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SUMMARY

SUMMARY
This Diploma Thesis gives a complex portrait of not much prevalent yet, however
very stimulating and motivating surroundings Cobwebs. The extensive structure of the
principles that cobweb tasks follow, varied modifications and the system of marking
cobwebs of the pyramid type was originated on the basis of nearly two-year author's own
discovering of the surroundings and having realized experiments with the pupils of 1st and
2nd classes. Broad range of phenomenon, which influences the difficulty of the tasks, has
been summarized in the part dealing with the didactics definition.
The didactics aid - a model of cobweb, as well as the analyses and pupils' cognitive
processes including their causes, that produce deeper understanding of surroundings
Cobwebs, are parts of the supplement of the thesis.

Name of the Diploma Thesis: Educational and Diagnostic Potentials of Surroundings
Cobwebs in Classes of Pupils at the Age of 1st and 2nd Year of Elementary School
Department: Mathematics and Didactics of Mathematics
Subject area: Teaching for Primary Education, Specialization in English
Supervisor: prof. RNDr. Milan Hejný, CSc.
Number of pages: 99
Number of attachments: 8; 103 pages (+ DVD with video recordings of experiments)
Year of defence: 2009

OBSAH

OBSAH
ÚVOD
1 DEFINOVÁNÍ MATEMATICKÉHO PROSTŘEDÍ PAVUČINY
2 SEZNÁMENÍ S PAVUČINAMI

9
11
12

3 MATEMATICKÉ VYMEZENÍ PROSTŘEDÍ PAVUČINY (pyramidový typ)
14
3.1 VOLBA ČÍSEL A JEJICH ROZMÍSTĚNÍ V PAVUČINĚ
14
3.2 POČET ŠIPEK RŮZNÝCH BAREV V ZÁVISLOSTI NA VOLBĚ ČÍSEL
16
3.3 NEJMENŠÍ MOŽNÉ ROZESUPY
20
3.4 OZNAČENÍ PAVUČIN
23
3.5 DALŠÍ ZÁKONITOSTI PAVUČINOVÝCH ÚLOH
26
3.5.1 Orientace šipek
26
3.5.2 Nejnižší a nejvyšší číslo v pavučině
27
3.5.3 Opakování čísel v pavučině aneb „zrcadlové pravidlo"
27
3.5.4 Šipky různých barev v poměru 3:2:1
28
3.5.5 Sčítání šipek
28
3.5.6 Jednobarevná cesta
29
4 DIDAKTICKÉ APLIKACE
30
4.1 OBTÍŽNOST DOPLNĚNÍ RŮZNÉHO CHYBĚJÍCÍHO PARAMETRU (číslo,
hodnota šipky, šipka)
30
4.1.1 Doplnění chybějícího čísla
30
4.1.2 Doplnění chybějící hodnoty šipky
31
4.1.3 Doplnění chybějící šipky
32
4.2 DALŠÍ JEVY OVLIVŇUJÍCÍ NÁROČNOST ŘEŠENÍ ÚLOH
33
4.2.2 Obtížnost úlohy v závislosti na počtu etap řešení
33
4.2.1 Více možností zjištění řešení / kontroly nalezených řešení / více řešení úlohy 34
4.3 SEZNÁMENÍ ŽÁKA S PROSTŘEDÍM PAVUČIN
35
4.4 STRATEGIE ŘEŠENÍ
36
4.4.1 Opakování čísel v pavučině aneb „zrcadlové pravidlo"
37
4.4.2 Poměr šipek různých barev 3:2:1 (za předpokladu výběru šipek 3 různých barev
v pavučině pyramidového typu)
37
4.4.3 Hledání jednobarevné cesty, sčítání šipek
374.5 VARIACE ÚLOH
38
4.5.1 Plošné uspořádání
38
4.5.2 Chybně vyřešená úloha
38
4.5.3 Záměrná chyba v zadání úlohy
39
4.5.4 Zadání součtu čísel chybějících v pavučině
39
4.5.5
4.5.6
4.5.7
4.5.8

Zadání čísel mimo pavučinovou úlohu
Zadání nejnižšího a nejvyššího čísla, které se v pavučině bude vyskytovat
Volba vyšších čísel
Dosazování záporných čísel, desetinných čísel, zlomků

40
41
42
42

OBSAH

4.5.9 Násobení/dělení jako funkce šipek
4.5.10 Volba znaků/obrázků místo čísel
4.5.11 Vymýšlení vlastních pavučin žáky - dle zadaných instrukcí
4.6 REALIZACE
5 EXPERIMENTY
5.1 UČÍME SE EXPERIMENTOVAT
5.2 PŘEHLED EXPERIMENTŮ
5.3 ANOTACE EXPERIMENTŮ
5.3.1 Péťa (experiment č. 3)
5.3.2 Marek (experiment č. 4)
5.3.3 Terezka (experiment č. 5)
5.3.4 Anička (experiment č. 8)
5.4 ZAJÍMAVÉ JEVY Z EXPERIMENTŮ
5.4.1 Klima
5.4.1.1 Skok do řeči, vstup experimentátora do myšlenkových procesů dítěte
5.4.1.2 Experimentátor chce slyšet odpověď, kterou má on sám ve své hlavě
5.4.1.3 Odpovědi řešitele takové, jaké vyžaduje, chce slyšet experimentátor
5.4.1.4 Mluvení, konání dítěte až po výzvě experimentátora
5.4.2 Strategie řešení
5.4.2.1 Výchozí bod
5.4.2.2 Hledání jednobarevné cesty
5.4.2.3 Špatný výklad poměru šipek různých barev v pavučině
5.4.2.4 Postup „shora-dolů, zleva-doprava"
5.4.2.5 Strategie pokus-omyl
5.4.2.6 Sčítání čísel
5.4.2.7 Hodnota šipky totožná s číslem, ze kterého vychází
5.4.3 Řešení tipováním
5.4.4 Problematika vzorové úlohy
5.4.5 Vypořádání se s nezáměrnou chybou v zadání úlohy
5.4.6 Problém s orientací šipek
5.4.7 Postupka čísel
5.4.8 Fixace čísla
5.4.9 Alert
5.4.10 Symbol nula
5.4 KVANTITATIVNÍ EXPERIMENT (experiment č. 11)

42
42
43
43
45
45
47
48
48
48
49
50
51
51
51
53
55
56
57
57
59
60
61
62
63
64
67
68
72
75
78
82.
85
87
89

6 APLIKACE - výstup v seminářích Didaktika matematiky III
ZÁVĚR
SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY
SEZNAM PŘÍLOH

92
96
98
99

ÚVOD

ÚVOD
Není náhoda, že tématem této diplomové práce z didaktiky matematiky se staly
Pavučiny - zatím málo rozšířené, avšak velmi podnětné a motivující matematické
prostředí. Již od třetího ročníku studia na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy se
autorka s prostředím pavučinových úloh seznamovala, objevovala jeho možnosti, pravidla
a zákonitosti; a prováděla s dětmi první experimenty, zaměřené právě na pavučiny.
Diplomová práce, věnovaná objevování výukových a diagnostických možností
prostředí Pavučiny u žáků ve věku 1. a 2. třídy ZŠ, je převážně kvalitativním výzkumem
založeným na experimentech. Cílem práce je nejen objevení možností, které dosud
neprobádané prostředí nabízí, ale taktéž zjištění myšlenkových postupů žáků a jejich
příčin, stejně jako poznání sebe samu - budoucí učitelku. Neméně významným cílem je
získání zkušeností, které budou využitelné v učitelském povolání.
Při všech experimentech i jejich analýzách jsem spolupracovala s Hanou Fialovou
(dále jen HF), jejíž diplomová práce se věnuje prostředí Pavučiny v souvislosti se žáky 3. a
4. třídy ZŠ a bude se s touto doplňovat. Po dokončení praktické části práce
(experimentování) jsme si experimenty rozdělily podle věku dětí, jak názvy naznačují, a
dále pracovaly již každá samostatně.
Po dvou krátkých kapitolách, z nichž první charakterizuje prostředí Pavučiny a druhá
subjektivně líčí seznámení autorky s prostředím, následuje matematické vymezení
prostředí. Kapitola zkoumá vliv volby čísel na konstituci pavučin, poté systém označení
pavučin a nakonec zákonitosti, jimiž se pavučinové úlohy řídí.
Čtvrtý oddíl práce se zabývá didaktickou stránkou prostředí. Jejím cílem je definovat
a rozlišit obtížnost jednotlivých úloh, charakterizovat možnosti

seznámení

žáka

s pavučinovým prostředím a jednotlivé strategie řešení úloh. Pod tuto kapitolu taktéž spadá
přehled variací zadání úloh a podkapitola realizace, která popisuje možné způsoby
zadávání pavučin.
Kapitola

Experimenty,

vycházející

z praktické

části

práce -

z experimentů

samotných, zahrnuje vyprávění o tom, jak jsme se učily experimentovat, přehled všech
uskutečněných experimentů, stručnou anotaci těch, které byly prováděné se žáky první a
druhé třídy, a především podkapitolu Zajímavé jevy z experimentů. Ta je členěna podle
jednotlivých jevů, přičemž každý je stručně definován a doložen příslušnými fragmenty
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z experimentů. Poslední část kapitoly se věnuje průběhu a vyhodnocení kvantitativního
experimentu.
Poslední část práce shrnuje zkušenosti a výsledky z výstupů v seminářích Didaktiky
matematiky III a na konferenci Dva dny s didaktikou matematiky 2009 v Praze, přičemž
tato diplomová práce se věnuje především výstupům v seminářích Didaktiky matematiky
III, na rozdíl od práce HF, která doplňuje informace z výstupu na konferenci Dva dny
s didaktikou matematiky 2009 v Praze.
Do příloh jsou zařazeny experimenty se žáky ve věku 1. a 2. třídy ZŠ - jejich
protokoly, evidence, komentáře a analýzy, které doplňují kaskády experimentovaných
pavučinových úloh pyramidového typu. Další části příloh tvoří Vzorový formulář pro
rodiče o souhlasu s experimentováním a fotografie vyrobené didaktické pomůcky, modelu
pavučiny. Poslední součástí příloh diplomové práce je DVD se záznamem experimentů se
žáky 1. a 2. třídy a experimentu, který byl předmětem výstupů v seminářích Didaktiky
matematiky III a na konferenci Dva dny s didaktikou matematiky 2009 v Praze.

4.
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1 DEFINOVÁNÍ MATEMATICKÉHO PROSTŘEDÍ PAVUČINY
V knize autorů Hošpesová, Stehlíková a Tichá (2007) se dočteme o sedmi zásadách,
sedmi principech, které vyjadřují představu autorů „dobré praxe" v matematice. Jedna ze
zásad zní: „Učitel předkládá žákům podnětná prostředí. Podnětným prostředím může
být problém, projekt nebo série úloh, které mají žáka motivovat к vlastnímu poznávání
matematiky a jejichž řešení má vést ke konstrukci nového matematického poznání." (str.
20)
Podnětné prostředí Pavučiny, nebo také pavučinové úlohy, které jsou předmětem této
diplomové práce, se skládají z pavučiny samotné, která může mít nejrůznější tvar, počet
jednotlivých parametrů a prostorové uspořádání, k níž neodmyslitelně patří „legenda" kód, který nás informuje o hodnotách jednotlivých šipek v závislosti na jejich barvě.
„Pavučiny jsou, řečeno jazykem matematiky, orientované ohodnocené grafy.
Pavučina má ohodnocené vrcholy, tj. v každém vrcholu „sedí" nějaké číslo. My se
omezujeme na čísla přirozená (včetně nuly), ale je možné uvažovat i čísla záporná, nebo
zlomky.
Pavučina má ohodnocené orientované hrany, tj. u každé hrany je uvedena orientace
(odkud kam) a přirozené číslo (tentokráte bez nuly). Čísla jsou navíc kódována barvami.
Pavučinová úloha je takový orientovaný ohodnocený graf, ve kterém jsou některé
údaje ukryty a úlohou řešitele je najít je." (Hejný, 2008)
Základním stavebním kamenem pavučiny je číslo, které představuje stav (S) a šipka
se svou hodnotou, barvou a orientací, která reprezentuje proces, změnu (OZ - operátor
změny).
Vzhledem ke skutečnosti, že „v oblasti aritmetiky je hlavním cílem současné
edukační strategie na 1. stupni ZŠ zvládnutí čtyř základních početních operací: chceme,"
aby žák uměl počítat rychle a bezchybně, a to jak písemně, tak paměťově; a péče o
budování představ čísla a číselných vztahů je zanedbávána," (Hejný In Hošpesová,
Stehlíková a Tichá, 2007, str. 81) jeví se prostředí pavučinových úloh jako nanejvýš
vhodným. Prostředí, které je zaměřené především na zmiňované vztahy mezi čísly, by
mohlo přispět ke zlepšení současné školské strategii.
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2 SEZNÁMENÍ S PAVUČINAMI
S prostředím Pavučin jsem se poprvé seznámila na semináři pod vedením školitele,
prof. Milana Hejného. Při prvním setkání šlo pouze o vyřešení zadaných úloh, případně
komparaci různých řešení studentů.
Další setkání mělo podobu seznámení se s učebnicemi matematiky pro 1. ročník
nakladatelství Fraus (Hejný, Jirotková a Slezáková, 2007), vyhledání úloh z prostředí
pavučin, jejich vyřešení, zkoumání rozdílné gradující obtížnosti, vložení do kontextu učiva
a ostatních úloh.
Po této zkušenosti přišly první experimenty, ve kterých byly použity úlohy z učebnic
nakladatelství Fraus, případně jejich drobné obměny a úpravy. Zmíněné experimenty však
ještě nepatřily mezi ty, které jsou součástí této diplomové práce, vzhledem k tomu, že se
jednalo spíše jen o seznamování se s experimentováním, s komunikací se žákem na úrovni
experimentátor - řešitel, nebyly taktéž zaznamenávány na videokameru ani diktafon. Tuto
zkušenost bych však přesto považovala za první velký podnět veškerého dalšího zkoumání,
experimentování, vlastního objevování, vymýšlení úloh; za zdroj otázek, hlubšího ponoření
se do problematiky, přemýšlení nad důležitostí komunikace se žákem, hloubání nad
myšlenkovými procesy žáka a jejich příčinami, efektivní pomocí žákovi v duchu
konstruktivismu a podobně.
Následná konzultace se školitelem přinesla užší vymezení prostředí pavučin,
zaměření se pouze najeden typ úloh - „pyramidového tvaru", který bude předmětem mé
diplomové práce. Stejně tak jsme se domluvili, že objektem zkoumání budou žáci pouze ve
věku 1. a 2. třídy.
Nyní přede mnou vyvstal velký úkol - najít co nejvíce variant úloh z prostředí
pavučin pyramidového typu.

Cesta za poznáváním principů, pravidel a variant rozhodně nebyla jednoduchá, ani
otázkou jednoho odpoledne. Nyní, s odstupem času, však musím přiznat, že toto mé
objevování, ještě společně s vymýšlením úloh a kaskád úloh pro experimenty, mi přineslo
poznatků, znalostí a zkušeností více, než jakýkoli jiný způsob seznámení se s prostředím.
Na úplném počátku jsem nedokázala zvolit žádnou strategii. Mé první pokusy
spočívaly jen v kreslení mnoha a mnoha pavučin daného typu a zkoušení dosazování
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různých parametrů (číslo, šipka, hodnota šipky) s různými vztahy mezi nimi. Mé
objevování bylo založeno čistě jen na strategii pokus-omyl. Své domněnky, které jsem si
na doporučení školitele poctivě zapisovala, jsem vyvracela, následně někdy opět
potvrzovala. S jakýmkoli sebemenším poznáním nebo potvrzením myšlenky jsem
pociťovala obrovskou radost a pocit uspokojení. Někdy však přišlo odpoledne prosezené
nad množstvím pokresleným papírů, které nepřineslo vůbec žádný posun nebo pokrok,
naopak znejistění dosud poznaného. Tyto chvíle mě frustrovaly, ale současně se staly hnací
silou a motivací pro další, více či méně úspěšné, pokusy.

v'
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3 MATEMATICKÉ VYMEZENÍ PROSTŘEDÍ PAVUČINY
(pyramidový typ)
3.1

VOLBA ČÍSEL A JEJICH ROZMÍSTĚNÍ V PAVUČINĚ
První pravidlo, na které jsem přišla, bylo, že pokud rozmístím do pavučiny 4 po sobě

jdoucí čísla, budu potřebovat 3 různé barvy šipek (obr. 3.1).

