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ABSTRAKT 

 

Diplomová práce se zabývá se problematikou rozlišování a označování geometrických 

modelů dětmi ve věku pěti až šesti let. Cílem práce je zjistit, do jaké míry jsou děti 

v současné době schopné rozlišit svět roviny a svět prostoru a do jaké míry dětem tyto dva 

světy splývají. Jsou zde pro daný vzorek formulovány tři hypotézy.  

H1: „Děti jsou schopné identifikovat alespoň polovinu prostorových objektů ze sady 

vybraných dílů stavebnice.“ Hypotéza H2: „U nadpoloviční většiny dětí dojde k záměně 

pojmenování plošných a prostorových objektů.“ Hypotéza H3: „Děti při identifikaci 

některých jim již známých objektů pro ně vymyslí vlastní názvy.“ 

 K jejich ověření bylo použito kvantitativního výzkumu. Z pozorování a záznamu bylo 

pořízeno dva tisíce dvě stě dat, která byla podrobena analýze a komparaci s teoretickou částí. 

Výzkum všechny tři hypotézy potvrdil. Práce na vzorku sta dětí ukazuje, na jaké úrovni 

rozlišování a pojmenovávání prostorových objektů se v současné době děti předškolního 

věku v Plzeňském kraji nacházejí. Otevírá řadu dalších oblastí, kterými je potřeba 

se zabývat, a řadu otázek, které je potřeba dále řešit.  

 

KLÍČOVÁ SLOVA 

prostor; rovina; identifikace objektů; dítě předškolního věku; pojmenování objektů
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World of plane and space in pre-mathematical skills 

 

ABSTRACT 

The diploma thesis deals with the issue of distinguishing and denominating of geometric 

models by children aged five to six years. The aim of the work is to find out to what extent 

children are currently able to distinguish the world of the plane and the world of space and to 

what extent these two worlds merge for children. There are three hypotheses.  

 H1: "Children are able to identify at least half of objects from a set of spatial bodies selected 

from a construction set.", hypothesis H2: "More than a half of children are confused naming 

planar and spatial objects." and hypothesis H3: "When identifying some of the objects 

familiar to children, they come up with their own names for them.”  

To verify them, quantitative research was used, which also used audio recording to get data 

and to be able analyze the observed phenomena. The research confirmed all of those three 

these hypotheses. Two thousand two hundred data were analyzed. 

The work on a sample of hundred children shows what the level of object distinction 

and naming them is currently among preschool children in the Pilsen region. It opens up 

a number of other areas that need to be further addressed and lots of questions to be 

answered. These include mixing the world of space and the plane. 

KEYWORDS 

Space; plane; identification of 3D objects; preschool child; self named  objects 
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Úvod  

Téma své diplomové práce jsem si zvolila ze dvou důvodů: jsou to mé dosavadní zkušenosti 

z praxe a podněty z bakalářského studia. Při svém každodenním kontaktu s dětmi mimo jiné 

pozoruji rozvoj jejich herních schopností s různými předměty, jejich slovní vyjadřování 

i kresebný projev, progres i dílčí obtíže. Mé předchozí bakalářské studium učitelství pro 

mateřské školy, kde jsem se poprvé setkala s předmatematickou výchovou, mě velmi 

ovlivnilo.   Při studiu mě bavily k teorii připojené hry, úkoly a nejrůznější experimenty 

z oblasti zdokonalování dětí v předmatematické gramotnosti. Prostřednictvím studia, 

a především názorného výkladu dr. Kaslové, docházelo k propojování praxe s teorií této 

disciplíny. Ve své bakalářské práci jsem se zabývala pravidelnostmi a závislostmi 

v aktivitách předškolních dětí. Nyní se mým objektem zájmu stala oblast vnímání prostoru 

a roviny u předškolních dětí v současné době. 

Na základě vlastního pozorování dětí při hrách se stavebnicemi můžu konstatovat, 

že nejčastějším objektem/útvarem, ze kterého děti stavějí svoje stavby, je kostka/krychle.  

Zajímalo mě, zda tento objekt, který děti nejčastěji drží ve svých rukou, dokáží správně 

identifikovat. Zkoumáním pojmotvorného procesu v pregeometrii se v minulosti zabývala 

Kaslová, Lišková a jiní. Tato práce by měla zjistit, jaká je situace v současnosti, stanovit 

míru rozeznání a užívání korektních či přípustných názvů geometrických útvarů u dětí 

předškolního věku z pohledu rozlišování objektů plošných a prostorových.  

Rozhodla jsem se hlouběji prozkoumat, zda a případně kdy děti vnímají rozdíl mezi objekty 

v prostoru a jejich obrázky v rovině.  Prací s plošnými geometrickými útvary se zabývají 

mnohé didaktické materiály, především pracovní sešity či listy pro předškolní děti. 

S některými z nich jsem se podrobněji seznámila, provedla jejich analýzu a svá zjištění 

uvádím v této práci. Korektní či přípustná pojmenování sledovaných geometrických útvarů 

(kruh, čtverec, trojúhelník a obdélník) bývá součástí pedagogické diagnostiky zaměřené 

na zkoumání zralosti dítěte pro vstup do základní školy a v některých základních školách je 

součástí zkoušky dítěte při zápisu.  

 Experiment zkoumá, zda děti před vstupem do školy dokáží pojmenovat jednotlivé 

prostorové objekty. Současně ukazuje, jaká slova při tom používají a jak dalece děti rozlišují 

dvojrozměrné objekty od trojrozměrných. Uvědomuji si, že svůj podíl vlivu na vyjadřování 
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dětí mají nejen didaktické materiály, ale i učitelé mateřských škol, kteří mohou ovlivnit 

proces získávání dětských zkušeností a poskytují jim určitý mluvní vzor. 
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1 TEORETICKÁ ČÁST 

1.1 Dítě předškolního věku 

1.1.1 Charakteristika předškolního věku 

Předškolní období můžeme chápat v širokém slova smyslu jako dobu od narození do nástupu 

do školy. V užším slova smyslu jde však o období, které trvá od tří přibližně do šesti let. 

V této tříleté fázi navštěvuje dítě zpravidla mateřskou školu. Konec tohoto období zaštiťuje 

nástup do školy a může oscilovat v rozmezí jednoho eventuálně i více let, u dítěte 

s odkladem školní docházky. Předškolní dítě se v tomto období odpoutává od vázanosti 

na rodinu a snaží se uplatnit a prosadit ve vrstevnické skupině. Kromě včleňování 

do společnosti svých vrstevníků, se dítě učí respektovat druhé, sdílet své aktivity 

v rovnocenné vrstevnické skupině, a tím se připravit na život ve společnosti. Dochází tedy    

k osvojování běžných norem chování, znalosti obsahu rolí a přijatelné úrovni komunikace 

(Vágnerová, 2000, s. 102). 

 Hlavní aktivitou dítěte předškolního věku je hra. Proto bývá toto období označováno jako 

období rozkvětu a hry. Prostřednictvím hry se rozvíjejí všechny psychické procesy 

i vlastnosti osobnosti. 

Dítě poznává svět prostřednictvím představivosti a intuitivního uvažování. V myšlení 

i v komunikaci zatím převládá egocentrismus, kdy si dítě svoji představu přizpůsobuje 

vlastním potřebám a dovednostem. V tomto období také dětské myšlení vykazuje jistou 

prelogičnost. Dále často pozorujeme značnou iniciativu dítěte, jako potřebu něco zvládnout, 

vytvořit. Zdokonaluje se i motorika, lokomoce, manuální zručnost, a také formální 

i obsahová stránka řeči. 

Na konci předškolního období by mělo dítě dosáhnout takové úrovně, aby bylo dostatečně 

zralé a připravené zvládnout nástup do školy, který je v životě dítěte důležitým vývojovým 

mezníkem (Vágnerová, 2012, s. 177). 



10 
 

1.1.2 Vývoj poznávacích procesů dítěte předškolního věku 

V této kapitole je popsáno, jakým způsobem dítě poznává svět okolo sebe. Hlouběji se 

těmito tématy zabývají jednotlivé samostatné kapitoly. Jedná se především o vnímání, 

myšlení, řeč a další procesy. 

1.1.2.1 Proces vnímání 

Vnímání pro předškolní dítě zabezpečuje přímý styk dítěte se skutečností. Vjem zůstává, 

ale ještě není zcela přesným odrazem skutečnosti. „Vnímání umožňuje základní orientaci 

v prostředí, respektive v aktuální situaci. Přináší o dané situaci relativně přesné informace.“ 

(Vágnerová, 2004, s. 51). 

V předškolním věku se vnímání vyvíjí v souvislosti s myšlením, rozvojem představ 

a nabýváním zkušeností. Můžeme zaznamenat především rozvoj zrakové a sluchové 

diferenciace. V oblasti zrakového vnímání je typická nepřesnost a slabá ostrost vjemů. 

Například tříleté dítě nepozná víc než tři až čtyři základní barvy: červenou, zelenou, modrou 

a žlutou. Barevné vidění pětiletého až šestiletého dítěte se oproti tomu již značně 

zdokonaluje. Sluchové vnímání se rovněž postupně vyvíjí a dítě postupem času přesněji 

zaznamenává zvuky, které se dostanou do jeho smyslového orgánu. Mění se rozsah 

a intenzita sluchového vnímání. Jeho úroveň úzce souvisí s vývojem řeči. Čím přesněji dítě 

vnímá řeč blízkých osob, tím dokonaleji ji napodobí. Pokud není sluch dítěte dobře vyvinutý, 

vývoj řeči zaostává. U prostorového vnímání má dítě sklon přeceňovat velikost okolního 

prostoru. Také vykazuje neschopnost systematické aktivní explorace (Vágnerová 2000, 

s. 104), to znamená systematického prohlížení jedné části po druhé. Dítě prozatím nedokáže 

vnímat celek jako soubor detailů a nerozlišuje příliš ani základní vztahy mezi nimi. Není 

schopné analýzy ani syntézy u obrazce a jeho částí. 

U vnímání předškolního dítěte je typický jeho egocentrický způsob. Je pro něj významnější 

pohled subjektu než kvalita objektu. Svoje citové zaujetí pro věc často vyjadřuje i navenek. 

Čím je dítě mladší, tím spontánnější jsou jeho projevy vůči vnímanému objektu. Je zřejmá 

i preference nápadných vlastností objektu (jako je například křiklavá barva) a dále těch 

objektů, které mají pro dítě nějaký význam pro uspokojení jeho momentální potřeby. 
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Předškolák často ve vnímaném obrazu spatřuje nějakou subjektivní jistotu, že je to tak, jak 

to doopravdy vidí. 

V experimentu, který je součástí této práce, hraje svou roli nejen vizuální, ale i hmatová 

percepce. Při aktivním ohmatávání předmětů dojde ke sloučení informací poskytovaných 

kožním a pohybovým aparátem a zrakovým aparátem. Je dokázáno, že při poznávacím 

procesu vnímání se tyto jednotlivé druhy vnímání spojují navzájem, a děti tak dosahují 

ucelenějšího poznání (Čáp & Mareš 2001, s.77). 

1.1.2.2 Pozornost 

„Pozornost představuje tu stránku psychické činnosti, která umožňuje výběrové zaměření 

a koncentraci vědomí člověka na určité podněty a jevy. Je nezbytnou součástí vnímání, 

myšlení a dalších poznávacích procesů“ (Lokšová & Lokša, 1999, s. 54).  

Rozlišujeme dva druhy pozornosti: neúmyslnou (mimovolnou) a úmyslnou (volní). Úmyslná 

pozornost zahrnuje ostražitost, kdy se člověku přihodí něco nečekaného, a pátrání. Pátrání 

je spíše aktivní činnost.  

Pozornost je v předškolním věku ještě nezralá, krátkodobá a povrchní. Převládá neúmyslná 

forma pozornosti, kdy je dítě snadno upoutáváno nápadnými, neobvyklými a atraktivními 

podněty. Podněty, které ve vnějším prostředí neúmyslnou pozornost upoutávají, jsou 

například nové podněty a podněty asociované s nebezpečím (troubící automobil), intenzivní, 

pohybující se a měnící podněty, nezvyklé podněty nebo podněty kontrastující s okolím 

(reflexní vesty, světla automobilů), podněty s osobním nebo sociálním významem (vlastní 

jméno). V předškolním věku lze pozorovat i počátky úmyslné pozornosti, např ve hře 

(Vágnerová &Valentová 1992, s. 62). 

 Mateřská škola představuje místo, kde jsou na dítě již kladeny určité nároky, včetně nároků 

na úroveň rozvoje schopností, nároky na pozornost nevyjímaje. Stále více se dítě musí 

soustředit na určité jevy ve svém okolí, na plnění zadaných úkolů a respektování pravidel. 

Soustředěnost dítěte pouze na jeden jev nebývá dlouhá, hledá nové podněty, rozptýlí ho 

každá maličkost, jeho pocity i aktuální rozpoložení. Rozsah pozornosti je závislý na věku 

dítěte, jeho zkušenostech, jeho zájmech. Je individuální. Zvláště v předškolním a školním 

období se charakteristiky pozornosti liší s věkem, pohlavím a druhem činností. Čtyřleté 
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až pětileté děti s oblibou přecházejí od jedné činnosti k druhé, ale se zvyšujícím se věkem se 

zlepšuje koncentrace i délka pozornosti. Dvou až tříleté dítě se dokáže na činnost plně 

soustředit asi po dobu pěti minut. Předškolák, jak uvádí většina literatury, ve věku pěti až 

šesti let, by se měl již dokázat soustředit minut patnáct. Při práci s předškolními dětmi je 

nutné brát na zřetel na jejich pozornost, nesetrvávat dlouho u jedné činnosti, ale jednotlivé 

činnosti obměňovat a zajistit jim prostor pro velmi potřebný odpočinek po práci (Černá, 

2011, s. 24-25). 

1.1.2.3   Představivost 

 Všeobecně platná definice pojmu představivost neexistuje. Z pohledu psychologie se jedná 

o názorný obraz předmětů a jevů, které v daném momentu nevnímáme. Ve svém vědomí 

můžeme mít názorné obrazy předmětů a jevů i v případě, že právě nepůsobí na naše 

receptory (například dítě si může vyvolat obraz nepřítomné matky).  

Předpokladem k vytváření představ jsou paměťové stopy minulých vjemů, které jsou 

oživeny a různým způsobem zpracovány. Představy mají tendenci spolu asociovat 

(propojovat se) a při vybavování často naskočí nejen ta aktuální představa, ale i další, které 

jsou s tou původní propojeny. Rozlišujeme tyto typy představ: zrakové (obrazy, fotografie), 

sluchové (písně, zvuky), pohybové (tanec, nezvyklý pohyb). 

V předškolním věku dítě ještě mnohé dění nechápe. Pokud nerozumí podstatě informace, 

která k němu přichází, eliminuje ji nebo ji interpretuje tak, jak umí, resp. jak se mu to hodí. 

Představy, které tedy u dětí předškolního věku vznikají, jsou neúplné a nepřesné. Jsou dětmi 

upraveny tak, aby pro ně byly srozumitelné a přijatelné. „Tento přístup se u předškoláků 

projevuje i formou nepravých lží, tzv. konfabulací, kdy dítě kombinuje reálné vzpomínky 

s fantazijními představami (ovlivněnými jak nezralostí, tak aktuálními potřebami a citovým 

laděním)“ (Vágnerová, 2000, s. 106). 

Fantazie u dětí plní v tomto období svou harmonizující funkci. Dítě má potřebu vyrovnat se 

s tlakem reality, s nedostatkem vlastního myšlení i zkušenosti pomocí fantazie. Přizpůsobení 

reality vlastním potřebám nazývá Piaget (1970) asimilací. Ovšem fantazie má relaxační 

a na dítě emocionálně příznivý účinek. Fantazie předškolních dětí se vyznačuje animismem, 

event. antropomorfismem a arteficialismem, kdy dítě ze svého poznávacího egocentrismu 
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přičítá neživému vlastnosti živých bytostí, popř. dokonce vlastnosti lidské. Dítě nabývá 

dojmu, že fyzikální pohyb a proměny také naplňují nějaké cíle a jsou nějakým způsobem 

motivovány atd. (Piaget, 1966 In Vágnerová, 2000, s. 107). „Například sluníčko jde 

po obloze, řeka běží přes kameny, utíká do moře“ (Steinberg & Belsky, 1991 In Vágnerová 

2000, s. 107). 

1.1.2.4   Paměť 

 „Paměť umožňuje uchování různých informací a na něm závislé postupné obohacování 

zkušenosti, tj. učení“ (Vágnerová, 2004, s. 61). Paměť je úzce spojená s dalšími tělesnými 

a psychickými procesy a jedním z těchto procesů je učení. Toto spojení umožnuje vývoj 

jedince i adaptaci na prostředí, ve kterém žije. Zkušenost, uchovaná v paměti, se projevuje 

v prožívání, v uvažování a v chování jedince a většinou ho ovlivňuje. 

Paměťový proces se skládá ze tří fází: zakódování, uchování v paměti a vybavení 

(znovupoznání) (Vágnerová, 2012, s. 202-205). Podle Clausse (1965) se u dítěte vyvíjejí tři 

druhy paměti. Jde o explicitní sémantickou paměť, explicitní epizodickou paměť a implicitní 

procedurální paměť. 

 Explicitní sémantická paměť neboli pracovní paměť narůstá postupně s věkem. Podle 

očekávání, předškolní děti jsou si schopné zapamatovat mnohem více, když mohou využít 

logických souvislostí. Kvalita zapamatování, udržení v paměti a další zpracování dané 

informace u předškolního dítěte závisí na míře jeho informovanosti v dané oblasti. 

(Vágnerová, 20012, s. 203). Příčinou toho, proč si děti předškolního věku méně zapamatují, 

tedy mohou být jejich limitované znalosti. 

