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I.

ÚVOD

Ve své diplomové práci se zabývám problémem prostorové představivosti. Ze své
zkušenosti mohu říci, že jsme se v kapitolách o tělesech na základní škole zabývali převážně
znázorňováním základních těles a výpočtem povrchů a objemů těchto těles. Do hodin nebyly
zařazeny žádné úlohy, které by rozvíjely prostorovou představivost. Sama jsem potom jako
studentka na střední škole pozorovala, jaké problémy může způsobit nedostatečně rozvinutá
prostorová představivost v kapitolách o stereometrii. Nedostatečná znalost trojrozměrných
vztahů a vlastností se potom, podle mého názoru, promítá v neschopnost sestrojit řezy těles
danou rovinou i v neschopnost určit kolmost či rovnoběžnost jednotlivých objektů. To
potvrzují i názory pedagogů, s kterými jsem o tomto problému diskutovala, i výsledky ankety
provedené Josefem Molnárem (Molnár, J.: Z ankety k prostorové představivosti žáků, in:

Matematika - Fyzika - Informatika, ročník 2, číslo 3, SPN, Praha 1992-93, str. 113-119).

V rámci klinického semestru i absolvovaných praxí na základní a střední škole jsem se
přesvědčila, že se situace výrazně nezměnila. Přestože je stále poukazováno na potřebu
prostorovou představivost rozvíjet od nejútlejšího věku a existují již některé učebnice a
pracovní sešity matematiky, které obsahují mnoho typů úloh napomáhajících k rozvoji
prostorové představivosti, je zařazováno do hodin matematiky takových úloh stále málo.
(např. učebnice uvedené v seznamu literatury pod čísly (4J, [5], [6], [7]). To se týká i
ostatních předmětů, kde by mohla být prostorová představivost rozvíjena jako výtvarná
výchova, pracovní vyučování apod. Přitom právě učební látka o tělesech je jednou z oblastí,
kterou lze žákům zpříjemnit hrou a různými, pro matematiku netradičními, činnostmi modelování těles pomocí špejlí, či krychlové stavebnice, vytváření „obalů" a „plotů"
pro tělesa apod.

Proto jsem se pokusila navrhnout skupinu úloh, které by mohli být prostředkem
k soustavnému rozvíjení prostorové představivosti a vyzkoušela jsem, jak na úlohy budou
reagovat žáci a jak se s nimi vypořádají.
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II. T E O R E T I C K Á ČÁST

1.

ROZVOJ PROSTOROVÉ PŘEDSTAVIVOSTI

Prostorová představivost není ryze matematickým problémem. Již od narození se
každý z nás pohybuje v prostoru a vše, co nás obklopuje, je trojrozměrné. Tuto trojrozměrnost
si však člověk téměř neuvědomuje, neboť schopnost představit si prostorovou situaci nám
není vrozená. Musíme ji proto pěstovat a rozvíjet. Pomocí dětských kreseb vytváříme první
obrazy trojrozměrného okolí a pomocí her s kostkami a stavebnicemi modelujeme různá
tělesa.

Dovednost vybavovat si prostorovou situaci na základě různých podnětů (a naopak) je
důležitá pro každého z nás, nejen pro povolání jako např. architekt, stavitel, projektant,
designér apod. Každý z nás občas potřebuje nakreslit jednoduchý plánek cesty, pozemku,
bytu, schéma rozmístění nábytku v pokoji atd. a naopak porozumět různým plánkům
pro sestavení objektů, či si představit objekt podle nákresu. Nezastupitelnou roli při rozvíjení
prostorové představivosti proto hraje právě škola, kde jsou žáci na budoucí povolání i život
připravováni. Důležitost rozvíjet prostorovou představivost již v útlém věku potvrzují i nové
poznatky v této oblasti.

Stále častěji se objevuje názor, že existují období zvláště příznivá pro rozvoj
schopností prostorového představivosti. Když se tato období zmeškají, zmenšuje se možnost
schopnosti jedince rozvinout na úroveň danou genetickou dispozicí. „ ... Ako keby
islé časové obdobia zvlášťpriaznivé
obdobia premeškajú,
dávali genetické
Skutočnosť\
prečo

je

stráca člověk možnost' rozvinut' svoje schopnosti

dispozície.

Nazdáváme

asi vek

lepšie rozvinuté

videnia. Keď sa tieto
na takú úroveň,

ktorú

sa, že prvé také obdobie je vo veku 5 až 6 rokov.

že v tomto veku sa s kočkami

majů chlapci

obdobím

pre rozvoj schopností priestorového

existovali

hrávajú

priestorové

11 až 12 rokov.

V tomto
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viac chlapci jako dievčatá,
videnie.

Druhým

veku žiaci

citlivo

takýmto
reagujú

vysvětluje,
exponovaným
na

podněty

stereometrických
bez modelu

úloh,

či obrázka,

rozvíja

se ich schopnost'

čisto len v predstave.

manipulovat

s priestorovými

objekt mi

..." (Hejný, M. a kol.: Teória vyučovania

matematiky 2, SPN, Bratislava 1990, strana 368).

Prvním obdobím je tedy věk 5 - 6 let. Prostorovou představivost pomáhá rozvíjet vše,
co nás obklopuje, neboť objekty kolem nás jsou již chápány trojrozměrně. Dítě začíná
manipulovat s geometrickými objekty. Zpravidla se jedná o krychle, ale mohou to být i
stavebnice obsahující krychle, kvádry, válce a kolmé trojboké hranoly. Začíná vnímat i určité
topologické vlastnosti svého okolí. Geometrický útvar je v tomto věku vnímán a chápán jako
celek - děti si sice pamatují názvy jednotlivých útvarů, ale nevnímají ještě jejich společné a
rozdílné vlastnosti a nejsou schopni vyčlenit jejich prvky.
Postupně žáci objevují vlastnosti geometrických útvarů experimentem, nechápou však
logické souvislosti.

Druhým obdobím je věk 1 1 - 1 2 let. Žáci v tomto období citlivě reagují na podněty
stereometrických úloh a jsou schopni manipulovat s prostorovými objekty bez modelu či
obrázku. Žáci v tomto věku rádi zhotovují sítě různých těles, a potom z nich skládají modely.
Přitažlivé je pro ně zejména střídání myšlenkové a manuální aktivity. Při tvoření sítě tělesa
žák v představě identifikuje jednotlivé stěny tělesa a přenáší je na papír. Sestavením modelu
tělesa prověřuje správnost svých úvah. Dobře vymodelované těleso může být silným
motivačním impulsem pro další práci žáka.

Oblastí, kde se prostorová představivost rozvíjí, je především geometrie. V nižších
ročnících má spíše propedeutický charakter. Pomocí kreslení, rýsování a práce s modely má
přispět k rozvoji prostorové představivosti. Vychází se především ze zkušenosti žáků a
z podnětů praxe. Bohužel se mnoho učitelů stále domnívá, že prostorovou představivost lze
rozvíjet až ve stereometrii a analytické geometrii, a tak nevěnují v nižších ročnících rozvoji
dostatečnou pozornost.
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2.

E X P E R I M E N T M. P O S P E S C H I L L A A K. R E I S S O V É
(NĚMECKÝ

EXPERIMENT)

Při hledání koncepce úloh pro svou diplomovou práci jsem se inspirovala příspěvkem
M.

Pospeschilla

a

K.

Reissové

s

názvem

Problemlösestrategien

bei

räumlich-geometrischem

Phasenmodell
Material,

sich

který

entwickelnder
byl

publikován

ve sborníku s názvem Journal für Mathematik-Didaktik v roce 1999 (ročník 20, sešit 2/3,
strana 166-185).
Práce těchto autorů (pro zjednodušení budu dále používat jen termín „Německý
experiment") pojednává o projektu, v němž byly zkoumány strategie řešení prostorových
geometrických úloh za pomoci využití počítačového programu.

2.1. P R O J E K T Z K O U M Á N Í STRATEGIÍ ŘEŠENÍ P R O S T . G E O M .
ÚLOH

Projekt se od ostatních výzkumů zaměřených na prostorovou představivost, které jsou
většinou založeny na principu otáčení, posouvání nebo rotace objektů či jejich částí, odlišuje
snahou prozkoumat schopnosti rozpoznání prostorových vlastností a vztahů mezi statickými
objekty, a dále schopnost přeměňovat dvourozměrné pohledy ploch na trojrozměrné,
prostorové pohledy.

Výzkum byl zaměřen na pozorování rozvoje použitých strategií, přesněji jednotlivých
fází a přechodů mezi těmito fázemi. Jelikož jednotlivé strategie řešení podléhají vždy
individuálním přístupům, které jsou podmíněny i subjektivními zkušenostmi ze všedního
života a systematicky procvičovanými postupy řešení úloh, je většinou velmi obtížné popsat
nějaké speciální strategie. Autoři se tedy zaměřili na zaznamenání měnících se fází a
rozdílných přechodů mezi fázemi při změnách strategií v rámci řešení problémových úloh.
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2.2. CÍL NĚMECKÉHO EXPERIMENTU A ZKOUMANÝ
VZOREK

Cílem výzkumu M. Pospeschilla a K. Reissové bylo identifikovat a popsat strategie
při řešení různých variant (celkem čtyř) prostorového geometrického problému. Zkušební
vzorek tvořilo 60 žáků a žákyň sedmého ročníku. Byli vybráni ze škol ze spolkové země
Slesvicko-Holštýnsko v Německu. Výzkum byl proveden v únoru 1997. Jednotliví účastníci
byli s uvedenými problémovými úlohami jednotlivě konfrontováni 1 .

2.3.

Úlohy

PRINCIP ÚLOH N Ě M E C K É H O EXPERIMENTU

ve

výzkumu

jsou

postaveny

na

principu

2

zpracování

samostatných

geometrických úloh, které vycházejí z jednoho typu úlohy prostorové geometrie. Konkrétním
úkolem je sestavit krychli nebo krychli podobné těleso, které se skládá z 8 resp. 27
jednotlivých krychliček a kolmých trojbokých hranolů (vytvořených řezem krychliček podle
úhlopříčky podstavy). To vše za pomoci předložených pohledů - čelního pohledu, pohledu
shora a pravého pohledu ze strany. Jednotlivé krychličky a hranoly mají barevné stěny. Vše se
odehrává v prostředí speciálního počítačového programu.

V případě krychle, která se skládá z 8 krychliček, jsou tři pohledy prezentovány
plochou tvořenou 2x2 čtverci. Každý z nich může být vybarven jednou ze čtyř barev - žlutou,
červenou, zelenou a modrou. Pro správné vyřešení úlohy je třeba v závislosti na předložených
pohledech nejprve vybrat a poté správně umístit jednotlivé krychličky do mříže modelu
krychle, (viz obrázek č. 1).

' údaje jsou podle článku M. Pospeschilla a K. Reissové
překlad článku M. Pospeschilla a K. Reissové: Phasenmodell sich entwickelnder
Problemlósestrategien bei ráumlich-geometrischem Material
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Komplexnější a tím také obtížnější je úloha, kde je část krychliček nahrazena kolmými
trojbokými hranoly. (Stěny hranolů vzniklé řezem krychliček jsou vybarveny stejnou barvou,
odlišnou od čtyř použitých barev), (viz obrázek č. 2).

Obrázek č. 1: Úloha 1 - Výstavba krychle 2x2x2 z jednotlivých krychlí podle
předlohy pohledů shora, zpředu a zprava

Obrázek č. 2: Úloha 3 - Výstavba krychle 2x2x2 z jednotlivých krychlí a hranolů
s trojúhelníkovou podstavou podle předlohy pohledů shora, zpředu a zprava
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Jinou možností zvýšení stupně komplexnosti, a tím i obtížnosti úloh představuje
možnost sestavování tělesa s uspořádáním 3x3x3. Jedná se zde již o umístění 27 stavebních

částí. Také v tomto obtížnějším případě mohou být zadány úlohy, kde požadované těleso
obsahuje pouze jednotlivé krychličky, i úlohy, kdy je zadané těleso nutno sestavovat
za pomoci jednotlivých krychliček i výše zmíněných kolmých trojbokých hranolů (viz
obrázky č.3 a č.4).

ALHwahL- OurBor-Taaten ur*l RetuiTi - Rilfsmittel: F1 - IfceDricsx Stot+Dockapnce

AuřiwalJ eliv-n Sti-lna
Obrázek č. 3: Úloha 2 - výstavba krychle 3x3x3 z jednotlivých krychlí podle
předlohy pohledů shora, zpředu a zprava
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Obrázek č. 4: Výstavba tělesa 3x3x3 z krychlí i hranolů s trojúhelníkovou podstavou

Díky použitému zkoumanému materiálu je možné definovat teorii úloh tohoto
experimentu, respektive její hlavní aspekty. Mezi nejhlavnější z nich patří:
•

Komplexita:

Konfigurace skládající se z jednotlivých
(krychliček) jsou

povýšeny

plných

na komplexnější

objektů

„otevřené"

konstelace (trojdimensionální stavby s neuzavřenou

horní

stěnou skládající se z různě umístěných kolmých trojbokých
hranolů)
•

Závislost: Objekty s velmi omezeným zohledněním ostatních perspektiv
(např. jednobarevné krychle) jsou nahrazovány objekty s vyšší
závislostí na ostatních perspektivách (vícebarevné krychle a
hranoly s odlišně zbarvenou stěnou vzniklou řezem).

•

Transparence: Konstelace objektu s přímou a úplnou viditelností všech
jeho

elementů

je

převedena

na

konstelace

objektů

s částečnou viditelností jejich stěn.
Na základě těchto aspektů se úlohy liší v mnohotvárnosti použitelných strategií.
U úloh, které lze řešit strategií zohledňování ploch, jsou možnosti značně otevřené, neboť
strategie nevycházejí z úlohy jednoznačně. V tomto smyslu nejsou úlohy tohoto druhu
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homogenní, neboť jim nelze připsat žádný jednoznačný způsob postupu (viz Úloha 1 a Úloha
2 na obrázku pod textem). Oproti tomu úlohy, které ke svému zdolání vyžadují prostorovou
představivost nutněji, vesměs vylučují nasazení těchto strategií, neboť pomocí nich lze
dosáhnout jen částečného úspěchu. Pro úplné vyřešení je nutná prostorově orientovaná
strategie (viz Úloha 3 a Úloha 4 na obrázku pod textem.)

Úloha 1

•

•.mwm
;::mmm

Řešení

Pohled zpředu

Pohled shora

Pohled zprava

Úloha 2

Řešení

Pohled shora

Pohled zpředu

Pohled zprava

Úloha 3

ísPŠs
S
nrS"m\\

m....

mm

má
Řešení

l i l

.v".-. VX

mm

Pohled zpředu

Pohled shora

Úloha 4

14

Pohled zprava
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2.4.

PRŮBĚH NĚMECKÉHO EXPERIMENTU A JEHO
VYHODNOCOVÁNÍ3

Práce a pozorování jednotlivých žáků a žákyň trvala přibližně 90 minut. Každé
pozorování se skládalo ze dvou částí, z nichž každá zabírala přibližně polovinu uvedeného
času:

•

V první části zpracovával účastník experimentu samostatně čtyři výše uvedené

geometrické úlohy (viz obrázky č. 1,2, 3. 4). Žákům byly ústně předány instrukce a dále jim
byla předvedena demonstrativní úloha k nacvičení práce s programem. Potom jim byly
postupně předloženy samotné úlohy se stupňující se obtížností. Čas na zpracování a vyřešení
úloh byl omezen na 45 minut. Pozorovatel zůstal při řešení přítomen, zodpovídal případné
otázky, ale při těžkostech u jednotlivých úloh nezasahoval. Konečná data obsahovaly
výhradně popis akcí při řešení (umístění resp. položení, odebrání resp. odstranění, vymazání
resp. výměna stavebních objektů) a slovní vyjádření pozorovaných žáků, ke kterým byly
explicitně vyzváni.

•

V druhé části vytvářeli pozorovaní žáci samostatně tzv. pojmovou mapu, a to

na základě předložených pojmů, jenž se vztahovaly k těmto problémovým úlohám. Měli tedy
za úkol tyto pojmy seřadit, propojit a opatřit verbalizovanými spojeními. (Analýza druhé části
výzkumu nebyla v tomto článku uvažována ani zohledněna, rovněž výše zmíněné pojmy
nebyly dány k dispozici.) Také pro tuto část dostali žáci k dispozici stejný časový limit 45
minut.

Protokolaci jednotlivých úseků řešení a verbálních komentářů zajišťoval kamerový
zaznam, který zaznamenával zvuk i obraz. Kromě protokolace pomocí kamery byla data
zaznamenávána i ručně pozorovatelem. Ke každému kroku byl přiřazen časový údaj,
umístěný objekt a pozice objektu. Tato technika sloužila jako základ pro efektivní a
automatizované

vyhodnocování.

Jednotlivé

protokoly

kvalitativně i kvantitativně.

podle údajů uvedených v článku M. Pospeschilla a K. Reissové
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bylo

možno

snadno

hodnotit

2.5.

ZÁVĚRY NĚMECKÉHO

EXPERIMENTU

2.5.1. T E O R E T I C K É Z Á V Ě R Y N Ě M E C K É H O

EXPERIMENTU4

Získaná data ukazují zřetelně na vnitřní ale i vnější individuální
problémových

rozdíly při řešení

úloh. Také rozdělení strategií na plošnou, relační a prostorovou

se ukázalo

jako příliš hrubé. Detailní analýza dat ukazuje, že úplný nebo částečný úspěch při řešení
závisí na zohlednění
tohoto prostoru

všech relevantních znaků dané problémové

znaku zavedli autoři termín dimenzionalita,

konfigurace.

Pro

označení

který všechny znaky

spojuje.

Na základě této analýzy pak lze identifikovat různé přístupy k úlohám, jenž jsou dále spojeny
do jednoho fázového modelu učení.
Tento model se opírá o pozorování

konkrétních žákovských řešení již výše

úloh, které se dají přiřadit k určité fázi (popis fází níže). Základem je přitom
analýza dat, která takto dostává i teoretické

kvalitativní

uspořádání.

Tento fázový model učení se zaměřil na dva centrální aspekty pro pojetí
představivosti.

popsaných

prostorové

Jedním z nich je doklad graduální výstavby komplexnosti při zohlednění

objektů, jejich relací a jejich dimenzí. Druhým potom aspekt graduálního přechodu,
zohledňován

nejprve jeden

Odpovídajícím
pro rozpoznávání

způsobem

a následně
rozlišuje

prostorových

zbývajících, výše zmíněných,
1.

Fáze

i více znaků ve smyslu přibývající

také učící model

7+1 fází,

vztahů uvnitř trojdimensionálních

znaků
kdy je

komplexnosti.

resp. fázových

přechodů

objektů (odlišných od tří

strategií).
„1 -

dimenzionalita"

-

uvažovány jako jednodimenzionální
ve vztahu k vyjádření jednotlivých
použití jen jednobarevných

v této jázi jsou

plošné

vlastnosti

a také jsou jen v jedné dimenzi
znaků při rekonstrukci

použity

tělesa (typické je

krychlí).

Jedná se o zohlednění jediného pohledu, kdy si žák jeden z pohledů vybere
a podle něho vyplní stěnu tělesa. Protože kresba zobrazuje 3 dimenze,
zohlednění jednoho z pohledů bez ohledu na ostatní je

považováno

za jednodimenzionální pohled. Žák pokračuje výběrem dalšího z pohledů,

S|

kurzívou psané pasáže představují překlad z článku M. Pospeschilla a K. Reissové: Phasenmodell
ch entwickelnder Problemlosestrategien bei ráumlich-geometrischem Material
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ale pomocí použití jednobarevných krychlí nemůže dojít ke správnému
vyplnění druhé stěny, aniž by došlo k porušení předchozí stěny. Žák tedy
nedojde ke správnému výsledku.

2.

