studenti, kterým matematika na střední
škole šla a kteří měli v matematice dobré výsledky, ze střední školy odnášejí
dojem, že se v matematice dá všechno odvodit a vymyslet, tedy že jakákoli forma
pamětního učení do matematiky vůbec nepatří. Zdá se, že právě to také může být
častým důvodem, kvůli kterému si někdo zvolí studium právě matematiky. Tomu
nasvědčuje také následující úryvek rozhovoru s předním českým matematikem
Jaroslavem Kurzweilem (Pavlíček, 2020, s. 99).

Když mluvíme o době studia, tak jak se stane, že se člověk
rozhodne dát si přihlášku na obor matematika, tehdy ještě
na Přírodovědecké fakultě? Co vás k tomu přivedlo?
No prosím lenost. Protože ta matematika mně vždycky šla. To bylo. . . ,
podívejte se, pro mě nebylo problém, když si moje sestřenice, o třídu
starší, nevěděla rady s úlohou, přinesli mně to s učebnicí, já jsem si
přečetl příslušný text, napsal jsem řešení a bylo. Takže prostě mně ta
středoškolská látka připadala samozřejmá, že to nemůže být jinak. No
tak prosím, byla to lenost.

Z vlastní zkušenosti víme, že překonat odpor k jakékoli formě pamětního
učení může být pro studenty nesmírně náročné. Pomoci může hledání kreativních
a smysluplných metod učení, při kterých nejen že ukládáme potřebné poznatky do
paměti, ale zároveň rovnou hledáme vztahy a souvislosti. Pamětní učení si totiž
studenti mohou spojovat čistě s biflováním, které mohou zcela právem vnímat
jako nesmyslné. Odpor k pamětnímu učení tedy může být právě odporem k ne-
smyslné činnosti. Nežádoucí vyhýbání se jakékoli formě zapamatování můžeme
studentům pomoci překonat právě tím, že jim pomůžeme hledat smysluplné
metody učení.

S Cilkou jsme se také bavili o tom, co se v matematice dá a co se nedá
odvodit. Rozlišili jsme, že zejména význam zavedených pojmů se odvodit prostě
nedá, je tedy potřeba se je naučit. Myslíme, že je potřeba dostatečně důrazně
vést studenty k rozlišování toho, co spadá do kategorie konvencí, aby to neuniklo
jejich pozornosti.
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1.2 Jak studentům zprostředkovat smysl defi-
nic?

Chceme-li, aby studenti definice správně používali, je potřeba jim nejprve zpro-
středkovat smysl definic. Můžeme tak studentům pomoci zvládnout úskalí, které
by jinak mohlo být zcela zbytečně pro některé z nich nepřekonatelné. Edwards a
Ward (2005) formulují následující dvě doporučení pro praxi.

1. Seznámit studenty s obecnou teorií definic.
Z pohledu filosofie a lexikografie se rozlišují dva typy definic – lexikální
a konvenční. Zatímco lexikální definice popisují, jakým způsobem se nějaké
slovo používá, konvenční definice slovům přiřazují jasně stanovený a přesně
vymezený význam. Seznámíme-li studenty s existencí těchto dvou kategorií,
mohou způsoby užívání pojmů lépe rozlišovat a lépe tak pochopit charak-
ter definic v matematice. Edwards a Ward (2005) uvádějí příklad aktivity
o čtyřúhelníku, převzaté z článku Pereira-Mendoza (1993), která má poro-
zumění povaze matematických definic hlouběji rozvíjet.

Otázka M. Warda: ‚Co je čtyřúhelník?‘
Odpověď ze třídy: ‚Útvar se čtyřmi stranami.‘
M. Ward nakreslil útvar se čtyřmi zakřivenými stranami.
Reakce: ‚Aha, útvar, jehož čtyři strany jsou úsečky.‘
Ward nakreslil otevřený útvar se čtyřmi stranami . . .
Činnost pokračovala tímto způsobem, dokud se nedospělo k při-
jatelné definici.

2. Seznámit studenty s teorií představy a definice pojmu. S porozu-
měním povaze definic může studentům pomoci také výše uvedená teorie
představ a definic pojmů dle Talla a Vinnera. Podle Wardových zkušeností
je teorie pro studenty dobře srozumitelná a jsou díky ní schopni sami roz-
lišovat, kdy ve svém uvažování vycházejí z představ a kdy vycházejí přímo
z definice. Ward dále doporučuje doplnit výklad o čtení, například z Ste-
wart (1995), které má studentům pomoci porozumět nutnosti k formálně
přesnému přístupu k matematice vůbec přejít.

1.2.1 Příběh B2: Používání nových slov je běžné i mimo
matematiku

Po nešťastném Bětčinu povzdechu nad tím, že jí porozumění matematice kompli-
kují neobvyklá slova, následoval rozhovor, ve kterém jsme se Bětce snažili ukázat,
že přítomnost obtížných slov je běžná i v jiných oborech.

Autorka: No jsou tam [v matematice] slova, která se jinde nevysky-
tují, protože potřebuješ přesně vymezit, o čem mluvíš. Ale myslím si,
že to je běžné i v jiných oblastech, že prostě máš slova pro další věci
a potřebuješ nová slova, abys označila nové věci a rozlišila jemněji ně-
jaké jevy. Já si to představuju, že třeba v lékařství, tam se také musí
učit hodně nových slov, protože třeba když koukají na nějakou buňku
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a mají určit, jestli to je nádor, nebo ne, tak by mohli říct, že je to ta
fialová buňka s vlnitým okrajem, ale pak najdeš jinou buňku, která
je také fialová a také má vlnitý okraj, a potřebuješ nové slovo pro to,
jakým způsobem je vlnitý ten okraj, a potřebuješ možná i slova pro
to, jakým způsobem to může být fialové.
Bětka: Hm, tak takhle mě asi nikdy nenapadlo se nad tím zamyslet.
Autorka: Nebo vezmi si, co ženy rozlišují barev.
Bětka: Já vím.
Autorka: Ta žloutková prostě není citrónová. [Bětka se hlasitě směje.]
Také pro to máš ta nová slova.
Bětka: To je pravda.
Autorka: No ale jako dobré je, když se ti ta nová slova objevují ve
chvíli, kdy to začíná dávat smysl.

Definice nám sice umožňují přesně stanovovat hranice jednotlivých pojmů
a takto se vyhýbat zbytečným paradoxům a nedorozuměním, to je ovšem možné
jedině tehdy, pokud jsme schopni definicím dokonale rozumět.

1.3 Jak studenty naučit pracovat s definicemi?
Aby studenti mohli definice používat, musí jim nejprve rozumět. Zde si musíme
uvědomit, že struktura definic se řídí několika konvencemi. Správné použití kon-
vencí nelze odvodit ani vymyslet, to musí být nějakým způsobem předáno přímo.
Až po nabytí základních dovedností čtení matematického textu si můžeme s přibý-
vajícími zkušenostmi osvojit schopnost vyvozovat význam užití značek z kontextu.
Budeme-li předpokládat, že by se studenti měli tyto dovednosti naučit sami, mo-
hou podobně jako Bětka v této oblasti dlouhodobě zaostávat. Collins a kol. (1991)
tvrdí, že přes dosavadní relativní úspěšnost škol v organizovaném předávání vel-
kého množství znalostí studentům obvyklý způsob vyučování neumožňuje vidět,
jakým způsobem přemýšlejí a jaké strategie používají k řešení složitých problémů
ti, kteří jsou úspěšní.3 Proto navrhují tzv. cognitive apprenticeship (kognitivní uč-
ňovství), zaměřené na cílené předávání myšlenkových strategií, jak k náročným
úkolům přistupovat a jak je řešit. Jak naznačuje úryvek na začátku této kapi-
toly (Thurston, 1990), uvědomit si tyto zautomatizované strategie může být pro
zkušeného matematika velmi obtížné.

V této sekci uvedeme strategii čtení matematického textu, ke které jsme
velmi trnitou cestou došli během bakalářského studia na Matematicko-fyzikální
fakultě.

3Although schools have been relatively successful in organizing and conveying large bodies
of conceptual and factual knowledge, standard pedagogical practices render key aspects of
expertise invisible to students. Too little attention is paid to the reasoning and strategies that
experts employ when they acquire knowledge or put it to work to solve complex or real-life
tasks.
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Co dělat, pokud definici nerozumíme na první pohled?

1. Ujistíme se, že známe všechny symboly a pojmy v definici a že si
jsme jisti jejich významem. Slova a pojmy, jejichž významem si
nejsme jisti, podtrháme, dohledáme a jejich význam si doplníme.
Dohledáním přesných významů mohou jednotlivé dílky definice získat jasný
tvar. Jen díky tomu do sebe mohou zapadnout a utvořit tak smysluplný
celek. Ujištění se o významu užitých symbolů a pojmů by tedy vždy mělo být
prvním krokem při překonávání obtíží s definicí. Z dlouhodobého hlediska
si tak obohacujeme aktivní matematickou slovní zásobu, díky které budeme
schopni číst matematický text čím dál plynuleji.

2. Pokud definici stále nerozumíme, pravděpodobně nevidíme, jaké
objekty jsou příslušnými symboly utvářeny. Snažme se tyto ob-
jekty identifikovat. Můžeme si je například kroužkovat. Všímejme si lo-
gických spojek (konjunkce, disjunkce, implikace) a relačních symbolů (rov-
nost, nerovnost) – spojují objekty, které mohou být složené z dílčích objektů,
takže nám ukazují, že u nich nějaký objekt v textu končí a jiný začíná. Za-
čněme u nejmenších objektů (proměnná, funkce, . . . ) postupně k větším
a větším celkům (jedna strana implikace, celý výrok, věta, odstavec, . . . ).
Vždy identifikujme, o jaký typ objektu se jedná (Je to číslo? proměnná?
konstanta? interval? výrok? výroková forma? funkce? . . . ).

3. Zkusme si definici lépe „osahat“ a pochopit. Hledejme příklady, pro-
tipříklady, snažme se najít různé vizualizace a další reprezentace.

4. Zkusme své porozumění definici posunout ještě o kousek dál. Co
můžeme v definici změnit? Změní se tím její význam?

Nyní navrhneme, jak bychom studentům mohli přiblížit význam a způsob
práce s kvantifikovanými výroky, které jsou klíčovou součástí definic v matema-
tické analýze. V duchu cognitive apprenticeship si při tom ukážeme některé z výše
uvedených kroků na konkrétním příkladu.

1.3.1 Výroky s jedním kvantifikátorem
Aby studenti mohli porozumět výrokům s kvantifikátory, musí nejprve znát, co
to jsou výrokové formy. Je vhodné, aby se setkali s několika různými modely
výrokových forem s jedním i více kvantifikátory a zabývali se tím, kdy příslušné
výrokové formy platí a kdy ne. Poté se omezíme na výrokové formy s jednou
proměnnou a vyzveme studenty, aby se zabývali tím, jaké jsou obecně možnosti
toho, pro jakou část přípustných hodnot proměnné výroková forma platí a neplatí.
Pozornost zaměříme na následující možnosti.

a) platí vždy (resp. pro všechny konkrétní hodnoty; pro každou konkrétní hod-
notu)

b) platí někdy (resp. existuje konkrétní hodnota, pro kterou platí)

c) někdy neplatí (resp. existuje konkrétní hodnota, pro kterou neplatí)
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d) vždy neplatí (resp. pro všechny konkrétní hodnoty neplatí; pro každou kon-
krétní hodnotu neplatí)

Myslíme, že je vhodné uvést u všech možností různá slovní vyjádření. Studenty
vyzveme ke hledání příkladů výrokových forem, spadajících do jednotlivých kate-
gorií. Může výroková forma patřit zároveň do několika kategorií? V jakém vztahu
jsou jednotlivé možnosti? Vyzveme studenty, aby se pokusili všechny možnosti
a jejich vztahy nějak znázornit, vytvořit vhodnou reprezentaci všech možností.

Je potřeba, aby si studenti uvědomili, že výrokové formy, které spadají do
kategorie a), zároveň spadají do kategorie b). Obdobně výrokové formy spada-
jící do kategorie d) spadají zároveň do kategorie c). Díky tomu navíc možnosti b)
a c) mohou, ale také nemusí nastat zároveň. Aby tyto klíčové vlastnosti neunikaly
pozornosti studentů, je možné k rozboru možností a jejich vztahů přistoupit v du-
chu objevování jako přípravy na učení (Vondrová, 2019) a nechat studenty, aby
se s rozborem možností a jejich vztahů potýkali nejprve bez pomoci vyučujícího.
Za vhodné považujeme, aby studenti výstupy své práce prezentovali. V případě
potřebu můžeme doplnit následující dvě reprezentace (viz obrázky 1.7 a 1.8).

NĚKDY PLATÍ NĚKDY NEPLATÍ

ANO

ANO

NE

NE

ANO

ANO

někdy platí

někdy neplatí
vždy neplatí

vždy platí

Obrázek 1.7: Rozbor možností platnosti výrokové formy s pomocí tabulky.
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+ +

+ -

--

vždy neplatí

někdy platí

vždy platí

a někdy neplatí

někdy platí

někdy n
eplatí

Obrázek 1.8: Grafická reprezentace rozboru možností platnosti výrokové formy.

Až nyní zavedeme symboly malého (∃) a velkého (∀) kvantifikátoru a zavedeme
pojem kvantifikovaného výroku. Zavedeme následující kvantifikované výroky.

• ∀x ∈ M : V (x),

• ∃x ∈ M : V (x),

• ∀x ∈ M : ¬V (x),

• ∃x ∈ M : ¬V (x).

Symbolický zápis kvantifikovaných výroků doplníme k příslušným oblastem
v obou reprezentacích. Zde je potřeba vypíchnout význam množiny M . Řekneme-
li, že kvantifikovaný výrok platí, znamená to, že pro x z dané množiny M platnost
výrokové formy spadá do příslušné kategorie. Pokud se množina změní, může se
změnit i platnost výroku – například ∃x ∈ Z : x + 1 = 0 a ∃x ∈ N : x + 1 = 0.
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+ +

+ -

--∀x∈M: ¬V(x)∀x∈M: V(x)∃
x∈

M
: V

(x) ∃x∈M: ¬V(x)
Obrázek 1.9: Výroky s kvantifikátorem v diagramu.