Pokud použiji 2 po sobě jdoucí čísla a čtvrté takové, že rozdíl čtvrtého a třetího čísla
bude 2 (např. čísla 1, 2, 3, 5), budu potřebovat 4 různé barvy šipek. Stejně tak tomu bude i
v dalších situacích, pokud rozdíl mezi nejnižším a nejvyšším číslem je 4 (např. čísla 1, 3, 4,
5 nebo čísla 1, 2, 4, 5). Jednotlivé situace ukazuje obr. 3.2.
Obr. 3.2

Pokud použiji 4 po sobě jdoucí sudá nebo lichá čísla, budu potřebovat opět 3 různé
barvy šipek (jak ukazuje obr. 3.3), stejně jako v prvním případě. Tento závěr je logický,
protože se mění jen rozestupy mezi čísly a tím pádem přímo úměrně i hodnoty šipek.
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Chci-li v pavučině využít šipky 5 nebo 6 různých barev, pravidlo není dáno
podobným principem (čísla jdoucí po sobě...), nýbrž vzájemnými vztahy rozdílů
zvolených čísel (viz kapitola 3.2).
Dalším velkým poznáním bylo zjištění, že mám-li v pavučině 4 čísla a šipky 3
různých barev, je jedno, jak čísla v pavučině rozmístím. Stále bude zachován počet šipek
stejné barvy (např. 3 modré, 2 červené a 1 zelená nebo 3 červené, 2 zelené a 1 modrá atd.).
Jediná odlišnost je v rozmístění čísel a šipek v ploše (viz obr. 3.4). Po didaktické stránce
však odlišným rozmisťováním čísel a tudíž i šipek v pavučině mohu měnit obtížnost řešení.
Uvedený přehled všech možností uspořádání 4 čísel do pavučiny (prvků) můžeme
zjednodušit kombinatorickým vztahem 4! = 24.
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Obr. 3.4: Různé rozmístění čísel a šipek pavučiny v ploše
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3 MATEMATICKÉ VYMEZENÍ PROSTŘEDÍ PAVUČINY (pyramidový typ)

3.2 POČET ŠIPEK RŮZNÝCH BAREV V ZÁVISLOSTI NA VOLBĚ ČÍSEL
V dalším bádání, do kterého byl již vnesen určitý systém, jsem se opět věnovala
objevování systému počtu různých barev šipek, které je nutno v pavučině použít.
Ohromnou radost jsem zažila, když jsem dokázala popsat princip volby čísel pro
pavučinu se 6 různými barvami šipek, 5 různými barvami šipek atd.

v
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Pavučina s e 6 různými barvami šipek
•

Chci-li v pavučině použít 6 různých barev šipek, musí být rozdíl každých dvou
zvolených čísel různý (např. čísla 2, 4, 5, 9 -» 4 - 2 = 2; 5 - 4 = 1; 9 - 5 = 4; 5 - 2
= 3; 9 - 4 = 5; 9 - 2 = 7). Situaci dokládá obr. 3.5.
Ob, 3.5

^

0

^

0

®®

Pavučina s právě 5 různými barvami šipek
•

Chci-li v pavučině použít právě 5 různých barev šipek, musí být dva rozdíly
zvolených čísel shodné, ostatní čtyři od nich různé (např. čísla 1,2, 4, 6 -» 2 - 1 =

©
i

1; 4 - 2 = 2; 6 - 4 = 2; 4 - 1 = 3; 6 - 2 = 4; 6 - 1 = 5). Situaci dokládá obr. 3.6.
Obr. 3.6

Pavučina s právě 4 různými barvami šipek
•

Chci-li v pavučině použít právě 4 různé barvy šipek, musí být dva a dva nestejné
rozdíly zvolených čísel shodné, ostatní dva od nich různé (1,2, 3, 5 -» 2 - 1 = 1; 3 2 = 1; 5 - 3 = 2; 3 - 1 = 2; 5 - 2 = 3; 5 - 1 = 4). Varianta, kdy by byly 3 rozdíly
shodné, ostatní 3 od tohoto rozdílu různé, neexistuje, nebo jsem alespoň nenašla
takovouto kombinaci čísel. Situaci dokládá obr. 3.7.
Obr. 3.7
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Pavučina s právě 3 různými barvami šipek
•

Chci-li v pavučině použít právě 3 různé barvy šipek, musí být tři a dva nestejné
rozdíly zvolených čísel shodné, poslední zbylý od nich různý (1, 2, 3, 4 -» 2 - 1 =
1; 3 - 2 = 1; 4 - 3 = 1; 3 - 1 = 2; 4 - 2 = 2; 4 - 1 = 3). Situaci dokládá obr. 3.8.

Dalším případem je opakování jednoho z čísel, kdy dostáváme 4 rozdíly
shodné a další dva rozdíly různé (1, 2, 2, 3 -» 2 - 1 = 1; 2 - 2 = 0; 3 - 2 = 1; 2 - 1 =
1 ; 3 - 2 = 1 , 3 - 1 = 2 ) . U šipky s hodnotou nula nezávisí na její orientaci, volila
jsem proto obousměrnou šipku (stejně tak by místo ní mohla být pouze čára
spojující dvě stejná čísla). Situaci dokládá obr. 3. 9.

Pavučina s právě 2 různými barvami šipek
•

Chci-li v pavučině použít právě 2 různé barvy šipek, pak máme následující dvě
možnosti. Buď musí být tri a tři nestejné rozdíly zvolených čísel shodné (2, 2, 2, 5*
- > 2 - 2 = 0; 2 - 2 = 0; 5 - 2 = 3; 2 - 2 = 0; 5 - 2 = 3; 5 - 2 = 3) nebo čtyři a dva
nestejné rozdíly zvolených čísel shodné (2, 2, 3, 3 -» 2 - 2 = 0; 3 - 2 = 1 ; 3 - 3 = 0;
3 - 2 = l ; 3 - 2 = l ; 3 - 2 = l). I v tomto případě u šipky s hodnotou nula nezávisí
na její orientaci, volila jsem proto obousměrnou šipku (stejně tak by místo ní mohla
být pouze čára spojující dvě stejná čísla). Situaci dokládá obr. 3.10.
%
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Obr. 3.10

Pavučina s pouze 1 barvou šipek
•

Chci-li v pavučině použít pouze 1 barvu šipek, musí být všechny rozdíly zvolených
čísel shodné (3, 3, 3, 3 -

3 - 3 = 0; 3 - 3 = 0; 3 - 3 = 0; 3 - 3 = 0; 3 - 3 = 0; 3 - 3 =

0). Ani v tomto případě u šipky s hodnotou nula nezávisí na její orientaci, volila
jsem proto obousměrnou šipku (stejně tak by místo ní mohla být pouze čára
spojující dvě stejná čísla). Situaci dokládá obr. 3.11.

Při tomto objevování vyvstalo však mnoho dalších otázek, které se staly předmětem
mého dalšího objevování. Bylo to otázky typu:
-> Mohu počítat i s číslem nula?
-* Může mít šipka nulovou hodnotu, tudíž může se číslo/a v pavučině opakovat?
-> Jaké jsou další zákonitosti pro závislost volby čísel a počtu šipek různých
barev?
-» Jaké další zákonitosti patří mezi ty, kterými se pavučinové úlohy řídí?
Následovala další konzultace se školitelem, na které jsem mu přednesla, na co jsem
již přišla a co jsem objevila, v čem stále ještě tápu a s čím si nevím rady.
Dotazy ohledně čísla nebo hodnoty nula byly zodpovězeny spíše dohodou. Jako číslo
nebudeme nulu diskriminovat, jako hodnotu šipky ji však vyloučíme. Proto se odteď
budeme zabývat jen úlohami s 6/5/4 nebo 3 různými barvami šipek.
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Objasněná byla nejistota, jsou-li pavučiny se stejně volenými, avšak různě
rozmístěnými, čísly shodné či nikoli. Pavučinu je možné si představit nejen v ploše, ale i
v prostoru, a to jako těleso se čtyřmi vrcholy - tetraedr (obr. 3.12), kdy každý z vrcholů
představuje jedno zvolené číslo. Pak v podstatě nezávisí na jeho otáčení v prostoru.
Jednotlivé vztahy mezi parametry jsou neměnné, liší se jen plošné grafické znázornění,
které však může vytvářet různé obtížnosti při zadání zdánlivě shodných úloh. Tímto mám
na mysli jednotlivé strategie dětí - např. řešení úlohy, kdy dítě postupuje systematicky,
shora-dolů, zleva-doprava; nebo například rozmístění šipek tak, že vizuálně lépe navede
řešitele ke strategii, kterou daná úloha vyžaduje, apod.
Obr. 3.12

Další výzvou vyplývající z našeho sezení se stala klasifikace různých typů a podtypů
#

e

f

pavučin s různým počtem barev použitých šipek. Úkolem je také zjistit, jaká čísla volit pro
úlohy s 6/5/4 nebo 3 různými barvami šipek tak, aby rozestupy mezi nimi byly co
nejmenší.

3 . 3 NEJMENŠÍ MOŽNÉ ROZESUPY
Tato kapitola se bude zabývat nej menšími možnými čísly (nej menším možným
rozestupem mezi číslem nejnižším a nejvyšším), které je možné pro pavučiny s různými
počty barev šipek zvolit. Dále toto číslo nazýváme rozestup pavučiny, nebo jen rozestup.

Pavučina se 6 různými barvami šipek
Jak jsem již zmínila výše, v pavučině se 6 různými barvami šipek musí být rozdíl
mezi každými dvěma zvolenými čísly různý. Použiji-li nejnižší číslo 0, pak je pro tento typ
úlohy nejmenší možný rozestup 6. Pro tento nejmenší rozestup jsou možné 2 různé
kombinace čísel, při použití nejnižšího čísla 0 (obr. 3.13):
-

0,1,4,6

-

0,2,5,6
20
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V souvislosti této situace bych chtěla poukázat na úlohu, která je z matematického
hlediska stejná jako pavučiny na obr. 3.13, ale pochází ze zcela jiné oblasti matematiky,
z tzv. redukovaných měřítek.
Zadání úlohy z této oblasti by znělo: Máme měřítko délky 6 s vyznačenými dílky 0,
1, 2, 3, 4, 5, 6. Kolik nejvíce z těchto dílků mohu vymazat, aby se i takto redukovaným
pravítkem dala naměřit každá délka od 1 do 6 jediným měřením.
Řešení by pak byla, stejně jako v našich pavučinách se 6 různými barvami šipek, kde
každá šipka představuje jednu z hodnot 1 - 6; právě dvě. V prvním řešení bychom
vymazali dílky 2, 3 a 5 (zbyly by nám dílky 0, 1,4, 6), ve druhém řešení bychom vymazali
dílky 1, 3 a 4 (zbyly by nám dílky 0, 2, 5, 6).

Pavučina s právě 5 různými barvami šipek
Nejmenší možný rozestup u tohoto typu pavučin je 5. Při tomto rozestupu, při použití
nejnižšího čísla 0, jsou možné 4 různé varianty při výběru čísel:
-

0,1,2,5

-

0,1,3,5

-> 0 , 2 , 4 , 5
-

0,3,4,5

Po tomto objevu jsem se zamyslela nad tím, zda rozdílná volba čísel při nejmenším
rozestupu 5 bude ovlivňovat podobu pavučiny. Po rozkreslení všech 4 situací (obr. 3.14)
jsem si všimla, že se mění počet šipek se dvěma nejnižšími hodnotami (na obrázku hodnota šipek 1 a 2). Tato skutečnost je logická, protože výběrem čísel se mění rozdíly
mezi čísly.
С
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Obr. 3.14

Pavučina s právě 4 různými barvami šipek
Nejmenší možný rozestup pro tento typ je 4. Existují 3 různé kombinace čísel při
použití nejnižšího čísla 0. Volená čísla jsou po sobě jdoucí, vždy až na jedno, které je o
jedna větší než číslo předcházející:
-

0,1,2,4

-> 0 , 1 , 3 , 4
-

0,2,3,4

U pavučin se 4 různými barvami šipek se opět v závislosti na volbě čísel mění počet
šipek stejné barvy (obr. 3.15), tentokrát se třemi nejnižšími hodnotami (hodnota šipek 1, 2
a3).

Obr. 3.15
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3.3.4

Pavučina s právě 3 různými barvami šipek

Nejmenší možný rozestup pro tento typ je 3. Existuje jen 1 kombinace při použití
nejnižšího čísla 0 (obr. 3.16):
-

0,1,2,3

Tento konkrétní druh pavučiny se liší od ostatních tím, že nemohu použít libovolný
vyšší rozestup. Jakýkoli vyšší rozestup musí být vždy dělitelný třemi, což vyplývá
z charakteristiky - vzájemných vztahů možných volených čísel (0, 1, 2, 3; 0, 2, 4, 6; 0, 3,
6, 9; 0, 4, 8,12; 0,5,10,15;...).

3 . 4 OZNAČENÍ PAVUČIN
Během vymýšlení úloh, kaskád úloh, přípravy experimentů a konzultací se školitelem
jsem dospěla к závěru, že je nezbytné vnést do jednotlivých typů pavučin systém. Po
dlouhém hledání vhodné klasifikace, systému, jsem nakonec přišla na označení pavučiny,
která bude vždy nést záznam o tom:
-* kolik šipek různých barev obsahuje (3/4/5/6).
-* jaká je konfigurace zvolených čísel - prostorové uspořádání (A -» Ľ ) - obr. 3.17.
(Římské číslice I, II, III, IV značí zvolené číslice od nejmenší po největší a to tak,
že I - je vždy nejmenší ze zvolených čísel, až IV - vždy největší ze zvolených
čísel.)
nejnižší zvolené číslo v pavučině (0, 1,2,...).
-* nejnižší hodnota šipky (1, 2, 3,...), t a j e vždy v legendě značená jako a.
Toto označení bude platné pro jakoukoli pavučinu s právě 3 různými barvami šipek.
Vzhledem k tomu, že pavučiny s více barvami šipek mají již při nejmenším možném
rozestupu více variant volby čísel, tedy i své struktury, bylo by jednoznačné označení
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těchto pavučin velmi obtížné. Pro zápis konkrétní podoby pavučiny se proto omezíme jen
na pavučiny pyramidového tvaru s právě 3 různými barvami šipek.

Obr. 3.17: Konfigurace zvolených čísel
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Po zakreslení a zapsání několika typů pavučin jsem se ujistila, že toto označení je
jednoznačné. Tedy každé označení odpovídá právě jedné pavučině.

PŘIKLAD (viz obr. 3.18)
3G' (6, 2) -» 3 = počet šipek různých barev v pavučině
—> G ' = konfigurace zvolených čísel
—» 6 = nejnižší číslo v pavučině
-> 2 = nejnižší hodnota šipky v pavučině
Mám-li zadáno, že mám použít 3 různé barvy šipek, musí být tři a dva nestejné
rozdíly zvolených čísel shodné, poslední zbylý od nich různý. Má-li být zároveň nejnižší
hodnota šipky v pavučině 2, odpovídá zápis pavučiny právě té, která je vyobrazena na obr.
3.18.
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Pro označení konkrétní pavučiny určené k jejímu vyřešení (chybějící čísla, šipky,
hodnoty šipek) je pak nutné připojit záznam o konkrétní podobě úlohy (obr. 3.19). Pro
záznam konkrétní úlohy je tedy nezbytné určit pojmenování pro jednotlivé chybějící
parametry. Označení jsem zvolila následovně:

Obr. 3.19

-» Chybějící čísla: A, B, C, D

©

Chybějící šipky: a, b, c, d, e,f
-

Chybějící hodnoty šipek: a, ß, y, ô,

а / 4<b\c
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Konkrétní značení zadání úlohy s chybějícími parametry bude tedy vypadat například
následovně (obr. 3.20):
3K (1, 2) -» C, D, e,f, ß,y
Obr. 3.20

Je to úloha se třemi různými barvami šipek o
konfiguraci K, přičemž nejnižší zvolené číslo je 1,
nejnižší hodnota šipky je 2 a úkolem řešitele je zjistit

§
> ®

Q

čísla C a D, dokreslit šipky e а f а určit hodnoty šipek
/За 7.

3.5

DALSI ZÁKONITOSTI PAVUCINOVYCH ULOH
Mezi další zákonitosti, kterých jsem si při prozkoumávání prostředí všimla, jsou

následující:

3.5.1

Orientace šipek

Šipka směřuje vždy (je-li hodnota šipky kladná) к většímu ze dvou čísel. Vede-li'
například šipka a z čísla A do čísla B, pak, chceme-li zjistit číslo В (= ?), jdeme po směru
šipky a, takže к číslu A (= 3) přičítáme hodnotu šipky a (= 2), tedy: 3 + 2 = 5. Situaci
ukazuje obr. 3.21.
Obr. 3.21
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Potřebuj eme-li však zjistit číslo A (= ?), jdeme proti směru šipky a, takže od čísla В
(= 5) odečítáme hodnotu šipky a ( - 2), tedy 5 - 2 = 3. Tato situace, kterou ukazuje obr.
3.22, je pro výpočet obtížnější.
Obr. 3.22

(Á)
3.5.2

>(b)

()

>@

(з)

Nejnižší a nejvyšší číslo v pavučině

Pokud z čísla všechny šipky vycházejí, jedná se o číslo v pavučině nejnižší (obr. 3.23
vlevo). Pokud naopak všechny šipky směřují do daného čísla, jedná se o číslo v pavučině
nejvyšší (obr. 3.23 vpravo).