Explicitní epizodická paměť zpracovává a uchovává osobně prožité události. Podle 

Vágnerové se první trvalejší osobní vzpomínky vytvářejí před čtvrtým rokem, ale do šesti 

let bývají útržkovité a je jich málo. K zformování svých zážitků děti potřebují užívat 

jazykové schopnosti, čímž podpoří jejich uchování v paměti. 

Implicitní procedurální paměť se rozvíjí bez nápadností a kvantitativních změn. Tento druh 

paměti působí v každodenních situacích, kdy se děti učí pozorováním jiných lidí a projeví 

se osvojením různých dovedností (např. jízda na tříkolce, používání příboru při stolování) 

(Vágnerová, 2012, s. 207). 
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U dítěte předškolního věku převažuje paměť krátkodobá, postupně se rozvíjí trvalost paměti. 

Dítě si lépe zapamatuje citově zabarvené zážitky. Ke konci předškolního období můžeme 

u dítěte zaznamenat poměrně bohaté vzpomínky, které však nejsou příliš přesné (Vágnerová, 

2012, s. 205).   

 Allowayová popisuje souvislost mezi úrovní krátkodobé paměti dětí a jejich IQ a dokazuje, 

že čím rozvinutější je krátkodobá paměť dětí, tím lepších výsledků v IQ testech ony dosahují. 

Poukazuje na důležitost trénovat krátkodobou paměť hraním deskových her (jako například 

šachy).  „Musíte si zapamatovat minulou činnost a na základě toho se rozhodnout, co dál“  

(Alloway, T., britský vědecký festival, září 2009). 

Vágnerová zdůrazňuje, že pro děti předškolního věku je snazší si zapamatovat cokoli, co 

souvisí s nějakou aktivitou.  Newman zjistil, že čtyřleté i pětileté děti si zapamatovávaly více 

hraček, když byly instruovány, že si s nimi mají hrát, než když dostaly pokyn, že si je mají 

pamatovat (Newman 1990 in Vágnerová 2012, s. 204). 

1.1.2.5 Myšlení 

Myšlení je jeden z kognitivních procesů. Vágnerová (2003) definuje myšlení jako proces 

řešení problémů. Jde o operování s informacemi, představami, pojmy. Funkcí myšlení je 

formování pojmů, rozpoznávání vztahů, usuzování, rozhodování, řešení, problémů 

a vytváření něčeho nového. Výsledkem myšlení jsou nové informace (nové vědění), nový 

poznatek, který může, ale také nemusí být správný. 

Typickým způsobem uvažování předškolního dítěte je podle Piageta (1970) názorné, 

intuitivní myšlení. Takové myšlení můžeme považovat za částečně omezené, málo 

flexibilní, nepřesné a prelogické (to znamená, že nerespektuje plně základy logiky). 

Typickými znaky takového myšlení jsou:  

1. Egocentrismus – myšlení je ovlivňováno subjektivním pohledem dítěte, snaha podřizovat 

úsudky svým pocitům a potřebám na základy subjektivních preferencí.  

2. Fenomenismus – myšlení je upoutáno na konkrétní znak či obraz reality. Dítě nepřipouští 

existenci jiných znaků. 

3. Antropomorfismus – polidšťování neživých objektů 
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4. Prezentismus – důraz na přítomnost 

5. Magičnost – snaha využívat fantazii při poznávání světa a to zkreslovat 

6. Absolutismus – ujištění o definitivní platnosti všech jevů, se kterými se dítě setkává  

(Vágnerová, 2000, s. 102–103). 

Vývoj myšlení je dlouhodobý proces. Můžeme rozlišovat prelogické myšlení v rané fázi 

předškolního věku pomalu přecházející k logickému myšlení v mladším školním věku. Dítě 

je postupem času schopné chápat vratnost určitých změn postupně, v závislosti na jejich 

složitosti. Pokud se změní jen jedna vlastnost objektu, dokáže pochopit, co se stalo. Pokud 

se však změní dva a více aspektů nějaké situace, dítě jejich proměnu a vzájemný vztah 

nepochopí.  Má vytvořen nějaký pojem trvalosti jednoho objektu v čase a prostoru, ale nemá 

vytvořen pojem trvalosti množiny objektů (Vágnerová, 2000, s.104). 

 Neschopnost takové úvahy dokazuje Piaget a Szemiňska svými experimenty, kdy dvě 

skleničky stejného tvaru naplnili do stejné výše korálky. Pak vzali třetí skleničku, která měla 

užší dno a přesypali tam, za přítomnosti dítěte, korálky z jedné ze dvou stejných skleniček. 

Sloupec korálků byl v úzké skleničce vyšší a dítě si myslelo, že v této skleničce je korálků 

víc, protože sloupec dosahuje větší výšky (Piaget, Szemiňska 1941 In Piaget, 2010, s. 90). 

Charakteristickým znakem myšlení předškolního dítěte je útržkovitost, nekoordinovanost 

a nepropojenost, chybí mu všestranný přístup. Velký vliv na myšlení předškolního dítěte 

mají jeho emoce. Negativní emoce zužují aktuální soubor dovedností člověka, pozitivní 

emoce, např. radost, zájem, spokojenost napomáhají myšlení a zvládání kognitivních úloh. 

 Vývojem dětských poznávacích procesů se zabýval Vygotský (1978), který zkoumal, 

k jakému řešení úkolů je dítě schopné dospět s určitou podporou dospělých. Tuto oblast 

nazval zónou proximálního vývoje. 

(Vygotský In Vágnerová 2000, s. 107). 

1.1.2.6 Jazyk a řeč 

Oba pojmy jazyk a řeč spolu neoddělitelně souvisejí a jeden bez druhého nemohou 

v komunikaci plnohodnotně fungovat. Na jazyk je pohlíženo spíše z užšího a specifičtějšího 

pohledu, je vlastní určité etnické či jiné skupině. „Každá lidská společnost má svůj jazyk 
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a každá lidská bytost, která má normální inteligenci, si osvojuje svůj mateřský jazyk“ 

(Atkinsonová, 2003, s. 306). 

Jazyk má svá pravidla, vyvíjí se a rozšiřuje.  Vývoj jazykových dovedností započíná již před 

narozením dítěte a nedá se dost dobře říci, že by se v průběhu života člověka zastavil. Slyšící 

děti jsou v kontaktu s mateřským jazykem od prenatálního období. Důležitým krokem při 

osvojování jazyka je, když si dítě začne uvědomovat, že existují správné a chybné způsoby, 

jak něco říci. Gramatickým pravidlům se děti učí nápodobou, v dětském vyprávění se často 

objevují nepřesnosti a agramatismy. 

„Řeč je specificky lidskou schopností. „Jedná se o vědomé užívání jazyka jako složitého 

systému znaků a symbolů ve všech jeho formách. Slouží člověku ke sdělování pocitů, přání, 

myšlenek“ (Klenková, 2006, s. 27). Řeč, jako základní dorozumívací prostředek, je 

nepostradatelnou součástí každodenního lidského života a téměř automatickou součástí 

každého rozhovoru. Je neoddělitelně provázána s myšlením, které jí dodává na obsahu 

a obohacuje ji. 

Vývoj řeči je závislý na dostatku mluvních vzorů a prostředí. Komunikace s dítětem má 

zásadní vliv na formu jeho vyjadřování. Ta může působit dosti „vyspěle“, avšak dítě nemusí 

zcela rozumět tomu, co říká. Významy slov předškolní dítě chápe ještě dosti volně a široce 

(synkreticky). Slovní zásoba dětí předškolního věku postupně vzrůstá. V období kolem tří 

let činí asi tisíc (aktivně používaných) slov. S přibývajícím věkem se zvyšuje až na tři tisíce 

slov u dětí šestiletých, pasivní slovní zásoba může dosáhnout až čtyř tisíc slov. Postupně 

také dochází ke zlepšování stavby vět. Čtyřleté děti tvoří převážně jednoduché věty, pětileté 

děti dokáží ve větách používat minulý a budoucí čas a v období kolem šesti let děti ke 

komunikaci používají pěti až šesti slovné věty. Kromě řeči, která je součástí komunikace, se 

u dětí ještě objevuje „řeč pro sebe“, která slouží k vnitřnímu utřídění myšlenek a vyjadřování 

pocitů. Je možné pozorovat i „samomluvu s hračkou“ (Čačka, 2000, s. 73). 

Pro děti předškolního věku je typické časté používání označení, jež činí dojem slov nově 

tvořených. Sovák zdůrazňuje, že rozbor takových mluvních útvarů ukazuje, že jejich původ 

je v mateřštině. Vznikají přirozeným přenosem z užívaného označení na věc podobnou 

(například „předjedek“ znamená předkrm, „velká levnost“ znamená, že předmět je levný). 

(Sovák, 1984, s. 77) 
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1.1.3 Vývoj v oblasti motorické 

 Tato kapitola se zabývá vývojem dítěte v oblasti tělesné. I v této oblasti zaznamenáváme 

širokou škálu fyzických a jiných změn. Zaměříme se na charakteristiku věkových zvláštností 

u předškolních dětí a na faktory, které ovlivňují výkon, jejich dovednosti a schopnosti. 

1.1.3.1 Motorický vývoj 

Jedním z nejpřirozenějších projevů člověka je pohybová aktivita. Existuje úzké propojení 

mezi motorickým a psychickým vývojem, které se navzájem velmi ovlivňují. Tuto 

vzájemnou spojitost můžeme sledovat také v předškolním věku, kdy na nižší úrovni 

motorického vývoje může dítě mít i horší úroveň v oblasti psychické, a naopak s urychleným 

motorickým vývojem může dosahovat lepších výsledků. Nejdůležitějšími faktory pro rozvoj 

motorického vývoje jedince jsou podnětnost prostředí a vliv dědičnosti. 

Motoriku můžeme rozdělit do dvou základních kategorií – na jemnou a hrubou. Jemná 

motorika je motorika ruky, prstů a velmi úzce souvisí s motorikou mluvidel. Týká 

se drobných pohybů malého rozsahu, například manipulace s předměty, pohyby prstů a 

zápěstí při nácviku kreslení a psaní nebo při zvládání manuálních úkolů jako je zapínání 

knoflíků nebo zavazování tkaniček bot (Dvořák, 2003, s. 11-12). 

V předškolním věku je vhodné u dětí rozvíjet jemnou motoriku, například prací 

se stavebnicí. Hra se stavebnicí procvičuje držení ruky a paže, zlepšuje úchop a posiluje 

koordinaci. Podporuje vnímání tvarů a velikostí i vztah jednoho prvku ke druhému. 

S postupným zapojením poznávacích procesů se v předškolním období hra mění 

na konstruktivní.  

Neurologové a další specialisté (například Kolář, 2018)) zmiňují souvislost mezi úrovní 

rozvoje jemné motoriky dítěte a rozvojem mozkové kůry. Kvalita pohybu odráží míru zrání 

centrální nervové soustavy a pozorování pohybových dovedností se dá určit její vyzrálost. 

Hrubá motorika je specifikována pohyby většího rozsahu, celého těla, rukou a nohou.  

Do této oblasti motoriky zařazujeme například házení nebo chytání, zdolávání překážek, 

lokomoční dovednosti nebo celé pohybové kombinace. Dítě v předškolním věku má 

vysokou schopnost nápodoby   jednotlivých pohybů podle vzoru, vzorem může být jiné dítě, 

rodič nebo pedagog a jiní. 
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Prostřednictvím pohybu se dítě učí, získává cenné dovednosti a zkušenosti, seznamuje se 

se sebou samým i s jeho okolím, navazuje komunikaci. Je to jeden z prostředků vzájemného 

pomáhání si, soupeření, sebehodnocení nebo získávání sebevědomí. 

1.1.4 Vývoj v oblasti sociální a emocionální 

Tyto kapitoly nabízejí osvětlení sociálního vývoje, norem chování, sociálních dovedností 

i emocionálního vývoje a komunikace. Zaměříme se na uvažování dítěte o sobě i o ostatních 

kolem něj a vlivu na zjišťování úrovně jeho dovedností a schopností. 

1.1.4.1   Sociální vývoj 

„Socializaci osobnosti můžeme definovat jako proces utváření a vývoje člověka působením 

sociálních vlivů a jeho vlastních aktivit, kterými na tyto sociální vlivy odpovídá. Vyrovnává 

se s nimi, podléhá jim, či je tvořivě zvládá“ (Helus, 2007, s. 71). Socializace je tedy proces 

učení, díky němuž jsme schopni být součástí společnosti, ve které žijeme. Během socializace 

jedinec získává hodnoty a vzorce chování sociální skupiny, ke které přísluší. Socializace 

nemá vliv pouze na členy skupiny, ale také na společnost samotnou. Sociokulturní aspekty 

jsou předávány z generace na generaci, čímž je zajištěno přežití dané společnosti. 

Jakým způsobem dochází k socializaci jedince? Mezi mechanismy, kterými se člověk 

socializuje, patří: sociální činnost, napodobování, identifikace a sugesce. Nejvýznamnější 

z těchto mechanismů je sociální činnost. Tento pojem zahrnuje hru, učení a práci. Erikson 

(1963) označuje období předškolního věku jako věk iniciativy, jehož hlavní potřebou je 

aktivita (Vágnerová, 2000, s. 119). 

Aktivita předškolního dítěte je méně roztříštěná a závislá na aktuální situaci, než tomu bylo 

v batolecím věku. V důsledku rozvoje nových regulačních kompetencí, které dětskou 

iniciativu usměrňují, mívá jednání dítěte nějaký cíl. Rozvoj těchto kompetencí je spojen 

s vývojem poznávacích procesů i socializace. První a nejdůležitější sociální činností, se 

kterou se předškolní dítě setkává, je hra. Hry plní nejrůznější funkce, které u dítěte rozvíjejí 

důležité schopnosti, z nichž nejvýznamnější jsou dle Holečka poznávací, motorické, nebo 

projekční, do nichž si dítě promítá svůj pohled na svět. Dále jsou to schopnosti seberealizační 

a kompenzační.  
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V předškolním období můžeme u dítěte pozorovat vliv nových socializačních činitelů jako 

je mateřská škola a vrstevnická skupina. Také dochází k přijímání mužské a ženské identity, 

která se projevuje postupnou diferenciací dětské kry. Na základě výzkumů Steinberga 

a Belského (1991) se chlapci chovají ve hře agresivněji, s využitím více fyzické aktivity než 

děvčata. „Jejich hra bývá hrubší, častěji se pokoušejí nad svými vrstevníky dominovat. Mají 

sklon reagovat fyzickou silou“ (Vágnerová, 2000, s. 119). Předškolní děvčata se oproti 

chlapcům projevují submisivněji, s větším respektem k sociálním normám a lepší 

sebekontrolou, než jakou je možné vidět u chlapců. Předškolní děti si nejen uvědomují rozdíl 

obou pohlaví, ale znají i obsah chlapecké a dívčí role. Vědí, jak vypadá a jak se má chovat 

chlapec či holčička, a podle toho se orientují.  K sociálnímu učení dochází podmiňováním, 

kdy rodičovské postoje a očekávání posilují chování určitého typu a nápodobou, resp. 

identifikací, kdy děti napodobují takové projevy chování, které vidí u rodiče, resp. staršího 

jedince stejného pohlaví. Rodič je pro ně jako model mužské či ženské role velmi významný. 

Názory dospělých a jejich uznání mají v předškolním období na dítě zásadní vliv. Pokud dítě 

zažívá pocit úspěšnosti, posiluje to dětskou sebeúctu a z ní vyplývající sebejistotu. Pokud je 

aktivita dítěte blízkými dospělými pozitivně hodnocena, bývá u dítěte uspokojována potřeba 

seberealizace. Také bývá tímto hodnocením dospělého ovlivněn výkon dítěte při dané 

aktivitě. Proto může mít socializace vliv na výkony dětí v různých činnostech (Vágnerová, 

2000, s. 120). 

1.1.4.2 Emocionální vývoj 

Emoce jsou psychické procesy, které hodnotí (z hlediska potřeb, cílů a osobního významu) 

různé skutečnosti, situace a události, průběh a výsledky činností jedince. Emoční chování, 

které přirozeně provází lidské chování, si člověk nemusí vždy plně uvědomovat. Emoce hrají 

důležitou roli v sociálních vztazích a jejich charakteristickým rysem je jejich velká citlivost 

a proměnlivost. V jedné situaci může být daná emoce vzbuzena, ale v jiné stejně typické 

situaci nikoli (Čáp & Mareš, 2001, s. 23). 

V průběhu předškolního věku se objevuje tzv. prosociální chování, které napomáhá chápání 

druhých lidí a vede k pocitům uspokojení z přátelských interakcí. „Jedním z předpokladů 

pro rozvoj prosociálního chování je uspokojení dětské potřeby jistoty a bezpečí. Děti, které 

se cítí nejisté a ohrožené, snadněji reagují asociálně“ (Vágnerová, 2000, s 123). 
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Rozvoj schopnosti kontrolovat a ovládat své prožitky v předškolním období rychle narůstá, 

dítě již dokáže projevit empatii a zkouší pomoci, když je jiné dítě či dospělý v nesnázích. 

Dítě o svých emocích více mluví s rodiči i sourozenci. Toto rozmlouvání příznivě působí 

na jeho emocionální vývoj. Tím, že dítě používá řeč, se učí označovat emoce a také je 

vyjadřovat. Děti se v tomto období učí nejen prosociálnímu chování, ale i zvládat zejména 

agresivní projevy a svůj vztek, zlost a rozladění projevovat společensky přiměřeným 

způsobem. To je nesmírně důležité. Podstatnou úlohu hraje jak nápodoba, tak i vlastní 

emoční zkušenost (Mertin, Gillernová, 2003, s. 133). Děti si začínají uvědomovat vztahy 

mezi emocemi a jejich příčinami. Kolem čtyř let dokáže dítě již předpovídat 

pravděpodobnou emoční reakci druhých na určitou situaci. Ke konci předškolního období je 

schopno posoudit adekvátnost emocionálního projevu k dané (hlavně sociální) situaci. 