1.3.2 Negace výroků s jedním kvantifikátorem
Jestliže platnost kvantifikovaného výroku znamená to, že pro proměnné x z dané
množiny M spadají platnosti V (x) do příslušné oblasti, vyznačené v diagramu,
pak negace znamená, že toto není pravda, tedy že V (x) do příslušné oblasti
nespadá. Musí tedy spadat do některé z ostatních možností. V diagramu negaci
kvantifikovaného výroku snadno najdeme, protože se navzájem doplňují. S pomocí
diagramu by tedy studenti měli být schopni sami odvodit, jakým způsobem se
jednotlivé kvantifikované výroky negují.

• ¬(∀x ∈ M : V (x)) = ∃x ∈ M : ¬V (x),

• ¬(∃x ∈ M : V (x)) = ∀x ∈ M : ¬V (x),

• ¬(∀x ∈ M : ¬V (x)) = ∃x ∈ M : V (x),

• ¬(∃x ∈ M : ¬V (x)) = ∀x ∈ M : V (x).

Takovéto zavedení negace kvantifikovaného výroku považujeme za vhodnější,
než pouhé předání mnemotechnické pomůcky o prohození kvantifikátorů a negaci
výrokové formy na konci výroku.

1.3.3 Výroky s více kvantifikátory
Myslíme si, že pro dobré porozumění výrokům s více kvantifikátory je vhodné,
aby studenti nejprve rozuměli tomu, že i výroková forma může obsahovat kvan-
tifikátor, tedy že výrokovou formu od výroku odlišuje to, že má alespoň jednu
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volnou proměnnou. To můžeme u studentů podpořit tak, že jim zadáme pomí-
chanou sadu výroků a výrokových forem a necháme je výroky a výrokové formy
roztřídit. Dále se můžeme zabývat nějakou výrokovou formou s jedním kvantifi-
kátorem a jednou volnou proměnnou, například ∃x ∈ N : y+x = 2 a zkoumat její
platnost v závislosti na volné proměnné. Jak z takové výrokové formy můžeme
udělat výrok? Úplně stejně jako u jednoduchých výrokových forem – přidáme
před něj kvantifikátor volné proměnné. Zdůrazněme, že nemusíme vytvářet pouze
platné výroky. Výrok vznikne, ať už volnou proměnnou kvantifikujeme jakkoli,
přes jakoukoli množinu. K tomu, aby studenti byli schopni tento krok provést,
je potřeba, aby se na výrokovou formu s kvantifikátorem dovedli dívat jako na
jeden objekt. To je naprosto nezbytné. Myslíme, že to můžeme podpořit, pokud
výrokovou formu s kvantifikátorem nejprve dáme do závorky a až pak zavedeme
konvenci, kde takovéto závorky nepíšeme.

∀y ∈ N : (∃x ∈ N : y + x = 2)
∀y ∈ N ∃x ∈ N : y + x = 2
Výše uvedené identifikování jednotlivých objektů je při čtení kvantifikovaných

výroků obzvlášť přínosné. Umožňuje nám kvantifikovaným výrokům lépe rozumět
a také s jeho pomocí můžeme snadno induktivně odvodit pravidlo negace výroků
i s více kvantifikátory.

Obrázek 1.10: Rozbor kvantifikovaného výroku z hlediska jednotlivých objektů.

1.4 Hodnota představ pojmů v matematice
Představy pojmů mohou být chybné a zamlžené, kvůli intuitivnímu4 přístupu
k pojmům může docházet k omylům. V jednom z našich rozhovorů takto student
vnímal limitu posloupnosti jako číslo, ke kterému se členy posloupnosti blíží, ale
kterého zároveň nikdy nedosáhnou. O konstantní posloupnosti pak tento student
tvrdil, že limitu nemá. S touto miskoncepcí jsme se setkali celkem dvakrát. Tako-
véto epizody ukazují potřebu určovat a znát jasné hranice pojmů. Mohli bychom
nabýt dojmu, že intuici, která nás může takto klamat, je potřeba vymýtit a při-
stoupit k čistě formálnímu přístupu k matematice. Jak však píše Tall (1991),
intuici můžeme postupně zjemňovat a zpřesňovat přibývajícími odbornými zku-
šenostmi. Právě to by podle něj mělo být jedním z hlavních cílů vysokoškolské

4Intuition is the product of the concept images of the individual. (Tall, 1991, s. 14)
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matematiky (s. 14). Jsme přesvědčeni, že podstatou přesného porozumění mate-
matickým pojmům není doslovná znalost jejich definic, ale právě bohatství s nimi
spojených přestav, které jsou s těmito definicemi v souladu5. Proto je potřeba sna-
žit se jednak různé analogie a vizuální reprezentace daných pojmů hledat, jednak
přísně posuzovat, zda opravdu jsou v souladu s přesným významem pojmu.

Definice pojmy přesně vymezují, nijak blíže je však nevysvětlují a studenti
nemusí být bez další podpory schopni si na jejich základě utvořit odpovídající
představy. Myslíme, že to je potřeba mít při vyučování na paměti.

5Příkladem takto trefné představy je analogie matematické indukce a nekonečného domina,
kterou uvádí (Dreyfus, 1991, s. 38).
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2. Teorie poznávacích procesů
v matematice

„Abstraction is first and foremost
a constructive process – the building of
mental stuctures from mathematical structures,
i.e. from properties of and relationships
between mathematical objects. This process is
dependent on the isolation of appropriate
properties and relationships. It requires the
ability to shift attention from the objects
themselves to the structure of their properties
and relationships. Such constructive mental
activity on part of a student is heavily
dependent on the student’s attention being
focused on those structures which are to form
part of the abstract concept, and drawn away
from those which are irrelevant in the intedned
context; the structure becomes important while
irrelevant details are being omitted thus
reducing the complexity of the situation.“

— Tommy Dreyfus

V předchozí kapitole jsme diskutovali význam představ pojmů. V této kapitole se
budeme zabývat poznávacími procesy, jimiž jsou vhodné představy konstruovány.

2.1 Proces a koncept
Naprosto zásadní pro poznávání je to, jestli na poznatek hledíme jako na proces
nebo jako na koncept, tj. jestli jej vnímáme procesuálně či konceptuálně (Hejný,
2014). Procesuální přístup k poznatku zahrnuje prvek změny, plynutí času, po-
sloupnost nějakých činností, zatímco konceptuální přístup je statický, poznatek
se nám zjevuje najednou jako jeden celek. O procesuálním vnímání mluvíme tam,
kde se nám vybaví nějaký postup. Například posloupnost můžeme vnímat jako
proces postupného připisování členů a funkci můžeme vnímat jako proces přiřa-
zování funkčních hodnot daným číslům x z definičního oboru. Na druhou stranu
se i na tyto pojmy můžeme dívat konceptuálně – funkci a posloupnost jako její
speciální případ můžeme vnímat jako již vytvořené a dívat se na ně jako na celek
například s pomocí grafu.

Tall (1991) upozorňuje na existenci dvou velmi odlišných typů matematického
uvažování, které popsal již Poincaré.

Není možné zkoumat díla velkých matematiků, ba ani těch malých,
aniž bychom si všimli dvou protikladných tendencí, či spíše dvou
druhů zcela odlišných duchů. Jedni se převážně zabývají logikou a při
čtení jejich děl máme sklon uvěřit tomu, že postupovali po krůčcích
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metodou nějakého Vaubana,1, který vypracovává plány na dobytí pev-
nosti a neponechá naprosto nic náhodě. Druzí se nechají vést intuicí
a od prvního okamžiku dosahují rychlých vítězství, někdy však po-
chybných, a podobají se kavalerii v čele vojsk. (Poincaré, 2010, s. 56)

Svá pozorování Poincaré ilustruje na konkrétním příkladu matematiků Rie-
manna a Weierstrasse.

Weierstrass převáděl vše na zkoumání řad a jejich analytických trans-
formací, lépe řečeno: redukoval analýzu na jakési prodloužení arit-
metiky. Všechny jeho knihy můžete prolistovat a nenajdete ani jeden
obrázek. Riemann naproti tomu si na pomoc přizval geometrii, každé
jeho pojetí je obrazem, která ten, kdo pochopil jeho smysl, nemůže
zapomenout (Poincaré, 2010, s. 61).
(...)
Tytéž rozdíly nacházíme i u našich studentů, jedni raději řeší problémy
„analýzou“, jiní „geometrií“. Ti první nedokáží „vidět v prostoru“,
druhé by zase dlouhé výpočty otrávily a zamotali by se do nich (s. 62).

Jsme přesvědčeni, že podstatou rozdílnosti těchto dvou přístupů různých ma-
tematiků i studentů je právě to, nakolik tíhnou k procesuálnímu či konceptu-
álnímu vnímání poznatků. Z tohoto pohledu je autorka této práce jednoznačně
vyhraněný konceptuální typ. Procesuální vysvětlení jevů ji většinou neuspokojí.
Nemá pocit, že něčemu skutečně rozumí, dokud nato nedokáže nahlédnout jako
na jeden celek. Z tohoto důvodu jí velmi vyhovuje snažit se jevy reprezentovat
vizuálně.

Právě v hledání vizuálních reprezentací konceptuálního charakteru vidíme pro
didaktiku matematické analýzy veliký potenciál. I kdyby takové reprezentace ne-
pomohly všem studentům, tak právě studentům, kteří přemýšlí silně konceptu-
álně, by mohly pomoci zvládnout jinak těžko překonatelné obtíže. Ze zkušenosti
z vlastního studia i z doučování víme, že se v tomto směru může vyučování ma-
tematické analýze ještě posouvat. Během doučování jsme studentům několik vi-
zuálních reprezentací předložili – studenti je vnímali jako nové a přínosné.

Boaler a kol. (2016) zdůrazňují, že vizualizace mohou být přínosné nejen pro
vizuální typy studentů. Naopak – protože vizuální centra mozku hrají při mate-
matických činnostech významnou roli, potřebují je studenti, kteří k vizuálnímu
učení sami netíhnou, rozvíjet o to více.2

1Markýz Vauban se pokládá za zakladatele ženistů (génie militaire), protože v roce 1690 vy-
tvořil první útvat „Ingénieurs du Roy“. Jméno Vauban se pak používalo jako obecné, například
americkému generálu Simonu Bernardovi se říkalo „Vauban Nového světa“ (poznámka Jiřího
Fialy, (Poincaré, 2010, s. 56)).

2 „A few years ago Howard Gardner proposed a theory of multiple intelligences, suggesting
that people have different approaches to learning, such as a visual, kinesthetic or logical appro-
ach. This idea helpfully expanded people’s thinking about intelligence and competence, but was
often used in unfortunate ways in schools, leading to the labeling of students as particular type
of learners who were then taught in different ways. But people who are not strong visual thinkers
probably need visual thinking more than anyone. Everyone uses visual pathways when we work
on mathematics and we all need to develop the visual areas of our brains.“ (Boaler a kol., 2016,
s. 4)
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Schopnost dívat se na pojmy konceptuálně je v matematické analýze naprosto
klíčová. Umožňuje nám totiž dívat se na pojmy s nadhledem a provádět na nich
další, jinak nemyslitelné, abstraktní operace. Toto téma podrobněji rozebírají
Harel a Kaput (1991). Jako jeden z mnoha příkladů uvádějí derivaci a integraci
funkcí jakožto operace, prováděné na funkcích – ty dávají smysl až tehdy, jsme-
li schopni funkce uchopovat jako ucelené objekty. Později uvidíme, že takovýto
myšlenkový pohyb je v matematické analýze více než běžný.

V matematické analýze tedy často potřebujeme dívat se na jevy konceptu-
álně. To bude platit i u pojmů, které jsou na první pohled spíše procesuální.
V takovém případě bude potřeba ke konceptuálnímu pohledu nějak přejít. Tento
přechod může být obtížný i mimo matematickou analýzu. Koncept často bývá
produktem procesu – například koncept počtu jako produkt procesu počítání
(Hejný, 2014). V matematické analýze však jsou příslušné procesy často neko-
nečné, tedy těžko uchopitelné jakožto dokončené. Bude nás tedy velmi zajímat,
jak je možné přechod od procesuálního ke konceptuálnímu pohledu u studentů
podpořit.

2.1.1 Reifikace
Mechanismus přechodu od procesů k novým konceptům (zde objektům) studovala
Sfard (1991) a popsala jej následujícím způsobem(Hejný, 2014, s. 35). Vysvětlení
teorie volně přebíráme od Sfard (1991).

procesy na objektech → interiorizace → kondenzace → reifikace
→ nový objekt

Procesy, prováděné na známých objektech, zde představují zárodek budoucího
nového objektu. Interiorizací rozumíme uložení procesů do studentova vědomí.
Student si procesy dovede vybavit, přemýšlet nad nimi, analyzovat je a porovná-
vat s pomocí (myšlenkových) reprezentací a nepotřebuje k tomu procesy skutečně
provádět.

Kondenzací rozumíme zefektivnění jednotlivých procesů a jejich zhuštění tam,
kde jsou již zbytečně zdlouhavé.3 V této fázi již student dokáže o daném procesu
přemýšlet jako o celku, aniž by odbíhal ke zbytečným detailům. Právě tento mo-
ment Sfard označuje za zrod nového konceptu. Vnitřní struktura procesu ustupuje
do pozadí a na proces se začínáme dívat jako na něco, co jistým vstupům přiřazuje
jisté výstupy. Spojování či porovnávání daného procesu s dalšími procesy, stejně
tak jako zobecňování, se v této fázi stávají mnohem snazšími. Probíhající konden-
zace se také projevuje rostoucí lehkostí, s jako student přepíná mezi jednotlivými
reprezentacemi.

Fáze kondenzace probíhá tak dlouho, dokud se nově vzniklý koncept neoddělí
od příslušného procesu. Až tehdy, když student dokáže poznatek vnímat zcela
konceptuálně, říkáme, že došlo k reifikaci poznatku. Reifikací tedy rozumíme
náhlý skok, který nám najednou umožňuje vidět poznatek ve zcela novém světle.