Fáze „I % - dimenzionalita"

- zde jsou plošné

uvažovány jako jednodimenzionální,
nebo i více jiných

dimenzí,

stále ještě

ale dotyčný zjišťuje, že existuje

na základě

(upřednostňování jednobarevných

vlastnosti

nichž jsou

krychlí zůstává

objekty

jedna

zařazovány

zachováno).

V této fázi si žák sice uvědomuje přítomnost více dimenzí, ale není schopen
tuto vědomost převést při doplňování krychlí. Je to patrné u rohových
krychlí, kde žák vyměňuje krychle podle pohledu, který právě zohledňuje,
ale není schopen vybrat vícebarevnou krychli.

3.

Fáze

„1

3

á - dimenzionalita"

rozeznává jako dvojdimenzionální,

- plošné
používá

vlastnosti

také vícebarevné

již

zkoumaný
krychle,

stále není možno mluvit o druhé úrovni, neboť ta zde neplní primární
(výběr vícebarevných

ale
roli

krychlí není prvotní a správný).

Žák již vnímá 2 pohledy na těleso, ale vícebarevnou krychli vybírá jen
v některých případech a ne vždy dekóduje správnou barevnost těchto
krychlí.

4.

Fáze „2 - dimenzionalita"

znaky dvojdimenzionálně
odpovídajících
objevují jen

objektu

- v této fázi účastník

rozeznává

plošné

a zohledňuje adekvátně obě perspektivy při výběru
(tato fáze umožňuje

vyřešení

úloh, ve kterých

se

krychle).

V této fázi žák většinou opět začne zohledněním jediného pohledu, ale
při dalším postupu vybírá záměrně vícebarevné krychle na místa, kde je
třeba zohlednit více pohledů, a daří se mu po určité době správně dekódovat
potřebné barvy.
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Další fáze (5 - 7) se týkají řešení úloh, které se v mém experimentu nevyskytují. Jedná
se o úlohy, v nichž jsou použity kolmé trojboké hranoly. Proto se o těchto fázích jen stručně
zmíním (k dokreslení německého experimentu), ale neuvedu přesný a podrobný popis či
příklady.

5.

Fúze „2 'A - dimenzionalita"

- v této fázi se opět již vědomě operuje

se dvěma pohledy a objevují se zde navíc první informace o hloubce. T a j e
charakterizována použitím kolmých hranolů. Žáci při rekonstrukci tělesa
sice hranol použijí, ale neuvědomují si jeho vlastnosti.
6.

Fúze „2 3A - dimenzionalita"

- žúk zjišťuje, že určitá zobrazení hranolů

s trojúhelníkovou podstavou obsahují jakési informace o hloubce, ale tyto
informace není ještě schopen správně dekódovat, a proto ani správně umístit
hranol do obrázku tělesa.
7.

Fúze „3 - dimenzionalita"

- v této fázi jsou objekty vnímány jako

trojdimensionální i v závislosti na všech jejich vlastnostech. Hranoly jsou
tedy správně umisťovány podle jednotlivých pohledů.

8.

Zvláštní fází je fáze „Zkoušení",

která se vyskytuje také poměrně často.

Zde není možno vysledovat určitou strategii, nebo se jedná o přechod mezi
dosud bezvýslednou a novou strategií. Je pro ni charakteristická častá
výměna krychlí na stejných pozicích, či nejistota ve výběru krychlí.
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2.5.2. E M P I R I C K E P Ř Í K L A D Y N E M E C K E H O

EXPERIMENTU

Empirické příklady k fázím 1 - 4 na základě výše popsané úlohy 1 jsou uvedeny
v následující tabulce. Nejedná se zde o překlad, ale o rekonstrukci postupu, kterou jsem
provedla na základě obrázků uvedených v článku. Kromě zobrazení empirického postupu
(pod každou z krychlí je udán počet provedených kroků) je zde zařazen podrobný popis.
Správná konfigurace tělesa je uvedena nad tabulkou.

Popis

Empirický příklad

O 1 - dimcnzionalita - Elisa si vybrala pohled
Elisa

shora a bez ohledu na ostatní pohledy vyplnila horní
stěnu krychle. Dále se zadívala na boční pohled a
vyplnila spodní řadu této stěny, potom se však zadívala
na pohled čelní a vyměnila přední z bočních krychlí
podle pohledu zpředu. Pokračovala umístěním dolní

4. Zug

9. Zug

16. Zug

19. Zug

krychle podle pohledu zpředu (špatně určila její barvu)
a výměnou horní levé krychle podle pohledu zpředu.
Dále vyměňovala krychle podle toho, který pohled
právě uvažovala. Díky použití jen jednobarevných
krychlí však nemohla dospět ke správnému výsledku.
©

1 % -

dimcnzionalita -

Edwin

začal

Edwin

rekonstrukci dolní řadou podle pohledu zpředu. Potom
doplňoval stěnu podle pohledu zprava, barvy u horních
krychlí však vybíral z jiných pohledů (pohled zpředu a
shora). To je náznak vědomosti o jiných pohledech, ale
ty

nejsou

spojeny

do jedné

vícebarevné

3. Zug

krychle.

Pokračoval doplněním pohledu shora (opět u přední
vybral barvu podle pohledu zpředu) a výměnou boční
krychle (pravé horní) podle pohledu zprava. Opět
nemohl dojít ke správnému výsledku.
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10. Zug

14. Zug

Empirický příklad

Popis
©

1 V, - dimcnziunalita

Igor

nejprve

doplňoval přední stěnu. Na místě pravé horní krychle

Igor

použil vícebarevnou krychli se správnými barvami, ale
špatným natočením. Dolní pravá krychle však zůstala
až do ukončení

úlohy jednobarevná.

Dále doplnil

boční a horní stěnu. Na místa rohových krychlí vybral
opět

krychle

jednobarevné,

barvu

vybíral

podle

4. Zug

8. Zug

pohledu zpředu a zprava. V důsledku zohledňování
těchto pohledů měnil i natočení vícebarevné krychle.
Pro tuto krychli nakonec nalezl správné

natočení.

Z důvodu použití jednobarevných krychlí na místech
krychlí

rohových

opět

nedospěl

ke

10. Zug

správnému

výsledku.
O 2 - dimenzionalita - Frank začal vyplněním
přední stěny jednobarevnými krychlemi. Potom ale
pravé krychle vyměnil za vícebarevné - spodní vybral
správně,

horní

s nevyhovujícími

barvami.

Frank

Dále

vyměnil levou horní krychli za krychli vícebarevnou
na základě zohlednění pohledu shora. Doplnil zbylá
místa jednobarevnými krychlemi podle pohledu zprava

6. Zug

8. Zug

12. Zug

14. Zug

a následně podle pohledu shora. Vyměnil poslední
jednobarevnou rohovou krychli za vícebarevnou (se
správnými

barvami

na krychli,

kde

bylo

i natočením)
třeba

a

zohlednit

soustředil

se

všechny

tři

pohledy a kterou při prvním pokusu špatně určil.
Objevil správnou kombinaci barev i správné natočení.
Dospěl tedy ke správnému řešení.
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2.5.3. F Á Z O V Ý M O D E L K Ó D O V Á N Í Z N A K Ů U N Ě M E C K É H O
EXPERIMENTU5

S přibývajícím zohledňováním informací o hloubce při fázovém modelu učení je
spojen vývojový model kódování znaků. Ukazuje se, jak se zohledňováním dodatečných
dimenzí

roste

prostor

znaků

a

jak

se počáteční

izolované

zohlednění

jednotlivých

samostatných znaků (sekvenčně) mění v současné zohlednění většího počtu znaků (paralelně).
Odpovídajícím způsobem vzhledem k řešeným úlohám rozlišuje model následující jednotlivé
(samostatné) znaky:

•

Poloha,

respektive

pozice

v prostoru

sestavovaného

tělesa

(vlevo/vpředu/dole až k vpravo/vzadu/nahoře),
•

Barva (žlutá, zelená, červená, modrá, „bílá"),

•

Uspořádání několika objektů vzhledem k hloubce (vedle sebe, nad sebou,
za sebou),

•

Tvar (prostorové znaky krychlí, hranolů a složených těles),

•

Orientace jednotlivých objektů (orientace krychličky nebo hranolu),

Ačkoliv zde uvedené znaky nejsou na sobě závislé, slouží přesto značení různých fází
v

učícím procesu. Při kombinaci s fázovým modelem učení vzniká spojující souhrnný model,

který dokumentuje změnu komplexity a nárůst paralelního kódování.

Souvislost mezi fázovým modelem učení a fázovým modelem kódování znaků
ukazuje následující tabulka:

P°dle údajů z článku M. Pospeschilla a K. Reissové
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Znaky

Učící fáze
1-1)

1 %-D

1 3/4-D

2-D

2 %-D

2 -Vi-D

3-1)

Poloha

©

©

©

©

©

©

Barva

©

©

©

©

©

Uspořádání

©
©

©
©
©

©

©

©

©

Tvar

©

©

©

©

©
©

©

©

Orientace

©

©

©

©

©

©

©

Kódování

sekven.

sekven.

sek./par.

paralel.

paralel.

paralel.

paralel.

Tabulka č. 1
Vysvětlivky:

„ © " - znak není vůbec zohledňován; strategie ignoruje tento znak;

„©" - znak

je zohledňován do

té míry, kterou umožňuje tato fáze;

strategie je pro znak dostačující;
„ © " - znak je zohledněn v celé své komplexnosti; strategie zohledňuje
znak cílevědomě
Pro zpřehlednění je dělící pásmo tvořené symbolem „ © " podbarveno odstínem šedé
barvy

Jak ukazuje tabulka č. 1 jsou znaky poloha, barva a uspořádání zohledňovány již
v

prvotních učících fázích. Dlouhou dobu však zůstává bez povšimnutí znak orientace. První

náznaky paralelního kódování znaků se k tomu objevují teprve od fáze 1 VA-D. Pokrokové
táze (od 2 3/i-D) se oproti tomu odlišují primárně v rozvoji znaků tvar a orientace a kódují
rovněž komplexní kombinace znaků.
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3.

ZHODNOCENÍ NĚMECKÉHO EXPERIMENTU

Podle mého názoru je experiment provedený M. Pospeschillem a K. Reissovou je
velmi zajímavý. Ukazuje jeden ze způsobů, jak vhodně využít a zařadit výpočetní techniku
do hodin matematiky. Podobné aktivity mohou navíc působit jako silný motivační prvek,
který žáka povzbudí do další práce. Žáci totiž úlohy řešené pomocí počítače většinou vnímají
spíše jako hru.
Vzhledem

k velkému

experimentálnímu

vzorku

dovoluje

německý

experiment

vyvozovat obecné závěry týkající se strategií i typických přístupů k řešení podobných úloh.
Použití počítačového programu při zkoumání prostorové představivosti přináší mnohé
výhody, ale samozřejmě i nevýhody (podrobněji se o tom zmíním v kapitole č. 9.1).

Domnívám se ovšem, že by pro rozvoj prostorové představivosti bylo přínosnější,
kdyby žáci neměli při řešení úloh k dispozici drátěný model rekonstruovaného tělesa. Byli by
totiž nuceni si požadované těleso i představit. Schopnost představit si objekt na základě
různých podnětů, v tomto případě na základě půdorysu, bokorysu a nárysu, je velmi důležitá.
Tyto pohledy se často objevují i v úlohách z praxe, zaměřených na výpočet povrchu a objemu
těles, a později jsou hojně využívány v látkách probíraných na technicky zaměřených typech
středních škol.

Dalším obohacením počítačového programu by mohla být možnost vytvářet i tělesa
odlišná od „krychlového" typu. která byla použita při experimentu. Bylo by to podle mne
rovněž přirozenější, než použití kolmých trojbokých hranolů. Zde by důležitou roli hrála opět
nutnost si stavěné těleso představit na základě jednotlivých pohledů. V mnoha případech se
Potom stává, že úloha nemá jediné řešení, což může vést k diskuzi žáků nad daným
Problémem a k upevnění některých poznatků o trojdimensionálních objektech.
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III. P R A K T I C K Á

4.

ČÁST

POJETÍ EXPERIMENTU A TEORIE ÚLOH

Také mne zaujala myšlenka zaměřit výzkum prostorové představivosti na zkoumání
schopností rozpoznat prostorové vlastnosti a vztahy mezi statickými objekty. Zaměřila jsem
se, stejně jako autoři německého experimentu, na schopnost měnit dvojrozměrné pohledy
v trojrozměrné. Na rozdíl od výše uvedeného výzkumu však nebylo úkolem převést dvou
rozměrné pohledy na trojrozměrné pohledy, ale na skutečná tělesa. Odpovídajícím způsobem
jsem proto změnila způsob průběhu experimentu i materiál. Při popisech řešení jsem použila
číslování, které lépe znázorňuje postup žáka než obrázky použité v německém experimentu.

4.1.

M A T E R I Á L P O U Ž I T Ý PŘI

EXPERIMENTU

Ve svém experimentu jsem místo počítačového programu použila soubor krychli
s různobarevnými stěnami, s kterými účastnící experimentu mohli libovolně manipulovat a
s kterých sestavovali těleso v reálném prostoru.
Krychle byly vyrobeny tak, že protilehlé stěny měly vždy shodnou barvu. K obarvení
stěn krychlí jsem použila čtyři barvy - červenou, žlutou, modrou a zelenou. Soubor krychlí
obsahoval několik druhů kostek. Jednak zde byly krychle jednobarevné, krychle dvoubarevné
(Plášť krychle byl obarven jednou barvou a podstavy jinou) a tříbarevné (každé dvě protější
stěny byly vybarveny jinou barvou). Podrobnější popis a počet jednotlivých krychlí obsahuje
Příloha č. 3.

Vzhledem k odlišnosti materiálu použitého při experimentu, bylo nutno zásadně
změnit princip úloh i ostatní podmínky při experimentu. To přineslo rovněž určité těžkosti
P " koncipování nového experimentu, přesněji při odhadování obtížnosti úloh, stanovování
nutných pomůcek a při rozhodování o všeobecných podmínkách při experimentu. Proto jsem
ne
v

j p r v e provedla předexperiment (podrobněji viz kapitola č. 5), v němž jsem prověřila vše

ýše zmiňované.
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4.2.

POPIS ÚLOH

Žáci řešili celkem čtyři úlohy. K dispozici měli soubor krychlí a samostatné obrázky
pohledů zpředu, shora a z pravé strany. Na základě těchto pohledů se potom snažili sestavit
odpovídající těleso. Zadání jednotlivých úloh jsem se snažila koncipovat tak, aby byly žáci
pozitivně motivováni a měli pocit důvěry ve své schopnosti.

Úloha 1 (Zadání v příloze č. 1.1)
Žáci měli k dispozici zadání úlohy na samostatném listu A6 a dále tři samostatné
obrázky pohledů. V této úloze byl na každém z obrázků čtverec, pod nímž se nacházelo
pojmenování pohledu. Žáci měli za úkol najít takovou krychli, která by odpovídala
jednotlivým pohledům. Ověřovala jsem si tak, zda žáci chápou pojmy pohled shora, zpředu a
zprava.

Zajímalo

mne

rovněž,

zda

dotazovaní

určí

krychli

na

základě

postavení

do požadované polohy, n e b o j í m bude stačit správná barevnost krychle.
V druhé části této úlohy (úloha 1 b) byla provedena změna pohledů. Nad obrázky
z první části úlohy byly položeny obrázky pozměněné - pohled shora se stal pohledem
zpředu, pohled zpředu pohledem zprava a pohled zprava pohledem shora (viz příloha č. 1.1).
Jednalo se tedy o stejnou krychli, jen jinak natočenou. Zajímalo mne, zda žáci tuto shodu
odhalí ihned, zda krychli budou muset natočit nebo budou hledat jinou.
Část b jsem zařadila proto, abych připravila žáky na úlohu 2 (resp. její část b), kde se
otáčelo celým tělesem. Tato část také spojovala schopnost otáčení tělesem a schopnost
převádět dvojrozměrné zobrazení na třírozměrné těleso.

Úloha 2 (Zadání v příloze č. 1.2, správné řešení v příloze č. 5)
Zde měli žáci k dispozici opět zadání úlohy na listu A6 a samostatné obrázky pohledů
zpředu, shora a zprava. Tato úloha již vyžadovala sestavování tělesa. Jednalo se o kvádr,
jehož výška byla 1 krychle, šířka 3 a hloubka 2 (pro zjednodušení budu dále používat symbol
^ 3 x 2 , první rozměr vždy označuje výšku, druhý šířku a třetí hloubku tělesa). Pohled zpředu
tedy tvořil obdélník 1x3, pohled zprava obdélník 1x2 a pohled shora obdélník 2x3. Zde již
museli účastnící experimentu zvolit nějaký postup pro zohledňování jednotlivých pohledů.
Zajímalo mne, zda žáci budou schopni si v mysli představit dané těleso a na základě toho
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správně posoudit jednotlivé pohledy. Rovněž jsem pozorovala pořadí vybíraných pohledů, či
zda těleso vzniká současným zohledněním všech pohledů.
Nad obrázky pohledů z první části jsem položila v druhé části stejné pohledy, ale
otočené o 90°. Těleso, které bylo nutno sestavit mělo tedy konfiguraci 3x1x2. Změnila jsem
označení původních pohledů takto: pohled shora (2x3) se stal pohledem zprava (3x2). pohled
zprava (1x2) pohledem shora(2xl) a pohled zpředu změnil konfiguraci z 1x3 na 3x1.
Zajímalo mne, zda žáci budou stavět nové těleso, či jím pouze otočí.

Úloha 3 (Zadání v příloze č. 1.3, správné řešení v příloze č. 5)
Žáci měli k dispozici zadání úlohy na listu A6 a jednotlivé obrázky pohledů.
Sestavovaným tělesem měl být dvoupatrový kvádr s konfigurací 2x3x2. Pohled zpředu byl
zobrazen jako kvádr 2x3, pohled zprava jako čtverec 2x2 a pohled shora jako obdélník 2x3.
Zde mne zajímalo, jak se účastníci experimentu vyrovnají s „druhým patrem" tělesa
zobrazeným v pohledech zpředu a zprava, a které krychle umístí do spodního patra tělesa.
Velkou roli opět sehraje schopnost představit si sestavované těleso, ať již před zahájením
stavby nebo v jejím průběhu. Podle toho se bude odvíjet i tvar postaveného tělesa. Záměrně
jsem umístila na pozici rohové krychle v horním patře tělesa pouze dvoubarevnou krychli
(červený plášť, zelené podstavy) a zjišťovala jsem, zda budou mít žáci problémy s identifikací
této krychle. Zajímalo mne i to, zda žáci použijí stejný postup jako v úloze předchozí (v úloze
2), či dobrovolně nebo z donucení postup změní.

Úloha 4 (Zadání v příloze č. 1.4, správné řešení v příloze č. 5)
Před žáky jsem opět umístila zadání úlohy na listu A6 a jednotlivé obrázky pohledů.
Tato úloha byla nejobtížnější, neboť vyžadovala sestavení nejnáročnějšího tělesa. Jednalo se
o krychli s konfigurací 3x3x3. Opět zde záleží na schopnosti přestavit si požadované těleso
Před zahájením stavby nebo v jejím průběhu. Zajímalo mne, zda žáci využijí osvědčené
Postupy

z

minulých úloh, či použijí nové a nevyzkoušené postupy. V prvním případě pro ně

nebude zřejmě úloha až tak obtížná.
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5.

5.1.

PRŮBĚH

PŘEDEXPERIMENT

PŘEDEXPERIMENTU

Před vlastním výzkumem jsem provedla s malým počtem žáků předexperiment,
ve kterém jsem zjišťovala, zda zvolené úlohy nejsou příliš obtížné nebo naopak příliš
jednoduché, zda je text zadání úloh a obecných pokynů žákům srozumitelný. Dále jsem
prověřovala, zda budou žáci při svém řešení potřebovat nějaké pomůcky (obrázek tělesa
v rovnoběžném promítání, model tělesa, možnost manipulace s jednotlivými pohledy apod.).
Rovněž jsem zjišťovala časovou náročnost řešení a poznamenávala si postupy řešení žáků.