Začíná si být vědomo případných reakcí okolí na jeho emocionální chování. Pod vlivem 

sociálních tlaků přichází regulace chování, ale i k útlum okamžitých emočních reakcí 

a přehodnocení situace, projevuje se autoregulace a volní procesy, ubývá silných 

emocionálních výbuchů.  

 

1.2 Předmatematické myšlení 

1.2.1  Vývoj předmatematického myšlení 

„Matematika nezačíná počítáním, právě tak jako osvojování jazyka nezačíná gramatikou“ 

(Kuřina In Lišková & Lietavcová, 2018, s. 9) 

Předmatematické myšlení se u dítěte opírá o rozvíjející se schopnosti a zakládání 

pojmotvorného procesu. Vyvíjí se tedy společně s jeho myšlením, vnímáním, pamětí, 

pozorností, osvojováním dostatečné slovní zásoby a řeči. Lišková zdůrazňuje, že tyto 

procesy u něj pak společně formují představy o kvantitě, geometrické představy a množinové 

operace. V myšlení předškolního dítěte pozvolna začíná nastupovat pojmotvorný proces, 

převažuje topismus, prezentismus a konkrétní myšlení. Při zobecňování začíná dítě 

porovnávat, hodnotit a třídit dosavadní zkušenosti získané v různém kontextu, čase 

a prostoru. Začíná se projevovat schopnost vnímat některé situace analyticko-synteticky, 

ovšem v omezené míře vzhledem k předoperačnímu stadiu myšlení, ve kterém se dítě 
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nachází. Dítě tedy ještě zcela nechápe zástupnou roli grafických znaků, to znamená, že tedy 

u předškolních dětí hovoříme pouze o předmatematickém myšlení a o předmatematických 

představách, které si dítě vytváří (Kaslová, 2010, s. 5). 

1.2.2  Předmatematické představy  

Pojem základní předmatematické představy není exaktně vymezený, nabízí řadu variací 

a jistou roztříštěnost. Práce proto pracuje s pojmem matematické představy. Lišková je 

rozděluje do tří hlavních oblastí: představy o kvantitě, geometrické představy a množinové 

představy. 

Představy o kvantitě operují s určováním počtu objektů. Není důležité, o jaké objekty 

se jedná, jaké mají vlastnosti, komu patří apod. V předškolním věku je zásadní, aby dítě bylo 

schopno určovat kvantitu a pochopilo ji bez ohledu na její zápis. Ten může být různorodý 

a ve smyslu pochopení kvantity je podružný. 

Do oblasti množinových představ můžeme zařadit všechny zásadní myšlenkové postupy 

(operace). Jedná se o třídění, uspořádání, kombinace, řešení problémů, učení. 

Oblastí, kterou se tato práce zabývá, je třetí oblast předmatematických představ, a to jsou 

geometrické představy. Podle Kvazse jsou jazyk geometrie a jazyk čísel a písmen různými 

nástroji k vyjádření matematických myšlenek. (Kvazs, 2008, s. 7). Podrobněji o této 

problematice pojednává následující kapitola. 

1.2.3  Geometrické představy 

Lišková uvádí, že oblast geometrických představ zahrnuje jak představy o tvarech, prostoru, 

míře a velikosti, tak geometrické modelování. Nelze proto tuto oblast zužovat pouze 

na představy o tvarech, jak tomu někdy bývá při vzdělávání dětí předškolního věku. Velmi 

důležitou záležitostí je orientace v prostoru (i v rovině), kdy je velmi potřebné tuto 

dovednost s dětmi procvičovat a postupně rozvíjet jejich dispozice. 

„…Jako keby existovali isté časové obdobia zvlášť priaznivé pre rozvoj schopností 

priestorového videnia. Kedˇsa  tieto obdobia premeškajú, stráca člověk možnost rozvinúť 

svoje schopnosti na takú úroveň, ktorú dávali genetické dispozície. Nazdávame sa. že prvé 

také obdobie je vo veku 5 až 6 rokov“ (Hejný, 1990, s. 368). 
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V této citaci se Hejný snaží vyjádřit, že předškolní období, konkrétně věk 6-7 let je společně 

s obdobím 11-12 let věku dítěte nejvhodnější pro rozvoj prostorového vnímání. 

Při vytváření geometrických představ dochází k zapojení myšlenkových procesů, jako jsou 

vnímání, porovnávání, přirovnávání, zobecňování, usuzování apod., intenzivně se rozvíjí 

analyticko-syntetické myšlení. Volba činností a aktivit při vzdělávání by proto měla být 

těmto procesům přizpůsobena, měli bychom se vyvarovat formálnímu učení (Lišková, 2018, 

s. 47). 

Prostorová inteligence 

Kupčáková popisuje směs schopností, které tvoří prostorovou inteligenci: „                                 

a) Schopnost rozpoznat stejný tvar, 

b) Schopnost najít podobnost mezi různorodými formami, 

c) Schopnost rozpoznat, že došlo ke změně polohy či velikosti prostorového objektu, 

d) Schopnost vytvářet si mentální představy a v mysli je proměňovat, 

e) Schopnost zachytit dvojrozměrně prostorovou informaci (kresba, plánek, náčrtek…), 

f) Schopnost vyjádřit prostorovou informaci trojrozměrně (stavby z kostek, modely, 

gesta, …)“  (Kupčáková In Fuchs & kol., 2015, s. 120). 

 Také považuje za zásadní se vracet k jednoduchým 3D zobrazovacím metodám, jako je 

modelování z hlíny, těsta, modelíny a různých variabilních stavebnic. Prostorové myšlenky 

a procesy se utvářejí i u lidí, kteří jsou od narození slepí. Nikdy nebylo dokázáno, že by při 

rozvíjení prostorových schopností měl větší důležitost zrak než hmat. (Gardner In Fuchs, 

2015, s. 120). Kupčáková vysvětluje, že prostorová inteligence je od narození do smrti pevně 

spojena s konkrétním světem, který se skládá z objektů a s úlohou, kterou v životě hrají. 

Považuje za zásadně špatné oddělování světa geometrických objektů a reálného světa. 

Zdůrazňuje, že metody zkoumání, které používáme v reálném světě, uplatňujeme 

i v geometrii. 

„Rozvíjíme-li prostorovou představivost v „běžném životě“, výrazně napomáháme 

rozvoji představivosti geometrické.“ (Kupčáková, 2015, s. 120) 

. 
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1.2.4 Orientace v rovině a prostoru 

Orientace v prostoru a v rovině patří k základním životním potřebám člověka.  

„Kvalitní orientace v prostoru člověku usnadní život, protože si tím dokáže uspořádat své 

prostředí, ve kterém žije, dokáže se orientovat ve svém okolí a zvládá orientovat se také 

v prostředí zcela novém.“ (Tomášková 2015, s. 70 In Černá, 2016 s. 21) 

Podle Tomáškové se dítě začíná orientovat v prostoru již od narození. Nejprve vnímá 

trojrozměrný prostor kolem sebe a začíná se v něm pohybovat, později začíná být schopno 

pracovat i v jaksi omezeném prostoru – v rovině. Při práci v rovině dítě zúročuje své 

zkušenosti a představivost. „Aby jedinec dokázal „číst“ z roviny prostor, musí mít 

dostatečnou úroveň zrakového vnímaní a k tomu je třeba dostatek prostorových cvičení.“ 

(Lietavcová & Lišková, 2018, s. 54) 

Při orientaci v prostoru je pro děti charakteristická egocentrická perspektiva. Děti ne zcela 

dokáží rozlišovat prostorové vztahy. Bližší předměty se jim zdají velké a ty vzdálené malé. 

Ve výtvarném projevu dětí se vnímání prostoru projevuje transparentností zobrazovaného. 

Dítě zobrazuje skutečnost, lidi a předměty tak, jak je vidí ve své představě (například zakreslí 

brambory v hrnci, přestože ve skutečnosti nejsou vidět). Podle Matějčka a jiných autorů si 

děti nejlépe rozvíjejí prostorovou orientaci a celkové vnímání prostoru modelováním a také 

prostřednictvím manipulace s předměty. 

„Zkušenost s okolním světem během předškolního věku tedy nesmírně vzrůstá – úměrně s tím 

se obohacují a zpřesňují pojmy a dítě si získává spolehlivější, hodnotnější materiál pro 

myšlenkovou práci.“ (Koch, Matějček 1960, s. 291) 

 K této problematice se vyjadřují i někteří zahraniční autoři. Podle Clementse a Saramové je 

pro rané dětství doména geometrie a prostorového uvažování důležitou oblastí matematiky. 

Na základě výzkumu profesního rozvoje učitelů a řady výzkumných a vývojových projektů 

tito autoři dospěli k závěru, že geometrie a prostorové myšlení jsou v raném dětství 

minimalizovány nebo ignorovány. Oba poukazují na potřebnost změn ve znalostech 

a přesvědčení jejich učitelů (Clements & Sarama., 2011, s. 133). 
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1.2.5 Prostorová představivost 

Rozvoj prostorové představivosti se řadí mezi cíle matematické pregramotnosti 

v předškolním věku.  Prostorovou představivost lze definovat jako „schopnost vnímat 

objekty ve vzájemném vztahu a schopnost jedince mentálně měnit orientaci objektů ve vztahu 

s ostatními objekty nebo s ním samotným.“ (Tipps & Johnson & Kennedy, 2011, s. 419) 

Šarounová chápe prostorovou představivost jako „soubor dílčích schopností, týkajících 

se našich představ o prostoru, o tvarech a vzájemných vztazích mezi předměty a námi, 

a konečně také o prostorových vztazích jednotlivých částí našeho těla navzájem“ 

(Šarounová In Molnár & Perný & Stopenová, 2006, s. 6). Budínová poukazuje na fakt, 

že prostorová představivost pomáhá dětem porozumět vztahům mezi objekty a jejich 

umístění v 3D světě. Aby se však u nich mohla prostorová představivost rozvíjet, musí mít 

dostatek zkušeností a také dovedností, které jsou zaměřené na geometrické vztahy 

(Budínová, 2015, s. 12). 

Při procvičování prostorové představivosti je důležité nejen dávat pozor při výběru 

vhodných aktivit a dbát na gradaci jednotlivých činností, ale i nepoužívat chybné pojmy 

nebo metody práce. 

„Příklad: Pokud bude učitelka trojboký hranol ze stavebnice nazývat trojúhelníkem, je to 

velmi špatný příklad pro děti, které pochopitelně nesprávný pojem opakují a získávají zcela 

chybnou představu o trojúhelníku. Velmi často se při takovém při takovém upozornění 

setkávám u učitelek mateřských škol s reakcí: „A jak to tedy máme nazývat?“ To je smutný 

doklad o tom, že se běžně takové pojmenování v mateřských školách objevuje. Ve snaze 

použít obecný pojem raději učitelka použije pojem naprosto chybný bez ohledu na to, 

že trojúhelník není trojrozměrné těleso. Překvapení nastává, pokud učitelkám doporučím, 

že je toto těleso pro děti střecha, tudíž je užitečné a správné použít předmětný pojem 

„střecha“, nikoli chybný pojem trojúhelník.“ (Lietavcová & Lišková, 2018, s. 54).  

Podobnou zkušenost z prostředí mateřských škol má i Budínová, která uvádí, že se nezřídka 

setkala i tím, že sami učitelé mateřských škol nazývali krychli „čtvercem“, kvádr 

„obdélníkem“, trojboký hranol „trojúhelníkem“. (Budínová, 2015, s. 19). 
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1.2.6  Představy o tvarech 

Již od počátku vnímání dítě začíná registrovat shodnosti a podobnosti některých tvarů věcí, 

rozlišuje, co je kulaté (oblé) a co není kulaté (oblé), a je tedy hranaté. Děje se tak hmatovým 

vnímáním, většinou prostřednictvím didaktické i spontánní hry. Nejprve je dítě zaujato 

barvou, velikostí, materiálem, druhem předmětu, později se začne zaměřovat na tvar daného 

předmětu. Do pojmenování takového předmětu promítá svoji osobní zkušenost a projektuje 

reálné reprezentace daného tvaru (např. střecha, puntík, komín, tyčka atd.) Při rozlišování 

geometrických tvarů používá přiřazování na základě shodností a podobností (má stejný tvar 

jako…) a podobu přiřazení pojmu. Kaslová uvádí, že dítě se nejprve seznamuje                             

s prostorovými tvary, které ho obklopují od narození (např. matčin prs, hračky) (Kaslová, 

přednáška UK Pedf, 2020). 

 Podle Komendy jedním z prvních plošných útvarů, které dítě registruje již v prvních letech 

života, je kruh. „Kruh je přírodní, čtverec vymysleli lidé. Přesto, hodíme-li do rybníka 

člověka, šíří se kolem něho kruhy, nikdy čtverec.“ 

(Komenda In Lišková & Lietavcová, 2018, s. 49) 

Budínová zmiňuje, že ještě před zahájením školní docházky děti získávají informace 

o geometrických útvarech ze svého okolí. Některé z těchto raných informací však mohou 

být mylné a mohou negativně ovlivnit budoucí pochopení geometrického tvaru dítětem, 

proto autorka považuje za důležité zkoumat způsoby rozeznávání a klasifikaci 

geometrických útvarů dětí a kritéria, která v raném dětství používají. Kaslová udává, že 

v této fázi rozvoje nejde ještě o geometrické útvary v pravém slova smyslu, protože dítě 

v procesu porovnávání dochází teprve k prvním nedokonalým zobecněním. Zatímco pojem 

geometrický útvar se většinou používá tam, kde se předpokládá, že jedinec dospěl do úrovně 

abstrakce. 
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Rozeznáváním tvarů (geometrických útvarů) u dětí se v minulosti zabývali Piaget a později 

van Hiele a v souvislosti s jejich bádáním jsou uváděny dva tradiční přístupy. 

 Piaget předpokládá, že rozvoj geometrického myšlení v dětství probíhá pomocí topologie, 

a to ve dvou fázích. V první fázi jsou děti schopné poznat známé útvary (včetně 

euklidovských) a osvojují si topologické znalosti, jako například zda jsou útvary otevřené 

nebo zavřené. V druhé fázi pak děti dokáží rozlišit euklidovské útvary jako kruh, čtverec, 

trojúhelník, obdélník a zvládnou je od sebe odlišit. 

Van Hiele oproti Piagetovi rozeznává pět oddělených úrovní rozvoje geometrického myšlení 

u dětí. Jsou to následující úrovně (Tipps & Johnson & Kennedy, 2001, Žilková, 2015): 

• Úroveň 0: Vizualizace – rozpoznávání a pojmenovávání obrazců 

• Úroveň 1: Analýza – popisování vlastností obrazce 

• Úroveň 2: Neformální dedukce – klasifikace a třídění obrazců podle vlastností 

• Úroveň 3: Dedukce – provádění důkazů za použití vět a definic 

• Úroveň 4: Tvrdá matematika – práce v různých geometrických systémech 

První tři úrovně (nultá až druhá) se objevují v průběhu základní školy, třetí a čtvrtá obvykle 

přicházejí až později. Vizualizace má svůj počátek v raném dětství a pokračuje na prvním 

stupni základní školy. Děti poznávají jednoduchá tělesa jako krychle, koule, válec, jehlan, 

kužel a označují je formálními nebo méně formálními názvy jako krabice nebo balón (podle 

objektů z okolí, které geometrické těleso připomínají). Také děti identifikují rovinné obrazce 

jako kruh, čtverec, trojúhelník a obdélník. Analýza by měla navazovat v pozdějších 

ročnících prvního stupně základní školy a měla by vycházet z opakované manipulace dítěte 

s danými objekty, kdy dítě začíná intuitivně chápat vlastnosti daného objektu. 

V obou uvedených teoriích jsou kroky osvojování geometrického myšlení postupné a úspěch 

v nich závisí na vlastnostech myšlení v úrovni předchozí. Van Hiele (1986) označuje 

Piagetovu teorii za vývojovou, ne vzdělávací. Podle něj se Piaget nezajímal o to, jak mohou 

být děti podporovány v posunu od jedné úrovně k druhé. 

Van Hieleho teorie je kritizována zejména proto, že se nezabývá vývojem geometrického 

myšlení v předškolním věku. Pro něho první, vizuální úroveň, kdy děti vnímají útvary 

v celku a porovnávají je s prototypy, představuje první dva roky primárního vzdělávání. 
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Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání, řada českých matematiků 

(Kaslová, přednáška na UK Pedf, 2019, Lišková & Lietavcová, 2018, s. 50) dokládá, 

že předškolní dítě postupně dokáže rozlišit základní geometrické tvary: kruh (pro jeho 

oblost) čtverec a rovnostranný trojúhelník. Obtížněji identifikuje tvar obdélníku, protože 

tento tvar vykazuje více nesymetrií. Podobně jako je tomu u rovinného objektu trojúhelníku 

u žáků prvního stupně základní školy (Kaslová, 2020, přednáška na Pedf UK). 

U prostorových útvarů by mělo předškolní dítě bezpečně rozlišit a pojmenovat tvary koule, 

kostky (krychle), válce. Tvar hranolu je ze stejného důvodu jako obdélník při určování pro 

děti obtížnější. Při určování geometrických tvarů je důležité zohlednit psychologické 

zvláštnosti dětí předškolního věku, kdy záleží na poloze objektů. Žilková považuje 

za nedostatečné při vyučování identifikovat rovinné tvary pouze ve standardní poloze. Také 

zmiňuje, že učitelé předškolního vzdělávání nemají vždy přesné znalosti o vlastnostech tvarů 

nebo jsou nejistí v užívání správné terminologie. (Žilková, 2015, s. 34).  Změna polohy 

objektu může způsobit chybný název tvaru nebo jeho neidentifikování vůbec. Mnohdy se tak 

děje i u dospělých lidí. 