3Tato zdlouhavost však může hrát v předchozí etapě významnou roli pro porozumění a měla
by být krácena až tehdy, kdy ji studenti pro osvětlení procesů již nepotřebují. Zhodnotit potřebu
detailnosti by měli studenti sami, neboť tak mohou naplňovat vyšší vzdělávací cíl Bloomovy
taxonomie, tj. provádět evaluaci jakožto typ myšlení vyššího řádu.
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Sfard celý mechanismus sleduje z hlediska historie matematiky na příkladu
vývoje konceptu čísla v jednotlivých fázích od počítání konkrétních objektů něja-
kého souboru až po komplexní čísla. Dále ukazuje, jak se může celý mechanismus
řetězit, dávat tak vzniknout stále novým konceptům a představovat tak podstatu
vertikálního4 rozvoje matematiky (viz obrázek 2.15).

konkrétní
objekty

procesy

na konkrétních
objektech

interiorizace

kondenzace

reifikace

koncept A

poznatek A

procesy

na

A

interiorizace

kondenzace

reifikace

koncept B

poznatek B

procesy

na

B

interiorizace

kondenzace

reifikace

koncept C

poznatek C

Obrázek 2.1: Obecný model vznikání pojmů (dle Sfard, 1991).

Jak zajistit, aby k reifikaci došlo?

Je-li reifikace náhlou kvalitativní změnou myšlení, představující vyvrcholení po-
stupně probíhající interiorizace a kondenzace, nelze očekávat, že bychom ji mohli
úspěšně vyvolávat uměle, tím spíše ne v krátkém čase. K dosažení reifikace je tedy
potřeba dostatečně podpořit právě procesy interiorizace a kondenzace. Nezbyt-
ným předpokladem je zřejmě získání dostatku zkušeností s příslušnými procesy.
Myslíme, že interiorizaci a kondenzaci by mohly podpořit právě výše popsané
činnosti, které se s nimi pojí, tj. analýza, porovnávání a zobecňování příslušných
procesů, ale také jejich spojování s dalšími procesy a přepínání mezi různými
reprezentacemi.

4Oproti tomu horizontálním rozvojem naopak rozumíme přenášení známých poznatků do
nových kontextů(Harel a Kaput, 1991).

5Převzato a v souladu s terminologií této diplomové práce přeloženo dle Sfard (1991).
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Další způsob, jak můžeme podpořit, aby k reifikaci došlo, je pojmenování
příslušných kondenzovaných procesů.

Greeno (1983) stanovil dvě podmínky, které pomáhají rozlišit kon-
cepty od jiných duševních pochodů. První je kontinuální přítomnost
v mentální reprezentaci; druhá (zmíněná dříve) je jejich schopnost fun-
govat jako argument v jiném myšlenkovém postupu nebo zdůvodňo-
vání. Poskytováním nepřetržité percepční zkušenosti napomáhá mate-
riální notace k vytvoření základu pro stálou konceptuální přítomnost.
Tato role je jednoduše založena na jmenné notaci – notace slouží k po-
jmenování ve světě našich konceptů. Můžeme to nazvat „nominální“
rolí. Připomeňme si, že tu hrají důležitou roli syntaktické části notač-
ního systému, který se vztahuje k identifikaci a rozlišení notačních ob-
jektů. Díky tomu, že existuje explicitní termín pro duševní pochod, je
snadnější ho zhmotnit přenesením stálosti objektu – od stálosti hma-
tatelného notačního jména (které víceméně nepřetržitě vytváří per-
cepční zkušenost) po stálost objektu. Samozřejmě, percepční objekt
musí být nějakým způsobem v souladu s tím konceptuálním. Jinak
se může stát, že člověk skončí akorát s, řekněme, jednoduše repro-
dukovatelnou duševní zkušeností řetězce znaků, aniž by se jakákoliv
jiná duševní činnost nebo struktura vyskytovala mimo tuto primitivní
zkušenost - což je zkušenost celkově příliš mnoha studentů (Harel a
Kaput, 1991, s. 89).6

V první kapitole jsme se zabývali mimo jiné tím, jak je nezbytné rozvíjet
u studentů dovednost číst s porozuměním matematický text. Zde uvidíme, že
tato dovednost je klíčová i pro rozvoj nezbytného konceptuálního chápání pojmů
matematické analýzy. Právě ve správném pojmenovávání a jasnosti značení au-
torka spatřuje významný prostor pro zlepšování svého doučování.

Naše zkušenosti z doučování dále ukazují, že konceptuálnímu uchopení po-
znatku může významně napomoci vhodná vizuální reprezentace. Zavedení ob-
rázků však není samospásné a jejich přínos pro poznávací proces není neome-
zený. Při zavádění vizuálních reprezentací musíme vědět, v jaké fázi poznávání se
studenti nachází. Ve vhodném obrázku sice mohou být příslušné procesy přímo
zvěcněny, ukazuje se však, že studenti jsou schopni v obrázku tyto procesy iden-
tifikovat až tehdy, když s nimi mají dostatek zkušeností, tedy nedává příliš dobrý

6 „Greeno (1983) stated two conditions that help distinguish entities from other mental events.
One is its continual presence in a mental representation; the other (mentioned earlier) is its
ability to act as an argument in another mental procedure or argument. By providing conti-
nual perceptual experience, material notations help provide the basis for continuing conceptual
presence. This role is based simply on notations as names — the notation serves to name an
item in our conceptual world. We might term this the “nominal” role. Note that the parts of
the syntax of a notation system associated with identification and discrimination of notational
objects plays an important role here. Having an explicit name for a mental event helps objectify
it through a kind of transference of object permanence — from the permanence of the physical
notational name (which produces perceptual experience on a more or less continuous basis) to
a cognitive permanence. Of course, the perceptual itemn must somehow come to be integrated
with the conceptual one. Otherwise, allone might end up with is, say, an easily reproducible
mental experience of a mark or character string, with no other mental activity or structure
beyond that primitive experience — which is the experience of altogether too many students.“
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smysl nové vizuální reprezentace zavádět dříve než ve fázi kondenzace. Přes-
tože konceptuální pohled na jevy je z podstaty názornější než pohled
procesuální, nezdá se vhodné procesuální fázi poznávání přeskakovat.
Konkrétními pozorováními tyto naše závěry ilustrujeme ve třetí kapitole.

2.1.2 Propojení procesu s konceptem
Procesuální a konceptuální přístup se navzájem nevylučují, naopak se mohou
velmi příhodně doplňovat. Gray a Tall (1994) ukázali, že schopnost pružně pře-
cházet mezi procesuálním a konceptuálním pohledem na problém je pro úspěch
v matematice klíčová. Vzájemné organické propojení těchto dvou pohledů spolu se
znakem, který oba tyto pohledy umožňuje, v jeden celek, nazvali procept. Hejný
(2014) upozorňuje, že vzájemné propojení procesuálního a konceptuálního po-
jetí poznatku nemusí být na znaku vůbec závislé, a navrhuje pojem amalgám,
který vyjadřuje celek procesuální a konceptuální představy, která je zároveň sou-
částí alespoň jednoho matematického myšlenkového schématu jedince.7 To, když
se na procesuálně formulovanou myšlenku podíváme konceptuálně či naopak na
konceptuální procesuálně, nazývá Hejný (2014) termínem amalgamační transfer.
Amalgamační transfer je důležitý například při skládání funkcí, kde jednak ze
dvou funkcí–konceptů vzniká nová funkce–koncept, jednak se na jeho vznik dí-
váme procesuálně skrze dvojí přiřazování hodnoty pomocí jednotlivých funkcí.

2.2 Teorie generického modelu
Z trochu jiného úhlu se na poznávání dívá teorie generického modelu (Hejný,
2014), znázorněná v obrázku 2.2. Stručně rozebereme jednotlivé složky schématu
poznávacího procesu. Vycházíme z toho, jak je popisuje Hejný (2014).

Motivace dává poznávacímu procesu energii i orientaci, a proto hraje
klíčovou roli pro kvalitu celého procesu. Žák, který má vnitřní potřebu
poznávat, poznává intenzivněji, hlouběji a komplexněji než ten, který
je k poznávání nucen. Pak nemluvíme o motivaci, ale o stimulaci.
Rozdíl vychází z latinských slov: moveô = hýbati, pohybovati, stimulô
= ostnem bodati, píchati (Hejný, 2014, s. 42).

Poznávací procesy tedy chceme podněcovat nikoli pomocí donucovacích pro-
středků, ale podněcováním vnitřní poznávací potřeby studentů. Hejný kriticky
hodnotí snahu motivovat například s pomocí soutěží či atraktivního kontextu
úloh a uvádí, že „nejúčinnější motivace přichází z žákova úspěchu, z jeho ra-
dosti, kterou mu přináší pocit dobře vyřešené přiměřeně náročné úlohy.“(Hejný,
2014, s. 44)

Izolovaným modelem rozumíme konkrétní příklad příští znalosti. V etapě izo-
lovaných modelů student jednak sbírá konkrétní zkušenosti, jednak proniká do
podstaty problému vyjasňováním, které příklady do zkoumaného problému ná-
leží a které ne. Významnou roli zde hraje následující typy izolovaných modelů
– modely a nemodely, zejména pak překvapivé modely a zdánlivé modely, které

7Schéma je „mentální prostor, ve kterém dochází k vzájemnému propojování, prolínání a or-
ganizování procesů, proceptů i konceptů.“ (Hejný, 2014, s. 83)
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MOTIVACE
IZOLOVANÉ
MODELY

GENERICKÝ
MODEL

procesuální → konceptuální

ABSTRAKTNÍ
POZNATEK

KRYSTALIZACE

1. abstrakční zdvih
(zobecnění)

2. abstrakční zdvih
(abstrakce)

Obrázek 2.2: Teorie generického modelu.

nám mohou pomoci zpřesňovat vnímání přesných hranic pojmů, o kterém jsme
hovořili v první kapitole. Hejný (2014, s. 48) popisuje následující čtyři podetapy,
které se během etapy izolovaných modelů mohou objevit.

1) Ve vědomí se usadí první konkrétní zkušenost – zárodek příštího
poznání.

2) Postupný příchod dalších izolovaných modelů, které zatím nejsou
propojeny. Mohou se objevit i modely zdánlivé a být zamítnuty
modely překvapivé.

3) Některé modely začnou na sebe poukazovat a shlukovat se do
skupin a oddělovat se od jiných. Vzniká tušení, že tyto modely
jsou v jistém smyslu „stejné“.

4) Zjištění podstaty oné „stejnosti“ vede k vytvoření komunity mo-
delů.

Pokud se etapa izolovaných modelů někde zadrhne, nejčastěji to bývá v první
podetapě. Hejný (2014, s. 51) radí, že přechodu žákovského poznávacího procesu
do třetí podetapy etapy izolovaných modelů můžeme dopomoci následujícím způ-
sobem: „žákovi který nedovede postoupit do třetí podetapy izolovaných modelů,
navrhneme, aby dílčí výsledky získané ve druhé podetapě přehledně organizoval.
Nejčastěji je nástrojem organizace tabulka. Může to být i graf nebo jiný způsob
vizualizace.“

Generický model vzniká procesem zobecnění (generalizací) z komunity
izolovaných modelů, přesněji ze čtvrté podetapy izolovaných modelů,
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se kterou v mnoha případech splývá. Proces je často nesen AHA-
efektem, náhlým uzřením společné podstaty série izolovaných modelů.
Generický model je jádrem skutečného poznání. (Hejný, 2014, s. 51)

Generický model má obecnější charakter než libovolný izolovaný mo-
del. (...) Izolovaný model má charakter ukázky, univerzální model
představuje obecný návod, algoritmus, vzorec, graf... (Hejný a Ku-
řina, 2009, s. 132)8

Rozlišujeme generické modely procesuální a konceptuální, pojímané ve smyslu
předchozí podkapitoly. V etapě generického modelu se může objevit jeho rozšíření
do oblasti, kde již ztrácí platnost (Hejný, 2014, s. 53). Tall (1991, s. 10) tento
jev nazývá generic extension principle a dále hovoří o jednom jeho konkrétním
příkladu, tzv. generické limitě (generic limit).

Generický model popisuje jistý poznatek (pojem, návod, vztah, po-
stup či situaci) pomocí konkrétních čísel nebo tvarů, na které nahlí-
žíme jako na obecná čísla nebo tvary. Když zavedeme písmeno jako
obecné číslo, dokážeme obecnost uchopit přímo. V tom případě mlu-
víme o abstraktním poznatku.

Důležité je, jakou cestou se abstraktní poznatek do mysli studenta dostane.

2.2.1 Formální poznatek
Hejný (2014, s. 54) rozlišuje následující pojmy.

Poznatek je každý prvek nebo klastr prvků dlouhodobé paměti člo-
věka.
Informace je poznatek, který do paměti vstoupil zvenčí a oporu v již
existujících izolovaných modelech a generických modelech si teprve
musí hledat; mnohdy ale k tomuto hledání ani nedochází.
Znalost je poznatek, který si člověk zkonstruoval sám vlastní intelek-
tuální činností pomocí existujících izolovaných a generických modelů.
Formální poznatek (mechanical knowledge) je informace, která mohla
být znalostí.

Formální poznatek se opírá pouze o paměť. Abstraktní poznatky jsou k for-
málnosti obzvlášť náchylné. Je nežádoucí, aby se takové poznatky v mysli opíraly
jen o paměť, naopak je potřeba, aby byly znalostmi a opíraly se o izolované a ge-
nerické modely. Z těch mohou přirozeně vyrůstat druhým abstrakčním zdvihem,
tj. abstrakcí, při které většinou dochází ke změně jazyka.

Jako nástroj diagnostiky kvality poznatků žáků Hejný (2014, s. 55–57) uvádí
následujících sedm indikátorů izolovanosti poznatků, které říkají, že „míra for-
málnosti poznatku je určena mírou propojenosti poznatku na další oblasti vědomí
člověka. Jedná se o oblast životních zkušeností a oblast jiných matematických po-
znatků.“

8Starší terminologie univerzálního modelu nahrazena současnou terminologií.
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1. Formální poznatek není propojen na životní zkušenost.
2. Formální poznatek není propojen na jiné poznatky.
3. Když žák formální poznatek zapomene, neumí se k němu dobrat

bez vnější pomoci.
4. Formální poznatek není aplikovatelný v nestandardních situa-

cích.
5. Formální poznatek není schopen dalšího rozvoje.
6. Chybný formální poznatek žák není schopen samostatně opravit.