Předexperiment jsem provedla na ZŠ Ohradní. Žáci 5. - 8. tříd byli vybráni náhodně
z dobrovolníků a po konzultaci s vyučujícími tak, aby byli zastoupeni žáci s různým
prospěchem z matematiky. Úlohy řešili individuálně a každého z nich jsem při práci sledovala
(Zadání úloh předexperimentu viz. příloha č. 2). Úlohy řešili celkem čtyři žáci - Martina,
Jitka, Antonín a Pavel.
Martina měla hned od počátku možnost jakkoliv manipulovat s obrázky pohledů, měla
k dispozici obrázek tělesa ve volném rovnoběžném promítání a model tohoto tělesa. Všechny
úlohy začala řešit tak, že se snažila nastavit obrázky pohledů do nejvýhodnější pozice.
Vybrala jednu z jednobarevných krychlí, na tu položila obrázek pohledu shora, zpředu opřela
pohled zpředu a z pravé strany opřela pohled zprava. Nyní pro ni byly všechny úlohy triviální,
nebot jen mechanicky vybírala krychle, aby odpovídaly vzoru. Úlohy tedy řešila i velmi
r

yehle a bez sebemenšího zaváhání i u nejtěžší úlohy. Na mou otázku, zda by bylo hodně

obtížné řešit úlohu, kdyby neměla možnost manipulovat s pohledy, odpověděla kladně. Když
Jsem se dotázala, jak by úlohu řešila v takovém případě, odpověděla, že by si pravděpodobně
vybrala jeden z pohledů a po jeho postavení by kostky opravila podle pohledů ostatních.
Jitka měla k dispozici opět obrázek tělesa ve volném rovnoběžném promítání i model
tělesa. Manipulaci s obrázky pohledů jsem však omezila jen na natáčení a pohyb na ploše
st

olu. U první úlohy žádné z možností nevyužila. Zohledňovala ihned všechny pohledy a

P n s t a vbě nepotřebovala žádnou opravu. Při řešení druhé úlohy si nejprve prohlédla model
tělesa, potom k sobě přisunula pohled zpředu a shora, který ještě natočila kolmo k pohledu
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zpředu. Začala stavět dolní patro tělesa, potom se zaměřila na patro druhé. U něj hned
kontrolovala i pohled shora. Při umístění horní rohové krychle vybírala nejprve kostky
vyhovující pohledům zprava i zpředu, teprve potom zohlednila i pohled shora. Stejným
způsobem pokračovala při řešení poslední úlohy s t í m rozdílem, že nad obrázek pohledu
zpředu umístila obrázek pohledu shora. Na otázku, zda by bylo obtížné řešit poslední dvě
úlohy bez možnosti manipulace s pohledy, odpověděla kladně. Podle jejích slov měla i za této
pomoci problémy při kombinaci jednotlivých pohledů, což jsem mohla na základě pozorování
potvrdit.

Antonínovi nebyly poskytnuty žádné pomůcky, neměl možnost ani manipulovat
s obrázky pohledů. Přesto všechny úlohy vyřešil bez jediné chyby. Neměl žádné problémy
s kombinací jednotlivých pohledů. Začínal vždy celým pohledem zpředu, u horních kostek
zohlednil i pohled shora, u rohových pohled zprava,v nejvyšším patře pohled shora i zprava, a
dále pokračoval pohledem zprava. Stavbu dokončil doplněním tělesa a pohledu shora.
Pavel rovněž neměl k dispozici žádné pomůcky a nemohl ani hýbat s obrázky pohledů.
První úlohu vyřešil bez problémů, zohledňoval všechny pohledy a stavba vznikla bez jediné
opravy či výměny krychle. V druhé úloze.nejprve postavil dolní patro (nejprve pohled zpředu.
Potom pohled zprava, opravil rohovou krychli, aby vyhovovala pohledům zprava i zpředu a
doplnil patro náhodnými krychlemi). Pokračoval stejným způsobem při stavbě druhého patra,
vůbec však nesledoval pohled shora. Ten zohlednil až po dostavění tvaru tělesa, kdy postupně
vyměňoval nejprve zadní krychle, potom opravil pravé krychle podle pohledu shora a
nakonec přední krychle.
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5.2.

ZÁVĚRY Z VYHODNOCENÍ

PŘEDEXPERIMENTU

Po vyhodnocení předexperimentu jsem dospěla k následujícím závěrům (viz níže),
podle nichž byly upraveny texty obecných pokynů i zadání úloh, výzkum doplněn o nové
úlohy i úkoly a dále byly změněny podmínky při jejich řešení:
Text obecných pokynů i texty zadání úloh (viz příloha č. 2) byly nedostačující, neboť
jsem často musela zadání znovu vysvětlovat a pokyny dále rozvádět. Vypracovala jsem tedy
texty mnohem podrobnější a podle mého názoru i srozumitelnější (viz příloha č. 1). Obecné
pokyny dostanou žáci při vlastním experimentu k dispozici na zvláštním listě, který zůstane
ležet vedle nich. Dále bude nejprve žákům předložen text zadání jednotlivých úloh, a teprve
Potom jim budou ukázány obrázky jednotlivých úkolů. Žáci tak budou nuceni si zadání
nejprve přečíst, což při předexperimentu mnozí nečinili a při řešení se tedy častěji ptali či
požadovali další vysvětlení. Snažila jsem se tak co nejvíce omezit ústní pokyny, aby všichni
žáci měli pokud možno stejné instrukce, a tím i stejné podmínky.
Pro experiment vyberu žáky pátých a osmých tříd ZŠ. Zamyslela jsem se i
nad otázkou, jak úlohy ztížit, aby mohly být použity i pro starší věkové skupiny (více o tom
uvedu v kapitole č. IV). Bylo by tedy možné princip úloh používat i na střední škole a pouze
zvyšovat jejich obtížnost. Úlohy by se mohly stát jedním z prostředků pro soustavné rozvíjení
prostorové představivosti žáků na základních i středních školách.
Žáci dostanou možnost se před samotným řešením úloh seznámit se souborem krychlí
a

prohlédnout si jednotlivé druhy a barevná provedení. Jednotlivé druhy také na začátku

každému z žáků popíši a jejich zástupce ukáži.
Dále na začátek výzkumu zařadím jednoduchou úlohu, která mi při vlastním
experimentu umožní zkontrolovat, zda žáci pochopili zadání úloh a rozumějí jednotlivým
Pojmům, jež se v textech zadání úloh objevují, např. těleso, sestavit těleso, pohled zpředu,
zprava, shora.

K úloze číslo 1 předexperimentu (ve vlastním výzkumu číslo 2) připojím další úkol,
který prověří schopnost s postaveným tělesem manipulovat a všímat si změn pohledů.
Pohledy z této úlohy jsem tedy otočila o 90° vlevo a přejmenovala dva z nich následovně:
Pohled shora se stal pohledem zprava, pohled zprava se stal pohledem shora. Postavené těleso
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tedy stačilo postavit tak, aby levá stěna tvořená dvěma krychlemi se stala podstavou tělesa, a
úkol byl splněn. Využila jsem zde toho, že protilehlé stěny krychlí měly vždy stejnou barvu.

Úlohy číslo 2 a 3 předexperimentu není nutné měnit a jejich obtížnost vyhovuje
vybraným věkovým skupinám. Po zařazení jednoduché úlohy na začátek experimentu u nich
došlo jen ke změně číslovaní na čísla 3 a 4.
Žákům nebudou na počátku řešení předloženy žádné pomůcky a nebude jim ani dána
možnost s jednotlivými pohledy manipulovat, jen je budou moci přerovnat. V případě, že
budou mít při řešení obtíže nebo si nebudou vědět rady. mohou požádat o pomoc ve formě
právě výše zmíněných pomůcek či možnosti manipulovat s obrázky pohledů.
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6.

6.1.

EXPERIMENTÁLNÍ

EXPERIMENT

VZOREK

Experimentu se zúčastnilo celkem 16 žáků základní školy. Z toho bylo 8 žáků páté
třídy (jednalo se o třídu 5.A ze ZŠ Ohradní) a 8 žáků osmých tříd (zde se jednalo o čtyři žáky
třídy 8.B a čtyři žáky třídy 8.C ze ZŠ Campanus, Jírovcovo náměstí). Na ZŠ Ohradní
experiment probíhal dne 6. 3. 2001 dopoledne v místnosti Žákovské knihovny. Žáci zde měli
skvělé podmínky, neboť tato místnost je z části zařízena jako herna - je tedy patřena koberci,
stoly, lavičkami i pódiem, kde se konají žákovská představení. Experiment na ZŠ Campanus
Probíhal s žáky 8.B dne 12. 3. 2001 dopoledne, s žáky 8.C dne 14. 3. 2001 opět dopoledne.
v

obou případech jsme měli k dispozici kabinet, kde jsme seděli u jednoho ze stolů učitelů.
Žáci byli vybíráni náhodně z dobrovolníků a po konzultaci s vyučujícím tak, aby byl

vzorek každé věkové skupiny prospěchově různorodý. Nebyly předem stanoveny žádné
Požadavky na složení vzorku, tedy na počet chlapců a dívek.

6.2.

PRŮBĚH

EXPERIMENTU

Celý experiment jsem koncipovala jako kvalitativní analýzu. Nezajímalo mě tedy, zda
Zaci

dospěli k nějakému konečnému řešení, ale zaměřila jsem se na to, jakým způsobem

k výsledku dospěli. Zajímalo mě tedy, jaký postup zvolili v jednotlivých úlohách i jak se
Aspirovali předchozími postupy v úlohách následujících. Pracovala jsem tedy s jednotlivými
zaky samostatně a poznamenávala si vše, co by bylo možné později použít při vyhodnocování
ex

Perimentu - např. doba, po kterou žáci řešili úlohu, výběr pohledů a pořadí, v němž

Jednotlivé vybrané pohledy řešili, způsob sestavování těles, nalezení
schopnost a způsob jejich opravy, změny postupů u následujících úloh atd.
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vlastních

chyb,

Nejprve jsem každého z žáků informovala o tom, že experiment je předmětem mé
diplomové práce a že jeho výsledky v žádném případě nesouvisí s jejich hodnocením ve škole
nebo přímo v matematice. Dále mne zajímaly následující informace o jednotlivých žácích:
•

křestní jméno

•

věk

•

třída a škola

•

zájmy

•

známka z matematiky (podle poslední klasifikace)

•

obliba matematiky podle stupnice:
1 - velmi oblíbená, 2 - oblíbená, 3 - průměrný zájem,
4 - spíše neoblíbená, 5 - rozhodně neoblíbená

•

preferování oblastí matematiky: aritmetika, geometrie

Následně jsem účastníky experimentu seznámila se souborem krychlí před nimi a
Položila před ně list s obecnými pokyny. Upozornila jsem je, že pro řešení úloh není stanoven
zadný časový limit. Potom jsem zahájila samotný výzkum a postupně jsem předkládala zadání
úlohy a obrázky pohledů. Poznamenávala jsem si průběh řešení, použité pomůcky i postupy
sestavování. Na závěr jsem s žáky vedla řízený rozhovor, v němž mě především zajímalo:
•

pocity při řešení

•

míra obtížnosti úloh - opět jsem pro její stanovení zvolila stupnici:
1 - velmi lehké, 2 - lehké, 3 - středně obtížné, 4 obtížné, 5 - velmi obtížné

•

řešení podobných úloh minulosti

•

zařazení podobných úloh ve vyučování

Zápisy všech informací, postupů řešení, použití pomůcek jednotlivých účastníků
ex

Perimentu i závěry celého experimentu a předkládám v následujících kapitolách (jedná se

° kapitoly Č. 7 a 8).
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6.3.

P O D M Í N K Y Ž Á K A PŘI E X P E R I M E N T U

V předexperimentu jsem se snažila zjistit, jak jsou jednotlivé úlohy obtížné, které
pomůcky je třeba žákům poskytnout a v jakých podmínkách se žákům pracuje nejlépe.
Na základě vyhodnocení těchto poznatků jsem tedy stanovila podmínky žáka při řešení
jednotlivých úloh:

Úlohy řešil vždy jen jeden žák a sledovala jsem ho v prázdné místnosti, kde ho
při řešení nikdo nemohl rušit. Na stole byl připraven soubor krychlí, s kterým jsem ho
seznámila a popsala jednotlivé druhy. Dále jsem před účastníka předložila obecné pokyny.
Při nejasnostech jsem ještě ústně vysvětlila princip úloh, nesměla jsem mu však dát více
informací, než obsahovaly obecné pokyny. Potom jsem začala zadávat jednotlivé úlohy a
Pečlivě si zaznamenávala postupy a časové údaje. Žáci měli možnost seřadit si obrázky
pohledů jakýmkoliv způsobem, nesměli je ovšem natáčet nebo přikládat k tělesu..

Když žák začal úlohu řešit špatně a princip úlohy viditelně nepochopil ani po dvou
minutách, opět jsem se mu ústně snažila objasnit úlohu. Pokud ani další vysvětlení nevedlo
k jednomu ze správných postupů sestavování, dala jsem žákovi k dispozici obrázek tělesa
ve volném rovnoběžném promítání (Příloha č. 4.1). Po uplynutí dalších dvou minut jsem
obrázek vyměnila. Tentokrát bylo již zmíněné těleso rozčleněno i na jednotlivé krychle
(Příloha č. 4.2). Předpokládala jsem, že ani tyto pomůcky některým účastníkům experimentu
nebudou stačit pro správné vyřešení úlohy. Těmto žákům jsem povolila pomocné manipulace
s obrázky pohledů. Po dalších dvou minutách tedy bylo žáku dovoleno natáčet obrázky
Pohledů. Poslední pomocí byla možnost přikládat jednotlivé pohledy k sestavovanému tělesu.
Intervaly, v kterých byly žákům poskytovány jednotlivé pomoci, byly stanoveny
na základě analýzy výsledků předexperimentu. Pokud problémy nastaly v průběhu řešení
úlohy, volila jsem pomoc na základě svého uvážení.
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6.4.

HYPOTÉZY

Předpokládala jsem, že všichni žáci dospějí ke správnému řešení, tedy že všichni
postaví tělesa vyhovující zadaným pohledům.

Domnívala jsem se, že při hledání krychličky v úloze 1 (zadání v příloze č. 1.1)
nebudou mít žáci žádné problémy. Po změně pohledů většina rozpozná, že se jedná o stejnou
krychli, ale pravděpodobně budou muset krychli natočit tak, aby mohly vyzkoušet správnost
umístění barev.

U úlohy 2 by mohly nastat menší obtíže, když si žáci nebudou schopni těleso
Představit. Někteří z žáků tedy budou potřebovat pomůcky ve formě obrázků těles ve volném
rovnoběžném promítání (viz příloha 4). Už zde se pravděpodobně projeví nedostatečně
rozvinutá prostorová představivost některého z žáků, který k sestavení tělesa využije všech
pomůcek. Předpokládala jsem, že někteří žáci budou schopni zohlednit všechny tři pohledy na
těleso zároveň, ale většina bude uvažovat tělesa jen z jednoho pohledu, a proto budou muset
tito žáci opravovat rohové krychle.
Po změně

pohledů

si většina žáků uvědomí, že vzniklé těleso stačí

otočit.

Nedomnívala jsem se, že někdo z žáků bude těleso stavět znovu, neboť při obdobné změně
Pohledů v úloze 1 se jednalo o stejné objekty. Žáci se tedy opět budou snažit s tělesem otáčet
stejným způsobem jako v úloze 1.

Předpokládala jsem, že v úlohách 3 a 4 budou žáci stavět kvádr a krychli, tedy
»krychlová" tělesa (tělesa skládající se z jednotlivých krychlí s konfigurací krychle nebo
kvádru). Tyto tělesa si totiž podle mého předpokladu představí při pozorování zadaných
Pohledů na požadované těleso. Rovněž zde budou žáci, kteří budou potřebovat pomůcky,
Zv

láště při přechodu od stavby Jednopatrového" tělesa v úloze 2 k „dvoupatrovému" tělesu

v

úloze 3. I u těchto dvou úloh se budou řešení lišit v závislosti na tom, kolik pohledů

na

těleso bude žák schopen uvažovat zároveň.
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7. P R O T O K O L Y O Ř E Š E N Í Ú L O H

ŽÁKY

Následující dvě podkapitoly obsahují protokoly o řešení úloh žáky 5. a 8. ročníku.
Nejprve jsou uvedena jména a základní údaje o jednotlivých žácích. Následuje popis postupu
řešení u každé z úloh. Pro názornost jsem popis postupu doplnila obrázkem stavěného tělesa a
jeho pole očíslovala. Čísla v jednotlivých polích označují, v kterém kroku žák na toto místo
umístil krychli s požadovanou barvou. Na závěr jsou zařazeny informace získané z řízeného
rozhovoru s jednotlivými žáky a mé vlastní poznámky z pozorování.

Do přílohy č. 6 jsem zařadila několik fotografií, které byly pořízeny při řešení úloh
žáky.
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PROTOKOLY

O ŘEŠENÍ

Ú L O H Ž Á K Y 5. R O Č N Í K U

MICHAL
TOMÁŠ A.
IVETA
JAROSLAV
JANA
TOMÁŠ B.
YUTO
ELIŠKA
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MICHAL
10 let, pravoruký, zájmy: hry na počítači
Známka z matematiky: 2

Obliba matematiky: 1, upřednostňuje aritmetiku, nebaví ho řešení problémů

Úloha!
Tuto úlohu

vyřešil

bez sebemenších

problémů a krychli postavil

do

pozice

odpovídající popisu. Když byly pohledy vyměněny, oznámil, že se jedná o stejnou krychli, a
postavil ji do požadované polohy.

ÚIoha2
Zahájil ji otázkou, zda má těleso stát či ležet. Byl mu jen zopakován pokyn: „Sestav
těleso tak, aby odpovídalo pohledům zprava, shora a zpředu." Hned nato začal stavět, a to
Pohled zpředu z pravé strany, u rohové krychle se ohlížel i na pohled zprava, a pokračoval
Pohledem zprava. Nedbal při tom vůbec na pohled shora. Před dokončením pohledu zprava
vše zbořil a začal znovu. Teď byl pro něho hlavní pohled shora, ale zároveň sledoval i
všechny ostatní pohledy. Vybíral tedy kostky, které vyhovovaly všem pohledům a jen jimi
Pootočil do správné pozice.Sestavil nyní těleso bez jediné opravy.

Po změně pohledů reagoval slovy: „To mám znovu postavit? To se jen otočí, ne?" a
hned si svou výpověď ověřil otočením tělesa a zběžnou kontrolou nabízených pohledů.

Úloha3
Při
z

řešení

této

úlohy jsem

zaznamenala

menší

obtíže.