„Příklad: Pojmenujte útvary na obrázku co nejpřesněji. 

 

 

 

 

 

Setkáváme se s chybným pojmenováním kosočtverec, vana, padající dveře, střep, tyčka. 

Přestože jedinec zná správné termíny, vzhledem k poloze objektu je nepoužije. 

Správně: čtverec, rovnoramenný lichoběžník, obdélník, rovnostranný trojúhelník, obdélník.“ 

(Lietavcová & Lišková, 2018, s. 51) 

Objekty stejného tvaru mají společné pojmenování, např. čtverec, bez ohledu na jejich 

velikost, barvu, materiál nebo polohu. Pokud má tento fakt dítě pochopit, musí pominout 

nepodstatné vlastnosti objektu a zaměřit se pouze na tvar. Děti v nejmladším věku dávají 
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přednost pravidelným symetrickým útvarům, přijímají je a jsou schopné ze všech útvarů tyto 

pojmenovat nejdříve. Této skutečnosti využívají i ilustrátoři dětských ilustrací (např. 

Zmatlíková, Pilař, Miler…).  

1.2.7 Svět roviny a prostoru 

Svět prostoru 3 D je dítěti blízký. Při orientaci v něm dítě zapojuje nejen zrak, ale i hmat 

a manipulaci. Vlastním pohybem po okolí dítě naráží na překážky, kterým se musí vyhnout 

nebo je jinak překonat či odstranit. Tuto možnost umělý svět roviny 2 D nenabízí. Ve světě 

roviny lze pouze ukazovat, dotýkat se prstem, dlaní bez vnímání taku ve smyslu zakrytí, 

posouvat a natáčet např. na interaktivní tabuli. Proto pro svět roviny užíváme označení obraz 

(zástupný objekt – 2 D) a pro svět reality věc (realita – 3D).  

   Transformace 3D - 2D 

Objekt 2 D nemá třetí rozměr, nelze ho vzít do ruky. Obrázek může realitu pouze zastupovat. 

Dospělí uplatňují zakódování třetí dimenze do obrázků např. užitím volného rovnoběžného 

promítání, užitím perspektivy, stínováním, zakrýváním. Podle Kaslové a jiných autorů 

u dítěte předškolního věku dochází k tomu, že dítě sice kreslí plošně, ale třetí dimenzi si 

domýšlí. Ve své fantazii plochu oživuje, podněty z roviny přenáší ve svých představách do 

svého trojrozměrného světa reality nebo fikce. V geometrii však plošný útvar zůstává stále 

plošným útvarem. (Kaslová In Fuchs & kol., 2015, s. 113) 

K tomu, aby dítě pochopilo vztah mezi prostorem a rovinou je zapotřebí, aby mělo dobrou 

zkušenost s jedním z těchto světů. Tím světem je svět 3 D. Dítě by mělo mít možnost 

pozorovat trojrozměrné objekty ve vybraných kontextech a všímat si rozdílů mezi nimi 

a plošnými objekty. Pozorování je vhodné doprovázet slovním komentářem dospělého 

i dítěte. Kaslová uvádí příklad, kdy čtyřleté dítě při pohledu na stíny je okomentovalo jako 

„nejde vzít do ruky“, při pohledu na siluetu stromu na obzoru uvedlo, že je „nějakej 

placatej“. Existuje více způsobů, jak provádět pozorování a hledání rozdílů mezi skutečnými 

objekty a jejich obrazy provádět. V následující části budou některé z nich popsány. 
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Silueta 

Siluetou chápeme označení obrysu a jeho vyplnění, stínu, odrazu ve vodě, přeneseně také 

nástinu, případě, že jednotlivé části celku nejsou patrné, neliší se ani barvou, třetí rozměr je 

potlačen. Zpravidla je silueta černá nebo tmavá. Mírný významový posun v používání slova 

silueta můžeme zaznamenat v oblasti umění nebo módy, kdy může symbolizovat postavu. 

Někdy se také výraz silueta používá jako dekorační kresba, tedy jako plošný útvar (využívá 

se například v tangramech). Tento odstavec zmiňuje práci se stínem. 

Nejpříhodnější čas pro pozorování siluet je na podzim, kdy sluneční paprsky dopadají 

na pozorované objekty pod příznivějším úhlem a pozorované siluety jsou dobře patrné. Je 

vhodné provádět pozorování okolí opakovaně kolem poledne pro dobrou nasvícenost 

objektů. V zimě lze na parapet u okna umístit jednoduché objekty a zhasnout světla ve třídě. 

Můžeme pozorovat „zčernání“ objektů a vytvořit jejich siluety vystřižením či vytrháním 

z papíru. Následně můžeme vyrobené siluety opět umístit na parapet do výše očí dítěte 

a přiřazovat k nim reálné objekty. Pozorované siluety jsou oproti obloze dobře patrné. 

Čelní stěna 

Touto aktivitou rozumí Kaslová pozorování s dotykem čelní stěny budovy mateřské školy. 

„Sáhli jsme na stěnu, na tu, kterou vidíme, když se zpředu díváme na naši mateřskou školu. 

Školu vzít do ruky nemůžeme, ale umíme ji zepředu nakreslit…“ 

 (Kaslová, studijní texty pro NIDV, 2014)  

Tato aktivita propojuje dosavadní dětskou zkušenost s potřebnou terminologií. Práci 

se „siluetou“ i s „čelní stěnou“ zařazujme až tehdy, když se dítě nachází ve druhé fázi vývoje 

stavby čili staví jednovrstevné stavby z kostek, rozvinuté jen ve dvou směrech, s minimem 

mezer (Kaslová In Fuchs & kol., s. 114).  

Hra na změnu stavby 

Postavíme jednovrstevnou stavbu z 5 až 7 kostek, pak ji posuneme 1 cm od okraje stolu. 

Dítě se chytí desky stolu po stranách stavby a dívá se čelně na stavbu. Pomalu se snižuje 

až do dřepu tak, aby mělo oči těsně nad deskou stolu. Dítě pozoruje, že dříve trojrozměrná 

stavba „se zplacatí“, respektive na onom zplacatění se podílí samo dítě. Potom si opět 

pomalu stoupá až do výšky, kdy vidí stavbu „celou“ a činnost několikrát opakuje. Na tuto 
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aktivitu navazuje další aktivita, samotná transformace z 3 D do 2 D. Tímto cvičením dítě 

poznává rozdíl mezi objektem a jeho siluetou, či čelní stěnou (Kaslová, 2015, s.  22). 

Transformační aktivity 3D-2D  

Podle autorek Kaslové a Gasser, (mezinárodní spolupráce Švýcarsko – ČR): 

Učitel si připraví lístky papíru, které tvarem a velikostí odpovídají čelním stěnám stavebních 

kamenů jako jsou kostky, mosty, věže, klády, desky… (kromě kuželů a válců, z důvodu 

možných optických klamů). Dítě z daných stavebních kamenů postaví jednoduchou stavbu 

a má ji před sebou. Dostane tolik lístečků, kolik je stavebních kamenů. Pak na barevnou 

podložku umístí lístečky tak, jak vidí kostky, když se stavba „zplacatí“. Učitel poté provádí 

kontrolu orientace dítěte v propojení stavby a jejího zobrazení, dotkne se jedné kostky na 

čelní straně stavby a vyzve dítě, aby mu ukázalo, který lísteček na podložce dané kostce 

náleží. Ukáže naopak na jiný lísteček a požaduje na dítěti, aby označilo kostku patřící 

k lístečku. Dítě případně může své umístění lístečků na podložce opravit a pak lístečky 

k podložce přilepí. Jiný den si dítě vezme svoji nebo cizí předlohu a zkouší podle ní stavbu 

postavit (Kaslová, 2015, s. 22). 

Obtisky 

Kaslová se v textech (Kaslová In Jirotková & Stehlíková, 2003, s. 108-112) zabývá otisky 

rozkrojených brambor, které dítě tvoří. Zdůrazňuje přitom důležitost diskuse, kdy učitel 

se dítěte ptá na to, co dítě drží v ruce a co se mu obtisklo na papír. Dále učitel vede dítě 

k rozlišování obrázku – obtisku a věci – bramboru. 

Promítání 

Promítání lze uskutečnit použitím lampy nebo zpětného projektoru a plátna. Můžeme dětem 

zahrát stínové divadlo, kdy stojíme mezi zdrojem světla a stínem. Děti sedí z druhé strany 

za plátnem a pozorují stíny. Ptáme se dětí, která postavička je z druhé strany i zda stín /silueta 

předmětu je předmět a jestli se mění velikost předmětu. 
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Fotografie 

Podle Kaslové děti obtížněji rozpoznávají objekty na fotografii, než si my dospělí myslíme. 

U fotografií je určitým způsobem potlačena třetí dimenze a často prezentují zobrazené 

objekty menší, než jak v realitě jsou. Proto je smysluplné, aby děti od věku pěti let 

fotografovaly společně s námi. 

Grafický záznam 

U transformace prostor – rovina, a naopak, je vhodné používat grafický záznam až v době, 

kdy dítě dokáže rozeznat realitu a od obrázku. Pracovat můžeme například s využitím místa 

(stopy, půdorysu) jednotlivých objektů. Děti mohou jezdit po ploše balicího papíru autíčky 

a místo, kde zastaví, učitelka zakreslí. Přitom komentuje situaci slovy: „Kde stojíš? Kde 

parkuješ? Já zakreslím místo, kde parkuje tvoje auto.“ Děti se po rozjetí pokouší vrátit 

na místo, kde parkovaly původně, a zkouší, zda se jejich auto vejde na jiné parkovací místo. 

Podobnou aktivitu můžeme vyzkoušet i u stop dětí, kdy na balicím papíru obkreslíme jejich 

nohu a vytvoříme jejich stopu. Totéž praktikujeme i u předmětů. Děti učiteli podávají 

předměty v určité poloze a on zakreslí jejich místo přesně tak, jak mu je děti podaly a odloží 

je stranou. Zpětně mohou děti zkusit vrátit předměty na místa jejich stop. Přitom zkoumají, 

zda se shoduje velikost stopy předmětu s tím daným předmětem, zda vyhovuje poloha, zda 

lze přiřadit k jedné stopě více předmětů. 

Další aktivitou pro transformaci z 3 D do 2 D je kódování výšky krychlových staveb. 

Na dané místo, kde stála věž z kostek, udělá dítě tolik puntíků, kolik je v dané věži kostek. 

1.2.8 Zahraniční výzkum zkoumající vnímání plošných schémat a prostorových 

útvarů u dětí ve věku 4 až 8 let 

Výzkum z roku 2015 se zabývá tím, jak děti ve věku od čtyř do osmi let chápou obrazová 

znázornění geometrických objektů a zda tato schémata dokáží přiřadit k fotografiím těchto 

objektů, a i ke skutečným objektům v prostoru. Autorkami jsou Frick a Newcombe. Výzkum 

se skládal ze tří experimentů. 

 V experimentu č. 1 byly dětem ukázány barevné fotografie geometrických objektů a jejich 

liniové kresby.  Úkolem dětí bylo přiřadit správné kresby daných objektů k jejich správným 
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fotografiím a naopak. Výsledky ukázaly velký vývojový posun ve věku pěti až šesti let. 

Celkově dokázala úspěšně vyřešit tento úkol 60 % čtyřletých, 74 % šestiletých a 86 % 

osmiletých dětí. 

 Experiment č. 2 vyloučil problémy čtyřletých dětí se samotným úkolem. Použity byly 

podobné sady obrázků jako v experimentu č. 1, ale namísto toho, aby děti porovnávaly 

fotografie objektů s perokresbami, porovnávaly fotografie s fotografiemi a kresby 

s kresbami. Aby bylo zabráněno shodám na základě podobnosti barev objektů na obrázcích, 

byly všechny obrázky černobílé.  Děti všech věkových kategorií tady dosahovaly lepších 

výsledků než v experimentu č. 1. Combová a Fricková to zdůvodňují tím, že u tohoto 

experimentu není nutná transformace mezi formáty fotografie – perokresba. Fotografie i 

perokresby jsou ve skutečnosti 2 D reprezentacemi, ale i přesto transformace mezi různými 

formáty je pro malé děti velmi náročná. Již Piaget a Inhelderová (1948-1956) ve svých 

výzkumech poukazují na neschopnost malých dětí koordinovat více pohledů a nepochopení 

tzv. projektivního prostoru, tedy toho, jak lze 3D obraz vykreslit na 2D povrch. Tím by 

mohly být vysvětleny potíže dětí při plnění úkolu. 

Experiment č. 3 zkoumal výkon dětí, pokud na místo fotografií byly porovnávány reálné 3D 

objekty s perokresbami porovnávání různých formátů objektů v předkládaném úkolu. Děti 

vykázaly srovnatelné výkony při porovnávání 3D objektů s perokresbami, jako u fotografií 

stejných objektů. Combová to vysvětluje tím, že fotografie, ač jsou technicky 2D, jsou 

bohaté na 3D podněty (jako jsou barvy, odstíny a přechody) a evokují silný 3D vjem. 

Podle Combové a Fricové lze říci, že i když mnoho psychologických výzkumů je prováděno 

pro snadnou prezentaci a manipulaci s 2D podněty, pedagogové i výzkumní pracovníci 

by měli být při předkládání a používání schémat a perokreseb malým dětem opatrní. 

1.2.9   Pracovní listy a skládanka se záměnou 2 D a 3 D, metodika Grunnlaget 

V následující kapitole jsem analyzovala několik pracovních litů a jednu skládanku pro děti 

předškolního věku.  Úkolem dětí je na obrázcích určit plošné geometrické útvary 

na obrázcích prostorových objektů v nich znázorněných. Předškolní dítě zde může nabýt 

dojmu, že plošný objekt a prostorový objekt jsou útvary totožné. V jednom z pracovních 

listů jsem k tomuto problému objevila i rozporuplnou návodnou básničku: 
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„Kolečko je balón, 

trojúhelník raketa, 

autíčko je z obdélníku, 

všichni míří do světa.“ 

 

                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Úkolem dítěte je spojit na obrázku čarou 

dopravní prostředky s odpovídajícími 

plošnými objekty a posléze je vybarvit. 

Obrázek č. 1 
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Inspirativní básnička uvádí, že na 

stromečku jsou „kouličky“. 

Posléze má dítě za úkol na 

stromeček nakreslit „kolečka“. 

Dále má dítě za úkol na 

stromeček nakreslit ozdoby ve 

tvaru trojúhelníku, čtverce, i 

když ve skutečnosti jsou ozdoby 

prostorové objekty. Dítěti může 

splynout svět roviny a prostoru. 

Jako inspirace pro kresbu 

plošných objektů mají sloužit 

dárky ve tvaru geometrických 

těles vyobrazené v perspektivě, 

v dolní polovině obrázku. 

U tohoto pracovního listu je 

v zadání spojován výraz 

čtverec a narozeninový dárek. 

Úkolem dítěte je čtverec 

obtáhnout, vybarvit a dokreslit 

narozeninový dárek. 

Předškolní dítě nezvládne 

kreslit perspektivu, a tak se 

učí, že narozeninový dárek je 

čtverec. 

Obrázek č. 2 

Obrázek č. 3 
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U tohoto pracovního listu je 

úkolem dítěte spojit obrázky 

prostorových objektů s obrázky 

plošných geometrických útvarů.  

U tohoto pracovního listu je 

úkolem dítěte spojovat 

obrázky prostorových objektů 

s obrázky plošných 

geometrických útvarů. 

Obrázek č. 4 

Obrázek č. 5 
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Obrázek č.7 

U této skládačky má dítě 

přiřazovat skládáním daných 

dílků obrázky prostorových 

objektů k obrázkům plošných 

geometrických útvarů. 

Obrázek č.8 

U tohoto pracovního listu má 

dítě zakroužkovat obdélníky 

červenou barvou a čtverce 

modrou barvou. Opět má 

k dispozici obrázky 

prostorových objektů. 
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Obrázek č.9 
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Obrázek č. 10 
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Metodika Grunnlaget 

Metodika uvádí jako objekty, které mají čtyřstranný tvar například krabičku, knihu či kousky 

chleba, mrkve nebo hranaté bonbóny. Tyto prostorové objekty mají děti za úkol hledat 

v budově školy nebo modelovat z plastelíny, spočítat „strany“ na jedné stěně objektu, 

a posléze opakovat, že celý objekt má čtyřstranný tvar. (Sönnensyn, překladatel Honzík, 

Moravec, 2011 s. 54-55) 

Tento pohled na věc a užívání terminologie zmiňované v předchozím odstavci může být 

sporné. Je pravda, že pokud dítě s krabičkou nemanipuluje, může se na ni dívat ze čtyř stran. 

V tomto smyslu lze připustit, že krabička má čtyři strany, pokud krabička stojí a nehýbeme 

s ní. Tedy pokud na ni pohlížíme jako na stavbu. Pokud si dítě předmět vezme do ruky, mívá 

často tendenci ho otáčet a zkoumat z více pohledů. Vzhledem k manipulativním aktivitám 

dětí, zmíněným v metodice (např. modelování), ale nelze vždy předpokládat, že dítě uvidí 

objekt jen z jedné strany. Pokud si děti hrají s pohádkovými krychlemi, vědí, že z nich 

mohou sestavit šest pohádek. Kostka má šest stěn. V dané aktivitě je tedy zaváděna statická 

geometrie, která je umělá, neodpovídá dynamickému světu dítěte, které zcela přirozeně věci 

zkoumá manipulativní cestou. 