3.5.3

Opakování čísel v pavučině aneb „zrcadlové pravidlo"

Za předpokladu, že v pavučině vedou šipky stejné barvy (hodnoty) do téhož čísla,
vzniká situace (obr. 3.24), kdy na konci šipek b i e (a = 2) musí být stejné číslo (například
pokud C = 6<r+A = D = 4). Nazvěme tento jev „zrcadlové pravidlo".
Obr. 3.24
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Stejně tak i pokud máme v pavučině 2 shodná čísla (B = D = 7), je zřejmé, že šipky
vedoucí z čísla С (= 3) к číslům C a D budou mít shodnou hodnotu, barvu (obr. 3.25).
Obr. 3.25
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Toto pravidlo však platí v případě, že v pavučině použiji jedno číslo vícekrát. To
znamená, že alespoň jedna šipka musí mít hodnotu nula (v pavučině pyramidového typu),
což jsme již dříve vyloučili. Toto pravidlo tak bude platit jen pro jiné typy pavučin. Pro
představu jeden takový typ pavučiny uvádím na obr. 3.26 (na základě zrcadlové principu je
jasné, že číslo C = D):
Obr. 3.26

3.5.4

Šípky různých barev v poměru 3:2:1

Poměr šipek různých barev v pavučině pyramidového typu při použití tří různých
barev šipek je vždy 3:2:1, přičemž 3 šipky jsou zastoupené tou barvou, která nese nejnižší
hodnotu a 1 šipka tou barvou, která nese nejvyšší hodnotu. Můžeme se o tom přesvědčit i
na obr. 3.4: Různé rozmístění čísel pavučiny v ploše v kapitole 3.1. Toto pravidlo platí při
volbě jakýchkoli čísel (takových, aby byly využity právě tři různé barvy šipek) a jejich
jakémkoli uspořádání (obr. 3.27); a je možné použít ho jako jednu z řešitelských strategií.
Obr. 3.27

3.5.5

Sčítání šipek

Je-li hodnota modré šipky ß, pak hodnota červené šipky a = 2ß (2 = 2 x 1). Pravidlo
je rozkresleno na obr. 3.28.
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Obr. 3.28
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Stejně tak, je-li hodnota modré šipky o: a hodnota zelené šipky /3, pak hodnota
červené šipky у- a + ß (3 = 2 + 1). Pravidlo je rozkresleno na obr. 3.29.
Obr. 3.29

3.5.6

/ ч

/-л

Řešení:

Jednobarevná cesta

Jde o nalezení cesty, která vede po dvou/třech šipkách stejné barvy od čísla
nejnižšího postupně к číslu nejvyššímu (v případě dvou šipek nemusí jít o čísla v pavučině
úplně nejvyšší/nejnižší). Na základě nalezení cesty poté řešitel určí, jaký je rozdíl mezi
počátečním a koncovým číslem (ten taktéž určuje šipka, která spojuje tato čísla přímou
cestou), podle kterého následně rozpočítá hodnotu dvou/tří šipek dohromady (rozdíl čísel)
na hodnotu jedné šipky. Tato strategie je tedy spojena i se strategií sčítání šipek.
Pokud má modrá šipka hodnotu o; pak hodnota červené šipky ß = 2a (2 = 2 x 1).
Tedy b = a + d (2 = 1 + 1) a / = d + e (2 = 1 + 1). Podobně je to se zelenou šipkou, která
má hodnotu y= 3a = ß + a (3 = 3 x 1 = 2 + 1). Tedy c = a + d + e = b + e (3 = 1 + 1 + 1 = 2
+ 1). Situace je zakreslena v obr. 3.30.
Obr. 3.30
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4 DIDAKTICKÉ APLIKACE
Tato kapitola se bude věnovat didaktické stránce matematického prostředí Pavučiny.
Bude se snažit postihnout jednotlivé jevy, které mají vliv na obtížnost úloh, stejně jako
nejrůznější elementy, které mohou obměnit pavučinové úlohy, učinit je náročnější,
zajímavější či využitelné i ve vyšších ročnících.
Kapitola se bude také zabývat možným propojením prostředí pavučin s jednotlivými
oblastmi matematiky, jako je nejen aritmetika, tedy matematické operace (sčítání, odčítání,
násobení, dělení); ale i algebra, vztahy mezi čísly i jednotlivými parametry; rovnice,
dělitelnost, kombinatorika atd.

4.1

OBTÍŽNOST DOPLNĚNÍ RŮZNÉHO CHYBĚJÍCÍHO PARAMETRU
(číslo, hodnota šipky, šipka)
Na základě experimentů i analýzy jednotlivých úloh jsem dospěla к závěru, že

obtížnost doplnění chybějícího parametru je, seřazeno od nejjednoduššího po nej obtížnější,
následující:
a) číslo
b) hodnota šipky
c) šipka (se svou barvou, hodnotou a orientací)
Situace však není až takto jednoduchá a jednoznačná, jak ukážou následující
příklady. Závisí totiž i na dalších vztazích v pavučině.

4.1.1

Doplnění chybějícího čísla

Domnívám se, že tento parametr je pro doplnění nejjednodušší, vzhledem k tomu, že
číslo je reprezentantem stavu. Na hodnotu hledaného čísla přijdeme sečtením známého
čísla (S = stav) a hodnoty šipky (OZ = operátor změny), kterou je hledané číslo a známé
číslo spojené.
Velmi rozdílné jsou situace, kdy vedou do hledaného čísla 3 šipky / 2 šipky / 1 šipka
nebo dokonce žádná šipka (všechny šipky vedou z hledaného čísla), obr. 4.1. V posledním
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případě lze hledané číslo zjistit pouze odčítáním (stejně jako v předešlých dvou případech,
pokud není známé ani číslo/a, ze kterého šipka/y vychází).
Obr. 4.1

U menších dětí může taktéž hrát významnou roli umístění utajeného čísla, vzhledem
k tomu, že často využívají strategii „shora-dolů, zleva-doprava", která je jim blízká ze čtení
a psaní. Pokud tedy utajím například číslo A, ze kterého budou všechny šipky pouze
vycházet, může se stát z úlohy úloha daleko obtížnější než například ta, ve které utajím
číslo C, do kterého vstupují 2 šipky a l z něj vychází (obě situace ukazuje obr. 4.2).

Obtížnost úlohy může dotvářet i velikost utajeného čísla, která ztěžuje/zjednodušuje
obtížnost výpočtu.

4.1.2

Doplnění chybějící hodnoty šipky

Doplnění tohoto chybějícího parametru je obtížnější než doplnění utajeného čísla
vzhledem k tomu, že výpočet hodnoty šipky je úlohou s antisignálem. Potřebuji-li
například zjistit hodnotu šipky ß z úlohy na obr. 4.3, uvažuji následovně:
a) Vzhledem к šipce a\ 6 + ß = 10.
b) Vzhledem к šipce e\ 8 + ß = 12.
Signál, ze zadání úlohy mi říká „přičti". К tomu, abych se dostala ke správnému
výsledku však musím zvolit operaci odčítání.
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a) Vzhledem к šipce a: ß = 1 0 - 6 = 4
b) Vzhledem k šipce e: ß = 1 2 - 8 = 4

Obtížnost následujících úloh i v tomto případě tvoří volba utajení hodnoty šipky
a/ß/y. Pokud zvolím utajení hodnoty šipky, která se v pavučině vyskytuje třikrát (je zde
tedy i možnost kontroly; obr. 4.4 vlevo), bude úloha podstatně jednodušší, než když utajím
hodnotu šipky, která se v pavučině nalézá pouze jednou, (a ještě k tomu je jedno z čísel,
které spojuje, utajené; obr 4.4 uprostřed), nebo dokonce když utajím hodnotu šipky, která
je v pavučině taktéž utajená (a ještě k tomu je jedno z čísel, které spojuje, utajené; obr. 4.4
vpravo).
Obr. 4.4

Obtížnost úlohy také může dotvářet velikost čísla vyjadřující utajenou hodnotu šipky,
která ztěžuje/zjednodušuje obtížnost výpočtu.

4.1.3

Doplnění chybějící šipky

Doplnění tohoto parametru se řadí mezi nej obtížnější úkol v pavučinových úlohách.
Obtížnost je dána množstvím úkonů, které musí dítě udělat, aby bylo schopné správně
šipku doplnit:
1. Zjistit velikost obou čísel, která šipka spojuje, pokud některá z nich nebo obě
nejsou zadána.
2. Zjistit rozdíl mezi těmito čísly.
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3. Najít v legendě hodnotu šipky reprezentovanou určitou barvou, která odpovídá
rozdílu dvou čísel, která šipka spojuje.
4. Pokud není daná hodnota zatím u žádné z šipek legendy zapsána, zjistit z pavučiny
zbývající hodnoty šipek.
5. Zvolit správnou barvu šipky odpovídající její hodnotě v legendě.
6. Zakreslit šipku se správnou orientací (k většímu z čísel, je-li hodnota šipky kladná).
Obtížnost doplnění chybějící šipky je samozřejmě dána mnohými aspekty, mezi něž
například patří: zadání čísel, která utajená šipka spojuje (jejich velikost, rozdíl, zda-li jsou
vůbec zadána); znalost hodnoty (barvy) utajené šipky v legendě; přítomnost další šipky
stejné barvy (hodnoty) v pavučině.

4.2

DALŠÍ JEVY OVLIVŇUJÍCÍ NÁROČNOST RESENI ULOH

4.2.2

Obtížnost úlohy v závislosti na počtu etap řešení

Stupeň obtížnosti úlohy můžeme ovlivnit i její konstitucí. Rozdílná situace nastává,
když je možné doplnit chybějící parametry nezávisle na sobě a v různém pořadí, jak
ukazuje například úloha na obr. 4.5 vlevo; a tehdy, kdy je řešení rozčleněné do několika
etap, přičemž podmínkou vyřešení jedné etapy je vyřešení etapy předcházející (úloha na
obr. 4.5 vpravo). Pro druhou z uvedených situací platí, že do čím více etap je úloha
rozčleněna, tím je její řešení náročnější.
Řešení situace na obr. 4.5 vpravo:
I. etapa: dokreslení červené šipky b (ß = 2) s orientací к А, určení hodnoty modré šipky a
= 1 (b = e + c->e

= c = Ы 2);

II. etapa: doplnění čísel D = 2, В = 4;
III. etapa: určení hodnoty zelené šipky y - 3 (chybějící hodnota pro rozdíl čísel S a C ) ;
IV. etapa: dokreslení zelené šipky d ( y = 3) a orientací к В.
Obr. 4.5
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4.2.1

Více možností zjištění řešení / kontroly nalezených řešení / více
řešení úlohy

Náročnost úlohy je dále taktéž dána tím, zda-li je v ní více možností zjištění řešení /
kontroly nalezených řešení (pokud například zjistím velikost čísla pomocí jedné šipky, je-li
možné ověřit výsledek pomocí jiné šipky ústící do/z tohoto čísla). V praxi se však ukázalo,
že žáci takto globálně většinou neuvažují a svá řešení nekontrolují. Tyto úlohy tak mají pro
žáky tu výhodu, že mohou úlohu řešit z různých výchozích bodů.
Na obtížnosti nabírá úloha tehdy, má-li více správných řešení. Někteří žáci si nemusí
této zvláštnosti vůbec povšimnout a správně úlohu vyřeší (dle jednoho ze správných
řešení). Pokud si však této zajímavosti všimnou, mohou být zmateni

dualitou

potencionálních výsledků. Obtížné zadání je pak takové, kdy žákovým úkolem je nalézt
obě/všechna správná řešení úlohy.
V následujících dvou ukázkách (obr. 4.6 a 4.7) je úloha se dvěma možnými řešeními.
V první ukázce (obr. 4.6) mají červená a zelená šipka hodnoty 1 a 3, nelze však určit, která
šipka bude mít kterou hodnotu.
Obr. 4.6

V ukázce druhé (obr. 4.7) je možné doplnit číslo A - 1, ale taktéž A = 5. Na zvoleném
čísle pak závisí zbytek řešení úlohy.
Obr. 4.7
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4 . 3 SEZNÁMENÍ ŽÁKA S PROSTŘEDÍM PAVUČIN
Dalším významným a velmi důležitým momentem je volba úlohy, pomocí níž
seznamujeme řešitele s matematickým prostředím Pavučiny.
Nabízí se hned několik možností. Tou nej frekventovanější, kterou jsem používala při
experimentech, bylo předložení vyřešené vzorové úlohy, tedy situace, kdy bylo úkolem
žáka zorientovat se v situaci a pochopit principy, kterými se úloha řídí (obr. 4.8). Ukázalo
se, že především pro mladší žáky může být tato alternativa nevyhovující. Úloha zcela
odlišná od těch, na které jsou zvyklé z hodin matematiky, zcela jiné matematické prostředí,
zákonitosti, čísla, šipky, barvy. To vše je pro děti příliš mnoho nových informací, ve
kterých se nedokáží zpočátku rychle zorientovat. Tento způsob proto často vedl ke
konstruování nesprávných strategií řešení, která byla fixována i pro další úlohy, případně
к frustraci z neporozumění situaci.

Nyní si pokládám otázku, zda by situaci částečně vyřešila volba jiných čísel
(například 1, 3, 5, 7 - obr. 4.9), kdy by se dalo předejít například nežádanému jevu sčítání
čísel, který se několikrát objevil při experimentování pavučin.

Domnívám se, že na jednu stranu by mohlo být předložení stejné situace, avšak
vysvětlení základních principů experimentátorem, kdy by došlo к eliminaci objevování
nevhodných strategií, efektivnější. Na druhou stranu by však tento postup nebyl zcela ve
shodě s konstruktivistickým přístupem, o který mi, mimo jiné, při experimentech šlo.

<
Jako další možnost se nabízí vynechat vzorovou situaci a předložit hned na začátek
experimentu úlohu velmi snadnou pro vyřešení (obr. 4.10). Řešitel by tak byl hned od
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počátku aktivní, byl by před něj předložen úkol a viděl by účel v nutnosti pochopení
principů hned v první úloze. Otázkou je, zda by nepretrval stejný problém jako v prvním
případě - objevování mylných strategií. Domnívám se však, že při vhodné volbě čísel by
se tato pravděpodobnost snížila.

®

Obr. 4.10
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kvantitativním experimentu) je začít s úlohami odlišného typu - hady (obr. 4.11 vlevo).
Toto prostředí je dětem bližší, znají ho z běžného vyučování. Při využití hadů pro tyto
účely je možná jejich obměna - postupné dokreslování úlohy před zrakem dítěte; u další
úlohy připojení legendy, stejně jako u pavučinových úloh; postupné propojování částí hada
apod.
I pro alternativu, kdy seznamujeme žáka s prostředím pavučinových úloh, by bylo
lepší připsat hodnoty šipek z legendy současně i к šipkám v pavučině (obr. 4.11 vpravo),
aby si žák tyto dvě části úlohy, neodmyslitelně к sobě patricí, propojil. Až později
ponechat tyto hodnoty pouze v legendě.
Obr. 4.11

\+2
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4 . 4 STRATEGIE RESENI
Složitější úlohy jsou řešitelné jen za předpokladu, že žák objeví strategii, od které se
řešení odvíjí. V experimentech se ukázalo, že i tyto úlohy jsou samozřejmě řešitelné,
především při volbě nižších čísel, například strategií pokus-omyl, případně tipováním.
Základem těchto úloh je však jistá strategie.
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Mezi strategie patří ty, které jsou již popsané v předchozí kapitole, takže je jen shrnu
po didaktické stránce.

4.4.1

Opakování čísel v pavučině aneb „zrcadlové pravidlo"

Strategii „zrcadla" lze využít tehdy, mám-li pavučinovou úlohu, kde se některé
z čísel opakuje (to znamená, že šipky stejné barvy - hodnoty směřují do jednoho čísla).
V případě pyramidového typu pavučin by však alespoň jedna z šipek musela mít hodnotu
nula, což jsme vyloučili. Toto pravidlo se tedy vyskytuje jen u úloh jiného typu. Příkladem
je pavučina na obr. 4.12.
Obr. 4.12

—

4.4.2

>

—

>

—

•

Poměr šipek různých barev 3:2:1 (za předpokladu výběru šipek 3
různých barev v pavučině pyramidového typu)

Toto pravidlo je možné využít při řešení pavučinových úloh (například mám-li
v pavučině 3 šipky stejné barvy, je zřejmé, že tato barva nese nejnižší z hodnot), vyžaduje
však hlubší poznání tohoto prostředí. Jeho využití bych tedy spatřovala spíše v možnosti
kontroly řešení.