Žák někdy ani není schopen poznat, že je jeho poznatek chybný.
7. Poučka uchovaná ve vědomí žáka bez porozumění kontextu je

formálním poznáním.

Nyní tedy máme jak teoretický popis poznávacích procesů v matematice, tak
nástroj pro zkoumání kvality poznatků studentů. Ve 4. kapitole je použijeme
k rozboru poznávacího procesu studentů u pojmu limity posloupnosti. V násle-
dující kapitole popíšeme metody použité při práci se studenty a při rozboru vi-
deozáznamů.

27



3. Metody použité při práci se
studenty a analýze videozáznamů
V této kapitole stručně shrneme klíčové charakteristiky autorčina doučování. Po-
píšeme zejména to, jaké cíle se autorka při doučování snaží sledovat a na co při
doučování zaměřuje svou pozornost. Tytéž principy jsou aplikovány v případě
řízených rozhovorů. Bude tak nastíněno, jakým způsobem vznikaly analyzované
materiály a jaké byly metody práce se studenty. Způsob doučování se samozřejmě
v průběhu proměňoval a vyvíjel (autorka si přeje, aby se postupným integrováním
vlastní sebereflexe vyvíjel i nadále), hlavní rysy se však příliš nezměnily, a mů-
žeme je zde tedy načrtnout. Kromě popisu zde chceme zhodnotit jak silné tak
slabé stránky doučování, a vyzdvihnout tak, co považujeme za žádoucí zachovat
a kde naopak spatřujeme prostor pro změnu k lepšímu. Zhodnocení to nebude vy-
čerpávající, neboť takové by autorku se sklonem k perfekcionismu mohlo přespříliš
vyčerpat.

Cílem doučování není doučovat dokonale. Myslíme, že nad takovým ideálem
nemá ani smysl uvažovat. Smyslem doučování je vhodně reagovat na vzdělá-
vací potřeby studenta. Způsob doučování zde tedy sice hraje významnou roli,
jde však především o to, kdo koho doučuje a jestli ten, kdo doučuje, dovede
vzdělávací potřeby studenta naplňovat. To, co student potřebuje, není dokonalý
učitel, ale pomoc s něčím, co sám nezvládá. Často bývá problém takovou pomoc
vůbec sehnat. Myslíme tedy, že není žádoucí se vlastního doučování bát a vy-
hýbat se mu. Zpočátku sice kvalita doučování zákonitě nemůže být taková, jako
s přibývajícími reflektovanými zkušenostmi a odbornými znalostmi, to však ne-
znamená, že i nezkušený doučující nemůže někomu pomoci. Není tedy potřeba
ani tak to, aby byl doučující dokonalým učitele, jako aby měl střízlivý
odhad, komu a s čím je schopen pomoci. Cílem tedy je doučovat ty žáky,
kterým můžeme nějak pomoci, a doučovat je jen tak dlouho, dokud je pro ně naše
doučování přínosem. Není větší radost, než když nás žák přestane potřebovat –
znamená to, že jsme mu úspěšně předali to, co bylo v našich možnostech. Cílem
sebereflexe učitele je tyto možnosti krůček po krůčku posouvat.

Záměrem autorčina doučování je dovést studenty k hlubokému porozumění
látce, proto autorka doučuje pouze ty studenty, u kterých je tento záměr v sou-
ladu s jejich potřebami. Autorka považuje za velké štěstí, že se jí stále daří takové
studenty potkávat. Průběh doučování se řídí zejména potřebami studentů. Me-
tody práce jsou voleny jednak v souladu s těmito potřebami, jednak se širším
záměrem pomáhat zároveň i dalším studentům, které trápí podobné obtíže. Od-
tud také pramenil nápad doučování nahrávat a umisťovat na internet jako zdroj
pro další studenty. Později se ukázalo, že to v současnosti není příliš přínosné.
Zpracovávání a zveřejňování videí vyžaduje dovednosti, které autorka zatím nemá
dostatečně osvojené a zautomatizované, navíc některé části záznamů se ukázaly
jako nevhodné, například protože psaní tužkou nebylo dostatečně viditelné a či-
telné. Původní záměr zveřejňovat veškeré nahrávky se tedy ukázal jednak ne-
realistickým z časového hlediska, jednak jako nadhodnocený z hlediska přínosu.
Přínos záznamů jsme nakonec našli právě v možnosti je analyzovat.
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3.1 Analýza záznamů
Při rozboru záznamů z doučování se snažíme jednak identifikovat, v čem bychom
mohli kvalitu doučování zlepšit, jednak se snažíme prohloubit své porozumění
vzdělávacím procesům studentů. Na povrchní úrovni si všímáme například arti-
kulace a tvarosloví – v případě, kdy zaslechneme nějakou chybu, se snažíme přímo
při sledování videa totéž zopakovat správně v naději, že nám to z dlouhodobého
hlediska pomůže postupně zkvalitňovat mluvený projev. Dále si všímáme chyb,
které se v záznamu objevily, případně kdo a jakým způsobem je opravil.

Záznamy z doučování i řízených rozhovorů se studenty jsou velmi bohatým
zdrojem podnětů i z hlediska rozvoje vlastního porozumění matematice. Často si
při sledování záznamu můžeme všimnout nepříjemného pocitu rozporu, který nám
napovídá, že něčemu nerozumíme tolik, kolik bychom potřebovali.1 Právě takto
vznikly například vizuální reprezentace vzájemného vztahu kvantifikátorů spolu
s navrhovanými aktivitami do vyučování. Záznamy nás tedy někdy podněcují
k důkladné analýze vzdělávacího obsahu, kde se snažíme dobrat jeho podstaty,
na základě které navrhujeme další edukační intervence. Zajímavým dlouhodobým
úkolem je množství takto vznikajících návrhů dále testovat a analyzovat.

Zdaleka nejzajímavější je snažit se porozumět poznávacím procesům studentů
a podstatě obtíží, na které studenti narážejí. Významnou součástí takovýchto snah
je interpretace pozorovaných jevů z hlediska teorie generických modelů a pro-
cesuálního a konceptuálního přístupu. Takovéto interpretace sice naše porozu-
mění poznávacím procesům a obtížím studentů pomáhají výrazně prohlubovat,
samy o sobě však nejsou ani zdaleka dostačující. Jak píše Dubinsky (1991, s. 96),
při analýze pojmotvorného procesu jednotlivých matematických poznatků je po-
třeba vycházet jednak z obecné teorie poznávacích procesů v matematice, jednak
z vlastního porozumění příslušnému pojmu, především však z dlouhodobého po-
zorování studentů při snaze poznatku porozumět. Přitom se však nelze omezovat
pouze na jevy, jejichž teoretický popis je nám již znám. Naopak je potřeba ve
smyslu Freudenthalových slov pozorně sledovat i jevy, s jejichž teoretickým popi-
sem jsme se dosud nesetkali. Přestože je tento postup pro skutečné porozumění
poznávacím procesům studentů nezbytný, tak je zároveň nesmírně časově náročný.
Z tohoto důvodu zabere analýza jednoho záznamu mnohonásobně více času, než
jeho pořízení, neboť je potřeba alespoň některé části zhlédnout hned několikrát,
na mnoha místech je potřeba záznam zastavit a především – bez toho by celý pro-
ces postrádal jakýkoli smysl – je potřeba u toho do hloubky přemýšlet, tj. klást
si otázky, hledat odpovědi, vytvářet hypotézy, porovnávat... Z tohoto důvodu byl
analyzován zatím pouhý zlomek dostupných videozáznamů a z poznatků mate-
matické analýzy v této práci podrobněji rozebíráme pouze limitu posloupnosti.

1Podobný pocit v matematice zažívá snad každý. Myslíme, že je zhmotněním vrozené zví-
davosti a přirozené tendence k růstu. Takový pocit nám může velmi přesně ukazovat slabiny
poznatkové struktury. Díky němu tak můžeme svým poznávacím činnostem dávat směr, který
je v danou chvíli pro naše poznávání optimální. Mnozí si však veškeré nepříjemné pocity v ma-
tematice interpretují jako projev nedostatečné zdatnosti a snaží se jim vyhýbat, čímž zůstává
jejich potenciál pro poznávání nevyužit.
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3.2 Metody práce se studenty
V předchozím oddíle jsme diskutovali způsob práce s videozáznamy jakožto ne-
nahraditelným zdrojem při snaze porozumět zdrojům potíží studentů. Právě toto
porozumění je při snaze studentům pomoci klíčové. Ve videozáznamech se někdy
ukazuje, že si autorka na místě studentova slova vyložila nepřesně a že měl student
na mysli nejspíš něco jiného. V takové situaci se projevuje to, že naše vnímání
je značně ovlivňováno naším očekáváním. Takovéto dezinterpretace mohou nežá-
doucím způsobem narušovat probíhající reedukaci, neboť představují překážku
v přesné diagnostice vzdělávacích potřeb studenta. Považujeme tedy za žádoucí
snažit se takováto nedorozumění pokud možno eliminovat. Jedním ze způsobů,
jak toho dosáhnout, je snažit se takových situací si všímat. Vzhledem k tomu, že
je velmi náročné naučit se podobná nedorozumění identifikovat přímo na místě,
jsou z tohoto pohledu videozáznamy naprosto nenahraditelné.

V tomto ohledu bylo autorce velikým přínosem jednak absolvování volitelných
kurzů Rozvíjení didaktických znalostí obsahu prostřednictvím videoklubu, jednak
skvělá příležitost odborné spolupráce při řešení projektu GAČR č. 16-06134S,
Slovní úlohy jako klíč k aplikaci a porozumění matematickým pojmům (2017–
2018), kde vedla a následně analyzovala rozhovory se žáky základních škol nad
řešením slovních úloh. Zde se při analýze první série rozhovorů všimla, jak často
do řešitelských procesů zasahovala i v situacích, kdy by žákům stačilo jen chvilku
přemýšlet a už by se dokázali sami dál posunout. Ve druhé sérii rozhovorů si na to
autorka již chtěla dávat pozor, a tak při sklonu do řešení zasahovat raději mlčela
a v duchu počítala do desíti, aby nutkání zasahovat potlačila. Pokud z výrazu
žáka usoudila, že stále přemýšlí, počítala znovu a případně ještě znovu, dokud se
to zdálo být potřeba. Při rozboru druhé série rozhovorů se pak ukázalo, že tento
přístup byl velmi šťastný a žáci díky dostatku času skutečně na mnohé přišli sami.
Takovýto přístup pak autorka úspěšně zapojila i do svého doučování, kde ho také
považuje za velmi přínosný.

Necháváme-li studenty, aby toho co možné nejvíce vymysleli sami, pak mo-
hou být motivováni svými úspěchy při řešení přiměřeně náročných úloh (Hejný,
2014), a mohou tak posilovat svou důvěru ve vlastní vnímanou matematickou
zdatnost (Vondrová, 2019). Autonomii studentů ostatně považujeme za hlavní
cíl jakéhokoli vyučování. Právě poskytnutí maximální možné autonomie studen-
tům a eliminace nežádoucího zasahování je klíčem k odstranění nedorozumění,
což umožňuje provádět přesnou diagnostiku, díky které můžeme na vzdělávací
potřeby studentů reagovat cíleně.

Často nás může překvapit a někdy dokonce i zaskočit, co všechno
může studentům nejít. Velmi často právě takto vznikají situace, ve kterých do-
chází k nedorozumění mezi doučujícím a doučovaným a kdy následné reedukační
intervence dobře neodpovídají vzdělávací potřebám doučovaného. Takovýmto si-
tuacím se autorka snaží předcházet jednak právě rozšiřováním vlastního pově-
domí o šíři nejrůznějších možných studentských obtížích, jednak poskytováním
maximální možné autonomie studentům. To se snaží realizovat dle následujícího
seznamu vlastních činností, který si pro sebe zformulovala při odborné spolupráci
na výše zmíněném grantu.
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Co je důležité dělat, když doučujeme?

1. Mlčet.

2. Rekapitulovat myšlenky doučovaného.

3. Ptát se Proč?

4. Pokládat cílené otázky či zadávat návodné úlohy.

5. Předvádět postup, vykládat.

Seznam je seřazen od činností, které do studentova autonomního procesu za-
sahují naprosto minimálně, po činnosti, kde je zásah učitele nejvýraznější, a slouží
jako vodítko při rozhodování, jak v danou chvíli reagovat, přičemž při doučování
považujeme za žádoucí směřovat spíše k jeho začátku. To neznamená, že ideálně
bychom měli při doučování čistě jen mlčet. Při doučování může být potřeba použít
činnosti z nejrůznějších úrovní seznamu. Klíčové je umět zhodnotit, co je v danou
chvíli potřeba. Chceme-li postoupit k činnostem směrem ke konci seznamu, měli
bychom k tomu mít dobrý důvod.

Nyní si jednotlivé body podrobněji okomentujeme. Mlčením doučující dává
doučovanému prostor, který může doučovaný využít k formulaci vlastních myšle-
nek. Je potřeba nenechat se zaskočit tichem. Student ticho potřebuje, aby mohl
v klidu přemýšlet. Pokud doučujícího ticho rozčiluje nebo se během mlčení nudí,
může si například v duchu počítat. Že není potřeba mluvit, můžeme poznat podle
zamyšleného výrazu studenta. Můžeme také mlčet prostě tak dlouho, dokud si
student sám neřekne, co potřebuje. Pak pokračujeme v mlčení a nasloucháme do-
učovanému tak dlouho, dokud nenastane potřeba nějak zareagovat. Studenta také
můžeme vyzvat, aby shrnul své myšlenky či své porozumění podstatě problému.
Pro studenty může být sice takový přístup nový a překvapivý, ale když je s ním
obeznámíme, tak si na něj postupně zvyknou. Studenti mají klid na přemýšlení po
boku zkušeného průvodce, který jim může být oporou. Často si tak troufnou i na
to, na co by si sami netroufli, a mnohdy nakonec i zjistí, že to zvládli zcela sami.
Mlčení může pomoci odhalit to, co by jinak zůstalo naším mluvením zakryto.