Michal

držel

jednu

tříbarevných kostiček a delší dobu (1 minutu) přemýšlel. Nechtěl ale žádné další rady ani

Pomůcky, nesnažil se ani s jednotlivými pohledy hýbat. Potom začal stavět pravý sloupec
Pohledu zpředu, přičemž u horní krychle zohlednil i pohled shora, pohledem zprava se zatím
nezabýval. Stavbu doplnil o prostřední sloupec pohledu zpředu. Při zohledňování pohledu
s

hora však měl již problémy, a proto si ke své stavbě přisunul pohled shora a doplnil správnou
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kostičku. Následoval poslední sloupec pohledu zpředu. Dalším vybraným pohledem byl
pohled zprava. Michal tedy opravil rohové kostičky. Než postavil druhý sloupec, otázal se,
zda je jedno, co bude vzadu. Po kladné odpovědi dostavěl pravý pohled, doplnil spodní část
tělesa náhodnými krychlemi a doplnil pohled shora. Potom pozoroval jednotlivé pohledy a
kontroloval správnost barev kostek. Když se přesvědčil, že je vše v pořádku ukončil úlohu.
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Úioha4
Úlohu začal opět pohledem zpředu, ale oproti minulému postupu stavěl nyní celé
spodní patro opět z pravé strany, u rohové krychle hned kontroloval i pohled zprava, a tímto
Pohledem pokračoval. Doplnil spodní patro náhodnými kostkami. Druhé patro začal
Pohledem zprava, potom stavěl pohled zpředu a opět doplnil druhé patro náhodnými
kostkami. V horním patře porovnal všechny pohledy. Vybral pohled shora a hned zjistil, která
barva má být zprava či zpředu. Započal zadními kostkami, u kterých nemusel dávat pozor
°a ostatní pohledy.
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Bsžhovor
Řešení úloh Michala bavilo a uvítal by podobné úlohy i při vyučování. Nikdy se
s

ničím podobným nesetkal. Na škále obtížnosti vybral pro řešení úloh 3, tedy střední

°btíŽnost.
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T O M Á Š A.
11 let, pravoruký, zájmy: kopaná
Známka z matematiky: 1

Obliba matematiky: 2, upřednostňuje rýsování a řešení problémových úloh před počítáním

ÚiohcLl
Tomáš bez problémů našel krychli a postavil do požadované polohy. Při změně
Pohledů se nejprve podíval na krychli před sebou a pak prohlásil, že se jedná o stejnou kostku.
Úloha_2
Začal pohledem shora, ale stavěl ho jako pohled zpředu. Podíval se znovu na všechny
nabízené pohledy, prohlásil: „Aha", stavbu zbořil a začal správně bližší řadou pohledu shora.
Pokračoval pohledem zprava, ale všechny kostky stavěl do jedné linie (jednotlivé pohledy
vedle sebe). Dostal pokyn, že krychle musí vytvořit jediné těleso. Zbořil samostatný pohled
zprava a opravil rohovou krychli. Po postavení pohledu zprava doplnil těleso, aby vyhovovalo
Pohledu shora. Poté opravil přední krychle tak, aby vyhovovaly i pohledu zpředu.

Po změně pohledů se snažil tělesem otáčet, ale nepřicházel na správné otočení.
Rozebral těleso na dvě řady tří kostiček a otáčel s nimi, ani to však nevedlo ke kýženému cíli.
Rady opět spojil v jediné těleso a otočil správným způsobem. Úlohu tedy ukončil po přibližně
2

minutách.

Úloha3
Úlohu započal celým pohledem shora, tento postup se mu zřejmě osvědčil při řešení
Předchozí úlohy. Zamyslel se a poznal, že by další kostičky musel vkládat pod pohled shora,
c

° z podle něj nešlo, a proto stavbu zbořil. Dalším pokusem byla stavba pohledu zprava.

Stavěl ho tak, jak byl vyobrazen na pohledu, tedy rovnoběžně s lavicí. Nato celou stavbu
Postavil, a tím dostal pohled zprava do správné pozice. Dále se zaměřil na horní krychle, aby
J e opravil podle pohledu shora. Nejprve se s nimi snažil otáčet, a teprve když ani tímto
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postupem požadované barvy nezískal, hledal jinou kostku. Pokračoval pohledem zpředu
od levé strany, když dospěl k rohovým kostkám, tak se je snažil opravit, ale dělalo mu to
velké problémy. Řekl si o nějakou pomoc a bylo mu dovoleno manipulovat s obrázky
pohledů. Přisunul tedy k tělesu pohled zpředu a opravoval rohové krychle. Dále přisunul
ke své stavbě pohled shora a opravil přední krychle. Doplnil pohled shora.
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Začal opět pohledem zprava, který sestavil naplocho, a potom ho postavil. Kontroloval
horní krychle s pohledem shora a opravoval potřebné kostky. Potom stejně jako v minulé
úloze pokračoval dolní vodorovnou řadou pohledu zpředu od levé strany a opravil rohovou
krychli. Dále stavěl druhou řadu a třetí řadu - u té hned zohlednil i pohled shora. Dokončil i
Pohled shora. Evidentně postupoval podle ověřeného postupu. Tato úloha mu zabrala
0

Polovinu méně času než předchozí.
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Rozhovor
Po ukončení v rozhovoru vypověděl, že ho řešení bavilo, ale domnívám se, že mu to
c

m d o značné potíže. Na stupnici obtížnosti udává 5 - velmi obtížné. Rozhodně by ho

nebavilo řešení podobných úloh ve škole. Příčinou může být jeho vlastní pocit neúspěchu
P r i řešení těchto úloh, přestože nakonec dospěl ke správnému výsledku.
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IVETA
10 let, pravoruká, zájmy: tancování, četba
Známky z matematiky: 1

Obliba matematiky: 4, upřednostňuje rýsovaní a řešení problémových úloh před počítáním

ÚlohaJ.
U první úlohy bez zaváhání našla kostičku a poznala ji i bez nastavení do správné
polohy. Po změně pohledů ji otočila do správné pozice a zjistila, že se skutečně jedná
o stejnou kostku.
Iiloha2
Tuto úlohu začala pohledem zpředu z levé stany, potom se snažila o pohled zprava, ale
celou stavbu zbořila, i když kostky byly umístěny správně. Opět začala pohledem zpředu,
rohovou krychli vybrala s ohledem na oba pohledy a pokračovala pohledem zprava. Pak
sestavila pohled shora a vyměnila dvě z kostiček (a, b), aby se pohled shora shodoval
s

vlastním tělesem. Tím si ale porušila pohled zprava. Poznala, že musí kostičky vyměnit

za

jiné, a postupovala poté kostičku po kostičce.

Po změně pohledů se snažila s tělesem otáčet, ale potom ho rozebrala a začala stavět
znovu. Chtěla použít předchozí postup, a tak si nevšimla, že nové těleso stojí „navýšku", a
sestavovala stejně jako v minulé úloze celé těleso naplocho. Po dalším

prohlédnutí

nabízených pohledů svůj omyl zjistila a postavené těleso otočila „navýšku" . Opravda
krychle, aby souhlasily s pohledem shora. Ostatní pohledy již souhlasily.

Při řešení třetí úlohy začala pohledem shora, potom opravila pravé kostky, aby
souhlasily při pohledu zprava, ale kupodivu s dolní řadou. Hned poté vyměnila přední kostky,
a

by souhlasily s dolní řadou pohledu zprava. Dále začala stavět druhé patro tělesa. Pomáhala
si v *
Pntom natáčením pohledů. Nejprve stavěla pohled zprava, potom zpředu a nakonec
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zohledňovala pohled shora. Úlohu ukončila. Pohled shora postavila tedy dvakrát, zřejmě si
neuvědomila, že nezáleží na tom, jak bude vypadat shora dolní polovina tělesa.
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Opět začala čtvrtou úlohu pohledem shora a vyměnila kostky na krajích, aby
odpovídaly dolním řadám pohledů zprava a zpředu, ale udělala tam několik chyb. Pohled
zprava si přitáhla blíže k sobě. Pokračovala druhým patrem stejným způsobem. Doplnda
náhodnými kostkami svou stavbu na krychli. Potom jednotlivé kostky opravovala a
vyměňovala, aby souhlasil pohled shora. V opravách pokračovala zohledněním pohledu
zprava a hned nato pohledu zpředu. Kontrolovala porovnáním pohledů a tělesa. Přesunula
horní dvě vrstvy tělesa a opravila chybné kostky. Potom opět přesunula chybějící dvě vrstvy
na dolní část a ukončila úlohu.
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šozk lOVOr
Řešení Ivetu podle jejích slov docela bavilo a nikdy se s podobnými úlohami nesekala.
slu

Pnici obtížnosti vybrala číslo 4 - obtížné, i když v porovnání s ostatními řešila úlohy

tychle. Přivítala by podobné úlohy i při vyučování v různých předmětech.
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JAROSLAV
11 let, pravoruký, zájmy: rugby
Známka z matematiky:2

Obliba matematiky: 2, upřednostňuje počítání před slovními úlohami

Ú]oha_L
U první úlohy hledal Jaroslav nejprve mezi jednobarevnými kostkami, potom si
uvědomil, že krychle musí být tříbarevná, a objevil tu správnou. Po změně pohledů krychli
Před sebou natočil do správné polohy a ukončil tím úlohu.
Úloha_2
V druhé úloze sestavil pohled zpředu a zprava, přisunul je k sobě a považoval úlohu za
splněnou. Po otázce, zda jeho těleso skutečně odpovídá pohledům, si sice uvědomil svou
chybu, ale nevěděl, jak postupovat správně. Celou stavbu zbořil. Pokračoval stavbou pohledu
zpředu. Potom se zaměřil na pohled zprava, ale otočením rohové krychle podle pohledu
zprava změnil pohled zpředu. Nesouhlasil ani pohled shora. Prohlásil: „Už jsem na to přišel!"
a

systematicky opravoval chybné kostky, přičemž zohledňoval všechny pohledy najednou.
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Po změně pohledů se na těleso postavené před sebou ani nepodíval a neporovnával ani
Pohledy. Začal tedy hledat nové krychle. Potom se znovu zaměřil na jednotlivé pohledy a
otáčel již postaveným tělesem do kýžené polohy. Potom oznámil, že úlohu vyřešil.

ÚiohaJi
Ve třetí úloze stavěl nejprve pohled zprava, k tomu přistavěl pohled zpředu a vyměnil
rohovou kostku. Snažil se přitom dívat i na pohled shora. Potom stavbu zbořil, ačkoliv
vyhovovala všem pohledům. Opět stavěl pohled zpředu a opět stavbu zbořil. Pokračoval
Pohledem zprava, ke kterému přisunul pohled zpředu a opravil rohovou kostku. Poté začal
st

avět druhé patro tělesa pohledem zprava. Díval se přitom zároveň na pohled shora.

Vynechal rohovou kostku a stavěl pohled zpředu s ohledem na pohled shora. Doplnil pohled
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shora a zaměřil se na rohovou krychli. Nemohl si uvědomit, že hledá dvoubarevnou kostku červenou
s

se dvěma

zelenými

plochami.

Střídavě přikládal

kostky

a kontroloval

je

jednotlivými pohledy. Nakonec potřebnou kostku nalezl.
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Čtvrtá úloha dělala Jaroslavovi velké problémy. Vždy začal spodním patrem jednoho
z pohledů zpředu a zprava, ale vzápětí stavbu zbořil. Po pěti minutách mu bylo načrtnuto, jak
bude celé těleso vypadat, a posléze byl náčrtek doplněn obrázkem tělesa rozčleněným
na jednotlivé kostky. Poté byl Jaroslav schopen postavit pohled zprava. Vedle postavil pohled
zpředu. Tyto pohledy sestavil do správné polohy a hledal krychle, které by vyhovovaly
Pohledu zpředu i zprava. Těmi pak nahradil krychle v pohledu zpředu a dva pravé sloupce
Pohledu zprava přisunul k pohledu zpředu. Potom doplnil těleso náhodnými kostkami a stavěl
Pohled shora. Začal u zadních kostek, přední a pravé nahrazoval správnými. Menší obtíže
opět nastaly při rohové krychle, kterou nakonec nalezl a správně umístd.
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^azhovor
Řešení Jaroslava bavilo, ale přiřadil mu na stupnici obtížnosti číslo 4, tedy obtížné,
obdobnými úkoly se setkal v různých počítačových hrách. Uvítal by něco podobného i
při

vyučování.
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JANA
12 let, pravoruká, zájmy: plavání, lyžování a hra na klavír
Známka z matematiky: 1
Obliba matematiky: 1, upřednostňuje počítání před řešením problémů a slovními úlohami

Úloha!
První úlohu vyřešila bez problémů. Hned objevila požadovanou krychli a postavila ji
do požadované pozice. Po změně pohledů kostičkou otočila a prohlásila, že se jedná o tu
samou kostku.

Úioha_2
Jana začala druhou úlohu pohledem zprava, přičemž vybrané krychle souhlasili i
s

pohledem shora, zeptala se, zda mohou být barvy při pohledu zprava přehozeny. Na otázku,

zda by potom těleso vypadalo tak jako na obrázcích, odpověděla, že ne , a vyměnila kostky.
Rohová krychle přitom již splňovala podmínky všech pohledů. Potom stavěla pohled shora
°d pravé strany, u předních krychlí hned zohledňovala i pohled zpředu.
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Po změně pohledů mi sdělila: „To udělám tohle, ne?" a otočila tělesem do správné

Polohy.

Úlfília_3
T řetí úlohu opět započala pohledem zprava, a to spodním patrem. Opravila rohovou
kostku, aby souhlasila s pohledem zpředu, a tímto pohledem také pokračovala. Potom se
°tazala, zda vadí, že z ostatních stran bude těleso vypadat jinak. Po záporné odpovědi
Pokračovala stavbou druhého patra pohledu zpředu, opravila rohovou krychli a navázala
Pohledem zpředu. Vůbec přitom nesledovala pohled shora. Ten začala sledovat až poté, začala
u

zadních kostek, a potom opravovala krychli po krychli druhého patra pohledů zpředu a

zprava.
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Poslední úlohu opět začala stavbou osvědčeného pohledu zprava, a to opět spodním
Patrem. Pokračovala pohledem zpředu, přičemž opravila rohovou kostku. Doplnila celé první
Patro tělesa. Obdobným způsobem pokračovala i při stavbě druhého patra, jen začala
u pohledu zpředu. Ve třetím, a tedy i posledním, patře postupovala stejným způsobem a opět
o b r a l a ohled na pohled shora. Potom kostku po kostce opravila.

Bfizhovor
Řešení úloh Janu prý moc nebavilo, i když pracovala velmi pozorně a zaujatě,
^ a stupnici obtížnosti přiřadila úloze číslo 1 - velmi lehké. Rozhodně by ji nebavilo dělat
n

ěco podobného ve škole při vyučování.
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TOMÁŠ B.
11 let, pravoruký. zájmy: házená
Známka z matematiky: 1

Obliba matematiky: 3, upřednostňuje rýsování před všemi ostatními činnostmi v matematice

ÚlohaJ.
U první úlohy bez zaváhání našel správnou kostku a nastavil ji do správné polohy.
Po změně pohledů hned oznámil, že se jedná o stejnou krychli, a ani nepotřeboval natočení.
Úloha2
Druhou úlohu začal Tomáš stavbou pohledu zpředu z levé strany, stavěl ho ale nejprve
směrem ke mně a váhal, kde pokračovat pohledem zprava. Dostal pokyn, že pohledy jsou
myšleny jako pohledy od stavějícího. Stavbu opravil. Pokračoval pohledem zprava, přičemž
hned na počátku vyměnil rohovou krychli. Ihned při stavbě zohledňoval pohled shora.
Po dokončení pohledu zprava doplnil chybějící dvě krychle pohledu shora. Zajímavé bylo, že
Pokud Tomáš vysloveně nepotřeboval vícebarevné krychle,

6 /

7 /

Za

2 3

vyhledával

jen jednobarevné.

5 71

Při změně pohledů si obrázky prohlédl a konstatoval, že tělesem otočí. Hned tuto
myšlenku demonstroval a zběžně zkontroloval správnost pohledů.

Třetí úlohu začal opět pohledem zpředu, a to spodním patrem, pokračoval opravou
rohové krychle a spodním patrem pohledu zprava. Problém nastal při stavbě druhého patra.
B

e z problémů sice sestavil pohled zpředu, hned uvažoval i pohled shora, ale zastavil se

u

rohové kostky, kdy musel zohlednit všechny tři pohledy. Vynechal ji tedy a pokračoval

Pohledem zprava a zároveň shora. Doplnil pohled shora o chybějící kostky a potom se znovu
soustředil na rohovou krychli. Tu nakonec po dlouhém vybírání a zkoušení různých krychlí
objevil. Tento problém mohl vzniknout tím, že Tomáš při své stavbě rád používal
jednobarevné a dvoubarevné krychle. Požadovaná rohová kostka byla rovněž dvoubarevná a
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zbyla ve výběru pouze jedna. To mohlo způsobit problémy při jejím vyhledávání a následné
nejistotě, zda vybírá správnou krychli.
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Úloha_4
Ve čtvrté úloze se rozhodl pro jiný postup. Stavěl celý pohled zpředu, přičemž
zohledňoval hned pohled zprava u rohových krychlí a pohled shora u horních krychlí.
U rohové krychle, která je v této úloze již tříbarevná, nebyly zaznamenány žádné větší
Problémy, což potvrzuje mou domněnku z úlohy třetí. Tomáš se snažil pokračovat pohledem
shora, ale zjistil, že horní krychle nemá na co postavit, a od svého úmyslu ustoupil.
Pokračoval tedy pohledem zprava, který stavěl oproti přednímu pohledu po sloupcích, a
zohledňoval ihned pohled shora. Potom doplnil spodní patera svého tělesa jednobarevnými
krychlemi a na závěr dokončil pohled shora.
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Eazhovor
Řešení těchto úloh Tomáše bavilo. Byl celou dobu velmi soustředěný a nevnímal nic
kolem sebe. Na stupnici obtížnosti přiřadil úlohám číslo 1 - velmi lehké. Tyto úlohy bral
Tomáš zřejmě jen jako hru, neboť na otázku, zda by podobné úlohy uvítal i při vyučování,
odpověděl, že by byly zajímavým zpestřením volnějších hodin. Za volnější hodiny považuje
Su

plování a výtvarnou výchovu.
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YUTO
13 let, levoruký
Známka z matematiky: 1
Obliba matematiky:!

V tomto případě byl výzkum obtížnější, neboť Yuto je Japonec, který chodí do české
školy teprve 1 rok. Největším problémem proto bylo dorozumívání a tím pádem vysvětlení
zadání úloh. Pomocí posunků se to však nakonec podařilo a Yuto pochopil princip úloh.

Úíohal
U první úlohy jsem ověřovala, zda pochopil pojmy pohled zpředu, zprava a shora. K
jednotlivým obrázkům jsem pro snadnější orientaci nakreslila šipky, které znázorňovaly směr
Pohledu. Yuto potom našel požadovanou kostku. Po změně pohledů hned ukázal stejnou
krychli a pootočil ji do správné polohy. Obrázky se šipkami jsem ponechala vedle.

ÚiohaJZ
Druhou úlohu Yuto začal stavbou pohledu zpředu z pravé strany, hned uvažoval i
0

pohledu shora a na základě toho vybíral jednotlivé krychle. Potom se zaměřil na pohled

zprava a opravil rohovou krychli. Nakonec doplnil pohled shora o zbývající kostky.

2.

z

z

4

i

Po změně pohledů nejprve porovnával, jak se jednotlivé pohledy změnily. Seřadil je
Podle popisů nad sebe, aby se v situaci lépe orientoval. Potom otočil tělesem do správné
Pozice, zkontroloval správnost jednotlivých barev a úlohu ukončil.

Yuto si v dlani sestavil přední vodorovnou řadu krychlí podle pohledu shora a zpředu,
a

Potom ji teprve postavil na lavici. Snažil se pokračovat pohledem zpředu a krychle stavět

Pod vytvořenou řadu. Začal prostřední kostkou spodní řady. Potom ale celý postup zavrhl a
Pokračoval stavbou celého pohledu shora, vždy po vodorovných řadách, u pravých krychlí
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zohlednil hned pohled zprava. Chvílemi si přeříkával jednotlivé barvy na kostkách japonsky,
chvílemi se snažil česky. Vedle pokračoval stavbou dolní řady pohledu zprava, dále dolní
řadou pohledu zpředu. Doplnil dolní patro o potřebné krychle a již postavené horní patro
přenesl na dolní. Jeho postup byl dost náročný, a proto mu stavba zabrala poměrně dost času.