4.4.3

Hledání jednobarevné cesty, sčítání šipek

Hledání jednobarevné cesty je obtížněji viditelná strategie, která je propojena se
strategií sčítání šipek. Na pavučiny je tedy díky této strategii možné aplikovat učivo o
dělitelnosti. (Př.: Součet 3 šipek stejné barvy, ? hodnoty, je 18, je toto číslo dělitelné 3...?)
Uveďme si nyní konkrétní úlohy, ve kterých se toto pravidlo vyskytuje (obr. 4.13):
v
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g

Obr. 4.13

о

Q
4.5

VARIACE ULOH

4.5.1

Plošné uspořádání

Co se týče plošného uspořádání pavučin, existují nejrůznější typy. Ty však nejsou
předmětem této diplomové práce, proto se budeme zabývat jen pyramidovým typem. Až
s velkým odstupem času jsem si uvědomila, že, především pro mladší žáky, by mohla být
velká změna, pokud bychom otočili pavučinu o 180°. Výsledek zadání takové úlohy by
vypadal například následovně (obr. 4.14)
Obr. 4.14

4.5.2

Chybně vyřešená úloha

Zadání chybně vyřešené úlohy může fungovat jako jeden z diagnostických nástrojů.
Pro většinu řešitelů jakýchkoli úloh bývá obtížnější nalezení chyby, než vyřešení úlohy
samotné. Tuto úlohu tedy můžeme předložit jen řešiteli, který má pevně zafixované
základní principy řešení pavučin. Příklad takovéto úlohy by mohl mít třeba následující
podobu (obr. 4.15, úloha vpravo je vyřešena správně):
Obr. 4.15

Řešení: ^ j )

13

©
S
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4.5.3

Záměrná chyba v zadání úlohy

Záměrná chyba v zadání úlohy může opět sloužit jako diagnostický nástroj ke zjištění
myšlenkových postupů žáků. Od předchozího případu je tento pro řešitele obtížnější,
vzhledem k tomu, že v předchozím případě je o chybě informován.
Příkladem záměrné chyby v zadáních je obr. 4.16:

4 . 5 . 4 Zadání součtu Čísel chybějících v pavučině
Tento typ zadání úloh je další možnou alternativou. Její výhodou je, že řešení
většinou nebývá jediné, především připustíme-li přítomnost záporných čísel. Tento typ
zadání úloh vede na propojení pavučin s „vyšší" matematikou -

s rovnicemi a

Diofantovskými rovnicemi:
Zadání: Doplň čísla do pavučiny tak, aby jejich součet byl 26 (obr. 4.17 vlevo).
Řešení (obr. 4.17 vpravo): К řešení se dostaneme dosazením do jednoduché rovnice
(v případě jiného plošného uspořádání pavučiny bychom za číslo ,,A" - jinými slovy za
nejnižší číslo pavučiny, považovali to, ze kterého vycházejí 3 šipky).
A + B + C + D-26

(dosazení ze jednotlivá čísla B, C, D pomocí čísla A a hodnoty modré

šipky O!)
A + (A + a) + (A + 2a) +(A + 3a) = 26
->«=1

Obr. 4.17 Q

Q

Řešení: Q

ф

éçyo § ©^è §
I = 26
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Máme-li zadání bez udaných hodnot jednotlivých šipek, stává se řešení náročnějším,
protože úloha má více řešení. Ta vycházejí z rovnice Diofantovské - rovnice o dvou
neznámých.
Řešení (obr. 4.18): A + B + C + D = 26 (dosazení ze jednotlivá čísla B, C, D pomocí
čísla A a hodnoty modré šipky a)
A + (A + a) + (A + 2a) +(A + 3a) = 26
4A = 6a = 26 1:2

Obr. 4.18
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Připustíme-li záporná čísla, je zde další řešení (obr. 4.19), možná ne poslední.
Obr. 4.19

4 . 5 . 5 Zadání čísel mimo pavučinovou úlohu
Dalším typem úlohy by mohla být taková pavučina, kdy jsou sice čísla pavučiny
známá, avšak není známá jejich poloha - čísla jsou zadána mimo pavučinu. Pro vyřešení
tohoto typu úloh musí žák znát strategii, kam umístit nejvyšší/nejnižší číslo pavučiny.
Pokud žák tento princip zatím neobjevil, uplatňuje se v úlohách, i když jen okrajově, další
z oblastí matematiky - kombinatorika (žák objevuje různá uspořádání čísel v pavučině,
která dosazuje za A, B, C, D, dokud nenajde to správné, které vyhovuje zadání).
Zadání: Doplň do pavučiny čísla 13,1,7, 19 a urči hodnoty všech šipek (obr. 4.20).
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Zadání nejnižšího a nejvyššího čísla, které se v pavučině bude

vyskytovat
Podtypem úloh se zadáním čísel mimo pavučinu je varianta zadání pouze nejvyššího
a nejnižšího čísla pavučiny, pripadne doplněného o jiné číslo umístěné v pavučině:
Zadání: Doplň do pavučiny čísla taková, že nejnižší z nich je 4, nejvyšší 7, a doplň
hodnoty všech šipek (obr. 4.21).

Zadání: Doplň do pavučiny zbylá čísla, když víš, že nejvyšší číslo v pavučině je 13,
a doplň hodnoty všech šipek (obr. 4.22).
U následující ukázky musí žák rovněž uplatnit princip sčítání šipek. Od čísla D = 9 se
dostane po dvou červených šipkách к číslu A = 13, stejně jako po jedné modré šipce. Je-li
hodnota modré šipky /3 = 4, pak ze vztahu /3 = 2a zjistíme, že hodnota červené šipky a = 2 .
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4.5.7

Volba vyšších čísel

Další z možností pavučinových úloh je řešení s vyššími čísly. Například při probírání
učiva o desítkách můžeme vymýšlet pavučiny s takovýmito hodnotami čísly. Stejně jako
lze s pavučinami propojit učivo o přechodu přes desítku.

4.5.8

Dosazování záporných čísel, desetinných čísel, zlomků

Jako ukázku širokých možností pavučin zařazuji alternativu začlenění záporných,
desetinných čísel i zlomků do pavučinových úloh. Příprava takovýchto úloh bude jistě
náročnější, avšak pro starší žáky jistě zábavnější forma procvičování konkrétního učiva
matematiky.

4.5.9

Násobení/dělení jako funkce šipek

Jako další bod této kapitoly zařazuji další možné využití pavučin, к němuž mě při
experimentu inspiroval žák 1. třídy, který mě překvapil myšlenkou o násobení. Dalším
impulsem byla taktéž jedna z účastnic naší dílny na konferenci Dva dny s didaktikou
matematiky 2009 v Praze.
Jedná se o využití pavučinových úloh pro aplikaci početních operací násobení a
dělení. V tomto případě by šipka neznamenala „přičti", ale „vynásob" (pokud bychom šli
proti směru šipky, dostali bychom příkaz „vyděl"), obr. 4.23.

4.5.10

Volba znaků/obrázků místo čísel

Pro hlubší pochopení vztahů v pavučině je ideální využít znaky/obrázky místo čísel.
V tomto případě zadání rozhodně nedojde k tomu, že žák bude současně s předložením
úlohy vykřikovat, že číslo С = 3, protože to v pavučině (v postupce 1 - 4) chybí. Počítání
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se znaky/obrázky je daleko abstraktnější, tudíž obtížnější, avšak taktéž přínosné.
Využitelný je tento typ úlohy například pro nalezení některých strategií - hledání
jednobarevné cesty, sčítání šipek (obr. 4.24).

4.5.11

Vymýšlení vlastních pavučin žáky - dle zadaných instrukcí

Poslední možností, která mě jako alternativa pavučinových úloh napadla, je
vymýšlení úloh žáky samotnými, dle zadaných instrukcí.
Příkladem by mohlo být:
Zadání: Vymysli pro své spolužáky takovou pavučinovou úlohu pyramidového typu,
která bude jednoznačně řešitelná a bude mít ukryty 3 šipky, 2 hodnoty šipek a 1 číslo.
Zadání: Vymysli pro své spolužáky takovou pavučinovou úlohu pyramidového typu,
která bude jednoznačně řešitelná a bude obsahovat 2 čísla menší než 10 a zároveň nejnižší
hodnota šipky bude 2.
Zadání: Vymysli pro své spolužáky takovou pavučinovou úlohu pyramidového typu,
která bude jednoznačně řešitelná a bude obsahovat 4 různé barvy šipek. Současně bude mít
ukryté alespoň 2 šipky, alespoň 1 hodnotu šipky a právě 2 čísla.

4.6

REALIZACE
Další otázkou didaktické kapitoly jsou didaktické nástroje (pomůcky), neboli způsob,

jakým bude učitel žákům zadávat úlohy pavučinového prostředí. Možností se nám nabízí
hned několik. Obtížnost realizace se liší, stejně tak však efektivita a přitažlivost pro žáky.
Nejjednodušší možností je kreslení pavučin učitelem na tabuli a dětmi do sešitu nebo
na papíry. To však může být, především s mladšími dětmi, časově velmi náročné. Nabízí se
nám proto finančně náročnější alternativa barevného předtištění úloh pro děti, která by
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eliminovala zdlouhavé kreslení pavučin dětmi. Jako ideální nápad se mi proto jeví
předtištění alespoň prázdných koleček, do kterých budou žáci dokreslovat zadání i svá
řešení (obr. 4.25).
Obr. 4.25
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Další typ předvedení pavučin si děti mohou vyrobit samy, například v hodině
pracovního vyučování. Vlastní výroba pomůcky zvýší motivaci pro řešení pavučin a
zároveň přispěje к jejich motorickému rozvoji. Z tvrdého bílého papíru si žáci vystříhají
kolečka, přičemž některá nechají čistá, do jiných zapíšou čísla (např. 0 - 1 2 ) . Následně
vystříhají tři různé délky šipek - dvě délky do pavučiny, třetí pro hodnotu šipek, buď
z barevného tvrdého papíru, nebo z bílého, který poté vybarví. Úlohy si pak může řešit dle
zadání každý žák na svém vlastním modelu.
Následující pomůckou jsem se zabývala hlouběji a dokonce ji vytvořila (viz
fotografie v příloze 8). Pomůcku představuje velký model, se kterým bude možné ve třídě
manipulovat. Je dostatečně velký, aby byla práce s ním vhodná i pro žáky prvních tříd,
stejně tak použitý materiál je dostatečně pevný (plast o tloušťce 5 mm), aby byl odolný
vůči poškození. Model se skládá ze souboru koleček, na která je možné fixou zapisovat
libovolná čísla a opět je mazat; a dále ze šipek šesti různých barev (pro vytvoření úloh se 3,
4, 5 i 6 různými barvami šipek). Pomocí těchto součástí je možné vytvořit jakoukoli úlohu
pyramidového typu, o které v této práci řeč byla i nebyla. Domnívám se, že práce
s modelem bude, nejen pro žáky, velmi zábavná, motivující a efektivní.
Dramatizace je dalším nápadem, který by mohl děti nadchnout. Pro tuto variantu by
mohly být použity součásti vytvořeného modelu, kdy by žáci nemanipulovali pouze s
pomůckami, ale i se sebou samými. Představovali by čísla i šipky a úlohu by zahráli.
Poslední možnou variantou, o které se zmíním, je využití počítačů pro matematické
prostředí pavučin. Tento druh realizace by děti v dnešní době rozhodně zaujal. Otázka
vytvoření interaktivního počítačového softwaru pro pavučinové úlohy není však již
předmětem této diplomové práce.
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5
5.1

EXPERIMENTY
UČÍME SE EXPERIMENTOVAT
Experimenty, které jsme s HF prováděly od 14. 11. 2007, nebyly úplně první. Již

dříve jsme experimenty s dětmi uskutečnily, dokonce i ty, v nichž šlo právě o pavučiny (ne
však pyramidového typu). Ovšem až nyní jsme měly o pavučinách poměrně utříbenou
představu a byly jsme vybavené adekvátní technikou (videokamera), díky níž jsme se
mohly naplno soustředit na úlohy a žáka, nikoli především na zapisování výpovědí apod.
Prvnímu experimentu s technickým vybavením předcházely velké přípravy, mnohé
otázky, na které jsme neznaly odpovědi, a očekávání. Před experimentem bylo nutné
zajistit si souhlas rodičů к natáčení (vzor viz příloha 7). Důležité bylo znát věk (ročník)
dítěte, případně i jeho pohlaví. Podstatnou informací bylo, zda-li dítě zná prostředí
pavučin. Nezbytné bylo obstarat si videokameru a kameramana (kterým se pro mě stala HF
a naopak já pro ni), který by případně současně zapisoval relevantní jevy do evidencí.
Nelehkým úkolem bylo sehnat volné prostory ve škole, kde by nás nikdo nevyrušoval.
Experimentu taktéž předcházel krátký rozhovor s třídním učitelem, který nám sdělil
základní charakterové rysy žáka, pověděl nám o jeho úrovni myšlení a uvolnil žáka
z vyučování.
Druhou

podstatnou

částí předcházející experimentu

bylo vytvoření

scénáře

experimentu, jehož klíčovým momentem je apriori analýza - analýza prostředí úloh.
Apriori analýze předcházelo naše dlouhodobé poznávání prostředí a jeho možností, na
jehož základě jsme byly schopné vytvořit gradovanou kaskádu úloh. Avšak první pokusy
rozhodně nebyly tak zdařilé, jak bychom si představovaly. Přemýšlely jsme, kolik úloh pro
experiment zvolit, jak prudce úlohu gradovat, neměly jsme jasno, které z typů úloh jsou
pro různě staré žáky pro vyřešení snazší a které obtížnější. Dále jsme nevěděly jak se
zachovat v takové situaci, kdy by dítě absolutně nepochopilo princip řešení úloh, nevědělo
by, jak má úlohu vyřešit — napovědět mu / vysvětlit mu danou situaci / předložit jinou,
snazší úlohu, která mu pomůže vyřešit tu předchozí, apod. Nevěděly jsme, zda experiment
vést, ptát se dítěte, opravovat ho, usměrňovat, nebo zda nechat žáka volně řešit, nechat
experimentu volný průběh. Další velká otázka, která vyvstala při přípravě gradované
kaskády, byla, jak dítě seznámit s prostředím Pavučin, jakou první úlohu mu předložit.
ч"

Takové a mnohé další byly otázky, na které jsme neznaly odpovědi, avšak již od
prvního experimentu jsme si slibovaly zodpovězení alespoň některých z nich.
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Po každém experimentu následovala aposteriori analýza. Po shlédnutí prvních
experimentů jsem byla doslova zděšená, když jsem viděla množství chyb, které jsem jako
experimentátor dělala. Po konzultaci se školitelem jsem ovšem dokázala nalézt odpovědi
na mnohé otázky, které jsem před experimentem zodpovědět nedokázala a pro další
experimenty se poučila z mnohých chyb, kterých jsem se v těch prvních dopustila.
Mezi nejzávažnější chyby patřily:
•

Přílišné zasahování do žákova řešení, narušování jeho myšlenkových pochodů.

•

Nejednání s dítětem jako rovný s rovným, autoritativní přístup.

•

Při experimentování jsem měla v hlavě především matematiku, nikoli dítě. Je důležité
žáky tolik nenabádat, nedávat jim návod ke správnému řešení.

•

Neuvědomění si, že mým cílem není děti naučit řešit pavučinové úlohy, ale odhalit
úskalí řešení, ta analyzovat a hledat jejich příčiny.

•

Pokládání neefektivních, nevýstižných otázek.

•

Po žácích jsem vyžadovala říkat to, co jsem sama chtěla slyšet.

•

Dávání pokynů žákům („...teď zapiš hodnotu šipky...") - dítě by mělo jednat samo,
spontánně, nečekat na „povely".

•

Problém a úskalí první úlohy: ze vzorové úlohy mohou žáci vyvodit chybné strategie
řešení, mohou být pasivní. Efektivnější by proto mohla být úloha s chybějícím údajem,
případně odlišná úloha - „hadi", kterou experimentátor postupně rozšiřuje.

•

Žákům jsem často předkládala špatně gradované, jejich dovednostem nevyhovující či
neodpovídající kaskády úloh. Je nezbytné sestavit si rozsáhlou databázi úloh a při
experimentu volit přesně ty úlohy, které situace vyžaduje.

•

Zvládne-li dítě vyřešit úlohu bez problému, není nutné situaci dále zdlouhavě rozebírat.
Nutné je předložit mu další úlohu takovou, která je pro něj výzvou, nikoli obdobnou,
kterou vyřeší opět bez problémů.

•

Nezbytné je začlenit pestřejší, různorodé úlohy: záměrná chyba, chybně vyřešená
úloha, záporná hodnota šipky, chybějící orientace šipky (šipka je dána jen barevnou
čárou), záporná čísla, vyšší čísla, příklady místo čísel A, B, C, D, zadat součet čísel,
uvést jen nejnižší a nejvyšší číslo, zadat symboly místo čísel A, B, C, D - obecné,
abstraktní, úlohy, které jdou vyřešit jen pomocí některého z principů řešení pavučin.
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5.2 PŘEHLED EXPERIMENTŮ
Následující tabulka (tab. 5.1) je přehledem všech uskutečněných experimentů,
kterými se zabývá tato diplomová práce, případně diplomová práce HF. Každý
z experimentů

nese

záznam

o

svém

pořadovém

čísle,

typu

experimentu

(kvalitativní/kvantitativní), jménu žáka a experimentátora (PH = Pavlína Harcubová, HF =
Hana Fialová), třídě, ze které byl žák, datum konání experimentu, místo experimentu a
současně i škola, kterou žák/ci navštěvují a označení souboru úloh, který byl
experimentován (viz přílohy 1.1; 2.1; 3.1; 4.1; 5 a 6.1).

Tab. 5.1: Přehled

experimentů

Číslo
exp.

Typ exp.

Žák

1

Kvalitativní

Míša

2

Kvalitativní

3

Experi-

Třída

Datum

Místo

Řešené
úlohy

HF

4.

14.11.
2007

FZŠ Chlupová,
Praha

Kaskáda
č. 1

Kristýnka

PH

4.

14. 11.
2007

FZŠ Chlupová,
Praha

Kaskáda
č. 2

Kvalitativní

Péťa

HF

1.

21. 11.
2007

FZŠ Chlupová,
Praha

Kaskáda
č. 3

4

Kvalitativní

Marek

PH

1.

21. 11.
2007

FZŠ Chlupová,
Praha

Kaskáda
č. 4

5

Kvalitativní

Terezka

PH

2.

28. 11.
2007

FZŠ Chlupová,
Praha

Kaskáda
č. 5

6

Kvalitativní

Tobiáš

PH

3.

12. 12.
2007

FZŠ Chlupová,
Praha

Kaskáda
č. 6

7

Kvalitativní

Štěpán

HF

3.

12. 12.
2007

FZŠ Chlupová,
Praha

Kaskáda
č. 7

8

Kvalitativní

Anička

PH

1.

22. 4.
2008

FZŠ Chlupová,
Praha

Kaskáda
č. 8

9

Kvalitativní

David

HF

3.

22. 4.
2008

FZŠ Chlupová,
Praha

Kaskáda
č. 9

10

Kvantitativní

HF

3.

6.5.
2008

FZŠ Chlupová,
Praha

Kaskáda
č. 10

11

Kvantitativní

PH

1.