Rekapitulací rozumíme shrnutí myšlenek doučovaného vlastními slovy. Už to
často stačí k tomu, aby se student sám dokázal posunout v poznávacím procesu
ještě o něco dále. Zopakováním myšlenky někdy pomůžeme nahlédnout její vnitřní
rozporuplnost. Rekapitulovat myšlenky je důležité i z toho důvodu, že nedorozu-
mění mezi učitelem a žákem často vzniká tak, že se učitel na základě nekompletní
informace kvapně snaží dělat závěry o tom, co si student asi myslí. Někdy do-
konce snad vzniká dle našeho názoru mylný dojem, že by snad učitel takovou
superschopností přesného odhadu z nepřesných údajů měl oplývat. Uvědomme
si, že to není možné, protože z nekompletních údajů prostě přesný závěr s jisto-
tou vyvodit nelze. Při doučování se o to naštěstí ani nemusíme snažit, protože
nám toto prostředí poskytuje dostatečný prostor se studentů prostě ptát, naopak
je vést ke srozumitelnému vyjadřování myšlenek a právě s pomocí rekapitulací
se ujišťovat, že jejich myšlenkové pochody chápeme správně. Zvlášť u budoucích
učitelů je dovednost srozumitelně vyjadřovat vlastní myšlenky a hledat různé
způsoby jejich vyjádření pro jejich budoucí praxi naprosto zásadní.

Otázkou Proč? studenty vedeme k argumentaci a tím i k objevování širších
souvislostí a hlubších zákonitostí. Považujeme za velmi žádoucí postavit se do
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role „šťouravého hlupáka“, který ničemu nerozumí a potřebuje vysvětlit každou
záludnost. Nepotřebujeme, aby student věděl, jak moc jsme nebo nejsme chytří
a jak moc něčemu rozumíme – naopak. Růstu studentova poznání, který je cílem
doučování, může velmi prospět, když si to necháme pro sebe.

Cílenými otázkami se snažíme dostat ke kořenu problému. Můžeme tak stu-
dentovi po vzoru první kapitoly pomoci zorientovat se v matematickém textu
a porozumět mu. S pomocí vhodné otázky můžeme studenta navést, aby si vyba-
vil potřebné poznatky. K vyřešení složité úlohy pak často pomůže vyřešit nejprve
podobnou, o něco snazší úlohu. Ani zde nechceme studentům dávat jen nějaké
berličky. Naopak chceme, aby pomoc přišla zevnitř.

V případě předvádění postupů a výkladu je viditelná činnost doučujícího nej-
zřetelnější a naopak činnost studenta může mírně ustoupit do pozadí. I zde by se
však měl student pokud možno maximálně zapojit. Měl by se snažit výklad s po-
rozuměním sledovat – o studentově přesném chápání výkladu se může průběžně
ujišťovat jak doučující, tak student sám. Při této činnosti se nám obzvláště osvěd-
čilo snažit se formulovat a předávat obecněji aplikovatelné myšlenkové postupy,
které nastíníme v následujícím oddíle.

3.3 Dvě užitečné heuristické strategie pro ma-
tematiku

Studenti někdy mohou mít pocit, že by měli být schopni řešit úlohy rychlem,
a to v podstatě na první pokus, tedy že matematické úlohy by pro ně měly být
explicitní.2 Mnohé úlohy však takové nejsou. Při řešení takovýchto implicitních
úloh nám nezbývá než prostě něco zkusit a pak teprve sledovat, zda postup
vede k cíli, případně jestli vůbec dává smysl.

Jindy se zase stává, že student pochopí každičký krok nějakého prezentovaného
postupu, a i přesto na něj nedovede hledět jako na jeden celek a cítí se nespokojen,
že neví, jak se na to přijde. Způsob, jakým se na takový postup přijde, bývá
zřídkakdy explicitní, naopak je potřeba i zde hledat za celým nápadem jakousi
heuristickou strategii, kdy bylo potřeba prostě něco zkoušet, dokud se nepřišlo na
to, jak problém řešit.

Heuristické strategie řešení problémů k matematice neoddělitelně patří, stu-
denti si to však, bohužel, někdy neuvědomují, a přicházejí tak o nezastupitelný
myšlenkový nástroj. Způsob vyučování ve školách tomuto neutěšenému stavu bo-
hužel často příliš nepřispívá. V tomto ohledu škodí zejména nevhodná práce s chy-
bou, kdy je chyba stigmatizována a veškeré chybování se pak přesouvá do šedé
zóny, kde nemůže být viděno, a ztrácí se tak velká část potenciálu, který chyby
představují pro kognitivní růst.

S chybou je potřeba pracovat střízlivě. Například není zrovna žádoucí učit
se řídit auto čistě metodou pokus-omyl – to je snad lepší naučit se rovnou řídit
podle předpisů a správné návyky si zautomatizovat dříve, než se stačíme osvojit
nějaké zlozvyky. Podobně všude jinde, kde je potřeba si danou dovednost zauto-
matizovat, nedává dobrý smysl „prostě něco zkoušet“ a předstírat, že něco umím,

2Hejný (2014) úlohu nazývá explicitní, pokud žák hned ví, jak úlohu řešit. Úloha, pro kterou
žák takovou strategii nemá a ke které tak může přistupovat jedině metodou pokus-omyl, nazývá
Hejný implicitní.
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i když to není pravda. Riskujeme tak, že si upevníme zlozvyk, kterého bychom
se později jen velmi těžko zbavovali. Například když si nejsme jisti, jaké i/y se ve
slově píše, měli bychom se prostě podívat, jak to je správně.

Někdy mohou mít chyby opravdu závažné důsledky, ale tím spíše je potřeba
k možnosti chyb přistupovat otevřeně a naučit se s nimi pracovat v bezpečném
prostředí. Skrýváním chyb se toto jen komplikuje. Metoda pokus-omyl s sebou
nese možnost omylu, tedy možnost chyby. Vytěsňováním chyby tak tuto metodu
uzavíráme všem těm, kteří ji nedovedou používat nepozorovaně. Sledujeme, že
metoda pokus-omyl je totiž často právě tím skrytým kouzlem, které odděluje
úspěšné studenty od těch neúspěšných. Když si totiž student, kterému se v mate-
matice daří, například není jistý, který ze dvou uvažovaných algoritmů pro sčítání
zlomků je ten správný, tak si oba postupy postupně vyzkouší na nějakých příhod-
ných příkladech, a tak si vylučovací metodou připomene, jak se vlastně zlomky
správně sčítají. Podobně si poradí i v mnoha dalších situacích – prostě si postupy
zkouší na jednoduchých příkladech a sleduje, jestli vedou ke správnému výsledku,
či je potřeba je upravit. Tento proces může proběhnout i velmi rychle, často jen
v hlavě studenta, takže okolí se o tom nemusí vůbec nikdy dozvědět. Student
sám svému okolí o těchto svých myšlenkových postupech mnohdy vůbec neřekne
– někdy protože mu připadají zcela samozřejmé, někdy protože skrýváním kogni-
tivního úsilí se zvyšuje poměr dosaženého úspěchu na jednotku viditelného úsilí
a student se takto může snažit vypadat před okolím chytřeji. Heuristické strategie
však můžeme explicitně předávat i těm, kteří se je nenaučili jiným způsobem.

3.3.1 Když nevím, prostě něco zkusím a pak přemýšlím,
jestli to dává smysl.

Jedna z nejdůležitějších strategií, ke které se autorka snaží studenty vést, je
prostě něco zkusit a pak přemýšlet, jestli to dává smysl. Studenti často
nevědí, jak s problémy pohnout, a bojí se prostě něco vyzkoušet. Někdy nemají
vůbec žádný nápad, ale často jen nevědí, z jakého konce se do problému pustit.
Když vyberou jednu z možností, která je napadá, a napíšou ji na papír, často
se jim uvolní kognitivní kapacita a je pro ně pak snazší nad nápadem dále pře-
mýšlet a rozvíjet jej. Studenti se tímto způsobem sice velmi často mohou dostat
do slepých uliček, ve kterých někdy docela zabloudí a k původním problémům se
pak při doučování někdy už ani nevrátíme, toto bloudění však bývá beze zbytku
přínosné, protože při něm studenti získávají mnoho zkušeností s různými izolo-
vanými modely, které si sami generují, díky čemuž si utvářejí lepší představu
poznatků a díky bloudění také lépe poznávají příslušnou poznatkovou strukturu
jako celek.

V této fázi je potřeba, aby doučující navrhované postupy studentů dopředu
nijak neposuzoval. Když student přijde s nějakým nápadem, tak ho prostě vy-
zveme, ať to vyzkouší. Studenti si správnost svých postupů zhodnocují co možná
nejsamostatněji. Stejně tak je žádoucí, aby studenti sami zhodnocovali případně
i efektivitu a eleganci postupu. V prvotní fázi však je cílem problém prostě nějak
vyřešit. Teprve pak přemýšlíme, jestli by to nešlo i lépe.

Příkladem takovéhoto plodného bloudění bylo, když jsme s Bětkou začali pro-
bírat konvergenci číselných řad a hledali jsme příklad řady s kladnými členy, jejíž
součet by nebyl roven nekonečnu. Bětka si nejprve uvědomila, že je potřeba, aby
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se členy nějak zmenšovaly, a navrhla řadu ∑︁∞
n=1

1
n
. Konvergenci této řady jsme

v tu chvíli ještě neuměli vyšetřit, tak jsme se snažili hledat nějakou jinou řadu,
u které bychom mohli říct s jistotou, že konverguje. Bětka navrhla ∑︁∞

n=1
1

n−1 . Pro-
tože se řady teprve učila, neviděla na první pohled, že tudy cesta nevede, takže
jsme nápad prostě vyzkoušeli a řadu si rozepsali. Ukázalo se, že první člen měl být
1/0, což nejde. Další členy už jsou přípustné. Bětka si uvědomila, že bychom mu-
seli začínat až od n = 2. Ukázali jsme si tedy, že i v případě nekonečných součtů
může být dolní mez libovolně posunuta, a zápis jsme opravili na ∑︁∞

n=2
1

n−1 . Ro-
zepsáním řady, což byla dovednost, kterou si Bětka stále ještě potřebovala lépe
osvojit, jsme si ukázali, že to je stále ta stejná řada. Snažili jsme se Bětce ukázat,
že i z takového neúspěšného pokusu o řešení problému si může odnést užitečné
obecnější závěry, Bětka tedy vyzdvihla, že je potřeba si hlídat, abychom nedo-
sazovali za n čísla, pro která sčítané výrazy nejsou definovány. Dále jsme zkusili
řadu ∑︁∞

n=1
1

n+1 , kde s dolní mezí není žádný problém. Řadu jsme rozepsali a Bětka
ukázala, že je to opět ta stejná řada, jen bez té jedničky. Autorka Bětce ukázala,
že pokud je součet řady ∑︁∞

n=1
1

n+1 nekonečno, musí totéž platit pro řadu ∑︁∞
n=1

1
n

a naopak. Skrze přemýšlení nad tím, proč přes přičítání konstanty ke jmenovateli
cesta k vyřešení problému nevede, jsme se dostali k tomu, co vlastně součet řady
znamená, a zpřesnili porozumění pojmu návratem k definici, kterou jsme znázor-
nili vizuálně. Původní problém zůstal ještě nějakou dobu otevřen, odvaha „něco
zkusit“ však dala impulz hloubkovému zkoumání širšího tématu.

3.3.2 Metoda „Co mi vadí?“
Podstatou další velmi účinné strategie, kterou autorka s úspěchem svým stu-
dentům předává, spočívá v pojmenování překážek, které studentům brání
ve vyřešení problému, po kterém vždy následuje otázka, zda tyto překážky
dokážeme nějak odstranit a případně jak. Ptáme se Co mi vadí? a po nalezení
odpovědi následuje otázka Mohu s tím něco udělat?. Studentům tuto strategii
navrhujeme v případě, kdy se jim snažíme pomoci při jejich samostatném řešení
úloh, a užíváme ji také při výkladu a předvádění řešení úloh – tímto studentům
jednak ukazujeme, jak mohou při řešení problémů přemýšlet, jednak právě odpo-
věď na otázku Co mi vadí? představuje klíč k často tak palčivé otázce Jak se na to
přijde?, která jinak při výkladu často zůstává neuspokojivě nezodpovězena. Pří-
kladem postupu, který pro studenty často bývá takto neprůhledný, je odvození
vzorce pro součet prvních n členů geometrické řady. Ať už se vzorec odvo-
zuje jakýmkoli způsobem, tak studentům postup často připadá trikový, jednotlivé
kroky jako by padaly z nebe a není vůbec jasné, jak se na to přijde. Snažíme-li
se pojmenovat, co nám vadí, je cesta postupem daleko schůdnější.

• Chceme najít vzorec pro součet ∑︁∞
n=0 qn = 1 + q + q2 + ... + qn.

• Co nám vadí?

• Vadí nám, že máme součet zapsaný s pomocí symbolu sumy nebo s pomocí
tří teček. Chtěli bychom součet vyjádřit tak, aby neobsahoval ani sumu, ani
tři tečky. Můžeme s tím něco udělat?

• Stále není jasné, co se součtem dělat. Chtěli bychom, aby výsledný vzorec
obsahoval předem jasně stanovené operace v předem známém počtu nezá-
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vislém na n. Vzorec nejspíš bude nějak zahrnovat proměnné n a q. Co přesně
nám tedy ve vzorci překáží?

• V součtu nám ani tak nevadí členy 1 a qn, jako všechny členy mezi nimi,
protože dopředu nevíme, kolik jich v součtu vlastně je. Jejich počet závisí na
n, proto musíme psát tři tečky nebo používat symbol sumy. Mohli bychom
se těchto členů nějak zbavit?

• Členy, které nám v součtu vadí, můžeme zkusit nějak odečíst.