Úloha_4
Čtvrtá úloha byla pro Yutu náročnější. Začal pohledem zprava, opět po vodorovných
radách krychlí, u levých se snažil i o správnost pohledu zpředu, což se mu nepovedlo u všech.
Po postavení druhé vodorovné řady pohledu zprava obrátil svou pozornost na pohled zpředu.
Opravil rohové krychle a dostavěl pohled zpředu. Svou stavbu hned nato doplnil o třetí patro
Pohledu zprava a následně zpředu. Zároveň zohlednil i pohled shora, což pro něj znamenalo
značné úsilí. Doplnil spodní patra tělesa jednobarevnými krychlemi a dostavěl pohled shora.
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Rozhovor
Vzhledem k jazykovým problémům jsem na závěr nemohla provést řízený rozhovor, a
Proto se mohu spoléhat jen na svůj subjektivní pocit. Domnívám se, že u třetí a čtvrté úlohy
měl trochu problémy. Ty souvisely i s j e h o postupem. Přecházel mezi jednotlivými pohledy a
v

ždy se musel přesvědčit, co který popis znamená, teprve potom mohl vybírat potřebné

kostky.
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ELIŠKA
10 let, pravoruká, zájmy: klavír
Známka z matematiky: 2

Obliba matematiky: 1, upřednostňuje rýsování před aritmetikou a slovními úlohami

Ú]oha_L
Eliška se snažila brát kostičku po kostičce a zkoušela, zda požadované pohledy
splňuje. Teprve potom si uvědomila, že musí hledat tříbarevnou krychli s těmi barvami, které
jsou na obrázcích. Hned nato požadovanou krychli našla a natočením do správné polohy se
ujistila, že jde o správnou krychli. Po změně pohledů začala otáčet původně vybranou krychlí
a po nastavení do správné polohy ukončila úlohu.
Újoha 2
Tuto úlohu začala pohledem zprava, který však stavěla jako můj pohled zprava.
Dostala pokyn, že všechny pohledy jsou myšleny směrem od stavějícího. Přesto ve své stavbě
pokračovala pohledem zpředu (směrem ke mně) a opravila rohovou krychli, aby vyhovovala
oběma pohledům. Potom se chvíli zamyslela, držela přitom jednu z krychlí, po chvíli ji
vyměnila za jinou, ale stále nevěděla, jak postupovat dál. Potom najednou začala kostičky
vyměňovat, aby vyhovovaly i pohledu shora. Potom celým tělesem otočila směrem k sobě a
vše překontrolovala.
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Po změně pohledů si obrázky nejprve prohlížela, a potom začala tělesem otáčet.
Nakonec našla požadovanou polohu a zkontrolovala, zda všechny pohledy odpovídají
obrázkům. Teprve potom úlohu ukončila.

Úloha 3
Eliška držela jednu z kostek a nevěděla si rady. Potom zkoušela stavět, ale
po postavení dvou, tří kostek hned vše zbořila. Po chvíli dostala obrázek (viz příloha č.), jak
bude těleso vypadat, ale ani po této pomoci nestavěla dál. Následoval obrázek tělesa

52

s naznačením jednotlivých krychlí (viz příloha č.). Ani to Elišce nepomohlo. Bylo jí tedy
dovoleno manipulovat s obrázky pohledů, posléze i přikládání obrázků. Eliška si postavila
kolmo ke stolu obrázek pohledu zpředu a začala stavět spodní vodorovnou řadu tohoto
pohledu. Po první položené krychli pohled položila a stavěla dál. Předtím než vybrala
rohovou krychli, postavila si ke své stavbě i pohled zprava, položila ho a pokračovala dolní
řadou pohledu zprava. Zarazila se a přemýšlela, jaké krychle doplnit do spodního patra tělesa
(viz dolní obrázek). Vysvětlila jsem jí, že pohled shora musí zohlednit až v horním patře a
tedy že je jedno, jakými krychlemi doplní patro dolní. Po této radě dostavěla dolní patro a
začala horní patro pohledem shora. Vůbec se nedívala na pohledy zpředu nebo zprava. Poté si
opět postavila ke své stavbě pohled zprava a snažila se o výměnu krajních kostiček. Činilo jí
to ale značné problémy. Proto po chvíli ke své stavbě přiložila i pohled shora. Teprve, když
oba pohledy (zprava i shora) přiblížila k sobě, byla schopná poznat, jaké barvy má
na krychličkách hledat, a tedy i potřebné krychle vyměnit. Rohovou krychli vynechala a
stejným způsobem pokračovala i při opravě předních kostek. Potom přistoupila k opravě
rohové krychle. Zde využila postavení všech tří pohledů, přičemž pohled shora položila
na své těleso a ostatní pohledy držela v ruce. Měla tedy hledat červenou krychli se dvěma
zelenými plochami. Ona však vybrala zelenou s červenými plochami a natáčením se ji snažila
správně umístit do své stavby. Zřejmě si neuvědomila, že červené plochy na krychli musí být
umístěny vedle sebe a ne jen proti sobě. Po této nápovědě již krychli našla a správně ji
umístila.

1 0 / 1 1 / 1

/

XX

14

13

15

1

2

3

12
15 /

/

4

/

5

/

Pohled shora, dolní patro

Úloha4
Eliška opět začala náhodným zkoušením kostiček, potom si k sobě přisunula pohled
zpředu (již obrázek nestavěla kolmo k lavici) a začala stavbou dolní řady pohledu zpředu.
Při výběru rohové krychle si přisunula i pohled zprava, a tak vybraná krychle vyhovovala již
oběma pohledům. Pokračovala spodní řadou pohledu zprava. Dále následoval prostřední řada
Pohledu zpředu a zprava se stejným postupem. Potom se Eliška zamyslela a doplnila obě
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patra náhodnými krychlemi. Pokračovala pohledem shora, přičemž u sebe začala stavět zadní
řadu tohoto pohledu. Pohled si pak přisunula ke svému tělesu, svůj omyl zjistila a těleso
opravila. Pohled zpředu a zprava vůbec nezohledňovala. Potom opět za pomoci postavení
všech pohledů do správné polohy u stavěného tělesa opravovala krajní krychle, nejprve
při pohledu zprava za pomoci přiblížení dvou pohledů, poté zpředu opět za pomoci přiblížení
dvou pohledů a nakonec rohovou krychli za pomoci všech tří pohledů zároveň.
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Rozhovor
Elišku řešení těchto úloh bavilo, připadaly jí ovšem docela obtížné. Na stupnici
obtížnosti vybrala číslo 4 - obtížné. Setkala se s manipulací s krychlemi při počítačových
hrách, ale podle jejích slov jí to nikdy moc nešlo. Působila na mě velice rozvážně. Vše si
důkladně rozmyslí, než by udělala chybu. Tuto charakteristiku mě potvrdila i její třídní
učitelka. Je proto možné, že velké množství použitých nápověd a pomocí souvisí s tím, že si
Eliška chtěla být jistá.
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PROTOKOLY

O ŘEŠENÍ

Ú L O H Ž Á K Y 8. R O Č N Í K U

MARTINA
KATKA
ONDRA
TOMÁŠ
VENKA
ŠTĚPÁN
MILAN
PAVEL
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MARTINA
14 let, pravoruká, zájmy: kreslení, tancování
Známka z matematiky: 2

Obliba matematiky: 3, upřednostňuje rýsování a geometrii vůbec

Úloha 1
Martina bez sebemenších problémů pochopila úlohu a hned objevila potřebnou
kostičku. Po změně pohledů oznámila, že se jedná o stejnou krychli a pro demonstraci ji
natočila do požadované polohy.
Úloha 2
U druhé úlohy si vybrala pohled shora jako základní. Stavěla nejprve zadní řadu
tohoto pohledu z levé strany. U pravé krychlc ihned zohlednila i pohled zprava. Pokračovala
přední řadou pohledu shora a porovnávala tyto krychle i s pohledem zpředu. Její těleso tedy
vzniklo bez jediné chybně položené krychle a tím pádem i bez jediné opravy.

A

1
/ 2 / 3 / 1
2 3 Z J .
3

/

Po změně pohledů téměř okamžitě prohlásila, že stačí tělesem otočit. Potom ho jednou
rukou uchopila a předvedla, jakým způsobem je třeba tělesem přetočit.

Úloha 3
Martina opět začala pohledem shora, nelíbilo se jí ale, že by ostatní krychle musela
umisťovat pod postavený pohled, a celou stavbu zbořila. Nyní zvolila pohled zpředu a
postavila dolní vodorovnou řadu. U rohové krychle zohlednila i pohled zprava. Pokračovala
stavbou dolní řady pohledu zprava. Následovala horní řada pohledu zpředu, jejíž krychle
splňovaly i podmínky pohledu shora, u rohové krychle zohlednila všechny tři pohledy.
Doplnila poté nejprve dolní patro tělesa, vzápětí potom i horní. Začala od levých krychlí a
pravou vybrala na základě obou pohledů. Tato úloha jí zabrala více času než první a někdy
měla při kombinování pohledů drobné problémy.
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Úloha 4
V této úloze svůj postup Martina opět trochu změnila. Rozhodla se postavit celý
pohled zpředu. Pravé krychle vybírala i na základě pohledu zprava, horní krychle na základě
pohledu shora. Větší problém nepředstavovala ani kombinace tří pohledů u rohové krychle.
Poté pokračovala dostavbou pravého pohledu. Kostky přidávala po patrech od levé strany.
U horních krychlí opět hned kontrolovala i pohled shora. Poté doplnila celé těleso a dostavěla
pohled shora. Tato úloha ji zabrala jen velmi málo času (pouze 3 minuty) a po jejím vyřešení
mi prozradila, že tato úloha s e j í zdála mnohem lehčí než úloha předchozí.
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Rozhovor
Řešení úloh Martinu bavilo, na stupnici obtížnosti vybrala číslo 2 - lehké, přičemž
podle jejích slov by poslední úloha mohla mít i číslo 1. Vyplývá to z toho, že Martina neměla
problémy s prostorovou představivostí a dokázala oproti ostatním velmi dobře kombinovat
barvy na jednotlivých pohledech do jediné krychle. Ve třetí úloze ještě hledala nějaký postup
pro stavbu „vícepatrového" tělesa, neboť v úloze dva zvolila postup, který byl dále jen
obtížně realizovatelný. Při poslední úloze tedy již neměla sebemenší obtíže. Martina se
s podobnými úlohami ani manipulací s krychlemi nesetkala a uvítala by něco podobného i
při vyučování. Domnívá se, že by to mohlo mnohým pomoci například i při řešení úloh
na výpočet povrchu a objemu těles.
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KATKA
14 let, levoruká, zájmy: žádné nebyly uvedeny
Známka z matematiky: 3
Obliba matematiky: 3, upřednostňuje počítání podle vzorců

Úloha 1
Katka objevila krychli podle pohledů velmi rychle, natočila ji do požadované polohy,
a tím práci ukončila. Po změně pohledů začala hledat jinou krychli. Vybrala opět stejně
barevnou a nastavila ji do požadované polohy. Teprve potom zjistila, že se jedná o jednu a tu
samou krychli.

Úloha 2
Katka si vybrala pohled shora a začala stavět přední řadu od pravé strany. Potom
vybrala krychli podle pohledu zprava a postavila ji vedle pohledu zpředu. Bylo jí vysvětleno,
že pohledy představují jediné těleso. Pořád si to ale nedovedla představit, a proto jsem jí

Ukázala obrázek, jak těleso ve

skutečnosti

vypadá, po chvíli i variantu S r o z č l e n ě n í m

na Jednotlivé krychle. Ani potom však Katka nepochopila, proč má svou stavbu špatně. Potom

jsem ji poprosila, aby

mi

lla

zmíněném obrázku postupně ukázala pohled zpředu, zprava a

shora. Když tak po chvilce váhání a přemýšlení učinila, přišla na svůj omyl.

Přisunula

k sobě obrázky pohledů a natočila je do výhodnější polohy - pravý pohled

kolmo k pohledu zpředu a vedle pohledu shora. Vyměnila rohovou krychli, aby vyhovovala
pohledu zprava (tím ale změnila pohled shora) a přisunula druhou kostku pohledu. Dostavěla
pohled shora a po překontrolování zjistila, že nesouhlasí. Vyměnila tedy pravé kostky, aby
vyhovovaly oběma pohledům, a potom pokračovala i ve výměně předních krychlí. Jako
poslední umístila rohovou krychli.
Zajímavé bylo, že pro svou stavbu volila jednobarevné, maximálně dvoubarevné
krychle. Jedinou tříbarevnou kostkou byla tedy rohová krychle. Kombinace jednotlivých
pohledů Katce činilo velké obtíže, a to i přes lepší nastavení obrázků.
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Po změně pohledů si prohlížela jednotlivé změny a začala tělesem otáčet. Nejprve ho
postavila na stěnu tvořenou třemi krychlemi, ale zjistila, že pohledům nevyhovuje. Potom
otočila tělesem tak, že základnu tvořila stěna se dvěma krychlemi, ale ani tak těleso
nevyhovovalo (bylo třeba otočit tělesem o 180°). Zeptala se mne, co s tím má dělat. Odpověď
zněla, aby postavila takové těleso, které by vyhovovalo všem pohledům. Znovu si prohlédla
pohledy a potom tělesem otočila o 180° a úlohu ukončila.

Úloha 3
Nejprve začala stavět pohled zpředu, ovšem „navýšku". Potom zjistila svou chybu a
tělesem otočila do správné polohy, ale na špatnou stranu. Oznámila: „Tady mi to nějak
nevyšlo." a začala kostky přesunovat. Upravila pohled zpředu a zeptala se, jak má udělat
pohled shora (na jejím tělese měl pohled shora jednu vodorovnou řadu, ale na obrázku dvě,
což nedovedla převést na své těleso). Po chvíli na to však přišla sama. Doplnila stavbu
náhodnými krychlemi na požadované těleso bez ohledu na jakýkoliv pohled. Potom vše
zbořila a pokusila se stavět znovu, tentokrát pohled zprava. Po postavení tohoto pohledu
doplnila stavbu na požadované těleso bez ohledu na jednotlivé pohledy a snažila se začít
opravovat chybné krychle. Vždy však jen prohodila umístění dvou krychlí, takže opravila-li
dolní řadu pohledu zpředu, změnila pohled zprava apod. Nebyla schopná přijít na to, že
krychle je třeba vyměnit za jiné. Cílenými otázkami (Jakou barvu musí mít krychle shora?
A zpředu? Tak jakou krychli potřebuješ?) jsem se ji snažila navést na správný způsob opravy
krychlí. Postup pochopila a pomalu, s velkým vypětím, měnila krychli po krychli.
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Úloha 4
Po zhlédnutí obrázků pohledů mi oznámila, že tohle určitě nezvládne. K ničemu jsem
ji nenutila, jen jsem ji požádala, ať to ještě zkusí. Katka tedy postavila opět celý pohled
zprava, patro po patru bez ohledu na ostatní pohledy. Chvíli přemýšlela, jak bude těleso
vlastně vypadat. Zřejmě si těleso představila, neboť potom stavbu doplnila náhodnými
krychlemi nejprve o prostřední část a vzápětí o levou část tělesa. Vytvořila tedy správný tvar
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tělesa. Nato se snažila krychle opravovat. Začala u pohledu zpředu, dolní řady, ale rohovou
krychli nevyměnila. Postupně stejným způsobem opravila celý pohled zpředu. Poté se
zaměřila na pohled shora. Nejprve opravila zadní krychle, poté pravé a nakonec přední. Dále
se soustředila na opravu rohových krychlí. Jako poslední vybírala rohovou krychli v horní
vrstvě, kde musela kombinovat tři pohledy. Nakonec krychli určila a ukončila úlohu.
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Rozhovor
Katku řešení nejprve bavilo, ale potom jí připadalo moc obtížné. Pořád prý musela
přemýšlet. Přemýšlení ji podle mého pozorování nebavilo a měla tendenci úlohy nedořešit.
Na stupnici obtížnosti vybrala nejvyšší číslo, tedy 5 - velmi obtížné. S podobnými úlohami se
nesetkala a s krychlemi si, podle jejích slov, hrála naposledy ve školce. Přiznala, že má občas
problémy představit si tělesa, a tím pádem obtížně řeší slovní úlohy na povrch a objem těles.
Domnívá se, že kdyby si těleso mohla vymodelovat, velmi by jí to pomohlo.
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ONDRA
14 let, pravoruký, zájmy: počítačové hry
Známka z matematiky: 4
Obliba matematiky: 4, upřednostňuje aritmetiku

Úloha 1
Ondra bez problémů našel požadovanou krychli a nastavil ji do správné polohy. Po
změně pohledů začal otáčet krychlí a po nalezení požadované poloze oznámil, že se jedná
o stejnou krychli.

Úloha 2
Druhou úlohu zahájil Ondra stavbou pohledu zprava od pravé strany, zároveň však
kontroloval i pohled shora. U rohové krychle zohlednil všechny tři pohledy. Pokračoval
pohledem zprava s ohledem na pohled shora, a poté dokončil ohled shora. Těleso vzniklo
bez jediné opravy. Vybranou krychli, u které si nebyl jist, si Ondra v ruce natočil a přesvědčil
se, zda odpovídá pohledům. Teprve potom krychli umístil. Jednalo se první pokládanou
krychli a o druhou pravou krychli.
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Při změně pohledů vůbec neuvažoval o tom, že by se mohlo jednat o stejné těleso, a
proto začal stavět nové. Opět si vybral pohled zprava se současnou kontrolou pohledu shora.
Potom si podoby stavěného a postaveného tělesa všiml. Otočil již postaveným tělesem
do správné pozice a úlohu ukončil.

Úloha 3
Ondra si vybral pohled shora, který k němu byl nejblíže. Nebral ohled na pohled
zprava ani zpředu. Potom opravil pravé krychle, aby vyhovovaly i horní řadě pohledu zprava.
Uvědomil si, že ostatní krychle patří pod jeho stavbu, a proto jen pravé krychle vyměnil tak,
aby vyhovovaly dolní řadě pohledu zprava. Dále vyměnil krychle při pohledu zpředu od levé
strany. Pokračoval stavbou pohledu zpředu, přes rohovou krychli a pohled zprava. Všude již
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zohledňoval pohled shora, v případě rohové krychle všechny tři pohledy. Nakonec doplnil
pohled shora a překontroloval správnost všech krychlí. Při stavbě horního patra kostky vždy
pečlivě vybíral, delší dobu přemýšlel a v mysli kombinoval pohledy, aby vybral krychli
s požadovanými barvami.
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Úloha 4
U čtvrté úlohy si vybral dolní řadu pohledu zprava, potom správně doplnil rohovou
krychli a pokračoval pohledem zpředu. Doplnil spodní patro tělesa a pokračoval stejným
způsobem i při stavbě druhého patra. U horního patra opět začal pohledem zprava, ovšem
zohlednil ihned i pohledu shora. Delší dobu mu trval výběr rohové krychle. Dostavěl pohled
zpředu a doplnil pohled shora.
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Rozhovor
Úlohy se Ondrovi líbily a bavilo ho jejich řešení. Při dotazu na obtížnost odpověděl:
„Ze začátku to bylo těžší, obtížnost asi 3, pak se na to ale přijde a je to jednoduché - 2."
S úlohami, kde se manipuluje s krychlemi i jinými tělesy, se setkal v počítačových hrách a
v počítačovém kroužku, který navštěvuje. Podrobil se rovněž psychologickému vyšetření
kvůli vybrání vhodné střední školy, jehož součástí byl i test inteligence. Podle vlastních slov
neměl s úlohami zjišťujícími úroveň prostorové představivosti žádné problémy a bavily ho.
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TOMÁŠ
14 let, pravoruký, zájmy: četba
Známka z matematiky: 2
Obliba matematiky: 2, upřednostňuje geometrii

Úloha 1
Tomáš našel požadovanou krychli a natočil ji do správné polohy. Po změně pohledů
hned odhalil, že se jedná o stejnou krychli. Potom si své tvrzení ověřil pootočením krychle
do pozice určené obrázky pohledů.