30.5.
2008

FZŠ Slovenská,
Praha

Kaskáda
č. 11

celá třída
(18 žáků)
celá třída
(20 žáků)

mentátor
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5.3 ANOTACE EXPERIMENTŮ
Tato kapitola shrnuje a reflektuje jednotlivé experimenty, které byly uskutečněné se
žáky 1. a 2. tříd.

5.3.1

Péťa (experiment č. 3)

Péťův experiment byl jediný z mého souboru, kterého jsem se účastnila jen jako
kameraman a zapisovatel evidencí, nikoli jako experimentátor. Péťa měl problémy
s výslovností, což často ztěžovalo jeho schopnost vyjádřit svou myšlenku. Přesto řešil
pavučinové úlohy poměrně úspěšně, nepotýkal se s problémem orientace šipek. Zpočátku
experimentu si však nebyl schopen propojit pavučinu s její legendou, neztotožnil si barvu
šipky s její hodnotou.
Při řešení byly jeho strategie fixovány na postupku čísel 1 - 4. Jeho řešení bylo často
zpočátku jen hádáním, tipováním, až poté, po výzvě experimentátora, začal návrhy řešení
ověřovat.
Zajímavým rysem byla občasná regrese. Péťa několikrát při řešení obtížnější úlohy
zapomněl na pravidla a principy, které již v předchozích úlohách objevil. Žák si však byl
schopen na principy řešení rozpomenout tehdy, když mu experimentátor předložil
předchozí vyřešenou úlohu.
Experiment byl ovlivněn neodhadnutím jeho délky, které se projevovalo zřejmou
únavou řešitele. Taktéž jej ovlivnily velmi frekventované zásahy a přílišné řízení
experimentátora.

5.3.2

Marek (experiment č. 4)

Experiment s Markem, žákem první třídy, byl mým druhým

experimentem

natáčeným na videokameru. Stejně jako u předchozího experimentu (Kristýnka) jsem se
mylně domnívala, že doplnění hodnoty šipky je snazší než doplnění hodnoty čísla. Na
rozdíl od předchozího experimentu se v tomto špatná gradace kaskády projevila
Markovými počátečními potížemi s řešením. Domnívám se, že Marek byl svým prvotním
neúspěchem, způsobeným mou chybou, frustrován, což mohlo mít negativní důsledky na
další průběh experimentu.
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Marek byl poměrně tichý, klidný chlapec, kterého jsem často musela vyzývat
к hlasité reprodukci svých myšlenkových postupů. Myslím, že začínat vzorovou úlohou,
situací, nebyla v Markově případě příliš šťastná volba vzhledem k tomu, že ho přivedla
к mylným řešitelským strategiím. V jeho případě by se ideálně hodila úloha „hadi".
Marek počítal téměř bez numerických chyb a bez problémů s orientací šipek,
pavučinu si okamžitě propojil s legendou a bravurně si poradil s nezáměrnou chybou
v zadání. Jeho problém často spočíval v obtíži vyjádřit svou myšlenku, často řešení jen
tipoval a byl až příliš fixován na postupku čísel 1 - 4 . Marek si v průběhu celého
experimentu dopomáhal počítáním na prstech.
Při posledních úlohách projevoval Marek známky únavy a nesoustředěnosti, které
bych připisovala neúměrné délce experimentu.
Experimentátor by měl zpomalit svou řeč, dělat pauzy mezi jednotlivými
myšlenkami, výpověďmi, nechat více prostoru řešiteli, stejně jako připravit kaskádu úloh,
ve které budou obměňována čísla (nejen postupky, nejen hodnoty šipek 1 - 3 atd.).

5 . 3 . 3 Terezka (experiment č. 5)
Terezka byla jediným řešitelem z druhé třídy, se kterým jsem dělala experiment.
Všichni ostatní byli žáky prvních tříd, což je škoda vzhledem к výsledkům výzkumu.
Terezka byla dívka velmi veselá, optimistická, pozitivně naladěná, ale hlavně statečná,
nevzdávala se a neztrácela úsměv, ani když měla s řešením úloh velké potíže. Současně ale
byla poněkud nejistá, což projevovala obracením zraku к experimentátorovi po vyřčení
řešení nebo svého nápadu. Potřebovala zpětnou vazbu, ujištění.
Terezka byla velmi pečlivá a manuálně zručná. Velký problém napříč celým
experimentem jí však činila orientace šipek. Tento problém značně komplikoval celé
řešení. Domnívám se, že velkou část viny nese experimentátor, který již v zárodku
problému nezasáhl radikálnějším způsobem a neoprostil experiment od tohoto hlavního
problému.
Terezka velmi často počítala procesuálně, překvapivě především u příkladů s nižšími
čísly. Často se dopouštěla numerických chyb, jejichž příčinu však přičítám obrovské
koncentraci na ostatní jevy v pavučinových úlohách, především problematické orientaci
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šipek. Několikrát vypočítala úlohu nanečisto, zkusmo, až poté své řešení zapsala. To
svědčí o globálním myšlení, řešení úloh, možná také o opatrnosti.
Přiznávám, že klima bylo negativně ovlivněno mnohými vstupy, ve kterých se
experimentátor snažil vysvětlit princip fungování úloh, upozornit na chyby nebo uvést
situaci na pravou míru. Terezka se však tímto negativním aspektem nenechala ovlivnit a
řešila s radostí a elánem.

5 . 3 . 4 Anička (experiment č. 8)
Experiment s Aničkou, žákyní první třídy, byl experiment po téměř čtyřměsíční
pauze. Při jeho vedení jsem cítila poměrně značný pokrok, oproti experimentů
předchozích, který přisuzuji konzultacím se školitelem, analýzám předchozích experimentů
a konfrontacím zkušeností s HF.
Anička byla velmi plachá, ostýchavá, nemluvná dívka, která se bála cokoli sama od
sebe říct či udělat. Po celou dobu experimentu seděla téměř nehnutě, s rukama pod stolem,
které vyndala, jen když potřebovala zapsat své řešení. Po pochopení principu
pavučinových úloh však bylo její řešení, stejně jako výtvarný projev, přesné, bez
numerických chyb, bez problémů s orientací šipek. Anička si poradila i s velmi těžkými
úlohami. Na řešení potřebovala dostatek času.
Po poučení se z předchozích experimentů jsem se snažila do experimentu téměř
nevstupovat. Domnívám se, že v případě Aničky to však bylo trochu na škodu vzhledem
k tomu, že jsem se dozvěděla jen velmi málo o jejích myšlenkových postupech a
řešitelských strategiích.
Pro budoucí experimenty je potřeba zlepšit experimentátorovy otázky, které často
stále nejsou efektivní a přesné, stejně jako instrukce, které nejsou vždy instruktivní.
Experiment byl tížen nedostatkem času, avšak domnívám se, že délka experimentu
byla vzhledem к věku dívky odpovídající.
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5 . 4 ZAJÍMAVÉ JEVY Z EXPERIMENTŮ
Tato kapitola je věnována zajímavým jevům, se kterými jsem se setkala při
experimentech. Co se týče struktury kapitoly, je vždy vybrán zajímavý jev, který je stručně
popsán a dále doložen ukázkou/ukázkami z experimentu/ů.

5.4.1

Klima

Pod kategorii klimatu je řazeno velké množství jevů. Patří mezi ně skok
experimentátora do řeči / myšlenkových procesů žáka; odpovědi řešitele takové, jaké
vyžaduje experimentátor;

mluvení, konání

dítěte až po výzvě

experimentátora;

experimentátor chce slyšet odpověď, kterou má on ve své hlavě. Dále také hluk způsobený
vstupem osoby do místnosti; experimentátorem neodhadnutá délka experimentu a únava
délkou způsobená; direktivní vedení experimentu; dlouhé mlčení experimentátora i
řešitele, které může působit frustračně; natáčení na videokameru, reakce experimentátora
na neverbální „volání o pomoc" řešitelem (oční kontakt, gesta, mimika) atd.

5.4.1.1 Skok do řeči, vstup experimentátora do myšlenkových procesů dítěte
Skok do řeči nebo vstup experimentátora do myšlenkových procesů dítěte se objeví
často tehdy, pokud vstoupí scénář do experimentu. (Experimentátor se drží toho, co měl při
apriori analýze naplánované říct/udělat, nehledě příliš na aktuální situaci a nepromýšleje
důsledky, jaké to vyvolá.) Stejný případ nastane tehdy, když dítě udělá/řekne něco
překvapivého a experimentátor cítí naléhavost dotázat se „Proč...?". Méně soustředěného,
koncentrovaného, nejistého žáka tento vstup může zmást, rozhodit. Větší komplikace
způsobuje tento jev u chlapců, jak ukázaly experimenty.
V následující ukázce skáče experimentátor chlapcovi do řeči/myšlenek hned
několikrát. V tomto případě však přerušení nemělo naštěstí znatelně negativní vliv.
FRAGMENT č. 1, EXPERIMENT č. 4, ÚLOHA č. 6
PROTOKOL
0:13:36
(0:13:57)
0:13:52
0:14:11
0:14:15

Ex 46: Tak... zkusíme tenhle příklad. Tady už nám chybí dvě čísla. Takže
chybí nám dvě čísla a nevíme, kolik je zelená šipka.
Tak a říkej zase nahlas, jak přemýšlíš.
M 46: Hm to, já přemýšlím tak, že by tam byla zase pětka a tady zase čtyřka...
a tady by byla jednička.
Ex 47: Jako že pět plus jedna jsou čtyři?
M 47: Ne, vlastně ne.
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0:14:33
0:14:36

0:14:50

0:15:14
0:15:30

Ex 48: Tak jaks na tohle to přišel? Na tu trojku?
M 48: Eee to, já jsem přišel na trojku, že by tady mohla být třeba pětka místo
čtyřky, protože tady byla, chyběla ta, pětka a teď by to mohla být pě... trojka
místo čtyřky.
Ex 49: Dobře, ale ono by to mohla být třeba i čtyřka klidně, ale my musíme
zjistit, jestli ta trojka tam teda jde nebo nejde. Zjistíme to nějak? Můžem si
udělat takovou zkoušku?
M 49: Tak dva, plus dva, rovná se čtyři. Jedna plus jedna rovná se dva. A dva
plus jedna rovná se tři.
Ex 50: Výborně, paráda.

EVIDENCE
0:13:45
0:13:50
0:13:56
0:14:05

0:14:36
0:15:00
0:15:09

Ex ukazuje na hodnotu zelené šipky v legendě.
M si prohlíží úlohu, přikyvuje.
Ex vybízí Marka, aby sděloval své úvahy nahlas.
M ukazuje na B, A. Chybějící čísla jen tipuje. Číslo v legendě tipuje opět dle
chybějícího čísla v postupce 1, 2, 3.
M 47: M si uvědomuje chybu, nesmysl, který řekl.
M zapisuje В = 3.
Ex 48: Ex zasahuje Markovi do řešení. Přerušuje jeho myšlenkový proud. M
chtěl ještě zapsat hodnotu zelené šipky.
M 48: M porovnává řešení s předchozí úlohou.
M dokončuje řešení a zapisuje hodnotu zelené šipky a = 1.
M zapisuje A = 4. Čtyřku píše opět odspodu.

0:15:14

M 49: M kontroluje správnost, ukazuje při tom na příslušná místa pavučiny.

0:14:15
0:14:31
0:14:33

KOMENTÁŘE, ANALÝZY
0:14:33 Ex 48: Ex měl každopádně s otázkou počkat, až Marek dokončí své řešení.
0:15:00 Markův krok je potvrzením, že experimentátor ho měl před tím nechat řešení
dokončit. Marek uchovává hodnotu zelené šipky v paměti. Potřebuje ji zapsat,
aby se mohl soustředit na další výpočty.
Následující dva fragmenty jsou dokladem vstupu experimentátora, pod vlivem
scénáře s možností nabídky pomoci, do myšlenkového procesu dítěte. Vstup je však
nevhodně načasován do okamžiku, kdy má žák s řešením problémy, může proto na něj mít
frustrující dopad. U první z ukázek měl vstup opravdu negativní vliv. Experimentátor jako
by říkal: „Vidím, že teď nevíš, takže se zeptej...", vyjadřuje svou převahu. Dívka přestává
řešit, vzdává se. U druhé z ukázek byla dívka jen na chvíli vyrušena. Když experimentátor
skončil svůj monolog, pokračovala v řešení.
FRAGMENT Č. 2, EXPERIMENT č. 5, ÚLOHA č. 4
PROTOKOL
0:07:54

Ex 31: Tak když tak ti řeknu. Zkus úplně sama počítat, a kdybys nevěděla, tak se
zeptej, jo? A já ti zkusím nějak trošku napovědět. Zkus sama, ale když nebudeš
vědět, tak se hnedka zeptej.
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0:08:09
0:08:10

T31:Nevim.
Ex 32: Nevíš. Tak já ti poradím. Protože máme tady nějaké oranžové šipky,
máme jenom jedno číslo, tak musíme začít od něčeho, o čem víme nejvíc.

EVIDENCE
0:07:54
0:08:09

Ex 31: Ex nabízí dívce pomoc až tehdy, když vidí, že ji potřebuje.
T 31: T kroutí hlavou.

KOMENTÁŘE, ANALÝZY
0:07:54

0:08:10

Ex 31: Špatně načasovaná informace možnosti poskytnutí pomoci může na
dívku působit frustračně: „Vidím, že nevíš, tak se zeptej...". Mimo to je nyní
dívka vyrušena uprostřed myšlenkového procesu. Pravidlo - „nevím-li si
s řešením vůbec rady, zeptám se", je potřeba stanovit na samém začátku
experimentu.
Ex 32: Zásah experimentátora je ve výsledku, myslím, citlivý a efektivní - nejen
pro řešení této úlohy.

FRAGMENT č. 3, EXPERIMENT č. 8, ÚLOHA č. 2
PROTOKOL
(0:05:59)

A ještě jsem ti neřekla na začátku, tě jenom přeruším, že když nebudeš vědět,
při nějaké další úloze, když vůbec si nebudeš vědět rady, tak klidně si řekni o
pomoc, já ti nějak poradím. Jo, takže vůbec se neboj. Nejde o žádnou písemku,
takže když nebudeš vědět, klidně si řekni, já ti nějak poradím, pomůžu.

KOMENTÁŘE, ANALÝZY
0:05:59

U jiného dítěte by takovýto skok do myšlenkového procesu (vstup scénáře do
experimentu) mohl znamenat velkou komplikaci.

5.4.1.2 Experimentátor chce slyšet odpověď, kterou má on sám ve své hlavě
Při opětovném poslechu záznamu experimentu působí některé situace až komicky.
Experimentátor stále dokola opakuje otázku, která nemá hlavu a patu, je nesrozumitelná;
chce však za každou cenu slyšet to, co má v hlavě, nehledě na žáka a jeho odpovědi.
FRAGMENT č. 4, EXPERIMENT č. 3, ÚLOHA č. 11
PROTOKOL
0:27:29

P 141: Tady ne, začnu, tady začnu zelenou, zelená bude jedna, zelená bude
jedna. Protože jedna plus jedna rovná se dva.
0:27:49 Ex 142: Mhm, správně.
0:27:53

P 142: Červená bude tři,... protože jedna plus tři rovná se čtyři.

EVIDENCE
0:27:29 P 141: P se chvíli na úlohu dívá, pak povídá, odkud začne řešit.
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0:27:42
0:27:53

P doplňuje hodnotu zelené šipky a = 1 a podává vysvětlení, které experimentátor
vyžaduje.
P ukazuje na hodnotu červené šipky.

FRAGMENT č. 5, EXPERIMENT č. 4, ÚLOHA č. 1
PROTOKOL
0:01:14
0:01:21
0:01:23
0:01:24
0:01:26
0:01:36
0:01:54

Ex 3: Aha. Zkus se teďka podívat třeba na tu fialovou šipku. A jak jsme
z jedničky dostali čtyřku?
M 3: Jak jsme z jedničky dostaly čtyřku?
Ex4:Mhm.
M 4: Protože mám tady po šipce.
Ex 5: Mhm. A jak jsme to teda dostali? Z jedničky... fialová šipka... a dostali
jsme čtyřku. Co znamená teda ta fialová šipka?
M 5: Znamená fialová šipka, že by to muselo... mmm to. Ta fialová znamená...
to... já už ani nevim.
Ex 6: Tak máme tady jedničku, pak máme oranžovou šipku a dostali jsme
dvojku. Nad oranžovou šipkou je jednička. Pak máme třeba jedničku a trojku a
mezi tím máme zelenou šipku, nad kterou je napsaná tahle dvojka. Pak máme
jedničku a z jedničky máme čtyřku a tam je fialová šipka a je nad ní trojka. Tak
už ti to něco říká? Tak zkus říct, jestli už tě napadá...

KOMENTÁŘE, ANALÝZY
0:01:26

Ex 5: Ex chce za každou cenu slyšet správné řešení, které je v jeho hlavě. Ptá se
však špatnou otázkou, kterou ke všemu opakuje, a které Marek nerozumí. Marek
však na otázku odpovídá správně - z A do D jsme se dostali po šipce.

Důkazem toho, že experimentátor měl v hlavě více matematiku než dítě samotné, je
fragment č. 6. On ví, co znamená matematický pojem rozdíl, žák však chápe slovo rozdíl
jinak. Taktéž poukazuje na skutečnost, že je nutné při experimentu používat jen ta slova,
která má dítě zažitá, chápe správně jejich význam.
FRAGMENT č. 6, EXPERIMENT č. 5, ÚLOHA č. 1
PROTOKOL
0:01:20
0:01:25
0:01:28
0:01:33
0:01:37
0:01:39

Ex 4: Tak když máš třeba číslo jedničku a trojku, jdou po sobě ta čísla?
T 4: Ne, je jedna mezi nima.
Ex 5: Je jedno číslo mezi nima. To znamená, že jaký je rozdíl mezi těma dvěma
čísly?
T 5: Rozdíl? Že, jednička je nižší a trojka je vyšší.
Ex 6: Mhm. A o kolik?
T 6: O dvě. Já už to chápu!