1 +q +q2 + ... +qn−1 +qn

−q −q2 − ... −qn−1

• Bude nám to k něčemu dobré, když to takto odečteme? Ne. Aby nám ode-
čtení nepohodlných členů k něčemu bylo, musíme odečítat nějaký výraz,
který se k původnímu součtu nějak vztahuje. Jak to můžeme udělat?

• Můžeme odečítat q-násobek původního součtu.

1 +q +q2 + ... +qn−1 +qn

−q −q2 − ... −qn−1 −qn −qn+1

1 −qn+1

• Vidíme tedy, že

(1 + q + q2 + ... + qn−1 + qn) − q · (1 + q + q2 + ... + qn−1 + qn) = 1 − qn+1,

tedy (1 + q + q2 + ... + qn−1 + qn) · (1 − q) = 1 − qn+1. Na levé straně
máme původní součet přenásobený jednoduchou závorkou a napravo máme
vzorec, který neobsahuje tři tečky. Původní součet tedy vyjádříme šikovným
vzorcem tak, že obě strany poslední rovnosti vydělíme závorkou (1 − q).
Dostaneme tak

∞∑︂
n=0

qn = 1 + q + q2 + ... + qn = 1 − qn+1

1 − q
.

Při takovémto výkladu především pokládáme otázky typu „Co nám vadí?“,
překážky pojmenovávají studenti. Společně pak hledáme způsoby, jak jednotlivé
překážky překonávat. Takto vznikají jednotlivé kroky postupu, díky tomu pak
studenti lépe rozumí tomu, kde se jednotlivé kroky vzaly. Díky tomu se nám na
doučování podařilo jindy pro studenty velmi obtížné odvození vzorce pro součet
prvních n členů geometrické řady úspěšně srozumitelně předat.

V této kapitole jsme popsali metody práce se studenty a s videozáznamy.
V následující kapitole podrobněji rozebereme, co jsme se na základě práce se
studenty a studia odborné literatury dozvěděli o pojmotvorném procesu limity
posloupnosti.
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4. Rozbor poznávacího procesu
pojmu limity posloupnosti
V této kapitole budeme analyzovat poznávací procesy pojmu limity posloupnosti,
včetně pojmů řady a jejich konvergence. Opět budeme vycházet zejména z rozho-
vorů s Bětkou a Adamem. Ukážeme si, jaké miskoncepce se objevily, pokusíme se
rozkrýt zákonitosti poznávacího procesu pojmu limity posloupnosti a navrhnout
vhodná metodická doporučení.

4.1 Příběh B3: Co může studentům vadit na li-
mitách?

S limitami měla Bětka veliký problém již od začátku doučování. Přestože probí-
raná látka, kterou si Bětka potřebovala osvojit do školy, se týkala pokročilejších
poznatků, k limitám se opakovaně vracela jako k hlavnímu představiteli toho, co
jí v matematice nejde, vadí a rozčiluje.

(Předchází rozhovor o tom, jak Bětce vadí goniometrické funkce. Ne-
chápe, jak je možné, že se z kružnice stane vlnovka.)
Bětka: ...To je stejný, jako limity, když jde limita do nekonečna, nebo
jak se chová v prázdným bodě, nebo v okolí toho bodu, proč to mám
zjišťovat, když to neexistuje, a to je moje největší otázka, můj největší
problém. Já v tom nevidím tu logiku toho.
Autorka: Hm, zajímavý.
Bětka: To ti asi ještě nikdo neřek, co?
Autorka: Asi jo, ale nikdy mě to tak nezasáhlo. Hele, ten sinus ne-
cháme na jindy, já si to tady napíšu do seznamu věcí, který nás prostě
budou někdy zajímat. Můžeme se na to nějak podívat nebo ti na to
můžu poslat nějaký GIF, kde to bude pěkně vysvětlený.
Bětka: Úplně pro blbý ať to je.
Autorka: Pro blbý znamená, že si někdo dá dost práce to vysvětlit,
takže je to vlastně pak chytrý.
(Pokračuje vysvětlování složených funkcí.)

Během doučování jsme se snažili Bětce limity posloupností co možná nejlépe
přiblížit, takže bylo potřeba diagnostikovat příčiny toho, proč pojmu limita po-
sloupnosti dobře nerozumí. Velikou překážkou se ukázal být pojem nekonečna,
a to jak v podobě nekonečně velkého, tak ve smyslu nekonečného dělení na části.

4.1.1 Problém s nekonečnem
Obtížnost pojmu nekonečna, který je s pojmem limity posloupnosti neoddělitelně
spjat, se projevila v následujícím úryvku našeho rozhovoru s Bětkou.
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Bětka: Já mám prostě podle mě problém s tím, že když se řekne
nekonečno, tak já automaticky beru, že je to nekonečno, a je to prostě
pro mě neřešitelný, ne že by to mohlo mít ten součet nějaký konečný
číslo. Pro mě je to prostě automaticky nekonečno a já si myslím, že to
je jako můj problém v hlavě. Já mám prostě, že když mi někdo řekne,
že něco jde do nekonečna, prostě to půjde do nekonečna a víc mě to
nezajímá.
Autorka: Jo, protože prostě může jít něco do nekonečna a něco jinýho
jakože...
Bětka: No takový to, jakože, jako by sis představila, já nevím, vesmír,
ten je prostě nekonečnej a tím to pro mě hasne a nezajímá mě, co
tam je, v tom nekonečnu. Prostě nikdy se nedozvím, co tam je, ale
nemá to žádný konečný číslo, nic. Prostě nevím, kolik je tam na konci
kilometrů, že jo. No pro mě je to prostě nekonečno a tím to pro mě
hasne. Mě mate, když mi řekneš, že mám jako nekonečnej součet,
kterej má konečnej výsledek. To je pro mě úplně jako strašně nelogický,
víš?
Autorka, ukazujíc na obrázek 4.1: No ale tady to vidíš, ne? Tady
jsme nacpali nekonečně mnoho různejch obdélníků do jednoho čtverce.

1

2

1

4

1

8

1

16

1

32

1

64

1

128

1

256

Obrázek 4.1: Čtverec, rozdělený na nekonečně mnoho dílů.

Bětka: No jenomže to je ale pro mě jako problém, že ty máš čtve-
rec a ten prostě má, jakože, je ohraničenej. A jakože mám problém
s tím, že by se něco mělo tak strašně zmenšovat, že by to mělo jít do
nekonečna, ale je to furt v tom jednom. Víš? Jakože můžeš něco tak
strašně zmenšovat, ale furt nebudeš mít konečný číslo. A pro mě je
to nereálný, že já nevím, jako bys vzala třeba zrníčko písku a furt ho
dělila, tak jednou už ho prostě nerozsekneš na nic.
Autorka: No ve světě to asi možná fakt nejde, ale v tý matematice
to jde, že si to můžeš myslet, jak se to jako furt zmenšuje, a může ti
bejt úplně jedno, co si dělaj nějaký atomy, že jo.
Bětka: To je fakt.
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Autorka, opět ukazujíc na obrázek 4.1: Jakože prostě tady dokud
to kreslím, tak to nejde dělat nekonečněkrát, ale můžeš si představit
ten princip, že ty máš nějakej fakt úplně perfektně vyříznutej čtverec,
řekněme, a teďka dáš prostě půlku pryč a něco ti zbyde a zase dáš
půlku pryč a zase ti něco zbyde. Ta matematika opravdu sahá za
hranice toho světa, co je možný.
Bětka: Proto já fakt třeba si myslím, že mám obrovskej problém
s limitou, že proč bych měla počítat limitu něčeho, nějakého bodu,
v tom bodu nechci, nebo ten bod je prázdnej, ale proč bych měla
chtít vědět, jak se to chová v okolí toho bodu, kterej jako pro mě
neexistuje? A to je prostě pro mě úplně nelogický, nepředstavitelný.
Jako kdybys měla černou díru a ptala by ses, jak se to v okolí toho
chová, když to prostě ta černá díra vtáhne a už to prostě nebude
existovat.

Vidíme, že Bětce dělalo potíže jak nekonečně velké, tak nekonečně malé. Když
Bětka mluvila o nekonečnu, často u toho gestikulovala a ukazovala rukama někam
pryč do neznáma. O nekonečnu mluvila jako o tom, co se nachází na konci neko-
nečného vesmíru. Zdá se, že si nekonečno hodně spojuje s prostorem. U příkladu
se čtvercem dělalo Bětce potíže, že ve čtverci konečného obsahu máme nekonečně
mnoho dílů. I zde bylo potřeba vrátit se k procesu dělení na části. Bětce vadilo,
že postupný proces půlení nemůžeme prakticky realizovat donekonečna. Prostor,
se kterým si Bětka nekonečno spojuje, není oddělen od objektů, které se v něm
nacházejí. Není to abstraktní představa prostoru, je to prostor našeho světa, ve
kterém Bětce nekonečno vůbec nedává dobrý smysl. Porozumět prostoru, jak ve
své publikaci velmi podrobně rozebírá Kvasz (2020), je samo o sobě velmi ná-
ročné. Máme dojem, že Bětka, která se – podobně jako autorka – projevuje jako
silně konceptuální typ studenta, se zde snaží uchopit pojem nekonečna konceptu-
álním způsobem. Tato snaha se však nesetkala s úspěchem a bylo potřeba doplnit
procesuální model nekonečného dělení. I v historii matematiky nekonečno přichá-
zelo nejprve procesuální cestou jako nekonečno potenciální možnosti libovolného
zvětšování čísel či půlení úseček (Boyer, 1959). Konceptuální pohled ve formě tzv.
aktuálního nekonečna například ve formě nekonečně mnoha bodů nějaké úsečky,
se objevil až o mnoho později. Zdá se, že ani ve výuce není radno etapu proce-
suálního pohledu na nekonečno přeskakovat a je potřeba pozornost studentům
k potenciálně nekonečným procesům směřovat.

4.1.2 Limita posloupnosti spočívá v koordinaci souběž-
ných procesů

Další překážku v porozumění limitě posloupnosti jsme spatřili v obtížích s koordi-
nací souběžných procesů (Dubinsky, 1991, s. 01). Bětka se divila, že limita může
být i konečná, když přece říkáme, že jde do nekonečna. Jako kořen problému jsme
identifikovali nejasnost v tom, v jakém vzájemném vztahu jsou n, členy posloup-
nosti a její limita. Bětka si uvědomovala, že n má jít do nekonečna, ale unikalo
jí, že to, co nás zajímá, je limitní chování souběžného procesu průběhu hod-
not členů posloupnosti. Limitní proces tedy místo v oboru hodnot posloupnosti
probíhal v jeho definičním oboru. Mezi předchozím a následujícím úryvkem
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rozhovoru proběhl rozhovor, uvedený v příloze A.2, kde se autorka snažila přiblí-
žit význam limit na aproximačních výpočtech obsahů zakřivených tvarů.

Autorka: Ta limita je vlastně to, že osvobodíš ten princip od něja-
kýho kontextu, že už tě nemusej zajímat obsahy, ale prostě cokoliv.
Bětka: No, s tímhle se asi budu muset smířit.
Autorka: Hele, to je ale pro mě hrozně důležitý, že mi to říkáš, pro-
tože já už jsem tak jako zblblá a jakoby vycepovaná tím matfyzem, že
je to pro mě překvapivý. Prostě jak to jde do nekonečna, tak něco jde
do nekonečna, něco jde někam jinam. (Ukazuje na graf posloupnosti)
Když tady mám ten graf, že jo, tak do nekonečna znamená, že jdu
doprava po tý číselný ose, a koukam, jestli se tady na tý (ukazuje na
svislou) číselný ose, když se dívám, k něčemu neblížej ty puntíky.
Bětka: No a já to beru tak, že jako takhle (ukazuje vodorovně) mi
to jde do nekonečna a takhle (ukazuje svisle) mi to jde do nekonečna,
tím pádem je to pro mě prostě ležatá osmička a nemá to prostě jakože
žádnou reálnou hodnotu, že mi tam prostě nevyjde třeba, já nevím,
jeden bilion. To je velký číslo, ale není to nekonečno prostě.
Autorka: Tam ale u těch limit posloupností jde o to, že právě ti jde
do nekonečna jenom tahle (ukazuje vodorovnou) souřadnice a koukáš
prostě na ty puntíky, jak jsou vysoko, a jdeš do nekonečna, ale může
se ti stát, že ty puntíky se prostě držej v nějaký hladině.
Bětka: Takže dá se říct jako, když to řeknu úplně blbě, definiční obor
mi může jít do nekonečna, ale obor hodnot mi může zůstat na nějaký
hodnotě. Prostě osa x a y je velkej rozdíl.
Autorka: Jo.
Bětka: Jo takhle. Tak s tim se možná dokážu smířit asi úplně nejvíc,
že prostě jedna hodnota mi může jít úplně někam do pryč, ale zároveň
může i to nekonečno nabývat nějaký hodnoty.
Autorka: No ono to nekonečno nenabývá hodnoty, k tomu se to jenom
blíží, a ty koukáš na ty hodnoty, jako kolem čeho se ti to tam takhle
mrcasí.
Bětka: No ty kráso, to je pro mě velký poznání.
Autorka: Co ti k tomu nejvíc pomohlo, se ti s tím nějak smířit?
Tenhleten obrázek a to čarování prstama v tom obrázku?
Bětka: Ty jo, pro mě asi jako, když mi řekneš, že to n může prostě
do nekonečna, když mi to ukážeš na tý ose, dá se říct, že tam to může
jít do nekonečna, a zároveň, že tady mi to roste, ale už to nemusí
překročit nějakou hodnotu. Pro mě je nejjednodušší, když mi řekneš,
že osa x může růst do nekonečna, ale že osa y se mi může zastavit třeba
na desítce, prostě že nad 10 už mi nepůjde, úplně jako pro pitomý, dá
se říct. Že i ten bod, co je v nekonečnu, mi i tak může nabývat nějaký
hodnoty, že to je prostě furt taková geometrie, dá se říct.
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Zdá se, že si Bětka nejprve vůbec neuvědomovala přítomnost dvou procesů,
kterými se při výpočtu limity posloupnosti zabýváme, natož aby si uvědomovala
jejich vztah. Není divu, že se nad limitami tolik rozčilovala, protože zřejmě neměla
vůbec představu, co se při výpočtu limity vlastně řeší. Bětku jsme na vztah obou
procesů upozornili v grafu a princip limity jí tak přiblížili vizuálně. Bětka tak
pochopila, proč limita pro n jdoucí k nekonečnu může být i něco jiného než
nekonečno.