Dalším rizikem se může jevit záměna termínů strana a stěna.  Děti operují s informací, že se 

jedná o čtyřstranné útvary a doslova mají opakovat: „Krabička má 4 strany, je to čtyřstranný 

útvar“. Domnívám se, že slovo strana tady může být interpretováno, kromě shora uvedeného 

statického pohledu na prostorový objekt i jako záměna s termínem stěna. U dětí by mohlo 

dojít k jazykové deformaci u slov strana a stěna a vést k pozdějším problémům v geometrii. 

1.2.11 Shrnutí 

Rozsah celé kapitoly 1.2 odráží představy, znalosti a prožitky lidí o světě prostoru a o světě 

roviny. Je zde popsáno, jakým způsobem a do jaké míry svět prostoru a roviny vnímají děti, 

jaké o těchto dvou světech mají představy ony. Kapitola také zmiňuje, jakým způsobem je 

vhodné jim tyto světy přibližovat a seznamovat je s nimi.  

Kapitoly 1.2.1 a 1.2.2 se zabývají vývojem předmatematického myšlení a vymezením 

předmatematických představ. Kapitola 1.2.3 definuje pojem geometrické představy, zabývá 

se orientací v rovině a prostoru, prostorovou představivostí a také představou o tvarech. 
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Osvětluje, jak je dané téma aktuální, a jak umožňuje řadu různých pohledů, které se neustále 

vyvíjejí. Z toho plyne, že jsou ještě rezervy, které vybízejí k dalšímu zkoumání, 

a to v různých kontextech a pod dalšími úhly pohledu. 

Kapitola 1.2.7 popisuje svět roviny a prostoru a konkrétní aktivity, prostřednictvím kterých 

dítě předškolního věku tyto dva světy zkoumá. Kapitola 1.2.8 se zabývá zahraničním 

výzkumem Newcombové a Frickové, který zkoumá vnímání plošných schémat 

a prostorových útvarů u dětí ve věku čtyř až osmi let. Kapitola 1.2.9 ukazuje pracovní listy 

a jednu skládanku, při jejichž vyplňování může do jisté míry předškolnímu dítěti splynout 

svět roviny a svět prostoru.  

Kapitola také pojednává o metodice Grunnlaget, která zavádí model pojmového vyučování. 

Pod pojmem „čtyřstranný útvar“ vymezuje i prostorové objekty, které se nacházejí 

v blízkosti dítěte tak, že dítě s nimi může manipulovat (například krabička). Není zde 

specifikováno, že pouze jedna stěna, na kterou se dítě právě dívá, má čtyři strany. Domnívám 

se, že pokud dítě s daným objektem manipuluje a přitom zjistí, že daný objekt má šest stěn, 

může pokládat informaci o tom, že se jedná o „čtyřstranný útvar“ za rozporuplnou. Dále 

při takovém pojmenování prostorových objektů může docházet k záměně slov stěna a strana.  
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2 METODOLOGICKÁ ČÁST 

2.1 Téma a cíle práce 
Téma: Svět roviny a prostoru v předmatematické gramotnosti 

 

Cíle práce: 

 Zjistit, do jaké míry je dítě předškolního věku v současné době schopné rozlišovat svět 

roviny a svět prostoru (2D a 3D), do jaké míry mu svět roviny a prostoru splývají. 

Podmínka:  

Práce se sto dětmi jednoho kraje. 

Dílčí cíle: 

1. Zmapovat, které objekty činí dětem při jejich identifikaci potíže a které dokáží poznat 

relativně snadno. 

2.  Zjistit, zda děti používají k pojmenování objektů názvy pro plošné tvary či k tomu         

nedochází a zda si při pojmenovávání objektů vymýšlí vlastní názvy. 

3. Zjistit, zda je rozdíl mezi pojmenováváním objektů u děvčat a u chlapců. 

Výzkumné problémy:  

1. Dokáží děti poznat a pojmenovat dané objekty? 

2. Které názvy pro dané objekty nejčastěji používají? 

2.2 Hypotézy  
H1: Děti jsou schopné identifikovat alespoň polovinu objektů ze sady vybraných dílů 

stavebnice. 

H2: U nadpoloviční většiny dětí dojde k záměně plošného a prostorového pojmenování 

objektů. 

H3: Děti při identifikaci některých jim již známých objektů pro ně vymyslí vlastní názvy. 
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2.3 Úkoly:  
1. Na základě prostudované literatury sestavit scénář experimentu. 

2. Sestavit sadu objektů a stanovit vhodné podmínky pro uskutečnění experimentu. 

3.  Sestavit výzkumný vzorek dětí. Do experimentu nebudou zahrnuty děti se specifickými 

poruchami učení a děti často nemocné. Dětí bude 100. 

 

2.4 Metody 
Bude užita metoda experimentu, vzhledem k věku dětí. Experiment proběhne podle předem 

připraveného scénáře. Aktivity budou vhodně motivovány vzhledem ke kapitole   č. 1.  

V průběhu aktivit budou sledovány vybrané jevy, následně evidovány a výsledky zkoumání 

budou dále analyzovány konfrontovány s teoretickou částí. Výběr objektů a jejich 

identifikace kopírují šetření Kaslové v projektu SC1 v roce 2018. 

2.5 Podmínky experimentu 
Experiment proběhne v dubnu a květnu 2020 v pěti vybraných mateřských školách. Čtyři 

z nich jsou standardní mateřské školy s programem zaměřeným na všeobecný rozvoj dítěte, 

jedna mateřská škola uskutečňuje program „Začít spolu“. 

 Experiment je záměrně zařazen do tohoto časového období, tedy do jarních měsíců 

před koncem školního roku a nástupem předškoláků do základní školy, kdy by se již děti 

měly bez problémů orientovat v problematice rozlišování a identifikaci 2D a 3D objektů. 

Průběh experimentu bude zaznamenán na diktafon a zapsán do záznamového archu.  

2.6 Osnova scénáře 
1. Pozdrav, seznámení, motivace 

2. Vysvětlení následující aktivity  

3. Zadání úkolu 

4. Pochvala za splnění úkolu 

5. Rozloučení 
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2.7 Vymezení vybraných termínů – objekt, identifikace 

Objekt 

V souladu s citovanými autory chápu slovem objekt jakýkoli obrázek, tak i jakoukoli věc, 

tedy dvojrozměrný i trojrozměrný útvar; u objektu lze popsat tvar, tedy v širším významu 

slova než těleso, plošný útvar, věc nebo jejich představu. 

Rozlišuji plošný objekt (2D) a prostorový objekt (3D). 

Identifikace 

Slovník cizích slov definuje více významů tohoto slova, jsou to: 1. určení, 2. zjišťování 

totožnosti, ztotožnění s někým nebo s něčím (Barták, Verbová, Rychlá & kolektiv autorů, 

2008, s. 145).  

Wikipedie vykládá obecný význam identifikace jako zjištění a stanovení totožnosti 

na základě shodných charakteristik a psychologický význam tohoto slova jako proces 

ztotožnění jedince s jinou osobou nebo vzorem. 

V této práci chápu pojem identifikace jako proces ztotožnění objektů se vzorem v představě, 

který v sobě zahrnuje i samotné pojmenování objektu.  
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3 PRAKTICKÁ ČÁST 

3.1 Charakteristika prostředí 
Experiment proběhl v pěti mateřských školách v Klatovech: Všechny tyto mateřské školy 

spadají pod jeden právní subjekt a ve všech, kromě jedné, jsou třídy věkově heterogenní. 

Do experimentu se zapojily čtyři mateřské školy s programem zaměřeným na všeobecný 

rozvoj dítěte (dále MŠ I až MŠ IV) a jedna mateřská škola s programem Začít spolu (MŠ 

V). 

MŠ I   se nachází na okraji města v sídlištní zástavbě. Tvoří ji tři samostatné jednopatrové 

pavilony a jeden jednopodlažní pavilon. Všechny budovy jsou propojené spojovací chodbou 

a ke škole náleží i prostorná zahrada. Mateřská škola pracuje podle svého školního 

vzdělávacího programu zaměřeného na všestranný rozvoj dítěte. V MŠ je sedm tříd. Šest 

z nich jsou standardní věkově heterogenní třídy, s počtem dětí okolo dvaceti šesti. Jedna je 

nově zřízena z bývalého bytu školníka a jsou zde soustředěny děti mladší tří let. Tam je počet 

zapsaných dětí šestnáct. 

 V této MŠ pracuje čtrnáct učitelek, z nichž jedna je vedoucí učitelka daného odloučeného 

pracoviště celého subjektu mateřských škol. Ředitelka školy je zároveň ředitelkou všech 

osmi mateřských škol v Klatovech a jedné v Kalu u Klatov. Všechny členky pedagogického 

sboru jsou kvalifikované. Šest z nich vystudovalo bakalářský studijní program na VŠ, osm 

učitelek má středoškolské vzdělání. Ředitelka celého subjektu má vysokoškolské 

magisterské vzdělání.  

MŠ II   se nachází v sídlištní zástavbě uprostřed města. Tvoří ji 2 jednopatrové pavilony, 

a ne příliš velká zahrada. Mateřská škola má čtyři třídy. Počet dětí ve třídách se pohybuje 

okolo dvaceti šesti. Zřejmě z důvodu blízkosti školy středu města do ní dochází velký počet 

dětí s odlišným mateřským jazykem (původem z Vietnamu a Ukrajiny). Pedagogický sbor 

tvoří osm učitelek. Jedna z nich má bakalářské vysokoškolské vzdělání, ostatní jsou 

kvalifikované učitelky se středoškolským vzděláním. 
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 MŠ III se nachází v předměstí s menší hustotou osídlení. Budova mateřské školy je 

dvoupatrová, obklopená nevelkou zahradou. Jsou zde tři třídy s počtem dětí kolo dvaceti 

šesti. Pedagogický sbor se skládá ze šesti kvalifikovaných učitelek se středním vzděláním.  

MŠ IV se nachází uprostřed sídlištní zástavby na okraji města, v blízkosti lesoparku. Tvoří 

ji dvě jednopatrové pavilony a čtyři třídy s počtem dětí okolo dvaceti šesti. Pedagogický sbor 

tvoří osm kvalifikovaných učitelek. Dvě z nich mají vysokoškolské vzdělání, jedna 

magisterské a jedna bakalářské, šest středoškolské vzdělání. 

MŠ V se nachází uprostřed sídlištní zástavby v rušné části města. Tvoří ji jedna třípatrová 

budova a středně velká zahrada. Jsou zde čtyři třídy, z nichž jedna je specializovaná pro děti 

se speciálními vzdělávacími potřebami. Do speciální třídy dochází osm dětí, převážně 

se střední mentální retardací či závažnějšími formami autismu. Zbylé tři třídy mají okolo 

dvaceti šesti dětí a pracují podle vzdělávacího programu Začít spolu. Prostor těchto tříd je 

nábytkem rozčleněn do center aktivit, kde se děti vzdělávají. Pedagogický sbor tvoří osm 

učitelek. Jedna z nich má magisterské vysokoškolské vzdělání v oboru speciální pedagogiky 

a učí ve speciální třídě, ostatní jsou kvalifikované středoškolsky vzdělané. 

3.2    Charakteristika zkoumaného vzorku 
Experimentu se účastnilo celkem sto dětí ve věku pěti až šesti let. Počet dětí nebyl v každé 

mateřské škole stejný, závisel na počtu přihlášených dětí a aktuálním počtu docházejících 

dětí, vzhledem ke stavu koronavirové pandemie. Všechny děti byly bez výrazných 

specifických poruch učení. 

Děvčata jsou označeny písmenem D, chlapci písmenem H. Jednotlivé mateřské školy jsou 

označeny římskými číslicemi I až V. 

3.3 Organizace experimentu 
Experiment proběhl s časovým posunutím zhruba jednoho až dvou měsíců a různějšími 

počty šestiletých dětí, přítomných v jednotlivých mateřských školách, oproti původnímu 

plánu.  Důvodem bylo uzavření základních škol pro žáky, kvůli pandemii koronaviru, jejichž 

mladší sourozenci z mateřských škol zůstávali také doma.  S opětovným příchodem žáků 

do základních škol v červnu se částečně naplnily i stavy dětí v mateřských školách. 
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Všechny ostatní podmínky experimentu zůstaly zachované. 

 

3.4 Použité pomůcky 
Pro experiment byla použita soustava deseti dílů ze stavebnice. Jedná se o dřevěné, různě 

barevné objekty různých tvarů.  

Tabulka č. 1 

Objekt Délka stran v mm Barva Označení 

Kvádr 90 x 30 x30 červená Kv1 

Krychle  65 x 65 x 65 přírodní Kr1 

Hranol 30 x 25 x 25 zelená H 

„Mašlička“ 45 x 40 x 40 x 25 přírodní M 

Krychle 30 x 30 x 30 modrá Kr2 

Válec D = 20, v = 30 červená V1 

Kvádr 25 x 50 x1 0 žlutá Kv2 

Koule D = 50 modrá K 

Kužel D = 70, v = 80 přírodní Kž    

Válec D = 30, v = 60 modrá V2 

 

Obrázek č.11 
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3.5     Scénář experimentu 
Scénář probíhal ve všech mateřských školách stejně. Po příchodu do mateřské školy jsem se 

dětem představila: „Ahoj, já jsem Kája, jsem paní učitelka z jedné školky a chodím do školy 

pro paní učitelky. Dostala jsem tam za úkol se vás zeptat, jestli poznáte takové objekty. Jsou 

ukryté u mě v tašce jako překvapení pro vás. Pomůžete mi ten úkol splnit a poznat, co je 

v tašce?“ Děti souhlasily a byly zvědavé, co mám schované v tašce. Jejich paní učitelky mi 

je jednotlivě posílaly do odlehlé místnosti u třídy (hrací koutek, kabinet), kde byl stůl 

a na něm rozložené objekty v řadě, ve vzdálenosti přibližně 10 cm od sebe. 

Dětem jsem se znovu představila a zeptala se na jejich jméno. Řekla jsem jim, že si mohou 

objekty prohlédnout a vzít si je do ruky. Potom jsem se zeptala, jestli je poznají a vyzvala 

je, aby mi řekly jejich název. Pokud děti neví, jak se objekty správně nazývají, mohou jim 

přiřadit název svůj vlastní. 

 Po provedení aktivity jsem děti pochválila za snahu a za to, jak jim to dobře šlo a rozloučila 

se s nimi.  

3.6 Získaná data a jejich analýza 
Podrobný průběh experimentu je zpracován v následujících tabulkách. Z průběhu 

experimentu je pořízen audiozáznam pro první evidenci dat, které jsou zapracovány 

do tabulek. 

Cíle experimentu: a) zjistit, které z objektů dokáže dítě správně identifikovat. 

                              b) zjistit, jaký název pro identifikaci objektu použije. 

Nejprve je v každé tabulce vyhodnocena identifikace každého objektu zvlášť, nezávisle 

na mateřské škole, kam dítě dochází. Dále jsou v dalších tabulkách vyhodnoceny odpovědi 

v jednotlivých mateřských školách a také v závislosti na pohlaví dětí. Pod slovem „správně 

identifikovat“ budu chápat název pro trojrozměrný objekt, který odpovídá jazykovému 

vybavení předškolního dítěte, které ještě nepoužívá správnou matematickou terminologii 
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a například pro názvy „krychle“ a „kvádr“ používá běžně název „kostka“. Pro lepší 

interpretaci získaných dat používám sledování míry jistoty v odpovědích, které vyjadřuji 

pomocí písmen A, B, C. Odpověď zahrnutá pod písmeno A je ta, kde dítě reagovalo 

bez jakéhokoliv čekání, ani řečí těla nedávalo najevo jakýkoli náznak váhání. Pod písmenem 

B zahrnuji ty reakce, které nastaly po krátkém váhání, po uplynutí pěti vteřin. Děti se řečí 

těla otáčely na mě, krčily rameny, krčily čelo nebo kroutily hlavou a podobně. Ve skupině 

C byly projevy v řeči těla výraznější a prodleva mezi výzvou a odpovědí byla delší 

než ve skupině B. Případně sem zahrnuji děti, které říkaly, že neví a nereagovaly na výzvu. 

Modře označený řádek v tabulce znamená odpověď označující trojrozměrný objekt.  



49 
 

Identifikace jednotlivých objektů celkově 

Kvádr Kv1 

Tabulka č. 2 

Označení objektu Počet odpovědí A B C 

Obdélník 54 35 17 2 

Čtverec 16 10 4 2 

Trojúhelník 10 10 - - 

Kostka 7 6 1 - 

Obdélník-kostka-

červený 

1 1 - - 

Dáreček 1 1 - - 

Kosočtverec 1 1 - - 

Červená kostka 1 1 - - 

Úhelník 1 1 - - 

Neví 8 - - 8 

 

Vyhodnocení 

Většina dětí, konkrétně 54 %, identifikovalo kvádr jako obdélník, 16 % dětí nazvalo tento 

objekt jako „čtverec“, jako „trojúhelník“ a 7 % jako „kostku“. V jednotkách případů 

nedokázaly objekt identifikovat vůbec nebo vymyslely svůj vlastní název – „dáreček“, 

„úhelník“, „červená kostka“, v jednom případě se objevil název „kosočtverec“. 

Děti si všímaly tvaru a barvy předmětu. Při uchopení rukou u někoho z nich zazněla 

odpověď: „Tohle červené je…“ 
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U prostorového pojmenování objektů se u většiny dětí objevovala vysoká míra jistoty, 

zatímco u plošného pojmenování již tomu tak nebylo. U pojmenování „obdélník“ dokonce 

49 % dětí si nebylo svou odpovědí úplně jisto. 