Úloha 2
Nejprve se Tomáš rozhodl pro stavbu pohledu shora, potom ale stavbu zbořil, ačkoliv
byl pohled postaven správně. Druhý pokus zahájil pohledem zpředu. Po jeho postavení
opravil krychle tak, aby vyhovovaly i pohledu shora. Doplnil pohled shora a poté opravil
pravé krychle podle pohledu zprava.
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Po změně pohledů vybral levou přední krychli a umístil ji podle nových pohledů.
Pokračoval levou zadní kostkou, pootočil s ní do správné polohy a položil nalevo od první
krychle. Stejně pokračoval i dál. Respektoval při tom pořadí krychlí na původním a stavěném
tělese. Místo aby otočil celým tělesem, otočil tedy všemi krychlemi jednotlivě. Domnívám se,
že si Tomáš uvědomil otočení tělesa, neboť správně začal od levé strany a krychle otáčel
bez velkého přemýšlení. Na obrázky pohledů se díval jen zběžně při pokládání prvních
krychlí, zřejmě pro kontrolu svého postupu.

Úloha 3
Tuto úlohu začal stavbou celého pohledu zpředu. Poté opravil horní krychle podle
pohledu shora. Dále stavěl pohled shora tak, že nejprve doplnil dolní patro tělesa žlutými
krychlemi, a teprve potom umisťoval krychle podle tohoto pohledu. Dále opravil zadní
sloupec pohledu zprava a nakonec přední sloupec pohledu zprava.
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Úloha 4
Nejprve si Tomáš přerovnal pohledy, aby nejbhze k němu byl pohled zpředu. Tímto
pohledem také začal a postavil ho celý. Potom opravil krychle na pravé straně, aby
vyhovovaly pohledu zprava. Dále se soustředil na pohled shora. Sestavil si před sebou vždy
sloupec dvou jednobarevných kostek a nad ně umístil kostku s požadovanou barvou podle
pohledu shora. Prvním sloupcem byl levý zadní, potom prostřední zadní a pravý zadní,
u něhož všechny krychle splňovaly i pohled zprava. Pokračoval prostředním

pravým

sloupcem, s jehož umístěním měl problémy, neboť krajní sloupce byly příliš blízko u sebe.
Pak doplnil střední část tělesa stejným způsobem. Nakonec opravil přední krychle pohledu
shora.
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Rozhovor
Tomáš úlohy řešil poměrně rychle , i když v každé z nich použil trochu jiný postup.
Úlohy se mu líbily a bavilo ho jejich řešení. Na stupnici obtížnosti vybral číslo 2 - lehké.
Uvítal by podobné úlohy i při vyučování. Domnívá se, že se v matematice jen velmi málo
věnují geometrii.
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VĚNKA
14 let, pravoruká, zájmy: aerobik a tanec
Známka z matematiky: 2
Obliba matematiky: 3, upřednostňuje aritmetiku

Úloha 1
Věnka vždy vybrala jednu z krychlí a natáčením zkoušela, zda vyhovuje pohledům.
Po chvíli vybrala krychli, kde souhlasily již dvě barvy. Potom si uvědomila, že musí hledat
tříbarevnou krychli s požadovanými barvami, a objevila ji. Po změně pohledů okamžitě
prohlásila, že se jedná o stejnou krychli a pro kontrolu svého tvrzení ji natočila do správné
polohy.

Úloha 2
Věnka začala stavět pohled shora od zadní řady a levé strany. Potom opravila pravé
krychle včetně rohové, aby vyhovovaly i pohledu zprava, a nakonec vyměnila krychle přední
podle pohledu zpředu. Jako poslední umístila rohovou krychli vyhovující všem třem
pohledům.
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Po změně pohledů prohlásila, aniž by s tělesem hýbala, že to bude stejné těleso, jen
musí být otočeno o 90° vlevo. Když jsem jí odpověď ihned neodsouhlasila, otočila tělesem
zmíněným způsobem a letmo překontrolovala správnost jednotlivých pohledů. Potom úlohu
ukončila.

Úloha 3
Opět zahájila svou stavbu pohledem shora, zadní řadou od leva. Dále chtěla začít
opravovat pravé krychle, ale zarazila se a prohlásila: „Já mám jen jedno patro a oni mají být
asi dvě...". Z náhodně vybraných krychlí postavila tedy dolní patro tělesa a již postavené
patro s pohledem shora položila na něj. Teprve potom se zaměřila na opravu pravých krychlí.
Nejprve opravila dolní a potom horní řadu. Nato pokračovala s výměnou krychlí podle
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pohledu zpředu. Posledními opravovanými kostkami byly rohové, a to nejprve v dolním patru
a na závěr v horním patru.
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Úloha 4
Tentokrát začala stavět pohled zpředu bez ohledu na ostatní pohledy. Pokračovala
pohledem zprava po sloupcích od pravé strany. Dále začala opravovat rohové krychle podle
pohledu zprava. Doplnila těleso náhodnými krychlemi a soustředila se na pohled shora.
Nejprve umístila zadní krychle, potom opravovala pravé a nakonec přední krychle. Poslední
krychlí byla opět ta, u které je třeba zkombinovat všechny tři pohledy.
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Rozhovor
Věnka se s podobnými úlohami nikdy nesetkala a jejich řešení ji velmi bavilo.
Na stupnici obtížnosti vybrala číslo 3 - středně obtížné. Při řešení se snažila být co
nejrychlejší, a proto na mne někdy působila příliš zbrkle.
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STEPÁN
13 let, pravoruký, zájmy: karate
Známka z matematiky: 4
Obliba matematiky: 3, upřednostňuje aritmetiku před geometrií

Úloha 1
Štěpán bez problémů našel správnou krychli a natočil ji do správné polohy. Po změně
pohledů otáčel krychlí tak dlouho, až našel požadovanou polohu a oznámil, že se jedná
o stejnou krychli.

Úloha 2
Štěpán začal stavět pohled shora a zároveň se snažil zohlednit i pohled zpředu, ale
nedařilo se mu to, a tak dvě z umístěných krychlí pohledu zpředu nevyhovovaly. Dokončil
zadní řadu pohledu shora, a potom se soustředil na opravy. Začal od pohledu zprava a
vyměnil pravé krychle. Pokračoval výměnou předních krychlí podle pohledu zpředu. Poslední
opravenou krychlí byla krychle rohová.
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Po změně pohledů začal stavět nové těleso. Nejprve postavil pohled zprava jako
pohled shora, kterým byl před změnou pohledů. Potom svou stavbu postavil a umístil
do správné pozice pohledu zprava. Potom vyměnil horní krychle, aby vyhovovaly pohledu
shora. Nakonec opravil krychle podle pohledu zpředu. Podobnosti obou těles, které teď stály
vedle sebe, si zřejmě nevšiml.

Úloha 3
Tuto úlohu opět začal pohledem shora. Potom chtěl začít stavět pohled zprava, ale
uvědomil si, že těleso je dvoupatrové. Vyměnil tedy pravé krychle tak, aby souhlasily s dolní
řadou pohledu zprava. Dále pokračoval stavbou horního patra pohledu zprava bez ohledu
na ostatní pohledy. Potom opravil dolní řadu předních krychlí, aby vyhovovaly pohledu

67

zpředu. Pokračoval druhým patrem pohledu zpředu. Nakonec se zaměřil na pohled shora.
Umístil nejprve zadní krychle, a potom opravil pravé a přední krychle.
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Úloha 4
Štěpán si nejprve upravil obrázky pohledů na lavici. Vedle sebe dal pohledy zpředu a
zprava, nad pohled zpředu umístil pohled shora. Potom začal stavět. Nejprve postavil dolní
řadu pohledu zpředu, opravil rohovou krychli podle pohledu zprava a pokračoval dolní řadou
pohledu zprava. Doplnil spodní patro tělesa náhodnými krychlemi a pokračoval druhým
patrem stejným způsobem. Při stavbě třetího patra, zohledňoval hned i pohled shora. Nejprve
vzniklo třetí patro pohledu zpředu, potom zprava. Tyto krychle již splňovaly podmínky
pohledu shora. Doplnil pohled shora a ukončil.úlohu.

Rozhovor
Řešení Štěpána bavilo a uvítal by, kdyby podobné úlohy řešil častěji, třeba i v rámci
vyučování. Na stupnici obtížnosti vybral číslo 1, tedy velmi lehké.
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MILAN
13 let, pravoruký, zájmy: kopaná
Známka z matematiky: 3

Obliba matematiky: 2, žádnou z nabízených činností neupřednostňuje

Úloha 1
Než začal Milan vybírat krychli, zeptal se, zda s nimi může otáčet. Po kladné odpovědi
vybral správnou krychli a natočil ji do požadované pozice. Po změně pohledů vyhledal jinou
krychli a natočil ji do správné pozice. Teprve potom si všiml, že se jedná o stejnou krychli, a
oznámil mi to.
Úloha 2
Milan jednotlivé pohledy postavil do řady. Po dotazu, zda jeho těleso vypadá tak jako
na obrázcích, odpověděl záporně. Přisunul tedy pohled zprava k pohledu zpředu. Opět jsem se
zeptala, zda jeho těleso odpovídá obrázkům. Potom vše zbořil, ale nevěděl, jak postupovat
dál. Ukázala jsem mu na obrázku, jak bude těleso ve skutečnosti vypadat. Po chvíli jsem mu
ukázala obrázek i s rozčleněním na jednotlivé krychle. Ani potom však Milan nechápe princip
úlohy. Cílenými otázkami (Jakou barvu bude mít levá přední krychle zpředu? A ta vedle ní?
Jak si na to přišel?) jsem se snažila Milana navést na postup, jakým by těleso mohl postavit.
Poté Milan sestavil pohled zpředu. Nevěděl však, jak postupovat dál. Podobnými otázkami
jsem se snažila objasnit stavbu pohledu zprava, ale neúspěšně. Proto jsem obrázek pohledu
zprava postavila a po chvíli i přiložila k jeho stavbě. Nato Milan vybral správnou pravou
krychli pohledu zprava, přičemž sledoval obrázek s tělesem. Rohovou krychli vyměnil podle
pohledu zprava, ale tím porušil pohled zpředu. Svou chybu nedokázal opravit. Přiložila jsem
tedy k j e h o stavbě i pohled zpředu. Po otázce, jaké barvy musí mít rohová krychle, zjistil,
kterou krychli hledat a opravil ji za správnou. Zeptal se, zda ke své stavbě může přiložit
pohled shora a po kladné odpovědi tak učinil a opravil chybné krychle.
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Po změně pohledů začal těleso stavět znovu, teď již bez pomoci manipulace s pohledy.
Nejprve postavil pohled zprava, potom opravil horní krychle podle pohledu shora a nakonec
přední krychle podle pohledu zpředu. Zdálo se, že princip úloh již pochopil.

Úloha 3
Milan nyní začal pohledem shora, potom si přiložil pohled zprava a opravil dolní
krychle podle dolní řady pohledu zprava. Pokračoval horní řadou pohledu zprava a úlohu
ukončil slovy: „To je již ono, ne?". Po dotazu, zda jeho těleso odpovídá všem pohledům si
uvědomil, že ještě vůbec nepracoval s pohledem zpředu. Vyměnil nejprve dolní řadu krychlí
podle tohoto pohledu. U rohové krychle si pomohl přiložením pohledu zprava. Pokračoval
stavbou druhé řady pohledu zprava. Zdálo se mu, že jeho práce je u konce, a proto začal
kontrolovat správnost jednotlivých pohledů. Zjistil, že ještě musí zohlednit pohled shora.
Opravil tedy pravé krychle podle tohoto pohledu, a potom přední krychle. Přiložil pohled
shora a kontroloval jednotlivé barvy. Tím, že v dolním patře již postavil pohled shora, takto
postavené těleso pohledům vyhovovalo a Milan ukončil práci. Jako jediný dospěl k jinému
tělesu než kvádru (fotografie vzniklého tělesa je v příloze č. 7).
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Úloha 4
Milan již osvědčeným způsobem postavil pohled shora. Potom opravil pravé krychle
podle dolní řady pohledu zprava. Pohled zprava postavil po řadách celý. Horní krychle hned
opravil podle pohledu shora. Dále pokračoval výměnou předních krychlí a stavbou pohledu
zpředu. Horní řadu kostek opět opravil podle pohledu shora. Potom zkontroloval správnost
jednotlivých pohledů a úlohu ukončil. Opět jako jediný postavil těleso, které neodpovídalo
krychli (fotografie vzniklého tělesa je v příloze č 7).
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Rozhovor
Řešení Milana docela bavilo, ale úlohy mu přišly dosti obtížné. Nejvíce obtížná mu
připadala úloha číslo 4. Sám přiznává, že kombinace jednotlivých pohledů mu dělaly velké
problémy a tělesa si nedokázal představit. Domnívám se, že i proto dospěl k odlišným
tělesům. Postupoval totiž přesně podle jednotlivých pohledů, aniž by měl nějakou představu
o budoucím tělese. Na stupnici obtížnosti vybral číslo 4 - obtížné.
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PAVEL
13 let, pravoruký, zájmy: floorball
Známka z matematiky: 3
Obliba matematiky: 1

Úloha 1
Pavel bez problémů objevil správnou krychli a natočil ji do pozice vyhovující
jednotlivým pohledům. Po jejich změně ihned oznámil, že se jedná o stejnou krychle a neměl
ani potřebu své tvrzení dokazovat otáčením krychle

Úloha 2
Pavel začal stavbou pohledu zprava. Potom tyto krychle vyměnil tak, aby vyhovovaly
i pohledu shora. Dále stavěl pohled zpředu od levé strany a. vyměnil rohovou krychli. Opravil
kostky podle pohledu shora a pohled shora doplnil o chybějící krychle.
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Po změně pohledů oznámil, že stačí tělesem otočit a provedl potřebný horizontální
obrat o 90° vlevo.

Úloha 3
Opět začal stavbu celým pohledem zprava, tentokráte však nezohlednil pohled shora
u horních krychlí. Pokračoval dále pohledem zpředu od levé strany, nakonec vyměnil rohové
krychle. Potom doplnil těleso náhodnými krychlemi a zaměřil se na pohled shora. Nejprve
umístil zadní krychle, poté vyměnil pravé, dále přední a nakonec opravil i horní rohovou
krychli.
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Úloha 4
Tuto úlohu začal stavbou celého pohledu zpředu. Poté opravil pravé krychle tak, aby
vyhovovaly pohledu zprava, a tímto pohledem dále pokračoval. Stavěl vždy sloupce, které
ke vznikajícímu tělesu přisunoval. Potom se zaměřil na pohled shora a opravil pravé horní
krychle. Následně provedl výměnu předních krychlí včetně krychle rohové. Dále doplňoval
těleso. Připravil si vždy sloupec dvou jednobarevných krychlí, na ně umístil krychli
s požadovanou barvou podle pohledu shora a přesunul sloupec na správné místo ve své
stavbě. Takto dokončil stavbu celého tělesa.
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Rozhovor
Pavlovi se úlohy líbily a bavilo ho jejich řešení. Na stupnici vybral pro počáteční dvě
úlohy číslo 2 - lehké, pro následující úlohy 3 - středně obtížné. Nejtěžší mu připadala úloha
číslo 3. Pavel se s ničím podobným nesetkal a rozhodně by uvítal takové úlohy i práci
v prostoru v hodinách matematiky.
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8. ANALÝZA EXPERIMENTU

Na

základě

všech

pozorování

a

zjištěných

údajů jsem

vypracovala

analýzu

experimentu. Snažila jsem se zhodnotit všechny aspekty pozorování a jednotlivých řešení.
Tyto výsledky jsem zároveň, pokud to bylo možné, porovnávala s výsledky výzkumu
M. Pospeschilla a K. Reissové (viz kapitola č. 9).
Potvrdila se má hypotéza, že všichni žáci dospějí ke správnému řešení.. Všichni žáci
úlohy vyřešili a sestavili tělesa, která odpovídala zadaným pohledům
Má hypotéza o řešení úlohy 1 se rovněž potvrdila. Nikdo z žáků neměl problém
s určením požadované krychle. Po změně pohledů většina krychli natočila do správné pozice,
a potom určila, že se jedná o stejnou krychli. Našli se ale i žáci, kteří toto natočení
nepotřebovali, a žáci, kteří měli tendenci hledat jinou krychli, i ti však posléze odhalili, že je
třeba krychli jen správně natočit..
Pro zhodnocení úloh 2,3 a 4 jsem nejprve definovala strategie, které žáci použili
při řešení těchto úloh (viz kapitola 8.1). Nepotvrdila se ovšem má hypotéza, že všichni žáci
budou stavět „krychlová" tělesa. Milan z 8. ročníku dospěl při řešení úloh 3 a 4 k j i n é
konfiguraci (popisjeho postupuje v kapitole 7.2, fotografie sestavených těles v příloze č. 7).

8.1.

STRATEGIE ŘEŠENÍ ÚLOH

Zaměřila jsem se na rozpoznání, definování a popis jednotlivých strategií použitých
při řešení úloh experimentu. Zavedla jsem pro strategie obdobný styl pojmenování jako
v Německém experimentu. Na rozdíl od Německého experimentu však dospěli všichni žáci
mého experimentu ke správnému řešení, proto u všech použitých strategií muselo dojít
k postupnému nebo současnému zohlednění všech tří pohledů - pohledu zpředu, shora a
zprava.
Jednotlivé strategie jsem

rozdělila do tří stupňů, které se vyznačují

rostoucí

komplexitou zohledňování pohledů na těleso. Poslední strategie se tomuto členění vymyká,
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neboť se jedná o strategii, v níž žáci bez uvědomělého výběru zkoušejí najít správné pozice
pro jednotlivé objekty. Uvedené stupně jsem nazvala takto:

•

Strategie „1 r o z m ě r " - zohlednění jediného rozměru

•

Strategie „2 rozměry" - současné zohlednění dvou rozměrů

•

Strategie „3 rozměry" - současné zohlednění všech třech rozměrů

•

Strategie „Zkoušení" - strategie nevedoucí ke správnému řešení

Strategie „1 rozměr"

Strategie „1 rozměr" je charakterizována zohledněním pouze jediného rozměru,
konkrétně jediné stěny tělesa. Žák si obvykle vybere jeden z pohledů a bez ohledu na ostatní
začne stavět stěnu, která je tímto pohledem určená. Krychle pro svou stavbu vybírá tak, aby
měly na jedné ze stěn požadovanou barvu. Ostatní barvy na stěnách krychlí pro žáka většinou
nejsou důležité. Pokud ano, vybírá žák pro svou stavbu'pouze jednobarevné krychle.
Stavba pokračuje výběrem druhého pohledu, v závislosti na něm opraví žák rohové
krychle, kde se oba pohledy střetávají. U těchto krychlí jsou již vybírány kostky takové, jež
obsahují dvě požadované barvy. Stěnu potom dokončí (pořadí může být i obrácené). Výběr
krychlí pro doplnění stěny se řídí stejným způsobem jako u pohledu prvního. Potom se žák
zaměří na poslední pohled, podle něhož opraví všechny rohové krychle a těleso doplní, nebo
naopak.
U úloh číslo 3 a 4 lze dále definovat v rámci této strategie dvě specifické varianty:
horizontální a vertikální.

Při horizontální variantě strategie vzniká těleso po jednotlivých patrech, resp.
jednotlivých vodorovných vrstvách (viz schémata na obrázku č. 5). Ze zvoleného pohledu
(jedná se nyní jen o pohledy zprava a zpředu) postaví žák jen spodní horizontální řadu (čelní,
resp. boční), vybere další pohled, opět postaví dolní řadu (boční, resp. přední) a opraví
odpovídající rohovou krychli. Poté většinou doplní celé patro tělesa náhodně vybranými
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krychlemi. Pokračuje stavbou dalších pater stejným způsobem. Na závěr u horního patra
zohlední pohled shora.