EVIDENCE
0:01:23
0:01:31
0:01:28

Ex ukazuje na čísla A, B.
Ex ukazuje na zelenou šipku a.
Ex 5: Zde žák nerozumí slovu „rozdíl" tak, jak ho myslí experimentátor
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0:01:39

(výsledek příkladu 3 - 1 ) .
T 6: T se směje.

0:01:52

Ex 8: Ex ukazuje na legendu, dívka radostně souhlasně přikyvuje.

KOMENTÁŘE, ANALÝZY
0:01:28 Ex 5: Je nutné, aby experimentátor používal jen takové výrazy, kterým řešitel
rozumí, aby nedocházelo к nedorozuměním.

5.4.1.3 Odpovědi řešitele takové, jaké vyžaduje, chce slyšet experimentátor
Tento

jev

se

vyskytuje

většinou

tehdy,

chce-li

se

žák

zavděčit

učiteli/experimentátorovi nebo předejít dotazům a otázkám, které by učitel/experimentátor
položil, pokud by žák sám od sebe neřekl jisté informace (např. odůvodnění řešení). Tento
jev může být jedním z ukazatelů špatně vedeného experimentu (žák dělá něco nikoli
spontánně, ale proto, že to chce experimentátor).
U následující ukázky se žák snaží odpovídat celou větou.
FRAGMENT č. 7, EXPERIMENT č. 4, ÚLOHA č. 1
PROTOKOL
0:01:26

Ex 5: Mhm. A jak jsme to teda dostali? Z jedničky... fialová šipka... a dostali
jsme čtyřku. Co znamená teda ta fialová šipka?
0:01:36 M 5: Znamená fialová šipka, že by to muselo... mmm to. Ta fialová znamená...
to... já už ani nevim.
Fragmenty číslo 8 a 9 ukazují situaci, kdy žák kontroluje řešení i celou pavučinu tak,
jak to experimentátor v předchozích úlohách vyžadoval. Tuto kontrolu provádí žák i u
všech zbylých úloh experimentu.
FRAGMENT č. 8, EXPERIMENT č. 4, ÚLOHA č. 8
PROTOKOL
0:19:13

M 58: Hm, protože to... eee, teda! Protože třeba jedna plus dva rovná se tři. A...
eee, jedna plus jedna rovná se dva. A jedna plus tři rovná se čtyři. A jedna plus
jedna rovná se čty... teda tři plus jedna rovná se čtyři. A dva plus jedna rovná se
tři.
0:20:07 Ex 59: Jasně. A z dvojky čtyřku ještě...
0:20:11 M 59: Z dvojky čtyřku. Dva plus dva rovná se čtyři.
EVIDENCE
0:19:13
0:19:18
0:19:30

M 58: M si uvědomuje svou chybu. Pravděpodobně se jen přepsal.
M gumuje číslo 3 u hodnoty zelené šipky a zapisuje ß = 2.
M vysvětluje a ukazuje při tom na čísla a šipky v pavučině.
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0:20:11

M 59: Zbytečná otázka. Puntičkářství experimentátora.

KOMENTÁŘE, ANALÝZY
0:19:13

M 58: M podává kompletní vysvětlení, ověření, které experimentátor u
předchozích úloh vyžadoval.

FRAGMENT č. 9, EXPERIMENT č. 4, ÚLOHA č. 9
PROTOKOL
0:21:35

M 64: Eee to, takže jsem tam připsal. Jedna plus dva rovná se tři, dva plus jedna
rovná se tři, jedna plus jedna rovná se dva, eee... dva plus dva rovná se čtyři, tři
plus jedna rovná se čtyři a jedna plus tři rovná se čtyři.

EVIDENCE
0:21:35

M 64: M již spontánně podává vysvětlení svých úvah, při kterém opět ukazuje
po pavučině.

KOMENTÁŘE, ANALÝZY
0:20:32

M 61: U této úlohy si M již ověřuje hodnoty šipky z úlohy, nespoléhá jen
postupku. Ta se doposud vyskytla v každé úloze. Je možné, že si Marek
uvědomuje, že experimentátor by se s vysvětlením „1, 2, 3" nespokojil...

5.4.1.4 Mluvení, konání dítěte až po výzvě experimentátora
Takovéto jednání se vyskytuje u dětí nejistých, nesebevědomých, plachých, s obavou
z chyby, stejně jako v situaci, kdy klima experimentu není ideální (předchozí zkušenost
s chybou,

nerovný

přístup

experimentátora

к žákovi,

přílišná

instruktivnost

experimentátora atd.).
FRAGMENT č. 10, EXPERIMENT č. 8, ÚLOHA č. 1
PROTOKOL
0:03:04
(0:03:22)
0:03:25
0:03:26

Ex 6: Výborně. A bude tam ňáká ta šipka? Mezi těmi čísly?
Místo těch teček, myslíš, že tam doplníme zase šipku?
A 6: Mhm.
Ex 7: Tak, zase doplň.

FRAGMENT č. 11, EXPERIMENT č. 8, ÚLOHA č. 2
PROTOKOL
0:05:16

0:05:46

Ex 17: Tady to je takovej had, ale už to není klasickej had, že to nejde takhle
postupně, ale je to trošku jinak rozložené, ty čísla. Tak, zakoukej se na to a
dokázala by si dokreslit ňákou další šipku?
A 17: Mhm.
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0:05:47

Ex 18: No, tak klidně můžeš začít. Takže když budeš cokoli vědět, klidně si vem
fixy a klidně můžeš hnedka začít.

0:08:18

Ex 24: Přičetly jsme dvojku. Dobře. Mhm, dokázala bys ještě nějakou šipku tedy
dokreslit?
A 24: Mhm.
Ex 25: Hm, tak můžeš začít klidně.

0:08:38
0:08:39

5 . 4 . 2 Strategie řešení
Podle Hej něho а Michalcové (2001) je strategie „plán, podle kterého člověk
uskutečňuje anebo zamýšlí uskutečnit cíl sledující činnost." (str. 81, přeloženo PH ze
slovenštiny)
Pod tuto kategorii patří jakékoli logické strategie, které řešitel volí. Patří sem sčítání
šipek, hledání jednobarevné cesty, řešení shora dolů, ale i strategie mylné, jako například
sčítání čísel v pavučině, hodnota šipky stejná jako číslo, ze kterého šipka vychází, chybný
poměr šipek různých barev v pavučině apod.
5.4.2.1 Výchozí bod
U obtížnějších pavučin mají žáci občas problém s řešením, pokud má úloha jediný
správný/možný výchozí bod. Pokud začnou řešit úlohu v jiném než zmiňovaném místě,
může mít úloha do určité chvíle zdánlivě více řešení, čije řešení velmi obtížné.
První z fragmentů by mohl ukazovat volbu správné řešitelské strategie, odhalení
správného výchozího bodu. Pro slovní zadání úlohy je správnou úvahou, že na místě čísla
A, ze kterého všechny šipky vycházejí, musí být nejnižší zadané číslo. Můžeme se však jen
domnívat, jestli u této ukázky šlo skutečně o řešitelskou strategii či pouze náhodné
zkoušení, strategii pokus-omyl.
FRAGMENT č. 12, EXPERIMENT č. 8, ÚLOHA č. 6
PROTOKOL
0:18:48

Ex 35: Tak koukej, tady máme teďko jinou úlohu. Tady ti musím říct, protože
tam, tam nemáme ani, ani jedno čísílko. Já se tady podívám. A já ti řeknu, že
tady budou čísla taková, že nejnižší z nich bude dvě a nejvyšší pět. Já ti to tady
když tak napíšu. Takže nejnižší bude dvě a nejvyšší bude pět. Takže ty tam
musíš vymyslet ty čísla tak,
taková, že nejnižší bude dvě a nejvyšší pět.

EVIDENCE
0:18:48

Ex 35: Ex instrukce stále dokola opakuje.
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Anička si nejprve poměrně dlouhou dobu celou úlohu pozorně prohlíží. Pritom
nepatrně a neslyšně pohybuje rty, když vymýšlí řešení.
0:20:14 A bere do ruky tužku a po krátkém zamyšlení zapisuje A = 2. Hned poté
pokračuje s číslem В = 4.
0:20:51 A zapisuje číslo С = 5, pokládá tužku, kterou vzápětí opět bere do ruky a
zapisuje číslo D = 3.
KOMENTÁŘE, ANALÝZY
Anička řeší úlohu konceptuálně, globálně. Je však otázkou, zda přišla na řešení
náhodně, nebo logickou úvahou (z čísla A vycházejí všechny tři šipky, proto musí být A
nejmenší číslo 2).
Možná jsem ji měla nechat komentovat postup jejího řešení, jak na jednotlivé
chybějící údaje přichází. Bála jsem se ovšem, že bych tím negativně ovlivnila klima
experimentu, vzhledem k tomu, že Anička byla velmi tichá, ostýchavá, plachá, nemluvná.
Terezka zvolila špatný výchozí bod pro řešení úlohy - začíná řešit úlohu od čísla C,
přičemž nezná ani číslo B, ani hodnotu šipky d. Z pohledu jejího řešení by nyní mohla mít
úloha (konkrétně číslo B) 3 různá řešení.
FRAGMENT č. 13, EXPERIMENT č. 5, ÚLOHA č. 4
PROTOKOL
0:07:20
0:07:25
0:07:26
0:07:54

0:08:09
0:08:10
0:08:19

T 29: Tak. Když tady máme šipku takhle, tak asi budem odčítat tady.
Ex 30: Mhm.
T 30: Takže tři minus něco se něco rovná. Takže tři... (0:07:49) Tak třeba tři
ss...
Ex 31: Tak když tak ti řeknu. Zkus úplně sama počítat, a kdybys nevěděla, tak se
zeptej, jo? A já ti zkusím nějak trošku napovědět. Zkus sama, ale když nebudeš
vědět, tak se hnedka zeptej.
T31:Nevim.
Ex 32: Nevíš. Tak já ti poradím. Protože máme tady nějaké oranžové šipky,
máme jenom jedno číslo, tak musíme začít od něčeho, o čem víme nejvíc.
T 32: Jo. Takže začnu, tak. Teď budem přičítat. Takže tři plus jedna rovná se
čtyři. A tady taky bude nějaký číslo, který se nám dá čtyři. Trojka by mohla bejt
dvojka.

EVIDENCE
0:07:14
0:07:23
0:07:43
0:07:54
0:08:09
0:08:13
0:08:23
0:08:29

Než začne T úlohu řešit, pozorně si ji prohlíží a při tom naklání hlavu ze strany
na stranu.
T ukazuje na fialovou šipku d. Zde Terezka správně operuje s orientací šipky.
Na T je vidět velká soustředěnost. V tomto okamžiku hledí před sebe a přemýšlí.
Ex 31: Ex nabízí dívce pomoc až tehdy, když vidí, že ji potřebuje.
T 31: T kroutí hlavou.
Ex ukazuje na pavučinu, číslo С = 3.
T ukazuje na D a se svým výrokem se obrací pohledem na experimentátora.
T zapisuje D = 4.

KOMENTÁŘE, ANALÝZY
0:07:26

T 30: T zvolila špatnou řešitelskou strategii - začíná řešit úlohu od čísla C,
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přičemž nezná ani hodnotu B, ani hodnotu šipky mezi C a B. V tomto případě by
mohlo být číslo B jedna i dvě, případně ještě nula.

5.4.2.2 Hledání jednobarevné cesty
Hledání jednobarevné cesty je obtížněji viditelná strategie, kterou je nutno použít u
složitější úlohy zaměřené na tento jev.
Terezka si již u první úlohy všimla jednobarevné cesty. Tento poznatek však
v dalších úlohách nedokázala využít.
FRAGMENT č. 14, EXPERIMENT č. 5, ÚLOHA č. 1
PROTOKOL
0:00:25

T 2: Ta jednička je spojená s dvojkou, s trojkou a čtyřkou, protože jdou po sobě?
A zelený jsou proto, protože trojka a čtyřka je taky po sobě.

EVIDENCE
0:00:25

T 2: Zde měl možná navázat experimentátorův dotaz, jak jsou čísla spojená
(šipkami stejné barvy).

KOMENTÁŘE, ANALÝZY
0:00:25

T si správně všimla jednobarevné cesty. Tento poznatek však v dalších úlohách
nedokázala využít.

V této ukázce si Terezka všimla, že jdu-li po jednobarevné cestě, přičítám к číslu
stále stejné číslo (hodnotu šipky). Její strategii bych považovala jen za částečné pochopení
principu hledání jednobarevné cesty.
FRAGMENT č. 15, EXPERIMENT č. 5, ÚLOHA č. 4
PROTOKOL
0:09:56

T 36 No tak... trojka? Já si to zkusím nanečisto. Tři plus jedna... tak jedna plus
jedna plus jedna rovná se tři.
0:10:16 Ex 37: Mhm, to vypadá, že by šlo.
0:10:19

T 37: Jedna, plus jedna, plus jedna rovná se tři a tři plus jedna rovná se čtyři.

KOMENTÁŘE, ANALÝZY
0:09:56 T 36: T nyní správně provedla složitější myšlenkový proces, a to, že pokud
hledám číslo, к němuž dvakrát přičtu stejné číslo a výsledek je tři, hledané číslo
nemůže být jiné než jedna.
v
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5.4.2.3 Špatný výklad poměru šipek různých barev v pavučině
Všimnutí si poměru šipek různých barev 3:2:1 (při přítomnosti pouze tří barev šipek
v pavučině pyramidového typu) by mohlo být jednou z velmi usnadňujících strategií při
řešení pavučinových úloh. Pokud si však žáci tohoto zastoupení barev šipek všimli,
nedokázali ho v pozdějších úlohách strategicky využít. Někteří žáci si namísto toho poměr
šipek různých barev vykládali převážně mylně, pokud ho vůbec zaregistrovali.
Následující fragment je ukázkou uvědomění si určitého počtu šipek různých barev,
jejich poměru v pavučině, přestože mylného.
FRAGMENT č. 16, EXPERIMENT č. 4, ÚLOHA č. 7
PROTOKOL
(0:17:04)
0:17:05
0:17:12
0:17:17
0:17:34
0:17:36

0:17:53

0:18:07

A říkej zase proč.
M 52: Eee to, protože tady máme vždycky dvě šipky. Tady máme jedna a dva,
a jedna a... dva.
Ex 53: Tak a ještě počkej, ještě se podívej jakou... kolik přičítáme tou fialovou
šipkou, když chceš udělat fialovou.
M 53: Vlastně jedna.
Ex 54: A proč si udělal tu šipku směrem sem?
M 54: Protože to by muselo být takhle... To by bylo... počkat. Tři, a to, to by
tam musela být žádná čára. Protože tady máme jednu... mus... eee... Dva plus
jedna rovná se tři.
Ex 55: Mhm, dobře. Tak a ty jsi myslel, že jsou vždycky dvě a dvě a dvě, ty
šipky, ty barvy... a podívej se tady, byly dvě a dvě a dvě? Od každé barvy?
Taky ne, že ne? Byly tři oranžové, jak to bylo dál?
M 55: Jedna fialová a dvě zelené.

EVIDENCE
0:17:04
0:17:13
0:17:12
0:17:17
0:18:01

M si prohlíží úlohu a poté bere do ruky fialovou fixu. V tu chvíli ho Ex opět
přerušuje a vybízí к hlasitému komentáři.
Ex zastavuje Markův pohyb, který chce zakreslit šipku/špatnou barvou.
Ex 53: Ex vybízí Marka ke kontrole pavučiny s legendou.
M 53: M si velmi rychle uvědomuje svou chybu. Mění fialovou fixu za
oranžovou a zakresluje šipku/(a = 1) se správnou orientací k D.
Ex předkládá předchozí úlohu a vyvrací Markovu mylnou domněnku o poměru
šipek.

KOMENTÁŘE, ANALÝZY
0:17:05

M 52: M se mylně domnívá, že poměr šipek různých barev v pavučině je 2:2:2.
To je sice zajímavé povšimnutí, avšak mylné.

Tato řešitelka se ani nepozastavila nad svým řešením, kdy v pavučině není přítomna
ani jedna šipka oranžové barvy.
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FRAGMENT č. 17, EXEPRIMENT č. 5, ÚLOHA č. 9
PROTOKOL
0:22:07

T 73: Tak třeba začnu tou fialovou šipkou. Tři mínus dva rovná se jedna. Takže
tady bude dva minus jedna. Takže zase fialovou, ale bude směřovat k tý
jedničce. Tak. A teď. Zkusím tu... Oranžová tam žádná není. Takže, zkusím tu
zelenou, takže když je tady, tak tři plus třeba jedna rovná se čtyři, minus tři
rovná se jedna. Zkusím tam napsat čtyřku. Sem taky. Trojku! Dvojku. Jedničku
vlastně. Tak, tři plus jednajsou čtyři a čtyři minus tři je... jsou jedna.

EVIDENCE
0:22:47

T se pousmála nad nepřítomností oranžové šipky. Tohoto jevu si sice všimla,
chyby, kterou tato skutečnost signalizuje, ovšem ne.

KOMENTÁŘE, ANALÝZY
0:22:47

Terezka si během celého experimentu nevšimla, že šipky jsou zastoupeny
v určitém poměru (1:2:3).