Krychle Kr1 

Tabulka č. 3 

Označení objektu Počet odpovědí A B C 

Čtverec 57 35 20 2 

Kostka 21 15 6 - 

Trojúhelník 8 4 4 - 

Čtvercová kostka 2 2 - - 

Dřevěná kostka 1 1 - - 

Malá kostka 1 1 - - 

Neví 9 - - 10 

Nechce odpovědět 1 - - 1 

 

 

Vyhodnocení 

Většina dětí, 57 %, identifikovalo krychli jako „obdélník“, 21 % jako „kostku“, 8 % jako 

„trojúhelník“. 2 % dětí vymyslelo název „čtvercová kostka“, 9 % dětí nevědělo a jeden 

chlapec nechtěl nic poznávat. Pod název „kostka“ jsem zařadila i název „kostička“, protože 

je to zdrobnělina, ale významově stejný název. 

 Kromě tvaru si děti všímaly barvy. Jedno děvče název všech objektů dokonce identifikovalo 

jako dvouslovný, obsahující barvu a tvar, tedy konkrétně u této krychle dřevěná kostka. 

Jeden chlapec rozlišil krychli oproti kvádru označením „malá kostka“. Jeden chlapec určil 

první objekt a pak se rozhodl, že již nechce nic určovat a tedy nebude. 
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Při identifikaci si děti byly celkově jistější svými odpověďmi než u kvádru, byť odpovědi 

nebyly správné. U prostorového pojmenování objektů si děti opět byly jistější než u plošného 

pojmenování. 36 % dětí si nebylo jistých svým pojmenováním „obdélník“. 

Hranol H 

Tabulka č. 4 

Označení objektu Počet odpovědí A B C 

Trojúhelník 48 27 20 1 

Stříška  3 2 1 - 

Domeček 2 1 1 - 

Kostka 2 2 - - 

Špička 2 1 - - 

Skluzavka 2 2 - - 

Klín 2 2 - - 

Kosočtverec 1 - 1 - 

Kopec 1 1 - - 

Rampa 1 1 - - 

Šikmý trojúhelník 1 1 - - 

Spád 1 - 1 - 

Čtverelník 1 1 - - 

Zelená kostka 1 1 - - 

Čtverec 1 - 1 - 

Andulka 1 1 - - 

Neví  29 - - 29 

Nechce 1 - - 1 
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Vyhodnocení 

U hranolu poměrně velká část dětí nedokázala objekt identifikovat vůbec, konkrétně 31 %. 

47 % dětí označilo hranol jako trojúhelník, poměrně jistě a rychle tomuto objektu přiřadily 

název označující rovinný geometrický útvar. Ostatní děti vymýšlely objektu vlastní název. 

Objevila se široká paleta názvů – „špička“, „kopec“, „rampa“, „spád“, „stříška“, 

„skluzavka“, „šikmý“ „trojúhelník“, „čtverelník“, v jednom případě i „kosočtverec“.   

Jedno dítě ho identifikovalo jako „zelenou kostku“, kde nemohlo v názvu vynechat barvu 

objektu. Zvláštností bylo, že tento objekt jedno děvče nazvalo „Andulkou“.  

U prostorového pojmenování objektů se opět objevuje větší míra jistoty než u plošného 

pojmenování. U pojmenování „trojúhelník“ si 42 % dětí nebylo svou odpovědí úplně jisto. 

Mašlička M 

Tabulka č. 5 

Označení objektu Počet odpovědí A B C 

Mašlička 19 10 9 - 

Dva trojúhelníky 8 6 2 - 

Motýlek 7 4 3 - 

Přesýpací hodiny 6 4 2 - 

Křížek 5 2 2 1 

Čtverec 4 4 - - 

Trojúhelník 4 2 2 - 

Kostka 2 2 - - 

Kosočtverec 2 1 - - 

Hvězda 2 1 - - 

Písmeno M 1 - 1 - 
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Stříška 1 1 - - 

Tomáš 1 1 - - 

Šestka 1 1 - - 

Stoleček 1 - 1 - 

Písmeno H 1 - 1 - 

Uříznutá cihla 1 - 1 - 

Část minuty 1 1 - - 

Osmička 1 1 - - 

Písmeno N 1 1 - - 

Stolička na mobil 1 - 1 - 

Uříznutý čtverec 1 - 1 - 

Kostka špičatá 1 - 1 - 

Kostka ve tvaru 

mašličky 

1 1 - - 

Neví 26 - - 26 

Nechce 1 - - 1 

 

Vyhodnocení 

Tento objekt byl identifikován nejvíce různými názvy. Většinou se jednalo o názvy 

označující ve skutečnosti prostorové objekty. Bylo tomu tak ve 48 % všech odpovědí 

celkově. Při vymýšlení vlastních názvů děti převážně váhaly a přemýšlely, jak by objekt 

pojmenovaly. 26 % dětí nedokázalo objekt identifikovat vůbec. Barvou se většina dětí 

nezabývala, jejich pozornost upoutal zvláštní tvar a děti byly zaměstnané přemýšlením, 

o jaký objekt by se mohlo jednat. To by mohl být důvod toho, proč se u tohoto objektu 

celkově objevuje větší míra nejistoty, a to jak u prostorového, tak i u plošného pojmenování 

objektu. U pojmenování „mašlička“ dosahovala míra mírné nejistoty 47 %. 
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Krychle Kr2 

Tabulka č. 6 

Označení objektu Počet odpovědí A B C 

Čtverec 32 14 17 1 

Kostka 17 10 7 - 

Placka 6 3 2 1 

Placatý čtverec 6 2 3 1 

Obdélník 5 3 2 - 

Trojúhelník 3 2 1 - 

Modrá kostka 2 1 1 - 

Půlkovej čtverec 2 1 1 - 

Krychle 1 1 - - 

Okýnko 1 1 - - 

Tvar 1 - 1 - 

Placatý trojúhelník 1 1 - - 

Židle 1 1 - - 

Cihlička 1 - 1 - 

Podlaha 1 1 - - 

Placatý dárek 1 - 1 1 

Půlka 1 - 1 - 

Čtyřúhelník 1 - 1 - 

Neví 16 - - 16 

Nechce 1 - - 1 
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Vyhodnocení 

V pořadí druhá krychle se dětem zdála menší než předchozí objekty a také než první krychle, 

a tak tomuto objektu často přiřazovaly názvy jako „placatej“.  32 % dětí označilo krychli 

jako „čtverec“, 17 % jako „kostku“, 16 % vůbec nedokázalo objekt identifikovat 

a u ostatních docházelo k názvům podle vlastní fantazie, konkrétně „placka“, „okýnko“, 

„podlaha“, „židle“ atd., to vše v jednotkách případů. Dvě děti popsaly do názvu objektu 

i jeho barvu. 

U prostorového pojmenování objektů se celkově objevila menší míra nejistoty 

než u plošného. U pojmenování „čtverec“ si děti nebyly zcela jisté v 53 %. 

Válec V1 

Tabulka č. 7 

Označení objektu Počet odpovědí A B C 

Kolo 34 17 17 - 

Kruh 28 18 10 - 

Válec 11 9 2 . 

Udo 1 - 1 - 

Obdélník 2 1 1 - 

Kulička 1 - 1 - 

Trojúhelník 2 2 - - 

Kulatá věc 1 1 - - 

Ovál 4 1 3 - 

Červené kolečko 1 1 - - 

Kulatý obdélník 1 - 1 - 

Placka 1 - 1 - 

Válník 1 1 - - 
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Kostka 1 1 - - 

Neví 10 - - 10 

Nechce 1 - - 1 

 

Vyhodnocení 

Tento objekt nejvíce dětí identifikovalo jako kolo, konkrétně 34 %, druhým nejrozšířenějším 

názvem pro tento objekt byl „kruh“. Shodlo se na něm 28 % dětí. Projevila se zde nejspíše 

poloha objektu, kdy leželo otočené spodní podstavou k dětem. Tím se potvrzuje Piagetova 

teorie o tom, že pokud se změní dva a více aspektů nějaké situace, dítě jejich proměnu 

a vzájemný vztah nepochopí. Má vytvořen nějaký pojem trvalosti jednoho objektu v čase 

a prostoru, ale nemá vytvořen pojem trvalosti množiny objektů (kapitola 1.1.2.5, s. 15). 

Množinu objektů v tomto případě tvořila sada dílů ze stavebnice. 

11 % dětí poznalo v objektu „válec“. „Kolečko“ a „kolo“ bylo započítáno do jednoho názvu 

„kolo“ a stejně tak „kroužek“ a „kruh“, protože se jedná o zdrobněliny stejného názvu 

objektu. Dále si děti pro identifikaci objektu vymýšlely různé názvy podle své fantazie.  

 U prostorového pojmenování objektů se celkově objevila menší míra nejistoty 

než u plošného pojmenování. U pojmenování „obdélník“ si nebylo 42 % dětí úplně jisto 

svou odpovědí a u pojmenování „čtverec“ je to dokonce 73 % dětí s určitou mírou nejistoty.  
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Kvádr Kv2 

Tabulka č. 8 

Označení objektu Počet odpovědí A B C 

Obdélník  33 19 14 - 

Čtverec 15 4 11 - 

Kostka 8 6 2 - 

Placka 5 3 2 - 

Placatý obdélník 4 2 2 - 

Trojúhelník 1 1 - - 

Velkej dárek 1 1 - - 

Lavička 1 1 - - 

Dveře 1 1 - - 

Žlutý čtverec 1 1 - - 

Dlažba 1 - 1 - 

Úhelník 1 - 1 - 

Lehátko 1 - 1 - 

Půlobdélník 1 1 - - 

Kastrol 1 1 - - 

Postel 1 1 - - 

Neví 22 - - 22 

Nechce 1 - - 1 
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Vyhodnocení 

Tento kvádr identifikovalo nejvíce dětí jako obdélník, konkrétně 33 %. Dále 15 % dětí určilo, 

že tento objekt je čtverec, 8 % se domnívalo, že jde o kostku a 22 % dětí vůbec nedokázalo 

objekt identifikovat. Ostatní děti vymyslely pro objekt vlastní název. U 5 % dětí to byla 

„placka“, dále například „dveře“, „dlažba“, „lehátko“, „půlobdélník“ nebo „postel“. 

Jedno dítě opět nechtělo odpovědět a jedno nedokázalo oddělit v názvu objektu barvu 

od tvaru, a tak ho nazvalo „žlutým čtvercem“. 

U prostorového pojmenování objektů se objevila větší míra jistoty než u plošného 

pojmenování. Mírně nejisté byly děti v případě pojmenování „obdélník“ v 42 %   a v případě 

pojmenování „čtverec“ v 73 % odpovědí. 

Koule K 

Tabulka č. 9 

Označení objektu Počet odpovědí A B C 

Koule  33 22 11 - 

Kolo 29 13 16 - 

Míček 16 8 8 - 

Kruh 14 12 2 - 

Obdélník 2 2 - - 

Neví 5 - - 5 

Nechce 1 - - 1 

 

Vyhodnocení 

Tento objekt 33 % dětí identifikovalo jako „kouli“. 16 % dětí objekt vyhodnotilo jako míček, 

tedy prostorový objekt. Po sečtení těchto dvou hodnot můžeme říci, že 49 % dětí 

identifikovalo kouli jako prostorový objekt, což je poměrně velký podíl správné identifikace 

ze všech identifikací ve zkoumaném vzorku dětí.  29 % dětí si myslí, že se jedná 
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o kolo. 14 % dětí objekt vyhodnocuje jako kruh. 2 % dětí si myslí, že se jedná o obdélník 

a jedno dítě nechtělo tento objekt identifikovat vůbec. 

U koule se určitá míra nejistoty při identifikaci objektů objevila.  U prostorových 

pojmenování, zejména u pojmenování „míček“, což činilo 50 %, ale i u plošných 

pojmenování. V případě pojmenování „kolo“ dosahovala míra určité nejistoty 55 %. 

Kužel Kž 

Tabulka č. 10 

Označení objektu Počet odpovědí A B C 

Špička 21 14 7 - 

Trojúhelník 17 10 7 - 

Stříška 10 5 5 - 

Čepička 8 3 5 - 

Věž 6 6 - - 

Střecha 4 2 2 - 

Kužel 3 3 - - 

Pyramida 3 2 1 - 

Kruh 2 1 1 - 

Vlajka 2 2 - - 

Kostka 2 2 - - 

Stojka 2 1 1 - 

Obdélník 2 2 - - 

Špičák 1 1 - - 

Hora 1 1 - - 

Kulatý trojúhelník 1 1 - - 
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Jehlan 1 1 - - 

Dřevěná věž 1 1 - - 

Sopka 1 1 - - 

Mohelka 1 1 - - 

Hrad 1 1 - - 

Neví 9 - - 9 

Nechce 1 - - 1 

 

Vyhodnocení 

U tohoto objektu se při identifikaci, stejně jako u „mašličky“, objevovala celá řada vlastních 

vymyšlených názvů. Byla to například „mohelka“, „hrad“, „stojka“, „věž“, „vlajka“… atd. 

Nejvíce dětí, 21 %, identifikovalo tento kužel jako špičku, což může být považováno 

za prostorový objekt. 17 % dětí si myslelo, že se jedná o „trojúhelník“, 10 % dětí nazvalo 

objekt stříškou, 8 % čepičkou. 9 % dětí nevědělo vůbec, jak objekt identifikovat, a jedno dítě 

nechtělo. Celkový počet správných pojmenování objektů bylo u kužele nejvyšší.                        

U prostorového i plošného pojmenování kuželu dětmi se objevuje přibližně stejná míra 

jistoty.  
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Válec V2 

Tabulka č. 11 

Označení objektu Počet odpovědí A B C 

Kolečko 26 11 15 - 

Válec 24 15 9 - 

Kruh 16 9 7 - 

Kulatý obdélník 6 4 2 - 

Ovál 5 3 2 - 

Komín 4 - 4 - 

Vysoký kruh 2 2 - - 

Kulička 2 2 - - 

Válník 1 1 - - 

Modrá kostka 1 1 - - 

Věž 1 1 - - 

Kostka 1 1 - - 

Židle 1 1 - - 

Trojúhelník 1 1 - - 

Neví 8 - - 8 

Nechce 1 - - 1 

 

Vyhodnocení 

Tento objekt identifikovalo nejvíce dětí, konkrétně 26 %, jako kolečko. Při zpracování jsem 

vyhodnotila název „kolečko“ a „kolo“ za totožné pojmenování, protože u kolečka se jedná 

o zdrobnělinu.  Stejně jsem postupovala i u názvů váleček a válec. 24 % dětí tento objekt 
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identifikovalo jako „válec“, 18 % jako „kruh“ a dále se v jednotkách případů objevovaly 

názvy jako „věž“, „kostka“, „kulička“, „židle“… atd. Jedno dítě opět při identifikaci 

nedokázalo oddělit barvu od tvaru objektu a do názvu použilo oba atributy, jedno dítě 

nechtělo objekt identifikovat a 8 % nevědělo, o který objekt by se mohlo jednat. 

U plošného pojmenování objektů se objevila trochu větší míra nejistoty než u prostorového 

pojmenování. Výjimku tvoří prostorové pojmenování „komín“, u kterého děti byly mírně 

nejisté při všech odpovědích. 

Vyhodnocení rozdílu mezi prostorovým a plošným pojmenováním objektů 

Tabulka č. 12 

Objekt Prostorová 

pojmenování 

Plošná 

pojmenování 

Nejednoznačné 

odpovědi 

Kv1 10  82  8 

Kr1 25  65 10 

H 17  52  31 

M 41  32  27 

Kr2 24  59  17 

V1 13  73  14 

Kv2 14  63  23 

K 49  45  6 

Kž 65  24  11 

V2 34  56  10 
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Vyhodnocení rozdílu v prostorovém a plošném pojmenování s jistotou 

Tabulka č. 13 

Objekt Prostorová 

pojmenování 

s jistotou 

Plošná 

pojmenování 

s jistotou 

Nejednoznačné 

odpovědi 

Kv1 9 57 8 

Kr1                19 39 10 

H 14 28 31 

M 24 19 27 

Kr2 15 26 17 

V1 10 42 14 

Kv2 11 31 23 

K 30 27 6 
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Kž 46 15 11 

V2 21 31 10 

 

 

Shrnutí 

V sadě deseti objektů se při identifikaci jejich tvaru dětmi objevily značné rozdíly.  

Jako prostorové objekty byly vyhodnoceny i ty objekty, jejichž názvy se v geometrii 

nepoužívají, ale označují prostorové objekty, které nás obklopují v běžném životě. Děti 

použily jejich názvy pro vybrané díly stavebnice. Do kategorie plošných objektů byly 

zařazeny názvy rovinných geometrických útvarů.  

Označení objektu „kolečko“ může znamenat pojmenování prostorového objektu (např. kolo 

automobilu), ale i plošný objekt (kruh nakreslený na papíru), proto jej nelze s jistotou zařadit 

ani do jedné z kategorií označující plošné objekty nebo prostorové objekty a je zařazeno 

do kategorie „Nejednoznačné odpovědi“. Stejně je tomu i u označení „křížek“.  

Tabulka č. 13 uvádí míru jistoty, označenou písmenem A, kdy děti hned bez zaváhání 

pojmenovaly objekt. Následně jsou údaje vyplývající z tabulky č. 12 vyobrazeny v grafu 

č.  2. 
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Oba kvádry byly většinou dětí vnímány jako plošné objekty, konkrétně v 82 % v případě 

kvádru Kv1 a v 59 % u kvádru Kv2. Podobně tomu bylo i při identifikaci obou válců. Stejně 

tak obě krychle byly dětmi rozpoznány ve většině případů jako plošné objekty, konkrétně 

v 65 %, u krychle Kr1 a v 59 % u krychle Kr2. Podobně děti vyhodnotily i oba válce, u válce 

V1 73 % dětí a u válce V2 56 % dětí je označilo jako plošné objekty. V neposlední řadě 

i hranol 52 % dětí hodnotilo jako plošný objekt. 