V obrázcích používám stejné značení jako v protokolech o řešení úloh. Čísla v polích
však teď označují pořadí etapy, ve které byly jednotlivé řady či stěny sestaveny a umístěny.
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Obrázek č. 5 - Schémata horizontální varianty strategie „1 rozměr"

Při vertikální variantě strategie účastník experimentu postaví celou stěnu určenou
pohledem zprava nebo zpředu (viz schémata na obrázku ě. 6). Pokračuje stavbou stěny podle
druhého ze jmenovaných pohledů, a to buď po horizontálních řadách či po sloupcích a
opravuje rohové krychle. Teprve po postavení obou stěn doplní žák celé těleso a zohlední
pohled shora.
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Obrázek č. 6 - Schémata vertikální varianty strategie „1 rozměr"
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Strategie „2 rozměry"

Strategie „2 rozměry" je charakterizována zohledněním dvou rozměrů současně a
třetího následně. Jedná se tedy o důkaz větší představivosti a schopnosti

plánování

„do budoucnosti", neboť žák potom nemusí jedny z rohových krychlí opravovat.
I zde si žák vybere jeden z pohledů, ale při stavbě stěny, která je pohledem určená,
zohlední u rohových krychlí zároveň i jeden ze zbývajících pohledů. Tyto rohové krychle není
třeba dále opravovat (s výjimkou rohové krychle v horní vrstvě, kde je třeba zohlednit
všechny tři krychle - dále budu používat termínu „3-krychle").
Pokračuje stavbou stěny podle vzoru druhého vybraného pohledu. Na závěr žák
zohlední zbývající pohled, doplní v případě potřeby těleso a vymění potřebné rohové krychle
(resp. naopak).
Také zde lze u úloh číslo 3 a 4 rozlišit horizontální a vertikální variantu této
strategie.

V horizontální variantě této strategie těleso vzniká opět po jednotlivých patrech,
ovšem s tím rozdílem, že žák při výběru rohových krychlí zohledňuje již oba pohledy
současně (viz schémata na obrázku, č. 7, změna je označena šipkou). Jako rohové krychle
jsou tedy vybírány krychle se dvěma požadovanými barvami. Další postup je již shodný
s postupem uvedeným u horizontální varianty strategie „1 rozměr".
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Ve vertikální variantě strategie žák staví celou stěnu, ale rohové krychle již
odpovídají druhému z vybraných pohledů. Třetí, a tedy poslední pohled, není při stavbě
uvedené stěny zohledněn (viz schémata na obrázku č. 8, změna je označena šipkou). Další
postup je již shodný s postupem uvedeným u vertikální varianty strategie „1 rozměr".

Strategie „3 rozměry"

Strategie „3 rozměry" je charakterizována současným zohledněním všech tří pohledů.
Zde se jedná o důkaz ještě vyšší ho stupně představivosti

a schopnosti

plánování

„do budoucnosti", neboť žák již nemusí opravovat žádné krychle. Žák si opět vybere některý
z pohledů jako „základní", ale všechny rohové krychle vybírá již s ohledem na ostatní
pohledy, včetně 3-krychle. Tělesa u všech úloh tedy vznikají bez jediné opravy.
Také

zde

je

odlišena

horizontální

a

vertikální

varianta

této

strategie

u komplexnějších úloh číslo 3 a 4.

Při horizontální variantě strategie je těleso stavěno opět po patrech. V dolních patrech
jsou rohové krychle vybírány na základě dvou požadovaných pohledů. Oproti strategii
„2 rozměry" je však při stavbě horního patra zohledněn současně i pohled shora u všech
horních krychlí (viz schémata na obrázku č. 9, změny jsou označeny šipkou).
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Při vertikální variantě strategie vzniká celá stěna tak, že všechny rohové krychle
odpovídají oběma zbývajícím pohledům (viz schémata na obrázku ě. 10, změny jsou
označeny šipkou). Těleso je pak doplněno krychlemi, které jsou vybírány na základě všech tří
pohledů, podle postupu uvedeného u vertikální varianty strategie „1 rozměr".
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Obrázek č. 10 - Schémata vertikální varianty strategie „3 rozměry'
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Strategie „Zkoušení"

Strategie „Zkoušení" označuje zvláštní přístup ke stavění, kdy není sledována žádná
strategie. Většinou jde označení zahájení úlohy, kdy žák úlohu nepochopí, kdy si není
schopen požadované těleso představit, či není schopen kombinovat jednotlivé pohledy.
Označila jsem tak i chybné pokusy o stavbu, či pokusy, které skončily zbořením. Společnými
znaky této strategie jsou snad jen častá výměna krychlí na stejných pozicích, stavění
jednotlivých pohledů vedle sebe apod.

80

8.2.

POČETNÍ ZASTOUPENÍ

STRATEGIÍ

Analyzovala jsem rovněž početní zastoupení jednotlivých strategií v rámci každé
z úloh číslo 2, 3 a 4. V úloze číslo 1 nelze mluvit o strategiích, neboť se jedná pouze o výběr
jediné krychle. Proto není zahrnuta do následujících údajů.
Předložené tabulky (tabulky č. 2, 3, 4) ukazují početní zastoupení použitých strategií
(pro každou úlohu zvlášť) u pátého a u osmého ročníku. Čísla uvedená ve sloupci strategie
„Zkoušení" označují, kolik žáků mělo při řešení dané úlohy problémy, tedy v kolika
případech byla zvolena strategie, jenž nevedla ke správnému řešení. Písmena H a V
ve sloupcích jednotlivých strategií označují horizontální a vertikální variantu

uvedené

strategie.

Úloha 2

Úloha 2

"1 r o z m ě r "

"2 r o z m ě r y "

"3 r o z m ě r y "

"Zkoušení"

5. třída

3

2

3

4

8.třída

6

.

2

3

Celkem

9

2

5

7

Tabulka č. 2

Tabulka číslo 1 ukazuje, že téměř jedna polovina žáků (7) měla nějaké problémy
při stavbě tělesa určeného pohledy zadanými v úloze 2 (sloupec strategie „Zkoušení"). Je to
zřejmě způsobeno schopností představit si těleso na základě jednotlivých pohledů, s čímž se
žáci podle svých slov dosud nesetkali. Úloha 2 tedy sloužila žákům k získání vhledu
do tohoto problému.
Zajímavé rovněž je, že žáci osmého ročníku ve větší míře využívali strategie „1
rozměr", kdežto využití jednotlivých strategií u pátého ročníku je rovnoměrně rozmístěno.
Vzorek experimentu je bohužel příliš malý na to, aby z těchto údajů bylo možno vyvodit
obecnější závěry.

81

Úloha 3

Úloha 3

"1 r o z m ě r "

"3

"2 r o z m ě r y "

"Zkoušení"

rozměry"

H

V

_

H

V

_

-

_

1

1

2

_

_

_

2

5

1

.

-

1

_

_

2

5

1

I

1

-

4

H

v

5.třída

3

1

8. třída

.

Celkem

3

-

Tabulka č. 3

U této úlohy se již celkový počet žáků majících se stavěním tělesa problémy zmenšil
na čtvrtinu všech žáků. Všichni účastníci experimentu, u kterých byla zaznamenána strategie
„Zkoušení" v úloze číslo 3, prošli stejnou fází již v předchozí úloze číslo 2.
Žáci osmého ročníku opět vybírali ve větší míře strategii „1 rozměr", a to vertikální
variantu této strategie (5). Všechny tři pohledy byli schopni zohlednit dva žáci osmého
ročníku (stejní jako v úloze číslo 2), v pátém ročníku strategii „3 rozměry" nepoužil při řešení
nikdo. Tři žáci přešli totiž z této strategie, kterou použili při řešení úlohy číslo 2, na nižší
strategii „2 rozměry". Z tabulky 2 dále vyplývá, že variantu „2 rozměry" nepoužil ani jeden
žák osmého ročníku.

Úloha 4

Úloha 4

"1 r o z m ě r "

"2 rozměry"

"Zkoušení"

H

V

_

H

V

1

1

1

1

1

1

-

5

1

_

_

2

_

_

2

6

2

1

1

3

1

-

H

V

5. třída

2

8. třída
Celkem

_

" 3 rozměry"

-

_

_
2
1
3

Tabulka č. 4

Počet žáků ve sloupci strategie „Zkoušení" se dále zmenšil. Nejednalo se již o úplně
stejné žáky.
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Rozložení četnosti použitých strategií u pátého ročníku je velmi rovnoměrné. Dva žáci
použili i strategii „3 rozměry", jeden z nich ji použil již při řešení úlohy číslo 2, druhý se k ní
propracoval od dvakrát použité strategie „2 rozměry". U žáků osmého ročníku opět
převažovala vertikální varianta strategie „1 rozměr", jen dva z nich nadále používali strategii
„3 rozměry".

Z tabulek číslo 2, 3 a 4 vyplývá, že pouze jediný žák osmé třídy použil strategii „2
rozměry". Kromě něho všichni využívali takové strategie, které použili při první úloze - tedy
„1 rozměr" nebo „3 rozměry". Tito žáci neměnili ani varianty těchto strategií (s jedinou
výjimkou).
Daleko větší rozmanitost vybíraných strategií i jejich změn u každé z úloh ukazují
výsledky pátého ročníku. Z výsledků řízených rozhovorů s žáky vyplynulo, že mladší žáci
byli ochotni strategie i jejich varianty měnit a zkoušet stavět jinak, neboť by jiná strategie
mohla být lepší, rychlejší apod. Starší žáci naopak raději zůstávali u osvědčených strategií než
by zkoušeli něco nového, co by mohlo být těžší či náročnější, nebo co by mohlo vést k možné
chybě.

Experimentální vzorek je bohužel příliš malý na to, aby bylo možné z výše uvedených
údajů vyvodit obecné závěry.
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8.3.

ČAS POTŘEBNÝ K ŘEŠENÍ JEDNOTLIVÝCH

ÚLOH

Dalším aspektem mého zkoumání byla i doba potřebná k vyřešení jednotlivých úloh.
Údaje o všech účastnících experimentu jsem umístila do přehledné tabulky. Uvádím rovněž i
průměrné hodnoty u jednotlivých úloh. Veškeré číselné údaje jsou udány v minutách. Čísla
v prvním řádku tabulky označují číslo úlohy, písmena a, b potom udávají, zda se jedná o první
nebo druhou část úlohy.

5. ročník

5. ročník

1 a

1 b

2a

2b

3

4

Michal

0

0

8

0

12

15

Tomáš

0

0

8

2

17

10

Iveta

0

0

6

5

10

12

Jaroslav

1

0

8

2

12

25

Jana

0

0

6

0

9

6

Tomáš b

0

0

3

0

6

8

Yuto

0

0

2

2

20

30

Eliška

2

1

12

0

20

25

Průměr

0,375

0,125

6,625

1,375

13,25

16,375

Tabulka č. 5

Z tabulky je patrné, že časová náročnost jednotlivých úloh v průměru odpovídá jejich
stanovené obtížnosti. Pouze Tomáš a Jana řešili čtvrtou úlohu rychleji než úlohu předchozí.
Podle řízeného rozhovoru pro tyto dva žáky byl náročný přechod od tělesa jednopatrového
k dvoupatrovému, ale přechod k třípatrovému tělesu již považovali za velmi snadný. Těleso si
velmi dobře dokázali představit a uplatnili pouze předchozí zkušenosti.
Jana použila v úloze číslo 4 i stejnou strategii jako v úloze 3 (horizontální varianta
strategie „1 rozměr", v úloze 2 použila strategii „3 rozměry"). Tomáš naopak v úloze 2, resp.
3 vycházel ze strategie „1 rozměr", resp. vertikální varianty strategie „1 rozměr", ale v úloze
číslo 4 již zohlednil 2 pohledy a použil vertikální variantu strategie „2 rozměry".
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8. ročník

8.ročník

1 a

1 b

2a

2b

3

4

Martina

0

0

2

0

5

3

Katka

0

1

4

2

20

35

Ondra

0

0

6

5

16

10

Tomáš

0

0

3

1

4

10

Včnka

2

0

2

0

8

8

Štěpán

0

0

10

8

7

10

Milan

0

1

20

10

8

8

Pavel

0

0

2

0

10

6

Průměr

0,25

0,25

6,125

3,25

9,75

11,25

Tabulka č. 6

Také zde sice průměrná doba řešení úloh odpovídá jejich stanovené náročnosti, ale
výjimky jsou již daleko četnější. Částečně to může být způsobeno využíváním stejných
strategií již od úlohy číslo 2.
Martina sama přiznává, že poslední úloha ji připadala ze všech nejlehčí. Ve všech
úlohách dokázala bez problémů zohlednit všechny pohledy, a to i přesto, že při přechodu
z úlohy 3 na úlohu 4 změnila variantu strategie „3 rozměry". Také Ondra bez problémů
současně zohlednil požadované pohledy u všech úloh. U úloh 3 i 4 použil horizontální
variantu strategie „3 rozměry".
Štěpán použil u úloh 2 a 3 strategii „1 rozměr", proto

neměl problémy. Poměrně

vysoké číslo uvedené u úlohy 2 znázorňuje to, že Štěpán strávil nějakou dobu opravou
rohových

krychlí,

což

mu

dělalo

problémy.

V poslední

úloze

se

úspěšně

pokusil

o horizontální variantu strategie „2 rozměry". Milan dlouho nemohl pochopit princip úlohy,
což vysvětluje vysoké číslo ve sloupci úlohy 2a. S dalšími úlohami již takové problémy
neměl.
Pavel využíval již od úlohy číslo 2 strategii „1 rozměr", v následujících úlohách její
vertikální variantu. Náročný byl podle jeho slov přechod z jednopatrového na dvoupatrové
těleso, ale u třípatrového tělesa již postup jen mechanicky opakoval.
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8.4.

P O M Ů C K Y P O U Ž I T É Ž Á K Y PŘI Ř E Š E N Í

Vyhodnotila jsem rovněž, kolik žáků potřebovalo při řešení úloh pomůcky, a jaký
způsob pomoci je dovedl ke správnému řešení.

Pomůcky

5. ročník

Obrázek tělesa
(příloha č. 4.1)

Obrázek tělesa
s rozčleněním
(příloha č. 4.2)

Natáčení
pohledů

Přikládání
pohledů

Návodné
otázky

3

3

4

2

2

Tomáš
Eliška

8. ročník

Katka
Milan

Celkem

Tabulka č. 7

Tabulka ukazuje, že pomoc ve formě nějakých pomůcek potřebovali pouze dva žáci
z každého ročníku. Ostatní tuto pomoc nepotřebovali, jen opět dva žáci z každého ročníku
využili povolené možnosti manipulace s obrázky pohledů, která se týkala seřazení těchto
pohledů ovšem bez možnosti natáčení.
Tomáš měl problémy v průběhu řešení, kdy měl tvar tělesa určeného pohledy z úlohy
3 postavený, ale nedokázal správně opravit rohové krychle. Rozhodla jsem se tedy pro pomoc
ve formě natáčení pohledů. Tomáš si natočil jednotlivé pohledy a postupně je přisunoval
ke svému tělesu, a tak rohové krychle opravil. Eliška si nevěděla rady v úloze číslo 3.
Obrázky tělesa ji pomohli si těleso představit, pomocí natáčení pohledů byla schopná je
postavit, ale až možnost přikládání pohledů jí umožnila správně opravit rohové krychle.
Katka i Štěpán nemohli pochopit již princip úlohy 2. Nebyli schopní zkombinovat
jednotlivé pohledy. Zohlednili vždy jen barvu jedné stěny krychličky, a proto nemohli
správně opravit rohové krychle. Pomocí návodných otázek

Katka zjistila, že musí vybírat

krychle s požadovanými dvěmi, resp. třemi barvami, aniž by si pohledy stavěla. Štěpán
potřeboval ke správnému vyřešení i přikládání pohledů, a to využíval i v dalších úlohách.
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8.5.

HODNOCENÍ OBTÍŽNOSTI ÚLOH ŽÁKY

Dále jsem se zaměřila na hodnocení obtížnosti úloh žáky. Žáci vybírali obtížnost úloh
na základě pěti stupňové stupnice (viz kapitola ě. 6.2)

1
velmi lehké

2
lehké

5. r o č n í k

2

8. r o č n í k

Celkem

4
obtížné

-

3
středně obtížné
1

3

5
velmi obtížné
1

1

3

2

1

1

3

3

3

4

2

Tabulka č. 8

Otázku stupně obtížnosti úloh zodpovídalo v pátém ročníku pouze 7 žáků, neboť
s jedním z nich (Yutem) jsem kvůli jazykovým problémům nevedla řízený rozhovor. Nejvyšší
obtížnost vybral Tomáš, který využil jen jediné pomoci v úloze 3, a nedosáhl ani nejvyššího
doby potřebné k řešení. Podle jeho slov úlohy vyžadovaly moc přemýšlení, a to mu připadá
obtížné.
V osmém ročníku vybrala nejvyšší obtížnost Katka, která měla problémy s kombinací
pohledů a která využila téměř všechny pomoci (s výjimkou přikládání pohledů) již při úloze
2. Potřebovala při řešení posledních dvou úloh nejvíce času ze všech účastníků experimentu.
Nejnižší obtížnost vybral Štěpán. Podle jeho slov jde jen o to, nají správný postup, a pak to
jde již rychle a snadno.
Z výsledků vyplývá, že žáci hodnotí obtížnost různě. Každý z nich pociťoval jinou
subjektivní obtížnost úloh v závislosti na tom, jaké problémy mu dělalo jak řešení úlohy, tak
hlavně i zvolená strategie. Zvolená obtížnost neměla žádnou souvislost se známkou
z matematiky ani s její oblibou u žáků, či preferováním určité oblasti matematiky.
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9. POROVNÁNÍ VÝSLEDKŮ EXPERIMENTU S VÝSLEDKY
EXPERIMENTU NĚMECKÝCH AUTORŮ

Jak již bylo řečeno v kapitole č.2, německý experiment byl zamřen na zkoumání
strategií řešení

prostorových

geometrických

úloh za pomoci počítačového

programu.

M. Pospeschill a K. Reissová se zajímali o schopnosti rozpoznat prostorové vlastnosti a
vztahy, a dále schopnost přeměnit dvojrozměrné pohledy ploch na trojrozměrné, prostorové,
pohledy.

Já jsem

zvolila jako

pracovní

materiál

soubor

krychlí

a

místo

změny

dvojrozměrných na trojrozměrné pohledy jsem se soustředila na přeměnu dvojrozměrných
pohledů ploch na reálná tělesa. Ve svém experimentu jsem nepoužila kolmé trojboké hranoly,
tím jsem snížila obtížnost úloh.

9.1.

VÝHODY A NEVÝHODY PRACOVNÍHO MATERIÁLU

Využití počítačového programu
iunwaht Cihot-TImUd und Reluro - UdfamltteU ťl -, gcgxjgg SUrt-Baclapací:

sebou přináší některé výhody, ale i
nevýhody.

Prostředí

počítačového

programu (ukázka viz obr. č. 10) je
velmi

přehledné,

rozčleněn
usnadňuje

soubor

na jednotlivé
jejich

výběr.

krychlí
druhy,

je
což

Jednotlivé

objekty je možno umístit na kterékoliv
R SaiLei>*n*k-ht

místo

Atwwahl eines Stek*

modelu

krychle,

tedy

i

do horního patra na začátku stavby, což
Obrázek č. 10
při reálném stavění tělesa není možné.
Snadné je i jejich vyjmutí. Program však neumožňuje natáčení jednotlivých objektů. Umístění
obrázků pohledů, které je pevné a neměnné, nemusí všem žákům vyhovovat.
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Při využití souboru krychlí (viz příloha č.3) je stavba tělesa omezena, neboť je třeba
začínat dolním patrem stavby. Ani další objekty nelze umisťovat zcela libovolně a
problematická je i oprava některých, chybně umístěných krychlí. Tento materiál však
umožňuje manipulovat s jednotlivými krychlemi, čehož žáci často využívali. Nevýhodou je
snad omezený počet krychlí. Obrázky pohledů bylo možno přemístit do jiné pozice. Tento
způsob sestavování tělesa je tedy podle mého názoru blíže skutečnosti. Žáci zjišťují, že je
třeba nejprve postavit „základy", a potom teprve zohledňovat „horní patra" apod. Také
možnost

manipulace

s objekty,

a

to jak

s krychličkami,

tak

s celými

tělesy

nebo

neukončenými stavbami, přispívá více k rozvoji prostorové představivosti.