5.4.2.4 Postup „shora-dolů, zleva-doprava"
Ukázka č. 18 dokládá strategii řešení „shora-dolů, zleva-doprava" (od čísla A, přes B,
C až k D). Postup vychází z podstaty čtení a psaní, je proto i pro řešení matematických
úloh přirozený. Tato strategie může být nosná především právě pro žáky mladšího věku.
FRAGMENT č. 18, EXPERIMENT č. 8, ÚLOHA č. 6
EVIDENCE
0:20:14

A bere do ruky tužku a po krátkém zamyšlení zapisuje A - 2. Hned poté
pokračuje s číslem В = 4.
0:20:27 V tuto chvíli byla A vyrušena a její pozornost od úlohy odvedená příchodem
dalšího žáka do místnosti. Poměrně dlouho jí trvá, než se opět zkoncentruje a
vrátí pohledem к úloze.
0:20:51 A zapisuje číslo С = 5, pokládá tužku, kterou vzápětí opět bere do ruky a
zapisuje číslo D = 3.
KOMENTÁŘE, ANALÝZY
Anička řeší úlohu konceptuálně, globálně. Je však otázkou, zda přišla na řešení
náhodně, nebo logickou úvahou (z čísla A vycházejí všechny tři šipky, proto musí být A
nejmenší číslo 2.)
Možná jsem ji měla nechat komentovat postup jejího řešení, jak na jednotlivé
chybějící údaje přichází. Bála jsem se ovšem, že bych tím negativně ovlivnila klima
experimentu, vzhledem k tomu, že Anička byla velmi tichá, ostýchavá, plachá, nemluvná.
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5.4.2.5 Strategie pokus-omyl
„Strategie pokus-omyl je první řešitelská strategie, kterou dítě při

řešení

matematických úloh spontánně použije. Je vstupní bránou ke všem dalším strategiím a
používáme je na řešení všech, nejen matematických, úloh. Dána je úloha a řešitel ví, jaké
může být její řešení: zda to bude číslo, jméno pohyb... . Umí náhodně vybrat jednoho
kandidáta řešení a prověřit, zda je anebo není řešením. Pokud není řešením, umí vybrat
jiného kandidáta na řešení a opakovat prověřování. Umí v této činnosti pokračovat až do
nalezení řešení (anebo vyčerpání sil)." (Hejný a Michalcová, 2001, str. 9 0 - 9 1 )
Další tři ukázky představují výše definovanou strategii. Řešitelka nepřichází na řešení
logickou úvahou, ale dosazováním potencionálních čísel, dokud nenalezne správné řešení.
FRAGMENT č. 19, EXPERIMENT č. 5, ÚLOHA č. 10
PROTOKOL
0:28:27

T 95: Čtyři minus jedna, mohla by bejt tři. Ale jakou barvu. Takže jedna plus
tři... Když tady, budu to muset odečíst... Tak zkusím třeba odečíst dvě. Tady
zkusím odečíst dvě. Bude, ne... Zkusím odečíst jedna, tady bude dva. Jedna plus
dva rovná se... plus jedna rovná se dva, tři. Takže že by byla tady jednička? A
fialová třeba trojka. Tak. Třeba čtyři plus dva rovná se dva, takže zelenou.

EVIDENCE
0:28:27
0:29:02
0:29:13
0:29:17
0:29:19
0:29:25
0:29:34

T 95: T postupuje správně. Klíčem к této úloze je uvědomit si, že je-li В = 1 a A
= 3, pak je jediná alternativa pro D = 2.
T ukazuje na A, c, D; B.
T zapisuje D = 2.
T ukazuje na legendu.
T zapisuje hodnotu oranžové šipky a = 1.
T zapisuje hodnotu fialové šipky у = 3.
T Ukazuje tužkou na C, e, D.

KOMENTÁŘE, ANALÝZY
0:28:35

T si správně uvědomuje, že mezi čísly В а. C musí použít fialovou nebo
oranžovou šipku. Hodnotu ani jedné však nezná. Správně si však uvědomuje
jednobarevnou cestu z A do В přes C. Jiné číslo než D = 2 není možné v úloze
použít. Přijít na řešení zkouší metodou pokus-omyl.

FRAGMENT č. 20, EXPERIMENT č. 5, ÚLOHA č. 12
PROTOKOL
0:33:50

T 109: Tak. Třeba. No tak čtyři plus tři, takže fialovou a bude ztý čtyřky.
Dvojka, zkusím dva, takže dva..., jedna plus dva se... jedna plus dva se rovná tři
a tři plus jedna rovná se čtyři. Takže jedna plus jedna rovná se dva, a dva plus
jedna jsou tři. Takže mi to vychází. Takže 3. A tady bude 1, takže tady bude 2.
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EVIDENCE
0:34:00
0:34:12
0:34:24
0:34:27
0:34:33
0:34:39

T
T
T
T
T
T

zakresluje fialovou šipku с (у = 3) s orientací к D.
zapisuje hodnotu oranžové šipky ß = 2.
zapisuje hodnotu zelené šipky a = 1.
ukazuje na A, a; B, d, C.
zapisuje číslo C = 3.
zapisuje číslo B = 2.

FRAGMENT č. 21, EXPERIMENT č. 5, ÚLOHA č. 13
PROTOKOL
0:35:43

T 113: A tady už bude i červená. Takže třeba zkusím tu, tu, tak třeba tu nulu.
Když fialová přičítá tři, takže nula. Třeba zkusím třeba nula... nula plus dva,
takže dvojka. Zelená je dva. Dva plus dva jsou čtyři. To by mohla bej t čtyřka. A
takže čtyřka, čtyři minus tři, to by byla tady jednička. Tady by byla jednička,
takže tady by mohla bejt oranžová a bude směřovat... Tak, nula plus jedna rovná
se jedna a jedna plus tři rovná se čtyři.A čtyři minus dva, takže ktý dvojce...
Bude to k tý dvojce, ne? Myslím, že jo. Teď minus dva rovná se dva. Myslím že
jo-

EVIDENCE
0:35:43
0:36:17
0:36:22
0:36:26
0:36:47
0:36:57
0:37:01
0:37:15
0:37:26

T 113: T si okamžitě všímá, že v úloze se budou vyskytovat čtyři barvy šipek.
T zapisuje hodnotu zelené šipky /? = 2.
T ukazuje na B, D; C, b.
T pouze tipuje, avšak správně odhaduje D = 4, С = 1, b - oranžová.
T zakresluje oranžovou šipku (a = 1) s orientací к С.
T zapisuje С = 1.
T zapisuje D = 4.
Zde T činí chybu s orientací šipky. Svým chybným výrokem si ovšem není jistá,
se zápisem čeká, pohled obrací na experimentátora.
T zakresluje zelenou čáru (čáru bez orientace) f ( ß = 2). Chce orientovat šipku
směrem k B, po mé nápovědě orientuje šipku správně směrem k D.

KOMENTÁŘE, ANALÝZY
0:35:43

T 113: T dělá problém najít v úloze místo, odkud by mohla začít řešit.

5.4.2.6 Sčítání čísel
Tato ukázka charakterizuje strategii, kdy žák sčítá dvě čísla v pavučině, která jsou
spojena šipkou, přičemž druhé z čísel je další šipkou spojeno s výsledkem tohoto příkladu
(např. 2 + 3 - 5 ) .
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FRAGMENT č. 22, EXPERIMENT č. 4, ÚLOHA č. 1
PROTOKOL
0:03:36
0:03:40
0:03:42

M 15: Eh... Jedna plus tri rovná se čtyři.
Ex 16: Nene, nene. Jedna plus, kolik je zelená šipka?
M 16: Jo. Dva, rovná se tři.

EVIDENCE
0:03:36

M 15: M ukazuje na A, B, D.

0:03:40

Ex 16: Ex Marka rázně zastavuje skokem do řeči; ukazuje na A, ß = 2.

KOMENTÁŘE, ANALÝZY
0:03:36 M 15: M nyní odhalil špatný princip, kdy sčítá dvě čísla spojená šipkou, která
jsou spojená s výsledkem další šipkou.
0:03:40 Ex 16: Bála jsem se, aby si M nefixoval další špatný princip.

5.4.2.7 Hodnota šipky totožná s číslem, ze kterého vychází
Dva fragmenty níže ukazují mylnou strategii žáků, kteří se domnívají, že hodnota
šipky (její barva) je určena číslem, ze kterého šipka vychází. Tuto strategii jsem jako
experimentátor pochopila až při analýze videozáznamů.
U první z ukázek stačilo řešiteli předložit předchozí úlohu a on si rozpomněl na
správný princip fungování úlohy.
FRAGMENT Č. 23, EXPERIMENT č. 3, ÚLOHA č. 6
PROTOKOL
0:14:29
0:15:09
0:15:11
0:15:12
0:15:16
0:15:21

0:15:37
0:15:39

P 85: Tak tady... tady bude, tady to bude dva, dva je červeně. Dva červeně a ... a
to... eh... a trojka bude modře.
Ex 86: Myslíš, že tady bude modrá šipka?
P 86: Ano.
Ex 87: A jak mi to vysvětlíš, že tam musí bejt modrá?
P 87: Tady je trojka a tady je modrá, čtyřku tady nemám.
Ex 88: Aha. Čtyřku tam nemáme. A co tady, podívej se, tady třeba máš dvojku,
pak máš modrou šipku, která je tři, a pak máš pětku. Tak jak ono to vlastně
funguje?
P 88: To nevim.
Ex 89: Tak se podíváme zpátky, jo na ten příklad? Podívej se, jak jsi, jak jsi tady
přišel na to, kolik ty šipky jsou? Když jsi je neznal. Podívej se, tady jsi měl
zelenou...

EVIDENCE
0:14:32
0:14:40

P ukazuje na B,D a místo, kudy povede/.
P dokresluje červenou šipku f ( ß = 2) se správnou orientací k D.
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0:15:06
0:15:10
0:15:18

0:15:28
0:15:36

Okamžitě po vyřčení nápadu směřuje Péťův pohled na Ex a čeká na jeho reakci.
P však říká barvu šipky с chybně.
Ex je překvapen, že žák navrhuje dokreslit modrou šipku с (у = 3).
Pravděpodobně proto, že vede z čísla 3 - má fixované číslo tři.
P ukazuje na legendu a vysvětluje, že musí být použita šipka o hodnotě 3,
protože šipku o hodnotě 4 nemáme (možná spojitost s D = 4). Jakoby úplně
zapomněl princip používání šipek v pavučině.
Ex ukazuje na B, d, у, С a navádí žáka na znovu uvědomění si principu šipek.
Ukazuje mu jinou situaci v pavučině.
P je zmaten, opírá si hlavu o ruku a přemýšlí.

KOMENTÁŘE, ANALÝZY
0:15:06

0:15:28

Najednou jako by P zapomněl na to, co šipky znamenají - určuje, že šipka, která
vychází z čísla 3 by měla mít hodnotu 3. Spíše se ale domnívám, že jde opět o
fixaci čísla tři (číslo A i hodnota modré šipky у = 3).
Když se Ex snaží situaci objasnit, chlapec je zmatený, nechápe, co tím Ex myslí.

V této ukázce jde o případ, kdy se žák domnívá, že číslo musí být stejné jako hodnota
šipky, která do tohoto čísla směřuje.
FRAGMENT č. 24, EXPERIMENT č. 3, ÚLOHA č. 8
PROTOKOL
0:18:45
0:19:00
0:19:02
0:19:06
0:19:12

Ex 100: Tak jak na to přijdeš?
P 100: Tam bude dvojka.
Ex 101: A proč tam bude dvojka?
P 101: Protože tady je dvojka modře a tady je modrá šipka.
Ex 102: No a já ti... podívej se, a tady máš zase červenou šipku a taky vede do
toho kolečka, a tady máš zelenou šipku a taky do toho kolečka vede. Tak jak ono
to tam bude?

EVIDENCE
0:18:58
0:19:13

P ukazuje na d, с, Д b.
Ex pochopil, jak Péťa přišel na číslo 2 - protože modrá šipka má hodnotu 2,
ukazuje proto na C, a, A; D, c, A.

KOMENTÁŘE, ANALÝZY
0:18:58

Přestože P ukazuje na cestu, která by ho к výsledku dovedla, pak zcela
nepochopitelně prohlašuje, že tam bude 2, protože do hledaného A směřuje
modrá šipka (ß = 2) - zapomíná na to, že musí hodnotu šipky přičíst к číslu,
z něhož šipka vychází.

FRAGMENT č. 25, EXPERIMENT č. 4, ÚLOHA č. 1
PROTOKOL
0:00:51

M 1: Tady jsou čísla, který by se musely tady podle toho řídit. To, třeba jednička
musela jít tady po tý. Dvojka by musela být po zelený a trojka musela jít to, ale
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0:01:07
0:01:09
0:01:14
0:01:21
0:01:23
0:01:24
0:01:26
0:01:36
0:01:54

0:02:27
0:02:37
0:02:39
0:02:45
0:02:47

to tam není...
Ex 2: Так со tam není? Jaks to teďka myslel?
M 2: To, není tam tahle ta barva jako... Aby to šlo takhle.
Ex 3: Aha. Zkus se teďka podívat třeba na tu fialovou šipku. A jak jsme
z jedničky dostali čtyřku?
M 3: Jak jsme z jedničky dostaly čtyřku?
Ex 4: Mhm.
M 4: Protože mám tady po šipce.
Ex 5: Mhm. A jak jsme to teda dostali? Z jedničky... fialová šipka... a dostali
jsme čtyřku. Co znamená teda ta fialová šipka?
M 5: Znamená fialová šipka, že by to muselo... mmm to. Ta fialová znamená...
to... já už ani nevim.
Ex 6: Tak máme tady jedničku, pak máme oranžovou šipku a dostali jsme
dvojku. Nad oranžovou šipkou je jednička. Pak máme třeba jedničku a trojku a
mezi tím máme zelenou šipku, nad kterou je napsaná tahle dvojka. Pak máme
jedničku a z jedničky máme čtyřku a tam je fialová šipka a je nad ní trojka. Tak
už ti to něco říká? Tak zkus říct, jestli už tě napadá...
M 6: Hmmm, to... že tam chybí jedno číslo a to... a pak by to muselo vést nějak
jinak...
Ex 7: A jak by to muselo vést?
M 7: Že to, tady to je správně a tady to, a tady to by muselo být tady...
Ex 8: A proč by tam musela být ta fialová?
M 8: Aby se to mohlo dostat jako třeba takhle. Tady to by muselo být tady
takhle, a tadyhle by muselo být takhle takhle.

EVIDENCE
0:00:51
0:01:17
0:01:23
0:01:26
0:01:31
0:01:43
0:01:45
0:01:52
0:01:54
0:01:59
0:02:02
0:02:23
0:02:27
0:02:39
0:02:45
0:02:47
0:02:47

M 1: M ukazuje na legendu.
Ex ukazuje tužkou na fialovou šipku c.
M ukazuje na fialovou šipku с a opakuje otázku po experimentátorovi.
Ex 5: Ex nesmyslně opakuje otázku, které Marek nerozuměl.
Ex ukazuje tužkou na c, D.
M ukazuje na c.
M má problém vyjádřit se, stejně jako neví, jak má odpovědět na otázku.
Markův pohled na malou chvíli směřuje na Ex, kouká spíš před sebe než na
úlohu. Úloze nerozumí.
Ex 6: Ex ukazuje tužkou na А, a = 1, C.
M ukazuje na B.
Ex ukazuje tužkou na a = 1 ; A, B, a, ß = 2; A, D, y = 3.
M nepřesvědčivě mlčky přikyvuje.
M 6: M ukazuje na legendu, pavučinu. Jeho vysvětlení nerozumím - chybí číslo,
muselo by to vést jinak...
M 7: M ukazuje na b, c,f.
Ex 8: Ex skáče Markovi do řeči, což není dobře.
M 8: M ukazuje na legendu a b a dále po celé pavučině a legendě.
M 8: M se vyjadřuje velmi neurčitě, až nesrozumitelně.

KOMENTÁŘE, ANALÝZY
0:00:51

M 1: M si okamžitě uvědomil souvislost mezi pavučinou a legendou. Legenda
pro něj však je zatím kódem, který nedokáže číst. Správně si však uvědomuje
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souvislost mezi barvou šipky a její hodnotou. Snaží se zakomponovat strategii,
kdy se domnívá, že z čísla vychází šipka takové barvy, která odpovídá svou
hodnotou velikosti čísla.

5.4.3

Řešení tipováním

Tato kategorie je opakem strategií řešení. Spadají sem situace, kdy dítě přichází na
řešení zcela náhodně, intuitivně nebo zkoušením (náhodným).
Následující dva fragmenty experimentu ukazují zcela náhodné hledání řešení bez
ověření, kontroly nebo odůvodnění.
FRAGMENT č. 26, EXPERIMENT č. 3, ÚLOHA č. 7
PROTOKOL
0:18:29 Ex 99: Mhm, dobře. A co doplníš do toho kolečka?
0:18:34 P 99: Pět, čtyřku, ne pětku, to bude... nevím...
0:18:45 Ex 100: Tak jak na to přijdeš?
0:19:00 P 100: Tam bude dvojka.
0:19:02 Ex 101: A proč tam bude dvojka?
0:19:06 P 101: Protože tady je dvojka modře a tady je modrá šipka.
0:19:12 Ex 102: No a já ti... podívej se, a tady máš zase červenou šipku a taky vede do
toho kolečka, a tady máš zelenou šipku a taky do toho kolečka vede. Tak jak ono
to tam bude?
0:19:25 P 102: To bude pětka.
0:19:27 Ex 103: A proč pětka?
0:19:31 P 103: Eee to bude jednička.
0:19:35 Ex 104: Tak které z toho? Jak si to zdůvodníš? Jak mi, jak mě přesvědčíš, že to
bude pětka nebo jednička?
EVIDENCE
0:18:29
0:18:58
0:19:13
0:19:25
0:19:28
0:19:32

Ex 99: Ex ukazuji na prázdné místo A.
P ukazuje na d, с, Д b.
Ex pochopil, jak Péťa přišel na číslo 2 - protože modrá šipka má hodnotu 2,
ukazuje proto na C, a, A; D, c, A.
P 102: P hádá jinou možnost, pravděpodobně si ani neuvědomuje, že správnou.
Ex žádá vysvětlení.
P mění svůj návrh na A = 1.