Všimněme si, že Bětka mluví o tom, že ten bod, co je v nekonečnu, může
nabývat nějaké hodnoty. Bětka se tak nejspíš opět snaží na nekonečno hledět
konceptuálně.

Vidíme, že Betka na vizuální znázornění reagovala mj. slovy, že to je prostě
furt taková geometrie. Cítili jsme potřebu Bětce ukázat, že na posloupnost a její
limitu nemusíme hledět jenom jako na obrázek, ale také jako na nějaký postup.
Předvedli jsme tak posloupnost jako postupné dosazování do předpisu a hodnoty
zapisovali do následující tabulky.
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Obrázek 4.2: Procesuální pohled na posloupnost.

Bětka: To mi jde k nějaký jakýkoliv kladný hodnotě, ne? Prostě
k nějakýmu číslu teda?
Autorka: Jo, a koukáš, k jakýmu.

Problém s koordinací příslušných směrů v grafické reprezentaci limity posloup-
nosti se projevil i u dalších studentů. Limitní procesy definičního oboru a oboru
hodnot jsou koordinovány vztahem pořadového čísla n-tého členu posloupnosti
a jeho hodnoty an. Při doučování jsme si připomněli, nakolik může být pro stu-
denty náročné se v tomto vztahu přehledně orientovat. Autorka si vzpomněla, jak
i jí v prvním roce vysokoškolského studia právě tento vztah činil nemalé potíže.
Zorientovat se v něm bylo tehdy velmi kognitivně náročné. Kognitivní přetížení
tehdy překonala díky tomu, že si vzpomněla, že čísla se mohou objevovat v růz-
ných rolích, a uvědomila si, že n zde představuje adresu (Hejný a Kuřina, 2009,
s. 98), a vztah n a an pak zhustila do představy nekonečné ulice, kde n předsta-
vuje adresy jednotlivých domů a an jejich číselné obyvatele.1 Právě tuto představu
posloupnosti jsme pak také použili k úspěšné reedukacii, když Bětka chybně in-
terpretovala význam zápisu ∑︁∞

n=1 q2 tak, že dvojka v mocnině znamená, že n = 2
a že máme geometrickou řadu, kterou sčítáme až od dvojky, tj. ∑︁∞

n=2 qn.

Autorka: Teďka jsem si vzpomněla na takovou super analogii s n-
kama. To jsou v podstatě adresy domečků, jo? (začíná kreslit) Před-
stav si, že máš nekonečnou ulici. Tam máš takhle ty domečky, a ty

1Za tento vhled tedy autorka vděčí tomu štěstí, že se o knize Dítě, škola a matematika (Hejný
a Kuřina, 2009) dozvěděla a mohla si ji studovat již na gymnáziu.
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mají adresy – 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7..., to jsou ty n-ka. Ale v těch domeč-
kách, tam prostě bydlí nějaký čísla – an – to je to číslo, který bydlí
v domečku s adresou n. A teďka tady vlastně, když máš tu řadu, tak
v tý máš ty členy a ty členy jsou obyvatelé těch domečků. A teďka ty
si vezmeš třeba n = 2, nebo 1, to je jedno. Já tam dám jedničku, pro-
tože jsem ty domečky kreslila od jedničky. Nevím proč. Mohla bych
kreslit až od dvojky ty obyvatele, tak jo. Takže, v domečku číslo 1
nikdo nebydlí. A teďka domeček číslo 2. Vezmu si dvojku a podívám
se, co je tam [v té řadě] za člen. Jako je tady q2. Prostě v domečku
číslo 2 bydlí q2. Teď se podívám, kdo bydlí v domku číslo 3, a podívám
se, co je tam za člen. No zase je tam q2.

1 2 3 4 5 6 7 8n

an q2 q2

Obrázek 4.3: Znázornění řady s pomocí domečků.

Bětka: Takže to by tam muselo být třeba q2nM a to by mi pak ovliv-
ňovalo tady, že kdybych začala od druhýho domečku, tak by tam pak
bylo q4.
Autorka: Jo
Bětka: Jo takhle.
Autorka: Takže pomáhá ta analogie s domečkama?
Bětka: Jooo!

Představa domečků je v podstatě identická s tabulkou. Postupné procesuální
dosazování do vzorce by zde představovalo první a druhou podetapu izolovaného
modelu průběhu posloupnosti. Tabulka je zde prostředkem přechodu do třetí po-
detapy, ve které již nepostupujeme po jednotlivých krocích, ale začínáme dělat
velké skoky a chování posloupnosti si zkoušíme osahat pro stále větší a větší
čísla. Jistě dovedeme najít mnoho modelů posloupností, u kterých by se nám ta-
kovéto „přeskakování“ mohlo vymstít. Například kdyby posloupnost oscilovala,
pak bychom z takto vybrané podposloupnosti nemohli nic vyvozovat. I s tako-
vými modely by se studenti měli setkat. Ve výše uvedeném příkladu monotónní
posloupnosti na nás však žádná nástraha nečeká. Pro počáteční seznámení s li-
mitním chováním posloupností považujeme tento model posloupnosti za vhodný.
Díky tabulce můžeme zkoumat vlastnosti členů posloupnosti, pozorovat, k jaké
hodnotě se hodnoty členů posloupnosti „blíží“, a vyslovit hypotézu o „limitě“.
Graf posloupnosti pro nás naopak představuje konceptuální pohled na posloup-
nost, který nám umožňuje hlubší porozumění pojmu limity (viz oddíl 4.4).
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4.2 Miskoncepce
V literatuře můžeme najít popis mnoha různých miskoncepcí, které si studenti
mohou s limitou posloupnosti spojovat. Roh (2009) zmiňuje například vnímání
limity jakožto nekonečného a nekončícího procesu, nikoli jako výsledek takového
procesu, které spatřuje například v tom, když studenti považují číslo 0,999... za
menší než jedna. Dále uvádí miskoncepci limity jako asymptoty, kterou posloup-
nost nesmí překročit ani protnout, která se projevuje tak, že studenti považují
posloupnosti {1}∞

n=1 a
{︂

(−1)n

n

}︂∞

n=1
za divergentní (Roh, 2008), a zaměnění pojmu

limity za pojem hromadného bodu posloupnosti. Mamona-Downs (2001) shrnuje
následující výčet typických miskoncepcí, které v testu odhalili Davis a Vinner
(1986).

1. Nedosažitelnost limity,
2. implicitně předpokládaná monotonie an,
3. záměna pojmu limity a meze,
4. předpoklad existence „posledního členu“ posloupnosti,
5. předpoklad, že můžeme nějak projít nekonečně mnoho členů po-

sloupnosti,
6. předpoklad, že posloupnost musí vykazovat nějakou očividnou

konzistentní pravidelnost,
7. přehlédnutí důležitosti pořadí kvantifikátorů v definici.

Když jsme se v literatuře poprvé setkali s příklady miskoncepcí, připadaly
nám velmi zvláštní a nepravděpodobné. Během výukových experimentů a rozho-
vorů se studenty jsme se pak s některými z nich setkali na vlastní oči. Jak jsme
již uvedli v první kapitole, v pretestu se u Adama objevila silná miskoncepce ne-
dosažitelnosti limity. Tato miskoncepce přetrvala i přes skupinovou aktivitu, kde
se studenti měli snažit hledat vizuální reprezentaci definice limity, a přes závě-
rečný rozbor a vyjasnění definice s pomocí vytvořených vizualizací. Miskoncepce
se pak projevila i v posttestu (viz obrázek 4.4 – tužkou psané poznámky přibyly
až později).

V pozdějším rozhovoru z představy nedosažitelnosti limity Adam konzistentně
vyvodil divergenci konstantní posloupnosti.

(Autorka s Adamem řeší příklad limity posloupnosti {1 − 1/n}∞
n=1,

u kterého má Adam zakreslenou spojitou funkci f(x) = 1 − 1
x
.)

Autorka: Kreslíš to jako funkci, protože se ti nejspíš nechce kreslit
hodně malejch puntíků, že jo?
Adam: Ne, to spíš, že si to pletu.
Autorka: Jo?
Adam: Hm.
Autorka: Je dobrý to rozlišovat, protože pak můžeš mít třeba něco
jako... (chvilka přemýšlení) ...posloupnost sin(2πn), kde n ti jde od
1 do nekonečna. Když si nakreslíš tu funkci (Začíná kreslit spojitou
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funkci.), tak to je nějakej sinus, kterej se ti tam takhle jako vrtí, ale
když bereš tu posloupnost, tak máš vždycky sin(2πn), tak je to všude
nula, tak to jsou vlastně samý nuly.
Adam: A má to teda limitu?
Autorka: No, to je otázka.
Adam: No, ale moje otázka, takže musíš odpovědět.
Autorka: Musím já odpovědět? (chvilka smích) Podle toho, co píšeš
ty, že to je hodnota, ke které posloupnost nikdy nedojde, ale kdyby
byla definovaná pro nějaké další n, tak by do A došla, tak podle tady
tohohle tvýho vysvětlení to má limitu, nebo ne?
Adam: No nemá, protože jsem řekl, že tam nikdy nedojde, ale ona
v týhle hodnotě byla nekonečněkrát předtím, než tam dojde.

Obrázek 4.4: Nedosažitelnost limity a předpoklad existence posledního členu.

Vidíme, že Adamova představa je sice v rozporu s konvencemi, Adam s ní však
pracuje konzistentně a závěr, ke kterému dochází, je s jeho představou v souladu.
Vyzvali jsme Adama, aby konvergenci konstantní posloupnosti zhodnotil i z hle-
diska konvenční definice limity.

Autorka: A teďka je otázka, jestli podle tý definice, co máme v to-
mhletom kvantifikovaným výroku a v tom obrázku, jestli podle týhle
definice by to mělo limitu.
Adam, po chvilce přemýšlení: No to asi jo, protože my tam ty
nekonečně velký čísla nikdy nedáme, a kdybychom je tam dali, tak to
zase bude 0, takže asi to má limitu 0.
Autorka: Odůvodnění podle týhle definice by bylo, že já si tam na-
kreslím nějaký okolí a každej bod tam spadne, takže najít n0 je...
může to bejt vždycky jednička.
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Všimněme si, že Adam sice dochází k závěru, který je konzistentní s konvenční
definicí limity, jeho argumentace však z definice přímo nevychází. Adam sice vy-
pustil požadavek nedosažitelnosti limity, stejně jako v obrázku 4.4 však operuje
s představou posledního členu posloupnosti. Totéž jsme viděli i u Bětky. V roz-
hovoru s Adamem se kromě uvedených dvou miskoncepcí objevila také například
představa ε jakožto nekonečně malého.

4.3 Izolované modely posloupností
Vychází-li student z omezeného souboru izolovaných modelů, může si utvořit pří-
liš zjednodušené či nějakým způsobem pokřivené vnímání pojmu limita posloup-
nosti. Je tedy potřeba, aby se student setkal s různými modely posloupností,
včetně posloupností konstantních a nemonotónních, které se v případě miskon-
cepcí nedosažitelnosti a monotonie posloupnosti studentům jeví vzhledem k limitě
jako překvapivé. Můžeme zahrnout například následující izolované modely a ne-
modely.

•
{︂

3n+1
2b−8

}︂∞

n=1
– model.

• {(0,999)n}∞
n=1 – model.

• {2n}∞
n=1 – nemodel.

•
{︂

n−1000
999

}︂∞

n=1
;

{︂
n2

106 − n
500 + 1

}︂∞

n=1
– modely, zdánlivé v případě, kdy vychá-

zíme pouze z postupného dosazování jednotlivých hodnot n.

•
{︂

1
n

}︂∞

n=1
– model.

•
{︂
1 − (−1)n

n

}︂∞

n=1
– model překvapivý z hlediska miskoncepce monotonie.

• {−7,5}∞
n=1 – model překvapivý z hlediska miskoncepce nedosažitelnosti.

• {(−1)n}∞
n=1 – model zdánlivý z hlediska zaměnění limity za hromadný bod.

• Posloupnost {an}∞
n=1 taková, že an = 0 pro n sudá a an = 1

n
pro n li-

chá. – model překvapivý z hlediska miskoncepce konzistentní pravidelnosti
posloupnosti. Model může být překvapivý také z hlediska nedosažitelnosti
limity. Navíc se nedá říct, že by se zde členy posloupnosti limitě jen při-
bližovaly, protože každý sudý člen se oproti předchozímu členu od limity
posloupnosti vzdaluje.

Aktivním vytvářením vlastních modelů, nemodelů, překvapivých a zdánlivých
modelů konvergentních posloupností si mohou studenti sami prohlubovat poro-
zumění tomuto pojmu. Takovouto činnost považujeme za žádoucí zařadit přímo
do výuky. Obzvlášť v případě budoucích učitelů matematiky nevidíme důvod
je při této příležitosti rovnou stručně neseznámit s příslušnou partií didakticko-
matematické teorie generických modelů. Studenty tak můžeme například vyzvat
k tomu, aby ke každému ze čtyř typů modelů samostatně vymysleli alespoň jeden
příklad a následně své výtvory sdíleli ve skupinkách a snažili se je společně zpětně
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roztřídit do daných skupin. Zajímavé a konfliktní příklady mohou být předvedeny
a diskutovány u tabule s celou třídou.

Generování vlastních modelů je kreativní činnost, u které studenti zapojují di-
vergentní myšlení, které sice v matematickém vyučování často ustupuje do pozadí
před myšlením konvergentním, směřujícím k jasnému cíli (často řešení nějakého
problému), avšak které může být při prozkoumávání nových oblastí matematiky
naprosto nenahraditelné. Rozvinutá schopnost hledat příklady a protipříklady
studentům dává větší volnost a samostatnost ve zkoumání jednotlivých pojmů,
jejich vlastností a vztahů. Myslíme, že tato kreativní činnost také může být silně
motivující. Například u Adama jsme si všimli, že byl při vymýšlení modelu a ne-
modelu konvergentní posloupnosti v posttestu poměrně kreativní – kreativnější
než většina ostatních účastníků. V rozhovoru řekl, že když už aspoň něčemu
z testu rozuměl, tak si na tom chtěl dát záležet a nechtěl podat zcela primitivní
odpověď.