9.2.

POROVNÁNÍ STRATEGIÍ

Vzhledem k v ý š e zmíněným rozdílům v použitém pracovním materiálu se odlišují i
jednotlivé strategie. Autoři německého experimentu zavedli pro popsání strategií řešení úloh
termín „dimenzionalita". Já jsem se přiklonila spíše k termínu „rozměr", který zastupuje
schopnost zohlednit jednotlivé stěny krychle.
V německém experimentu byli rozlišeny 3 hlavní stupně „dimenzionality" (1,2 a 3) a
dva mezistupně (% a VA) mezi každými dvěma hlavními stupni. Prvním stupněm je zohlednění
pouze jediné dimenze (jediné stěny), druhým stupněm je zohlednění dvou dimenzí (správný
výběr barev jednotlivých objektů a správné umístění rohových krychlí), třetím stupněm je
zohlednění všech tří dimenzí. Třetí dimenzi v jejich úlohách tvoří hloubka, která je
reprezentována správným umístěním kolmých hranolů. U nižších stupňů „dimenzionality"
nedošlo ke správné konfiguraci požadovaného tělesa.
V mém experimentu jsou strategie rovněž rozděleny do tří stupňů (1, 2 a 3 „rozměry").
Vzhledem k tomu, že všichni žáci mého experimentu dospěli ke správné konfiguraci tělesa,
není mezi stupni tohoto experimentu a německého experimentu přímá souvislost. Spojují je
ovšem určité společné znaky, které popisuji níže:
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Pro fázi „1 - dimenzionalita" a strategii „1 rozměr" je typické, že vlastnosti objektů
jsou prvotně uvažovány jako jednodimenzionální, a tak jsou také uplatňovány při stavění,
resp. rekonstruování, tělesa. V obou je upřednostňován výběr jednobarevných

krychlí,

pro žáky je relevantní jen jediná stěna krychličky. Ve strategii „1 rozměr" však stavba
pokračuje a rohové krychle jsou vyměňovány za dvoubarevné. Oprava krychlí je zahájena až
tehdy, když žák zjistí, že zohledněním jediné stěny nelze vyhovět všem požadovaným
pohledům. Barva již umístěné krychle podle prvního pohledu je fixována a k ní je vybrána
barva druhá podle dalšího z pohledů. Nakonec vznikne požadované těleso se zohledněním
všech tří pohledů. Ve fázi „1-dimenzionalita" ke správnému vyřešení vůbec nedojde.

Pro fázi „2 - dimenzionalita" a strategii „2 rozměry" je charakteristická schopnost
zohledňovat vlastnosti ploch dvojdimenzionálně, ale opět nejsou ekvivalentní. V případě
strategie „2 rozměry" v mém experimentu se toto současné zohlednění týká pouze dvou
pohledů. Žáci jsou schopni správně identifikovat a umístit rohové krychle, ale pouze
při zohlednění prvních dvou vybraných pohledů. Tuto schopnost neuplatňují při zohledňování
jiné z dvojic pohledů. Fáze „2 dimenzionalita" je v tomto směru komplexnější. Žáci jsou
schopni správně identifikovat a umístit rohové krychle podle všech tří dvojic pohledů. Jsou
tak schopni správně rekonstruovat taková tělesa, která jsou utvářena pouze za pomoci krychlí.

Rozdíl

může

být

způsoben růzností

použitého materiálu. Domnívám se totiž, že v prostředí

počítačového p r o g r a m u j e při umisťování jednotlivých objektů do drátěného modelu krychle,
který je nakreslen ve volném rovnoběžném promítání, vždy přítomen i druhý rozměr. To žáky
upozorňuje na nutnost zohlednit další pohled. Při použití souboru krychlí zřejmě tato závislost
nebyla žákům tak zřejmá.

Strategie „3 rozměry" v podstatě odpovídá fázi „2 - dimenzionalita". Znázorňuje totiž
schopnost vlastnosti ploch vnímat dvojdimensionálně. Žáci používající tuto strategii jsou
schopni zohlednit všechny dvojice pohledů u rohových krychlí a trojici pohledů v případě
rohové 3-krychle.
Strategie adekvátní s fází „3 - dimenzionalita" ve smyslu správného dekódování
hloubky se v mém experimentu nevyskytovala, neboť se v mých úlohách vyskytovaly pouze
krychle a nepoužila jsem kolmé trojboké hranoly.
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Fáze

„Zkoušení"

z německého

experimentu

a

strategie

„Zkoušení"

z mého

experimentu jsou ekvivalentní. V obou se jedná o postupy, které nevedou ke správnému
řešení. Strategie „Zkoušení" z mého experimentu se liší možností vznikající těleso zbořit.
Dále se zde objevili postupy, které nevedly ke stavbě požadovaného tělesa (jednotlivé řady
pohledů byly stavěny do jedné linie apod.) a které se nemohly v německém experimentu,
neboť zde žáci měli k dispozici model tělesa.

Domnívám se, že manipulace s krychlemi a reálné stavění tělesa jsou pro rozvoj
prostorové představivosti významnější, než umisťování krychlí do dvojrozměrného obrázku
troj rozměrného tělesa. Použití souboru krychlí je rovněž blíže skutečnosti, neboť si žáci
uvědomují, které objekty je třeba umisťovat dříve a které později. Mají rovněž možnost
s celým tělesem manipulovat, což jsem v úlohách rovněž využila, prohlížet si tělesa ze všech
stran, natáčet jednotlivými objekty apod. To vše přispívá k upevnění a rozvíjení schopnosti
rozpoznávat trojrozměrné vlastnosti a vztahy.

9!

IV. Z Á V Ě R

Můj experiment byl zaměřen na pokus o sestavení úloh, které by pomáhaly rozvíjet
prostorovou představivost žáků. Zajímalo mne především, jaké strategie žáci zvolí při řešení
problémových úloh zaměřených na sestavování těles, pokud jsou zadány obrázky pohledů
zpředu, zprava a shora na požadované těleso. Výsledky svého experimentu jsem porovnávala
v minulé kapitole s výsledky výzkumu M. Pospeschilla a K. Reissové. Toto porovnání jsem
doplnila i o hodnocení obou použitých materiálů a prostředí.

Strategie „1 rozměr", „2 rozměry" a „3 rozměry", které jsem na základě výsledků
mého experimentu definovala, představují modely pro různé stupně prostorové představivosti
žáků. Z postupů a výběru strategií u jednotlivých žáků je patrné, jak tito žáci tělesa vnímají,
zda si na základě zadaných pohledů dovedou požadované těleso představit a svou představu
převést do sestavování tělesa. Nejmarkantněji se to ukazuje na schopnosti

rozpoznat

prostorové vlastnosti budoucího tělesa, tedy na schopnosti uvědomit si potřebu uvažování
více pohledů na těleso najednou při výběru a umisťování rohových krychlí, zvláště 3-krychlí
(krychlí, u kterých je třeba zohlednit všechny tři pohledů zároveň).

Můj experiment ukázal, že i žáci 5. ročníku jsou již schopni vnímat a sestavovat tělesa
na základě půdorysu, nárysu a bokorysu. Systematickým zařazováním podobných úloh do
hodin matematiky lze potom snadno rozvíjet prostorovou představivost žáků, zároveň upevnit
jejich znalosti prostorových vztahů a zákonitostí a rozvíjet schopnosti tyto prostorové vztahy
a zákonitosti rozpoznávat.. To ukazují i postupy a výroky žáků, kteří si při řešení posloupnosti
úloh experimentu vybírali stále náročnější strategie a kteří hodnotili počáteční úlohy jako
obtížnější. Pokud se bude prostorová představivost žáků rozvíjet pomocí podobných úloh již
na prvním a druhém stupni základních škol, neměli by mít žáci takové problémy na střední
škole například se stereometrií, které se v současné době většina žáků tolik obává, a následně
ani v reálném životě.
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Vyhodnocení

jednotlivých

strategií,

které

žáci

zvolili

při

řešení

úloh

mého

experimentu, a jejich rozčlenění do tří základních stupňů mne přivedlo na myšlenku, že je
třeba soubor úloh dále rozšířit a obohatit. Chtěla bych vytvořit takovou baterii úloh, která by
sloužila k soustavnému rozvíjení prostorové představivosti pro všechny věkové skupiny
žáků. Dále uvedu několik oblastí, které by se v baterii úloh měly vyskytovat.

Při experimentu jsem pozorovala, jak měli někteří žáci problémy již s představou
samotného tělesa. Domnívám se, že by bylo vhodné se u mladších dětí zabývat nejprve
takovými úlohami, kde by sestavované těleso bylo jednobarevné. Žáci by pak na základě
půdorysu, nárysu a bokorysu určovali tvar tělesa. (Tyto úlohy můžeme najít v učebnicích
uvedených v seznamu literatury pod čísly [4],[5],[6] a [7]).
Obtížnost bych potom zvýšila vybarvením jednotlivých stěn sestavovaného tělesa
různou barvou. Další stupeň obtížnosti by představovalo sestavování tělesa, kde by již
jednotlivé krychličky byly různobarevné, ale počet barev by byl omezen podle potřeb a
schopností žáků.

V mém experimentu se vyskytovala pouze „krychlová" tělesa (tělesa skládající se
z jednotlivých krychlí, které mají konfiguraci krychle nebo kvádru). Bylo to z toho důvodu,
že tento geometrický objekt je žákům nejbližší a nejsnáze dekódují jeho vlastnosti. Proto i
žáci, kteří se s úlohami na rozvíjení prostorové představivosti nesetkali, by měli být schopni
úlohy vyřešit. Předpokládala jsem tedy, že budou všichni žáci stavět kvádry a krychle, ale
jeden žák dospěl u úloh 3 a 4 k nečekanému řešení - „nekrychlovému" tělesu - (Milan
z 8. ročníku, fotografie jeho řešení jsou v příloze č. 7). Jelikož jsem s žáky pracovala
jednotlivě, nemohla jsem je s tímto řešením konfrontovat. Bylo by zajímavé, zda by si žáci
uvědomili správnost tohoto řešení.

Přesvědčila jsem se tedy, že je třeba pracovat i s jinými konfiguracemi - tedy
„nekrychlovými" tělesy (tato tělesa se opět skládají z jednotlivých krychlí, ale nemají již
konfiguraci krychle či kvádru) - a ty zařadit do baterie úloh.
Jedná se o takové konfigurace, kde se objevuje i větší počet 3-krychlí (krychlí, kde je
třeba zohlednit všechny tři pohledy na těleso). Stavebním materiálem by opět mohl být soubor

93

krychlí, který je nejdostupnější pomůckou a bývá na každé škole. Tím by se markantněji
odlišily strategie „2 rozměry" (současné uvažování 2 pohledů) a „3 rozměry" (uvažování
všech 3 pohledů současně) z mého experimentu, kde zohlednění všech tří pohledů bylo nutné
jen u jediné krychle. Tyto úlohy jsou zpravidla obtížnější a jejich řešení vyžaduje již určitý
stupeň prostorové představivosti. Většinou se jedná i o úlohy, které mají více řešení. Žáci
mohou tedy postavená tělesa porovnávat a objevovat rozdílné i shodné znaky vzniklých těles.
To by podle mého názoru mohlo sloužit k upevnění poznatků o trojrozměrných objektech
a osvětlení základů deskriptivní geometrie. Obtížnost mohou opět modelovat různá barevná
provedení těles. Příklady typů „nekrychlových" těles ukazují obrázky.

z

Obrázek č. 11

Obrázek č. 12

Obrázek č. 13
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Předpokládám, že konfigurace těles na obrázcích č. 11 a 13 by žákům dělala menší
problémy než konfigurace těles na obrázku č. 12. Z výsledků mého experimentu totiž
vyplývá, že žáci mají menší problémy se sestavováním tělesa, které je jednopatrové.

Ráda bych realizovala projekt, ve kterém by se jedna skupina žáků soustavně
věnovala problematice prostorové představivosti v hodinách matematiky, a druhá skupina
žáků by se takovými úlohami nezabývala. Potom bych provedla podobný experiment a
porovnala výsledky obou skupin. Předpokládám, že by se výsledky obou skupin výrazně
lišily a první skupina by byla schopna vyřešit i velmi obtížné úlohy.
Zařazení těchto úloh do hodin matematiky by mohlo být zajímavým zpestřením.
Úlohy je totiž možné provádět i ve dvojicích či trojicích žáků. V prvním případě by jeden
z žáků podle vlastnoručně sestaveného a vymyšleného tělesa nakreslil obrázky pohledů shora,
zpředu a zprava a druhý podle nákresu těleso znovu sestavil. V druhém případě by jeden
z žáků těleso popsal, druhý nakreslil odpovídající pohledy a třetí těleso podle pohledů
sestavil. Práce může být motivována hrou na zákazníka, architekta a stavitele. Tato hra by
mohla pomoci rozvíjet schopnost popsat geometrické útvary, vyjadřovat své představy
pomocí matematických pojmů, popis převádět do kreseb jednotlivých pohledů apod. Něco
podobného používá např. F. Roubíček ve svém experimentu (Roubíček, F.: Komunikace a
semióza ve vyučování geometrii, v seznamu literatury pod číslem [16]), kde žáci hrají role
objednatele, projektanta a stavitele.

Z mého výzkumu vyplynulo, že se žáci s podobnými úlohami většinou

nikdy

nesetkali, a to atll V hodinách matematiky, ve škole všeobecně nebo mimo ni. Pouze jediný
žák měl s touto problematikou nějakou

zkušenost,

neboť

navštěvuje

počítačový

kroužek,

se setkává s hrami na principu manipulace s trojrozměrnými objekty (program

kde

Karel).

Utvrdilo mě to v domněnce, že se škola touto problematikou zabývá stále nedostatečně.
Objevují se sice stížnosti ze strany učitelů, že učební látky v matematice je příliš mnoho, a tak
na rozvíjení prostorové představivosti nezbývá čas. Domnívám se ovšem, že občasné zařazení
úloh rozvíjejících prostorovou představivost není tak časově náročné. Záci většinou tyto úlohy
přijímají s nadšením a učitel má prostřednictvím těchto úloh možnost žáky motivovat k další
práci.
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PŘÍLOHA Č. 6 - F O T O G R A F I E Z ŘEŠENÍ ÚLOH
PŘÍLOHA Č. 7 - F O T O G R A F I E NEOČEKÁVANÉHO ŘEŠENÍ ÚLOH 3 A 4

PŘÍLOHA Č. 1 - KOMPLETNÍ ZADÁNÍ ÚLOH EXPERIMENTU

Pokyny
Máš před sebou množství kostiček s různě barevnými stěnami. Tvým úkolem bude
z těchto krychlí sestavit jediné těleso. Z obálky ti ke každé úloze dám tři pohledy na těleso,
podle nichž budeš těleso sestavovat - pohled zpředu, zprava a shora. Nejsi omezený(á)
žádným časovým limitem, můžeš pracovat svým tempem. Pokud si s úkolem nebudeš vědět
rady, nestyď se a zeptej se mě na cokoliv nebo požádej o další pomůcky.
Pokud nemáš žádné otázky a všemu rozumíš, můžeme začít.

Příloha č. 1.1 - Úloha 1

1. úloha -a) Vyber z množství krychlí před sebou takovou, která splňuje tyto podmínky:

—

liMWUMI

Pohled zpředu

Pohled zprava

b) Co kdybych teď jednotlivé pohledy promíchala, která krychle to bude teď?

Pohled zprava

Příloha č. 2. 2 - Úloha 2

2. úloha - Teď následuje těžší úloha. Sestav z krychlí jediné těleso. Těleso je složitější,
ale skládá se z krychlí, které máš před sebou. Máš k dispozici stejné pohledy.
Zkus tuto úlohu vyřešit. Když si nebudeš vědět rady, zeptej se mě na cokoliv.

Teď jsem pohledy trochu změnila. Jak se změnily pohledy? A jak bude vypadat
toto těleso? Zkus ho sestavit.

flMHHHM
.... ... - v,, W
A

Pohled shora

Příloha č. 2. 2 - Úloha 2

3. úloha - Opět se pokus sestavit jediné těleso, máš-li k dispozici ony známé pohledy. Teď již
víš, jak na to, tak ti to určitě půjde lépe.

*2í®M«té®

Pohled zpředu

Příloha č. 1. 4 - Ú l o h a 4

4. úloha - Zkus teď vyřešit tu nejobtížnější úlohu. Opět je tvým úkolem sestavit z krychlí
jediné těleso, které splňuje tyto podmínky:

| | f |

n
f
Itllf!

r
Pohled zpředu

Pohled zprava

Pohled shora

PŘÍLOHA Č. 2 - K O M P L E T N Í ZADÁNÍ PŘEDEXPERIMENTU

Pokyny- ústní
Máš před sebou soubor krychlí. Tvým úkolem bude z těchto krychlí sestavit jediné
těleso. Dostaneš ke každé úloze tři pohledy na těleso, podle nichž budeš těleso sestavovat pohled zpředu, zprava a shora. Pokud si s úkolem nebudeš vědět rady, zeptej se mě na cokoliv
nebo požádej o další pomůcky.

Příloha ě. 2 . 1 - Úloha 1

1. úloha - Sestav z krychlí jediné těleso.

MaŽMa

•

Pohled zpředu

Pohled zprava

Pohled shora

Příloha č. 2. 2 - Úloha 2

2. úloha - Opět se pokus sestavit jediné těleso.

'•&ČĚĚ.

Pohled zpředu

Pohled zprava

Příloha č. 2. 3 — Úloha 4

3. úloha - Opět je tvým úkolem sestavit z krychlí jediné těleso.
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Pohled zpředu

Pohled zprava

Pohled shora

PŘÍLOHA Č. 3 - P O P I S SOUBORU KRYCHLÍ

Soubor krychlí obsahoval celkem 100 krychlí.
Jednotlivé druhy a jejich počet:
Jednobarevné

všechny stěny jsou obarveny jednou barvou, z nich je
10 žlutých, 10 červených, 10 zelených, 10 modrých;

Dvojbarevné

plášť je obarven jednou barvou (první barva) a podstavy jinou
(druhá barva), jsou to:
3 žluto-zelené, 3 žluto-modré, 3 žluto-červené,
3 červeno-zelené, 3 červeno-modré, 3 červeno-žluté,
3 modro-zelené, 3 modro-žluté, 3 modro-červené,
3 zeleno-žluté, 3 zeleno-červené, 3 zeleno-modré;

Trojbarevné

každé dvě protilehlé stěny jsou obarveny stejnou barvou:
6 žluto-červeno-zelených,
6 žluto-červeno-modrých,
6 žluto-zeleno-modrých,
6 červeno-zeleno-modrých.

Fotografie souboru krychlí

PŘÍLOHA Č. 4 - P O M Ů C K Y

Příloha č. 4.1. - Obrázky těles ve volném rovnoběžném promítání k úlohám 2 - 4

Úloha 2

Úloha 3

Úloha 4

Příloha č. 4.2. - Obrázky těles ve volném rovnoběžném promítání k úlohám 2 - 4
s rozčleněním na jednotlivé krychle

Úloha 2

Úloha 3

Úloha 4

PŘÍLOHA Č. 5 - S P R Á V N Á

ŘEŠENÍ JEDNOTLIVÝCH ÚLOH

Úloha 2 a
Úloha 2 b

Úloha 3

PŘÍLOHA Č. 6 - F O T O G R A F I E Z ŘEŠENÍ ÚLOH

Úloha 2
Úloha 2

Úloha 2

Úloha 3

Úloha 4
Úloha 4

P Ř Í L O H A č . 7 - F O T O G R A F I E N E O Č E K Á V A N É H O ŘEŠENÍ
ÚLOH ČÍSLO 3 A 4

Úloha 3
Úloha 4