Oproti tomu u identifikace kužele ho většina dětí, konkrétně 65 %, označila jako prostorový 

objekt. Také kouli označilo více dětí, konkrétně 49 %, jako prostorový objekt než jako 

plošný objekt. Podobně tomu tak bylo i u objektu označeného jako „mašlička“. 41 % dětí ho 

identifikovalo jako prostorový objekt. 

Identifikace jednotlivých těles v jednotlivých mateřských školách 

 

MŠ I 

Dětí celkem: 32 

Tabulka č. 14 

Objekt Prostorová 

pojmenování 

Plošná 

pojmenování 

Nejednoznačné 

odpovědi 

Kv1 6 22 4 

Kr1 11 18 3 

H 7 21 4 

M 12 12 8 

Kr2 9 21 2 

V1 4 27 1 

Kv2 7 20 5 
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K 19 12 1 

Kž 22 7 3 

V2 11 18 3 

 

 

Vyhodnocení  

V této MŠ byl do experimentu zapojen největší počet dětí. 84 % dětí označilo válec V1 

názvem pro plošný objekt. To je více než u celkového průměru všech zapojených dětí. 

Ve druhém případě, tedy u válce V2 počet dětí, které jej identifikovaly jako plošný objekt, 

klesl na 56 %, což je naopak méně než u celkového průměru všech testovaných dětí.  

 69 % dětí identifikovalo kvádr Kv1 jako plošný objekt a 66 % dětí vyhodnotilo obě krychle 

jako plošné objekty. 

Oproti tomu kužel identifikovalo 68,8 % dětí jako prostorový objekt a kouli 59 % jako 

prostorový objekt, což je více než u celkového průměru vzorku všech dětí. 

Hranol označilo 65 % dětí jako plošný objekt a „mašličku“ 50 % dětí vyhodnotilo jako 

plošný objekt a 50 % dětí jako prostorový objekt. 
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MŠ II 

Dětí celkem: 24 

Tabulka č. 15 

Objekt Prostorová 

pojmenování 

Plošná 

pojmenování 

Nejednoznačné 

odpovědi 

Kv1 0 23 1 

Kr1 3 17 4 

H 1 15 8 

M 10 5 9 

Kr2 2 14 8 

V1 3 18 3 

Kv2 4 14 6 

K 15 6 3 

Kž 15 6 3 

V2 4 17 3 
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Vyhodnocení 

Kvádr Kv1 identifikovalo 95,8 % dětí jako plošný objekt. Tento údaj výrazně převyšuje 

celkový průměr všech testovaných dětí, které objekt takto označily. U druhého kvádru Kv2 

to bylo 58 % dětí, které v něm rozpoznaly plošný objekt. Oba válce většina dětí označila 

jako plošné objekty, u V1 to bylo 75 % a u V2 to bylo 70 % dětí, což je výsledek srovnatelný 

s celkovým průměrem. Stejně tak i krychli označila většina dětí jako plošný objekt, u Kr1 to 

bylo 70 % a u Kr2 58 % dětí. Také hranol byl většinou dětí identifikován jako plošný objekt, 

konkrétně v 63 % případů. 

Objekt „mašlička“ byl v 41 % odpovědí označen jako prostorový objekt. Koule byla dětmi 

v 63 % odpovědí identifikována jako prostorový objekt, rovněž kužel v 63 % také 

identifikován jako prostorový objekt. To zhruba odpovídá celkovému průměru označení 

všech zúčastněných dětí. 
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MŠ III 

Dětí celkem: 16 

Tabulka č. 16 

Objekt Prostorová 

pojmenování 

Plošná 

pojmenování 

Nejednoznačné 

odpovědi 

Kv1 2 13 1 

Kr1 7 8 1 

H 1 8 7 

M 4 3 9 

Kr2 4 8 4 

V1 1 12 3 

Kv2 4 9 3 

K 6 8 2 

Kž 9 2 5 

V2 5 9 2 

 

Vyhodnocení 

Z objektů, které nejvíce dětí vyhodnotilo jako plošný objekt, byl kvádr Kv1, konkrétně      

v 81 % odpovědí. Následují dle četnosti výskytu: válec V1, v 75 % odpovědí a kvádr Kv2    

v 56 % odpovědí. Překvapivě 50 % dětí vyhodnotilo kouli jako plošný objekt, oproti 

předchozím dvěma MŠ I a MŠ II   je to podíl vyšší. 50 % dětí také označilo krychli Kr1 

a hranol jako plošné objekty.  

Objekt „mašličku“ vyhodnotilo 25 % dětí jako prostorový objekt, stejně tak i krychli Kr2. 

Kužel označila většina dětí jako prostorový objekt, konkrétně 56 %. 
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MŠ IV 

Celkem dětí: 20 

Tabulka č. 17 

Objekt Prostorová 

pojmenování 

Plošná 

pojmenování 

Nejednoznačné 

odpovědi 

Kv1 - 18 2 

Kr1 4 14 2 

H 4 7 9 

M 10 8 2 

Kr2 7 10 3 

V1 4 12 4 

Kv2 1 14 5 

K 8 10 2 

Kž 12 7 1 

V2 9 8 3 

 

Vyhodnocení 

Kvádr Kv1 neoznačilo žádné dítě jako prostorový objekt. 90 % dětí ho označilo jako plošný 

objekt. Kv2 označilo 70 % dětí jako plošný objekt. Dále většina dětí označila tyto objekty 

za plošné útvary: krychli Kr1 ze 70 %, válec V1 z 60 %. 

Oproti tomu následující objekty označilo více dětí za prostorové objekty nikoli plošné 

objekty. Jedná se o objekt „mašlička“, který označilo 50 % dětí názvem pro prostorový 

objekt, dále kužel, který identifikovalo 60 % dětí jako prostorový objekt a válec V2, který 

identifikovalo 45 % dětí jako prostorový objekt. 
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MŠ V 

Dětí celkem: 8 

Tabulka č. 18 

Objekt Prostorová 

pojmenování 

Plošná 

pojmenování 

Nejednoznačné 

odpovědi 

Kv1 - 8 - 

Kr1 3 5 - 

H - 6 2 

M 5 1 2 

Kr2 3 5 - 

V1 - 8 - 

Kv2 2 4 2 

K 4 4 - 

Kž 5 3 - 

V2 3 5 - 

 

 Vyhodnocení 

V této MŠ se dokonce objevily dva objekty, které 100 % dětí identifikovalo jako plošné 

objekty. Jedná se o kvádr Kv1 a válec V1. Dalšími objekty, která byla ve více odpovědích 

dětmi označena názvy pro plošné objekty, byla krychle Kr1 v 63 % odpovědí, hranol           

v 75 % odpovědí a válec V2 v 63 % odpovědí. 

Pouze dva objekty, „mašlička“ a kužel většina dětí identifikovala jako prostorové objekty, 

u obou se jedná o 63 % odpovědí. Kouli identifikovalo 50 % dětí jako prostorový objekt 

a stejný počet dětí jako plošný objekt.  
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Shrnutí 

Ve všech mateřských školách, které byly zařazeny do experimentu, lze říci, že převážná 

většina objektů byla nadpoloviční většinou dětí identifikována názvy pro plošné geometrické 

útvary. Identifikace se výrazně lišila u jednotlivých objektů v závislosti na daném typu 

objektu. Celkově nejvíce dětí vyhodnotilo kvádr jako plošný geometrický tvar obdélník. 

Bylo tomu tak ve všech mateřských školách kromě MŠ I. Tam nejvíce dětí vyhodnotilo válec 

V1 jako kruh, tedy jako plošný geometrický útvar. Dalšími objekty, které děti téměř ve všech 

mateřských školách vyhodnotily jako plošné objekty, jsou: hranol, obě krychle Kr1 i Kr2 

a také válec V2. Pouze v MŠ IV byl označen nadpoloviční většinou jako prostorový objekt. 

Naproti tomu kužel byl ve všech mateřských školách identifikován názvem pro prostorový 

objekt, nejčastěji jako špička. Koule byla v MŠ I a v MŠ II rozpoznána dětmi nejčastěji jako 

prostorový objekt koule či kulička, zatímco v MŠ III a V MŠ IV jako plošný geometrický 

tvar kruh. V MŠ V stejný počet dětí označil kouli jako prostorové objekt a stejný počet dětí 

jako plošný objekt. 

Mohu konstatovat, že u objektu zvaného „mašlička“ dopadl výsledek identifikace v každé 

mateřské škole úplně jinak. V MŠ I děti „mašličku“ označily stejným počtem prostorových 

i plošných odpovědí. V MŠ II sice nejvíce odpovědí označilo tento objekt jako prostorový, 
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ale téměř stejný počet odpovědí označoval nevědomost. V MŠ III byl nejvyšší počet 

odpovědí, kdy děti vůbec nevěděly, jak objekt identifikovat. V MŠ IV převažoval nejvyšší 

počet označení jako prostorový objekt, ale v těsném závěsu v počtu odpovědí byl počet 

odpovědí označujících objekt plošný. V MŠ V ze všech odpovědí výrazně převažovalo 

označení „mašličky“ jako prostorového objektu a označení pro plošný objekt se vyskytovalo 

ze všech identifikovaných objektů u tohoto nejméně. Ve všech mateřských školách při 

identifikaci tohoto objektu jako prostorového objektu se nejčastěji vyskytoval název 

„mašlička“. 

 

Identifikace jednotlivých těles u děvčat a chlapců 

Počet děvčat: 54 

Počet chlapců: 46 

Děvčata jsou v následujících tabulkách označena písmenem D, chlapci jsou označeni 

písmenem H. Vyhodnocení jednotlivých tabulek sleduje pouze výrazné odlišnosti 

v odpovědích chlapců a děvčat, které se liší v řádu desítek procent.  

 

Kvádr Kv1 

Tabulka č. 19 

Označení objektu Počet odpovědí D H 

Obdélník 54 26 28 

Čtverec 16 10 6 

Kostka 7 3 4 

Neví 8 6 2 

Obdélník-kostka-

červený 

1 1  

Dáreček 1 1 - 
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Kosočtverec 1 - 1 

Červená kostka 1 1 - 

Úhelník 1 1 - 

Trojúhelník 10 5 5 

 

Vyhodnocení 

U kvádru Kv1 kromě pojmenování obdélník nedošlo při identifikaci k výrazným rozdílům 

mezi děvčaty a chlapci. 60 % chlapců a 48 % děvčat jej označilo jako obdélník. U děvčat 

se objevilo více rozmanitějších názvů pro prostorový objekt a také více odpovědí, že nevědí 

než u chlapců. 

 

Krychle Kr1 

Tabulka č. 20 

Označení objektu Počet odpovědí D H 

Čtverec 57 26 31 

Kostka 21 15 6 

Trojúhelník 8 5 3 

Čtvercová kostka 2 1 1 

Dřevěná kostka 1 1 - 

Malá kostka 1 - 1 

Neví 9 6 3 

Nechce odpovědět 1 - 1 
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Vyhodnocení 

 Krychli Kr1 pojmenovalo 67 % chlapců a 48 % děvčat jako čtverec. U pojmenování kostka 

se poměr lišil, tam 27 % děvčat a 13 % chlapců krychli vyhodnotilo jako kostku. 

 

Hranol H 

Tabulka č. 21 

Označení objektu Počet odpovědí D H 

Trojúhelník 48 22 26 

Stříška  3 2 1 

Špička 2 - 2 

Kostka 2 2 - 

Skluzavka 2 2 - 

Domeček 2 2 - 

Klín 2 1 1 

Kosočtverec 1 - 1 

Kopec 1 1 - 

Rampa 1 1 - 

Šikmý trojúhelník 1 - 1 

Spád 1 - 1 

Čtverelník 1 - 1 

Zelená kostka 1 1 - 

Čtverec 1 1 - 

Andulka 1 1 - 

Neví  29 18 11 
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Nechce 1 - 1  

 

Vyhodnocení 

Hranol označilo 41 % děvčat a 56 % chlapců jako trojúhelník. O něco více děvčat než 

chlapců vymyslelo pro objekt vlastní název a více děvčat, než chlapců nedokázalo vůbec 

objekt identifikovat a odpovědělo, že neví. Je těžko u těchto rozdílů stanovit jednoznačnou 

příčinu. 

Mašlička M 

Tabulka č. 22 

Označení objektu Počet odpovědí D H 

Mašlička 19 16 3 

Dva trojúhelníky 8 3 5 

Motýlek 7 4 3 

Přesýpací hodiny 6 6 - 

Křížek 5 2 3 

Čtverec 4 1 3 

Trojúhelník 4 2 2 

Kosočtverec 2 1 1 

Kostka 2 2 - 

Hvězda 2 - 2 

Písmeno M 1 1 - 

Stříška 1  1 

Tomáš 1 - 1 

Šestka 1 1 - 
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Stoleček 1 1 - 

Písmeno H 1 - 1 

Uříznutá cihla 1 - 1 

Část minuty 1 1 - 

Osmička 1 - 1 

Písmeno N 1 - 1 

Stolička na mobil 1 - 1 

Uříznutý čtverec 1 - 1 

Kostka špičatá 1 1 - 

Kostka ve tvaru 

mašličky 

1 1 - 

Neví 26 13 13 

Nechce 1 - 1 

 

Vyhodnocení 

U tohoto objektu se odpovědi děvčat a chlapců lišily v pojmenování „mašlička“. Tak jej 

pojmenovalo téměř 30 % děvčat a pouze 7 % chlapců. Více chlapců, konkrétně 15 %, tento 

objekt označilo jako „dva trojúhelníky“ a taktéž učinilo 6 % děvčat. U děvčat i chlapců 

se přibližně ve stejné míře objevila bohatá škála vlastních názvů pro daný objekt. 



80 
 

Krychle Kr2 

Tabulka č. 23 

Označení objektu Počet odpovědí D H 

Čtverec 32 13 19 

Kostka 17 11 6 

Placka 6 3 3 

Placatý čtverec 6 3 3 

Obdélník 5 3 2 

Trojúhelník 3 3 - 

Půlkovej čtverec 2 - 2 

Modrá kostka 2 2 - 

Krychle 1 - 1 

Okýnko 1 - 1 

Tvar 1 - 1 

Placatý trojúhelník 1 1 - 

Židle 1 1 - 

Cihlička 1 - 1 

Podlaha 1 1 - 

Placatý dárek 1 - 1 

Půlka 1 - 1 

Čtyřúhelník 1 1 - 

Neví 16 12 4 

Nechce 1 - 1 
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Vyhodnocení 

 Krychli Kr2 označilo výrazně více chlapců, konkrétně 41 % jako čtverec. Oproti tomu           

24 % děvčat učinilo to samé. Dále se názvy objektu příliš nelišily v závislosti na tom, zda 

odpovídali chlapci nebo děvčata.  

 

Válec V1 

            Tabulka č. 24 

Označení objektu Počet odpovědí D H 

Kolo 34 17 17 

Kruh 28 14 14 

Válec 11 6 5 

Obdélník 3 2 1 

Ovál 4 3 1 

Trojúhelník 2 1 1 

Kulička 1 1 - 

Kulatá věc 1 - 1 

Červené kolečko 1 1 - 

Placka 1 - 1 

Válník 1 - 1 

Kostka 1 1 - 

Udo 1 - 1 

Neví 10 7 3 

Nechce 1 - - 
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Vyhodnocení 

U válce V1 se odpovědi téměř nelišily v závislosti na pohlaví dítěte. 

Kvádr Kv2 

Tabulka č. 25 

Označení objektu Počet odpovědí D H 

Obdélník  33 14 19 

Čtverec 14 6 8 

Kostka 8 6 2 

Placatý obdélník 7 4 3 

Placka 5 3 2 

Trojúhelník 1 - 1 

Velkej dárek 1 - 1 

Lavička 1 1 - 

Dveře 1 - 1 

Žlutý čtverec 1 1 - 

Dlažba 1 1. - 1 

Úhelník 1 - 1 

Lehátko 1 - 1 

Půlobdélník 1 - 1 

Kastrol 1 - 1 

Postel 1 1 - 

Neví 21 17 4 

Nechce 1 - 1 
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Vyhodnocení 

Kvádr Kv2 pojmenovalo jako obdélník 26 % děvčat a 41 % chlapců. Jiné podstatnější rozdíly 

v pojmenování objektu nebyly patrné. 

Koule K 

Tabulka č. 26 

Označení objektu Počet odpovědí D H 

Koule  33 20 13 

Kolo 29 13 16 

Míček 16 6 10 

Kruh 14 10 4 

Obdélník 2 2 - 

Neví 5 3 2 

Nechce 1 . 1 

 

Vyhodnocení 

Kouli K označilo 37 % děvčat a 28 % chlapců jako kouli. 24 % děvčat a 34 % chlapců ji 

označilo jako kolo a mírný rozdíl v označení u děvčat a chlapců se objevil i u označení 

„míček“, kde tak učinilo 22 % chlapců a 11 % děvčat.  Kouli jako kruh vyhodnotilo                  

18 % děvčat a pouze 9 % chlapců. 
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Kužel Kž 

Tabulka č. 27 

Označení objektu Počet odpovědí D H 

Špička 23 8 15 

Trojúhelník 17 13 4 

Stříška 10 6 4 

Čepička 8 5 3 

Věž 6 2 4 

Střecha 4 2 2 

Pyramida 3 1 2 

Kužel 3 - 3 

Obdélník 2 2 - 

Vlajka 2 - 2 

Kostka 2 2 - 

Stojka 2 1 1 

Kruh 2 1 1 

Špičák 1 - 1 

Hora 1 1 - 

Kulatý trojúhelník 1 - 1 

Jehlan 1 - 1 

Dřevěná věž 1 1 - 

Sopka 1 1 - 

Hrad  1 1 - 
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Neví 8 7 1 

Nechce opovědět 1 - 1 

Vyhodnocení 

Kužel Kž pojmenovalo pouze 15 % děvčat a 33 % chlapců jako „špičku“. Další rozdíl byl 

v pojmenování „trojúhelník“, které kuželu dalo 24 % děvčat a 9 % chlapců. V ostatních 

případech se pojmenování objektu v závislosti na pohlaví příliš neliší. Mohlo by to být 

způsobeno větším zájmem chlapců o automobily a hraní s nimi, kdy do příslušenství herních 

soustav patří i kužele (umístěné na silnicích).  