4.4 Charakter pojmu limity posloupnosti
Nyní stručně rozebereme, v čem spatřujeme podstatu pojmu limity posloupnosti.
Historický vývoj tohoto pojmu byl velmi složitý. Moderní definice, která tvoří
základ současných kurzů matematické analýzy, se objevila až někdy v 19. století.
Do té doby představy tohoto pojmu u matematiků historicky procházely v pod-
statě stejnými fázemi, kterým dnes u studentů říkáme miskoncepce.2 Pojem limity
navazuje na dlouhou historii hledání a zpřesňování aproximací (například viz ob-
rázek A.1) a odhadu chyby. Vývoj pojmu limity je úzce svázán s vývojem pojmu
čísla. Limitu má smysl uvažovat až tehdy, když jsme schopni na výsledek jakého-
koli konvergentního limitního procesu hledět jako na číslo. Než do kategorie čísel
přibyla i všechna iracionální čísla, nebylo toto možné. Velká část historie pojmu
limity posloupnosti se tedy nesla v procesuálním duchu postupného zpřesňování,
kde produkt tohoto procesu dlouho nedávalo smysl ani uvažovat.

Dívat se na limitu jako na produkt limitního procesu je však samo o sobě pro-
blematické, neboť projít nekonečně mnoho členů posloupnosti nejsme dost dobře
schopni. Ačkoli posloupnost a představa „blížení“ jsou v podstatě procesuální, vi-
díme, že myšlenka limity posloupnosti má ve skutečnosti konceptuální
charakter. Prvek procesu je z definice limity posloupnosti vytlačen, proměnné
v definici jsou sice kvantifikovány, ale voleny jsou v podstatě staticky. K pojmu
limity posloupnosti tedy vede kvalitativní skok mezi procesuálním a konceptuál-
ním přístupem. Boyer (1959, s. 100) ukazuje, kde můžeme v historii matematiky
sledovat první výskyt principu současné definice limity, který skrze konstatování
libovolného zmenšení chyby přesouvá pozornost od otázky, čemu se limitní proces
blíží, ke skutečnosti, že se nemůže blížit ničemu jinému než je stavu, od kterého
jej dělí potenciálně libovolně malá chyba. Podstatu principu limity posloup-
nosti tedy vidíme právě v tomto důkazu sporem. Definice limity posloup-
nosti ani tak neukazuje, čemu se členy posloupnosti blíží, ale naopak odříznutím

2Například implicitní monotonie a nedosažitelnost limity. „D’Alembert (and even Newton)
had built the calculus on a concept of limits of (geometric) magnitudes or variables, but Cauchy
clarified the earlier ideas and even changed them. For example it had been customary to insist
that a variable could not surpass or become equal to its limit. Cauchy discarded such unnecessary
restrictions.“ (Lützen, 2003, s. 163)
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všech ostatních možností ukazuje, že se ani ničemu jinému blížit nemohou. Mys-
líme, že na to je potřeba při vyučování hledět a jednak vyzývat studenty, aby
formulovali své hypotézy ohledně limit daných posloupností, jednak – a to pře-
devším – požadovat, aby argumentovali, proč není limitou nějaké jiné číslo.

4.5 Shrnutí
Ukázali jsme si rozsah a některé příčiny obtížnosti pojmu limity posloupnosti.
V tomto oddíle je shrneme a navrhneme odpovídající metodická doporučení.

1. Aby student mohl pochopit pojem limity posloupnosti, musí být schopen
chápat nekonečno procesuálně. Konceptuální pohled na nekonečno může
být v případě limity posloupnosti matoucí či dokonce zavádějící. Je tedy
potřeba, aby se studenti setkali s modely nekonečných procesů, které
představují například Zenónovy paradoxy.
Za vhodné považujeme také zavádění pojmu limity nejprve v souvislosti
s nějakám – například geometrickým – kontextem. Historicky se pojem li-
mity posloupnosti zcela oprostil od kontextu až v 19. století. Myslíme, že
podobně je potřeba postupovat i ve vyučování. Zajímavé jsou například
aproximace obsahů zakřivených útvarů jako je například parabolická úseč
či aproximace čísla π.

2. Klíčovou roli při výpočtu limity posloupnosti hraje koordinace limitního
procesu n, jdoucího k nekonečnu, se souběžným procesem postupného vý-
voje hodnot členů an dané posloupnosti. Tyto dva procesy jsou koordi-
novány vzájemným vztahem indexu n s hodnotou n-tého členu an. Tento
vztah může být pro studenty zpočátku obtížný a je potřeba se ujistit, že jej
studenti dostatečně ovládají. Pomoci jim může model domečků, respektive
tabulky. Je potřeba, aby studenti uměli správně dosazovat.

3. Myslíme, že je potřeba začít při seznamování s limitním chováním posloup-
nosti procesuálně a bez definice. Zdá se, že při předčasném zavedení de-
finice a konceptuálního pohledu na limitu je narušen optimální poznávací
proces a hrozí, že poznatek limity bude bude pouze formální a podstatu
definice student vůbec nepochopí. Místo představy, která by odpovídala de-
finici pojmu, si pak může vytvořit například miskoncepci posledního členu
posloupnosti či nekonečně malého ε.
Procesuální přístup zde představuje právě dosazování v první a druhé po-
detapě izolovaných modelů, přechod k třetí podetapě může zprostředkovat
tabulka. Projevem snahy zkoumat chování „blíže nekonečnu“ je přeska-
kování ke členům s řádově vyšším n. Myslíme, že k tomu je velmi
vhodné zapojit užití počítače. Studenti například mohou zkoumat konver-
genci různých posloupností a řad3, aproximujících číslo π a sledovat na-
příklad to, jak rychle se číslu π členy jednotlivých posloupností přibližují.
K tomu si mohou studenti nechat členy jednotlivých posloupností vykreslit

3Například Leibnizova řad π
4 = 1 − 1

3 + 1
5 − 1

7 + 1
9 − ... či Wallisův součin π

2 = 2
1 · 2

3 · 4
3 · 4

5 ·
6
5 · 6

7 · 8
7 · 8

9 · ....
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do grafu. Vykreslování grafu na základě tabulky představuje most
mezi procesuálním a konceptuálním pohledem na posloupnost.

4. Aproximace čísla π mohou provokovat k otázce, jak véme, že se členy
skutečně blíží k číslu π? Jak víme, jestli se třeba jen neblíží nějakému
jinému číslu blízko čísla π? Co když se členy někdy začnou od čísla π vzda-
lovat, nebo budou oscilovat v nějaké pevné vzdálenosti od π, ze které už
se mu nikdy více nepřiblíží? Takovéto otázky mohou studenti studovat nej-
prve empiricky s pomocí sledování a odhadování chyby aproximace. Mohou
si tak například všimnout, kdy aproximace dosahují přesnosti 0,1; 0,01;
0,001 apod. Ptáme se jich, jak víme, že takto lze dosáhnout i vyšší
přesnosti apoximace, například 10−10 či 10−100?

5. Definice limity je odpovědí na zobecněnou otázku, jak obecně poznáme, že
pro n jdoucí do nekonečna nějaká posloupnost jde k nějakému konkrétnímu
číslu. Pro porozumění známému vizuálnímu znázornění definice je potřeba
mít utvořený procept pojmu posloupnost a umět přecházet mezi reprezen-
tacemi posloupností s pomocí předpisu, tabulky i grafu.
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Závěr
Podrobně jsme popsali a rozebrali formální porozumění smyslu a povaze mate-
matických definic. Dále jsme popsali formální poznatky studentů u pojmu limita
posloupnosti (kapitola 4), okrajově jsme se dotkli také formálních poznatků pojmu
řady (oddíl 3.3.1). Ve 3. kapitole jsme podrobně popsali obecné metody reedukací,
z nichž jsme vyzdvihli obzvlášť ty z našeho pohledu nejúčinnější. Z konkrétních
reedukačních intervencí hodnotíme jako přínosné zejména přiblížení smyslu zavá-
dění nových pojmů i mimo matematiku (viz oddíl 1.2.1), zapojení otázky Co mi
vadí? do výkladu odvození vzorce pro prvních n členů geometrické řady a zpře-
hlednění vztahu indexu n a hodnoty n-tého členu an u posloupnosti s pomocí
domečků (resp. tabulky). Podrobná metodická doporučení jsme formulovali za-
jména v 1. kapitole.

Vypracování této diplomové práce probíhalo velmi chaoticky nejen kvůli ne-
čekaným celospolečenským změnám, ale i díky tomu, nakolik je téma didaktiky
matematické analýzy široké a fascinující. Autorka byla množstvím zajímavých
podnětů často doslova zahlcena. Zkoumání oblasti didaktiky matematické ana-
lýzy skrze rozbory videozáznamů z doučování se ukázalo být velmi podnětným
a plodným, zároveň však i časově náročným. Ze všech pořízených záznamů byl
analyzován pouhý zlomek. Stejně tak ze všech zajímavých pozorování, která jsme
takto učinili, se do této práce také dostala jenom menší část. Na zpracování ještě
čekají například vizuální reprezentace skládání funkcí, derivace součinu a konver-
gence řad.

V nahrávaném doučování i analýze záznamů bychom chtěli pokračovat. Jsme
rádi, že jsme si tento způsob práce mohli při zpracovávání této práce vyzkoušet.
Naším cílem do budoucna je naučit se k tomuto způsobu zkoumání poznáva-
cích procesů studentů v matematické analýze přistupovat o něco systematičtěji.
Co se týče samotného doučování, rádi bychom zlepšili zejména mluvený projev
a zpřesnili vyjadřování. Všimli jsme si, že právě naše vágní a nejasné vyjadřování
studentům látku často zbytečně zamlžovalo. Také jsme si všimli, že pro samé
zaměření na skutečné porozumění základům matematické analýzy se nám někdy
nedařilo se ujistit, že mají studenti dobrou představu o tom, co všechno by měli
úspěšně zvládat. Zejména bychom se chtěli naučit provádět analýzu videozáznamů
opravdu pravidelně a návrhy metodických doporučení testovat průběžně.
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A. Přílohy
A.1 Posttest

1. Napište definici vlastní limity posloupnosti. Jak byste tuto definici vysvětlili
spolužákovi?

2. a) Uveďte příklad posloupnosti, která má vlastní limitu.

b) Uveďte příklad posloupnosti, která nemá vlastní limitu.

3. Rozhodněte o pravdivosti následujícího výroku. Svou odpověď odůvodněte.

Tvrzení: Pro posloupnost (bn)∞
n=1 a číslo B ∈ R platí limn→∞ bn = B právě

tehdy, když platí limn→∞(bn − B) = 0.
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4. Nechť c ∈ R a pro každé n ∈ N platí an = c. Dokažte, že

lim
n→∞

an = c.

5. Prostudujte si definici a vyřešte úlohu na následujícím listu.
Definice: Řekneme, že číslo A ∈ R je vlastní limitou funkce f v bodě
c ∈ R, jestliže

∀ε ∈ R, ε > 0 ∃δ ∈ R, δ > 0 ∀x ∈ (c−δ, c+δ)\{c} : f(x) ∈ (A−ε, A+ε).
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Úloha: Prohlédněte si následující grafy funkcí a rozhodněte, které z funkcí
mají v bodě c vlastní limitu, a případně určete její hodnotu. Zdůvodněte.

a) c = −1

b) c = 1

c) c = 0
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A.2 Pokračování rozhovoru o nekonečnu
Autorka: No, tak to vůbec netuším, jak fungujou černý díry.
Bětka: Prostě pro mě doslova úplně takovej mindfuck. Prostě nepochopitelný,

proč bych něco měla počítat, když to neexistuje.
Autorka, začínajíc kreslit obrázek: Zkusím ti tady nakreslit nějakej ob-

rázek, kde se to vzalo. Ono pak se to přeneslo na trochu obecnější úroveň, ale ten
princip tý limity se hrozně hodil v matematice, že když chceš spočítat něco, co
spočítat nejde, tak to můžeš počítat přesnějš a přesnějš a přesnějš a přesnějš, jo?
Třeba obsah kruhu, nebo délka kružnice, to prostě nejde. Teďka máš nějaký pí,
nevíš přesně, kolik to je, že jo, teď se k tomu musíš nějak dostat. . . To prostě po-
řádně nejde spočítat. Ale prostě umíš spočítat, když si tam dáš třeba šestiúhelník
dovnitř, jakej má obsah. A víš, že to je fakt k ničemu, že tady máš ještě okolo
tohleto, co ti tam zbyde, že jo? No tak můžeš udělat třeba, já nevím, osmiúhel-
ník. A můžeš bejt třeba schopná to počítat pro různý mnohoúhelníky. Když pak
použiješ nějaký fígle, když máš osmiúhelník, jak to spočítat pro šestnáctiúhelník,
tak to můžeš udělat.

Bětka: Pak tam je menší ten prostor.
Autorka: No, můžeš to dělat přesnějš a přesnějš. Ono vlastně historicky se

počítaly nějaký, že máš takhle například parabolu a máš ji takhle useknutou, tak
si myslím, že to tak nějak funguje, že tam takhle uděláš nějakej trojúhelník, tak
to pak vychází hezky, že když si tam pak dáš takhle další trojúhelníky, kterejma
to takhle dovyplníš, že ty dva jsou čtvrtinou toho většího, a víš, že když máš
tady nějaký číslo a přičteš čtvrtinu z toho, tak jseš blíž, a když uděláš další, tak
jsou čtvrtinou z těch trojúhelníků předtím, netuším, to jsem neštudovala. Ale
snažili se počítat obsahy takovejchdle křivejch tvarů, které prostě počítat nejdou
pořádně, a získali tam nějaký tvary, že měli jak to spočítat trošku přesnějš. To
je ta fáze, na který to stálo stovky let.

Obrázek A.1: Aproximace obsahu parabolického úseku s pomocí trojúhelníků.
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