Válec V2 

Tabulka č. 28 

Označení objektu Počet odpovědí D H 

Kolečko 26 16 10 

Válec 24 7 17 

Kruh 16 7 9 

Vysoký kruh 2 2 - 

Ovál 5 3 2 

Kulatý obdélník 6 4 2 

Komín 4 3 1 

Kulička 2 2 - 

Válník 1 - 1 

Modrá kostka 1 1 - 

Věž 1 1 - 

Kostka 1 1 - 
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Židle 1 1 - 

Trojúhelník 1 1 - 

Neví 8 5 3 

Nechce odpovědět 1 - 1 

Vyhodnocení 

Válec V2 označilo 37 % chlapců a pouze 13 % děvčat jako válec. Více děvčat než chlapců 

vymýšlelo celkově pro válec V2 vlastní název.  

Vyhodnocení rozdílu mezi prostorovým a plošným pojmenováním objektů mezi 

děvčaty a chlapci 

V tabulce č. 29 jsou počty odpovědí přepočítané na procenta, protože počet děvčat 

a chlapců se lišil. Procenta jsou zaokrouhlena na celá čísla. 

Tabulka č. 29 

Těleso Procenta výskytu 

prostorových 

pojmenování 

Procenta výskytu 

plošných 

pojmenování 

 

Procenta výskytu 

nejednoznačných 

odpovědí 

Děvčata Chlapci Děvčata Chlapci Děvčata Chlapci 

Kv1 11  8  77  87  11 4 

Kr1 32  17 57 73  11 9  

H 22  10 42 58  35  30  

M 55 26  16  37  27  37  

Kr2 26  19  60 63  33  17 
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V1 14  10  37 39  48  50  

Kv2  20  17 60  72 33  13 

K 48 72  30  26  22,2  24 

Kž 57  80  30  13  13  7 

V2 30  39  32    39 3  
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Shrnutí 

Z odpovědí dětí, které jsou zaznamenány v tabulkách č. 19-28, vyplývá, že při samotné 

identifikaci objektů: kvádrů Kv1 a Kv2, krychlí Kr1 a Kr2, hranolu, „mašličky“ i válce V1 

chlapci více inklinovali k pojmenování objektů jako plošné geometrické útvary (obdélník, 

čtverec, trojúhelník). Také více chlapců než děvčat tyto objekty označilo jako plošné 

geometrické útvary. Oproti tomu u těles koule, kužel a válec V2 to byli právě chlapci, kteří 

je ve většině odpovědí označili jako prostorové objekty, a výrazně převažovali nad děvčaty. 

Domnívám se, že by to mohlo být tím, že chlapci si ve většině případů hrají při volných 

hrách v mateřské škole více se stavebnicemi, které obsahují válce, kužele i koule a staví 

z nich rozmanité stavby. 

U hranolu a „mašličky“ děvčata vymýšlela více vlastních názvů než chlapci. Dá se říct, 

že zapojovala více svoji fantazii, například šest děvčat (ani jeden hoch) pojmenovalo objekt 

„mašličku“ jako přesýpací hodiny. Také více děvčat než chlapců kromě objektů „mašličky“, 

válce V1 a koule nedokázalo objekty identifikovat vůbec. Více chlapců než děvčat označilo 

kouli jako „míč“. Myslím, že by to mohlo mít souvislost s tím, že chlapci se při volných 

hrách v mateřské škole věnují více než děvčata míčovým hrám (např. fotbalu), což pozoruji 

v praxi. 

3.6.1 3.6.1 Reakce dětí a učitelů na experiment 

Ve všech sledovaných mateřských školách se u většiny dětí objevila počáteční zvědavost, 

která je motivovala ke splnění úkolu.  Několik dětí reagovalo bázlivě nebo se nejprve 

ostýchalo mluvit, ale po mém pobídnutí a vysvětlení, že nejde o zkoušku, se rozmluvilo 

a pokusilo se odpovědět. Pouze jediný chlapec se chopil pojmenování prvního objektu a dál 

se odmítl zúčastnit experimentu. Ostatní děti spolupracovaly po celou dobu trvání 

experimentu dobře. Mírnou počáteční nejistotu v interakci lze spatřit po pojmenování 

prvního dílu stavebnice, kdy děti očekávaly mou hodnotící reakci, případně pochvalu. Pro 

povzbuzení do další aktivity jsem mírně pokývla hlavou, lehce se usmála, případně 

zopakovala odpověď dítěte. Děti bez ostychu pokračovaly dále v identifikaci. Moje reakce 

nikdy nehodnotily dané slovo, ale jejich práci a vstřícnost při experimentu. Jasně jsem dětem 

dala najevo, že není jedna správná očekáváná odpověď, ale to, co řeknou, bude podle nich. 
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 Učitelky se podílely na organizaci, určovaly pořadí dětí, v jakém se zúčastní experimentu, 

a v tomto smyslu pomáhaly s organizací sledovaných dětí. Při realizaci experimentu 

vycházely maximálně vstříc a v každé mateřské škole se snažily uzpůsobit podmínky 

a místo, kde byl experiment uskutečněn tak, abych mohla s každým dítětem v klidu pracovat 

individuálně a abychom nebyli rušeni. 

 Míra zájmu o problematiku se u jednotlivých učitelek lišila, jediná učitelka se zajímala 

hlouběji o sledované jevy i o průběh experimentu, kterého se 10 minut zúčastnila. Dále jsme 

spolu konzultovaly některé situace. Například po tom, co některé děti vyhodnotily trojboký 

hranol jako „trojúhelník“, se sama přikláněla k tomu, že trojúhelník je v tomto případě 

korektní odpověď. Je otázka, co si myslí ostatní učitelky, které to se mnou nekonzultovaly a 

neprojevily takový zájem jako ona. Je možné, že samy měly obavy, jestli dokáží tělesa 

správně pojmenovat. To mimo jiné svědčí o tom, že i některým dospělým lidem také do jisté 

míry může splývat svět roviny a svět prostoru. 
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4  ZÁVĚR 

Cílem práce bylo zmapovat, do jaké míry je dítě předškolního věku schopné v současné 

mateřské škole jazykově rozlišovat svět roviny a svět prostoru (2D a 3D), respektive do jaké 

míry mu svět roviny a prostoru splývají. Dílčím cílem bylo zmapovat, které objekty činí 

dětem při jejich identifikaci potíže a které objekty dokáží poznat relativně snadno. 

Nevyžadovala se geometrická terminologie, bylo čistě na dětech, jaké označení použijí. Dále 

zjistit, zda používají při identifikaci trojrozměrných objektů názvy pro plošné objekty 

a které, či zda k tomu nedochází, případně zda si k pojmenování trojrozměrných objektů 

vymýšlejí vlastní názvy.  Cíle diplomové práce byly naplněny. 

Kvantitativní výzkum byl realizován na dostatečně velkém vzorku jednoho sta dětí 

v Plzeňském kraji. Jsem si vědoma, že získané výsledky nelze zobecňovat na všechny 

předškolní děti z celé republiky. 

 V diplomové práci byla stanovena hypotéza H1: „Děti jsou schopné identifikovat alespoň 

polovinu objektů ze sady dílů stavebnice.“ Tato hypotéza se potvrdila: 94 % dětí bylo 

schopno identifikovat více než polovinu objektů z dané soustavy dílů stavebnice. Korektně 

je identifikovat jako prostorové objekty je však dokázalo pouze 41 %.  

Také se potvrdila hypotéza H2: „U nadpoloviční většiny dětí dojde k záměně plošného 

a prostorového pojmenování objektů.“ Sledování ukázalo, že nadpoloviční většina dětí 

používá k pojmenování objektů rovinnou terminologii, u jednotlivých objektů v rozmezí 

od 35 % do 82 % (průměrně 59 %).  V sadě 10 dílů stavebnice se při identifikaci jejich 

tvaru dětmi objevily značné rozdíly. Přestože si děti často hrají se stavebnicemi, objekty jako 

kvádry, krychle a hranol pojmenovala nadpoloviční většina dětí jako plošné útvary 

„čtverec“, „obdélník“ a „trojúhelník“, zatímco kužel a kouli, se kterými se setkávají zřídka, 

označila nadpoloviční většina dětí jako prostorové objekty. K podobným výsledkům dospěl 

i experiment Skalové z roku 2010 ve Středočeském kraji. (Skalová, 2010, s. 124). 

K podobným závěrům dospěla i nerepubliková analýza šetření v projektu i SC1 (2018). 

U objektů „mašlička“ a hranol převažovaly nejednoznačné odpovědi. Je otázkou, zda je to 

způsobeno tím, že dospělí v blízkém okolí dětí kladou velký důraz na terminologii rovinné 

geometrie (plošné útvary) a v menší míře pojmenovávají tvary těles, anebo tím, že 
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s rovinnou geometrií se děti v rámci rozvíjení předmatematické gramotnosti intenzivně 

setkávají prostřednictvím pracovních listů již v mateřské škole. Stálo by za to dále zkoumat, 

co by se stalo, kdyby se akcent na rovinnou geometrii omezil, posílila se práce 

s trojrozměrnými objekty, včetně jejich identifikace, třeba i na úrovni dětského jazyka 

a seznamování dětí s plošnými útvary se přesunulo zpět do vyučování na základní škole, kde 

bylo před rokem 1976. 

Analýza všech získaných dat byla provedena jak z pohledu identifikace jednotlivých 

trojrozměrných objektů, tak i u celé sady naráz. Dále byla analýza použita k hodnocení 

odpovědí v jednotlivých mateřských školách i z pohledu pohlaví řešitelů (děvčata, chlapci). 

Přestože školní vzdělávací programy sledovaných mateřských škol si byly velmi blízké, lze 

konstatovat, že v experimentu se při komparaci výsledků získaných v jednotlivých 

mateřských školách objevily jisté rozdíly (viz tabulky č. 14–18) v četnosti jednotlivých typů 

odpovědí. Vzhledem k odlišným počtům testovaných dětí v každé mateřské škole z toho 

nelze vyvozovat obecné závěry. Získaná data mi neumožňují hledat příčiny výskytu rozdílů 

ve vztahu k vyučujícím (věk, vzdělání a průběžné vzdělávání) a k rodinnému zázemí dítěte 

(starší sourozenci, vzdělání rodičů). Je otázkou, zda by rozdíly byly významnější, pokud 

bychom sledovali děti z mateřských škol s výrazně odlišným školním vzdělávacím 

programem a výchovně vzdělávací filosofií. 

Dalším sledovaným jevem výzkumu bylo hledání shod a rozdílů v identifikaci předložených 

objektů mezi chlapci a děvčaty. Mezi chlapci a děvčaty nebyl v identifikaci celkově 

významný rozdíl v poměru mezi plošným a prostorovým označením sledovaných objektů. 

Významný rozdíl se objevil teprve u jednotlivých objektů. Z pohledu identifikace lze sadu 

objektů rozdělit do dvou skupin: a) kde byly výrazné rozdíly, b) kde mezi nimi rozdíly 

v podstatě nebyly. Z odpovědí dětí (viz tabulka č. 19-29) vyplývá, že více chlapců než děvčat 

značilo sledované objekty (kvádry, krychle, hranol) jako plošné (obdélník, čtverec, 

trojúhelník). Ve skupině dětí, které další objekty (koule, kužel, válecV2) označily jako 

trojrozměrné objekty, převažovali chlapci nad děvčaty. Domnívám se, že by to mohlo být 

tím, že si chlapci častěji než děvčata hrají při volných hrách v mateřské škole se 

stavebnicemi, které obsahují válce, kužele i koule. Děvčata převažovala ve skupině dětí, 
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které nedokázaly identifikovat objekt. Mohlo by způsobeno tím, že se u nich v tomto věku 

projevuje větší sebekontrola a že jim více než chlapcům ze sociálně emočních důvodů záleží 

na správné odpovědi (kapitola 1.1.4.2).  

Potvrdila se i hypotéza H3: „Děti při identifikaci některých jim již známých objektů pro ně 

vymyslí vlastní názvy“. Prokázalo se, že děti jsou schopné pro objekty tvořit různé vlastní 

názvy (viz tabulky č. 2-11). V několika případech děti dané objekty pojmenovaly „Andulka“ 

nebo „Udo“. Je to pravděpodobně způsobeno tím, že dítě má tendenci personifikovat neživé 

objekty, což odpovídá charakteristice předškolního věku (viz kapitola 1.1.2.3). Pro 

předškolní děti je typické, že při rozšiřování slovní zásoby propojují svět novými slovy (viz 

kapitola 1.1.2.6). V průběhu experimentu bylo zaznamenáno devět nových slovních tvarů: 

(„čtverelník“, „válník“, „půlkovej čtverec“, palcatý trojúhelník“, kulatý trojúhelník“, 

„půlobdélník“, „mohelka, udo, Andulka“).  

 Práce není zaměřena na děti se specifickými potřebami, z těchto důvodů byly všechny 

hypotézy ověřovány na redukovaném vzorku. Experimentu se tedy neúčastnily děti 

se specifickými potřebami, žádné ze sledovaných dětí nebylo označeno za výrazně 

nadprůměrné ani výrazně podprůměrné, ani sem nebyly zařazeny děti často nemocné. 

Z tisíce očekávaných odpovědí jsem nedostala pouhých sto padesát (některé děti odpověděly 

vždy, některé jednou nebo dvakrát a to proto, že nenacházely vhodná slova, než že by 

odmítaly interakci), což svědčí o tom, že při experimentu se děti cítily bezpečně, byly 

emočně stabilní a zapojovaly se aktivně a s chutí, což je v souladu s kapitolou 1.1.4.2. 

Při zpracovávání diplomového úkolu se mi potvrdilo, jak důležité je pro práci s předškolními 

dětmi mít znalosti nejen z pedagogiky a psychologie, ale mít i určitý přesah znalostí z jiných 

vědních oborů, jako je například matematika. Učitel musí umět propojovat vědomosti 

z různých oborů a přenášet je do aktivit, které s dětmi realizuje, rozumět terminologii (i když 

ji s dětmi nepoužívá) a v komunikaci s dítětem citlivě pracovat s jazykem, s respektem ke 

zmíněným přesahům. Začala jsem ve větší míře kontrolovat své vlastní slovní vyjadřování 

a také pozorovat, jakou slovní zásobu používají osoby v mém blízkém okolí, a to zejména 

v komunikaci s dětmi při práci s trojrozměrnými objekty. Díky této práci jsem svou 

pozornost postupně zaměřovala zejména na slovní vyjadřování učitelů a dětí při práci 

se stavebnicemi. Na základě vlastního pozorování mohu potvrdit, že ne ve všech případech 
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byla užitá volba slov adekvátní dané situaci. Příčiny toho jevu mohou být různé, například 

délkou praxe, stereotypií v užívání zažitých výrazů. Uvědomila jsem si, jak důležitou roli 

hraje vzdělávání učitelů mateřských škol. 

Při experimentu s dětmi jsem si osvojila nové diagnostické postupy jako pořizování 

audionahrávek výpovědí dětí a jejich další zpracování do tabulek, učila jsem se analyzovat 

získaná data, vyhodnocovat je a propojovat výsledky s osvojenými teoretickými východisky.  

Následně jsem se zaměřila na využitelnost výsledků výzkumu v praxi. Vzhledem k poměrně 

objemnému vzorku dětí a prací s více než dvěma tisíci dat bylo pro mne vyhodnocování 

obtížné, ale v závěru mi přineslo ucelenější a objektivnější obraz o realitě. K zajímavým 

skutečnostem patří třeba to, jak si děti poradily s novou situací, když neznaly správný název 

některých objektů. 

Nejen studování literatury, o kterou se opírá teoretická část (kapitola 1.2.3), ale i samotný 

experiment ve mně vyprovokoval zájem o problematiku prostorové geometrie a její rozvíjení 

v mateřské škole. Proto v nejbližší budoucnosti plánuji v mateřské škole zařazovat do 

řízených aktivit dětí více manipulativních činností, jako například modelování, stavění 

staveb, či rozpoznávání trojrozměrných objektů hmatem s vyblokováním zraku a hádanky 

různého typu směřující k identifikaci trojrozměrných objektů a jiné. Práce přinesla řadu 

dalších podnětů ke zpracování, například zda by bylo možno odlišit děti, které mají starší 

sourozence, do jaké míry jsou odpovědi dětí ovlivněny stářím jejich učitelky, do jaké míry 

jsou reakce dětí ovlivňovány didaktickými materiály, které jsou upřednostňovány v dané 

mateřské škole a k dalšímu zamyšlení. 

 S výzkumem a jeho výsledky seznámím své kolegyně a poukážu na fakt, jak důležité je 

podněcovat děti k manipulativním činnostem s kostkami a jinými reálnými trojrozměrnými 

objekty, nejen s jejich obrázky, a rozlišovat v komunikaci svět roviny a svět prostoru 

s respektováním dětského jazyka. Vzhledem k tomu, že výzkum byl proveden v Plzeňském 

kraji a může být ovlivněn jiným přístupem v seznamování dětí s prostorovou a rovinnou 

geometrií v návaznosti na vzdělání učitelů mateřských škol na středních a vysokých školách 

v Plzeňském kraji, mohl by sloužit jako východisko pro součást širšího výzkumu ve více 

krajích celé České republiky. 
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