KOMENTÁŘE, ANALÝZY
0:19:00
0:18:58

0:19:25

P 100: P tipuje, neví, jak postupovat, ale chtěl už by mít úlohu vyřešenou.
Přestože P ukazuje na cestu, která by ho к výsledku dovedla, pak zcela
nepochopitelně prohlašuje, že tam bude 2, protože do hledaného A směřuje
modrá šipka (ß = 2) - zapomíná na to, že musí hodnotu šipky přičíst к číslu,
z něhož šipka vychází.
P 102: P správně určuje, ale nedokáže zdůvodnit.
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FRAGMENT č. 27, EXPERIMENT č. 3, ÚLOHA č. 8
PROTOKOL
0:22:32
0:22:39
0:22:41
0:22:48
0:22:49
0:22:51
0:22:53

P 119: Tady chybí nejaký číslo bude chybět... Tři.
Ex 120: A proč trojka, proč tě tak rychle napadla?
P 120: Ne, jednička. Jednička podle mě.
Ex 121: Tak můžeš si to, můžeš si to...?
P 121: Ne, jo jednička.
Ex 122: Můžeš si to nějak zkontrolovat?
P 122: Ne trojka, trojka. Trojka, protože...

EVIDENCE
0:22:39
0:22:43

P správně odhaduje chybějící číslo D.
Po experimentátorově požadavku o vysvětlení tipuje P jiné číslo. Možná si
myslí, že když se experimentátor ptá na vysvětlení, má to špatně.

KOMENTÁŘE, ANALÝZY
0:22:41

P 120: P se nechá zmást experimentátorovou otázkou proč 3 a tipuje číslo 1.

Ukázka č. 28 dokládá náhodnost výběru barvy pro dokreslení chybějící šipky e.
FRAGMENT č. 28, EXPERIMENT č. 8, ÚLOHA č. 2
PROTOKOL
(0:06:24)
0:06:26
0:06:28

Dobře. Proč jsi zvolila zrovna žlutou barvu?
A 18: Protože tam eště neni.
Ex 19: Protože tam eště není. Dobře, a ještě ňákou by jsi dokázala dokreslit,
ňákou šipku?

EVIDENCE
0:06:17

A zakresluje žlutou šipku e s orientací k D.

KOMENTÁŘE, ANALÝZY
0:06:28 Ex 19: A zatím nevnímá spojitost mezi hodnotou šipky a její barvou. Barvu
šipky volí zcela náhodně. Nemá však problém s orientací šipek.

5 . 4 . 4 Problematika vzorové úlohy
Tento jev se týká první úlohy, jež jsem při experimentech předkládala jako vzorovou,
vyřešenou, tedy situaci. Často se však ukázalo, že tento postup není zcela vhodný. Žáci si
díky ní často fixují mylné principy.
První z ukázek představuje problematiku nepropojení dvou neodmyslitelně к sobě
patřících částí - pavučiny samotné a legendy, která určuje hodnotu šipek. Pro úspěšné
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vyřešení pavučinové úlohy je nezbytné, aby žák dokázal číst kód zapsaný v legendě a
propojit ho s pavučinou. V opačném případě může experimentátor napomoci připsáním
hodnot к šipkám i do pavučiny samotné.
FRAGMENT č. 29, EXPERIMENT č. 3, ÚLOHA č. 1
PROTOKOL
0:01:21
0:01:31
0:01:33
0:01:39
0:01:42
0:01:54
0:02:02

0:02:19

Ex 5: Podle pořadí, hm
A zkus se podívat ještě, ještě co tam dělají ty šipky.
P 5: Ukazují na čísla.
Ex 6: Ukazují na čísla, hm. A záleží na barvě té šipky?
P 6: Asi ne... asi jo...
Ex 7: Hm, zkus se taky podívat tady vedle, to je taková nápověda, co by to asi
mohlo znamenat?
P 7: Jednička je zelená, dvojka, dvojka je červená, trojka je modrá... Nevim.
Ex 8: No, to jsi správně řek, že jednička je zelená, dvojka červená, trojka modrá.
A zkus se podívat teďka tady na tu pavučinku... a jak tam ty šipky, jak tam ty
šipky jsou, co by mohly znamenat?
P 8: Nevim.

EVIDENCE
0:01:45

Ex si je vědom, že žák neregistruje souvislost mezi pavučinou a legendou, proto
ukazuje na hodnoty šipek.

KOMENTÁŘE, ANALÝZY
0:01:37

0:01:52

P si doposud nevšiml souvislosti mezi pavučinou a legendou na levé straně
papíru. Nespojuje nijak šipky, u nichž vidí čísla, s šipkami, které se nachází
v pavučině, nedokáže je zatím dát dohromady a vydedukovat princip pavučiny.
Hodnoty šipek nalevo jsou pro něj kódem, který neumí používat.
Žák ani po nápovědě nevidí souvislost mezi barvami šipek a jejich hodnotami.

Marek si na základě vzorové situace fixoval chybný princip, totiž hodnotu šipky
totožnou s číslem, ze kterého šipka vychází.
FRAGMENT č. 30, EXPERIMENT č. 4, ÚLOHA č. 1
PROTOKOL
0:00:10

0:00:51

0:01:07
0:01:09
0:01:14

Ex 1: Tak, Marečku mrkni. Tady máme takovýhle pavouci sítě. Pavouci sítě,
určitě sleduješ Spidermana. Jo? Tak, mrkni na to a zkus mi říct, co v tom vidíš,
nebo co myslíš, že tak by se mohlo v těch úlohách tak dělat nebo zkus k tomu
něco říct. Takže máme tu nějaký čísla, nějaký šipky. Tak povídej úplně cokoli tě
k tomu napadá.
M 1: Tady jsou čísla, který by se musely tady podle toho řídit. To, třeba jednička
musela jít tady po tý. Dvojka by musela být po zelený a trojka musela jít to, ale
to tam není...
Ex 2: Tak co tam není? Jaks to teďka myslel?
M 2: To, není tam tahle ta barva jako... Aby to šlo takhle.
Ex 3: Aha. Zkus se teďka podívat třeba na tu fialovou šipku. A jak jsme
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0:01:21
0:01:23
0:01:24
0:01:26
0:01:36
0:01:54

0:02:27
0:02:37
0:02:39
0:02:45
0:02:47
0:02:56

0:03:12
0:03:13
0:03:17
0:03:18
0:03:23
0:03:24
0:03:28
0:03:29
0:03:30
0:03:30
0:03:32
0:03:34
0:03:36
0:03:40
0:03:42
0:03:45
0:03:46
0:03:50
0:03:50
0:03:52
0:03:56
0:03:58

z jedničky dostali čtyřku?
M 3: Jak jsme z jedničky dostaly čtyřku?
Ex 4: Mhm.
M 4: Protože mám tady po šipce.
Ex 5: Mhm. A jak jsme to teda dostali? Z jedničky... fialová šipka... a dostali
jsme čtyřku. Co znamená teda ta fialová šipka?
M 5: Znamená fialová šipka, že by to muselo... mmm to. Ta fialová znamená...
to... já už ani nevim.
Ex 6: Tak máme tady jedničku, pak máme oranžovou šipku a dostali jsme
dvojku. Nad oranžovou šipkou je jednička. Pak máme třeba jedničku a trojku a
mezi tím máme zelenou šipku, nad kterou je napsaná tahle dvojka. Pak máme
jedničku a z jedničky máme čtyřku a tam je fialová šipka a je nad ní trojka. Tak
už ti to něco říká? Tak zkus říct, jestli už tě napadá...
M 6: Hmmm, to... že tam chybí jedno číslo a to... a pak by to muselo vést nějak
jinak...
Ex 7: A jak by to muselo vést?
M 7: Že to, tady to je správně a tady to, a tady to by muselo být tady...
Ex 8: A proč by tam musela být ta fialová?
M 8: Aby se to mohlo dostat jako třeba takhle. Tady to by muselo být tady
takhle, a tadyhle by muselo být takhle takhle.
Ex 9: Mhm. Tak a když se podíváme že to je takhle a myslím si, že takhle je to
dobře... Tak zkusíme na to podívat spolu, jo? Tak oranžová šipka znamená
jedna, jako že přičítáme jedničku. Takže jedna plus oranžová šipka, takže plus
jednaje...
M 9: Dva.
Ex 10: Výborně. Pak máme dva plus zase jedna, jsou...
M 10: Tři.
Ex 11: Výborně. A tři plus zase jedna, ta oranžová šipka, jsou...
M 11: Čtyři.
Ex 12: Výborně. Tak teď zkus sám. Máme jedna plus fialová šipka, takže plus...
M 12: Tři.
Ex 13: Jsou...
M 13: Čtyři.
Ex 14: Výborně, a teď zkus sám zelenou šipku.
M 14: Tady tu nebo tady tu?
Ex 15: Obě.
M 15: Eh... Jedna plus tři rovná se čtyři.
Ex 16: Nene, nene. Jedna plus, kolik je zelená šipka?
M 16: Jo. Dva, rovná se tři.
Ex 17: Mhm.
M 17: A jedna...
Ex 18: Tady, dva...
M 18: Jo, dva...
Ex 19: Plus...
M 19: Dva, rovná se čtyři.
Ex 20: Výborně. Takže je to už teďko jasný? Takže zelená šipk... eee... jakákoli
šipka, podle toho, jakou má barvu znamená že přičítáme takové číslo, jakou
hodnotu má ta šipka. Takže když zelená šipka má hodnotu dva, tak к jedničce
přičítáme dvojku a dostaneme tři. К trojce přičítáme oranžovou šipku, to
znamená jedna. Takže tři plus jedna, ta šipka, jsou čtyři. Jo? Je to jasný? Tak, a
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takhle fungujou, takhle jsou všechny ty příklady, ty úlohy další. Jo?
EVIDENCE
0:00:11
0:00:30
0:00:40
0:00:51
0:01:17
0:01:23
0:01:26
0:01:31
0:01:43
0:01:45
0:01:52
0:01:54
0:01:59
0:02:02
0:02:23
0:02:27
0:02:39
0:02:45
0:02:47
0:02:47
0:02:56
0:03:03
0:03:26
0:03:32
0:03:36
0:03:40
0:03:50
0:03:50
0:03:58

Ex přisouvá papír blíže před Marka.
M si natáčí papír к sobě.
M sedí s rukama opřenýma o lavici a prohlíží si úlohu, poté si rukou podpírá
hlavu.
M 1: M ukazuje na legendu.
Ex ukazuj e tužkou na fialovou šipku c.
M ukazuje na fialovou šipku с a opakuje otázku po experimentátorovi.
Ex 5: Ex nesmyslně opakuje otázku, které Marek nerozuměl.
Ex ukazuj e tužkou пас, D.
M ukazuje na с.
M má problém vyjádřit se, stejně jako neví, jak má odpovědět na otázku.
Markův pohled na malou chvíli směřuje na experimentátora, kouká spíš před
sebe než na úlohu. Úloze nerozumí.
Ex 6: Ex ukazuje tužkou na Л a = 1, C.
M ukazuje na B.
Ex ukazuje tužkou na a = 1 ; A, B, a, ß - 2; A, D, y = 3.
M nepřesvědčivě mlčky přikyvuje.
M 6: M ukazuje na legendu, pavučinu. Jeho vysvětlení nerozumím - chybí číslo,
muselo by to vést jinak...
M 7: M ukazuje na b, c,f.
Ex 8: Ex skáče Markovi do řeči, což není dobře.
M 8: M ukazuje na legendu a b a dále po celé pavučině a legendě.
M 8: M se vyjadřuje velmi neurčitě, až nesrozumitelně.
Ex 9: Ex se snaží navést Marka na pochopení správného systému pavučiny.
Ex ukazuje tužkou na a = 1, A, b, C; C, a = 1, B; B, a = 1, D.
Z videonahrávky není zřetelné, kam experimentátor ukazuje. Zřejmě ale na: A, c,
y = 3, D.
M 14: M ukazuje na e a a a správně se dotazuje, kterou z šipek má vysvětlit.
M 15: M ukazuje na A, B, D.
Ex 16: Ex Marka rázně zastavuje skokem do řeči; ukazuje na A, ß = 2.
M 18: M ukazuje naß = 2,e.
Ex 18: Ex ukazuje tužkou na С = 2, ß = 2.
Ex 20: Ex ukazuje tužkou na pavučinu, legendu.

KOMENTÁŘE, ANALÝZY
0:00:10

0:00:51

Ex 1: Nevhodný monolog experimentátora o Spidermanovi, kterého Marek
nemusí mít vůbec ráda, sledovat ho. Stejně tak pobídka pro žáka první třídy „koukni a povídej, jak funguje..." není šťastná, instruktivní. Vhodnější by byla
úloha s chybějícím údajem, který lze snadno doplnit, kde by se žák musel
aktivně zapojit do hledání strategie, principů. Na základě předlohy (jiných částí
pavučiny) by musel doplnit chybějící část. Experimentátorem zvolená strategie
může vést к zafixování špatných strategií, mylných domněnek.
M 1: M si okamžitě uvědomil souvislost mezi pavučinou a legendou. Legenda
pro něj však je zatím kódem, který nedokáže číst. Správně si však uvědomuje
souvislost mezi barvou šipky a její hodnotou. Snaží se zakomponovat strategii,
kdy se domnívá, že z čísla vychází šipka takové barvy, která odpovídá svou
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0:01:26

0:01:45
0:01:54

0:02:27
0:02:39
0:02:45
0:02:47

0:02:56
0:02:56

0:03:32
0:03:36
0:03:40
0:03:58

5.4.5

hodnotou velikosti čísla.
Ex 5: Ex chce za každou cenu slyšet správné řešení, které je v jeho hlavě. Ptá se
však špatnou otázkou, kterou ke všemu opakuje, které Marek nerozumí. Marek
však na otázku odpovídá správně - z A do Z) jsme se dostali po šipce.
M má problém vyjádřit se. Výpověď zakončuje větou: „Já už ani nevím". To
svědčí buď o neporozumění nebo neupoutání jeho pozornosti.
Ex 6: Experiment přechází v monolog experimentátora, kdy se snaží navést
Marka na princip pavučiny, téměř vysvětluje, jaký je princip řešení. Žák je
pasivní, nudí se při vzorové úloze, kde nemá žádný úkol, nic nedoplňuje,
pravděpodobně je i snížená jeho pozornost.
M 6: M se snaží za každou cenu nějak odpovědět na otázku, vysvětlit, jak si
myslí, že pavučina funguje. Experimentátor jeho odpověď očekává.
M 7: Již na začátku experimentu M zmiňoval, že š i p k a / b y měla mít fialovou
barvu. Nerozumím proč se tohoto domnívá.
Ex 8: Skok do řeči - jsem si vědoma, že nebyl vhodný. Chtěla jsem však zjistit
důvod Markových úvah.
M 8: Až nyní, při zápisu evidencí a komentářů objevuji způsob Markova
myšlení!! A = 1 a z něj vychází oranžová šipka b (a = 1), taktéž ale zelená a a
fialová c, které Marek buď přehlíží, aby mu jeho teorie vycházela, nebo si všímá
jen té, které vede к následujícímu číslu С = 2 a drží se postupky. С = 2 a z něj
vychází zelená šipka e (ß = 2), taktéž ale oranžová d, kterou by Marek „přebarvil
nazeleno". Z čísla В = 3 vychází oranžová šipka f (a = 1), kterou by chtěl Marek
„přebarvit" na fialovou (y = 3).
Ex 9: Přestože jsem ve chvíli experimentu neporozuměla Markově vysvětlení,
má reakce byla myslím správná. Zadání pavučiny je správné, hledej jiný princip.
Ex 9: Vzhledem к tomu, že Marek nepochopil princip pavučin, odvracím se
к vysvětlení, které asi nebylo nevhodnější. Nevěděla jsem ale, jak jinak ho
přivést ke správnému uvažování. Přesto, že vysvětluji já, snažím se zapojit i
Marka.
M 14: M pohlíží na úlohu komplexně.
M 15: M nyní odhalil špatný princip, kdy sčítá dvě čísla spojená šipkou, která
jsou spojená s výsledkem další šipkou.
Ex 16: Bála jsem se, aby si M nefixoval další špatný princip.
Ex 20: Ex vede dlouhý monolog, aniž by jedinkrát nechal Marka myšlenku
dokončit, nechal mu prostor!! Direktivně vysvětluje princip fungování šipek
v pavučině, aniž by dal Markovi možnost přijít si na princip sám. Nedopřála
jsem Markovi radost z vlastního objevení. Tempo bylo závratné. Mezi
jednotlivými myšlenkami je potřeba dělat pauzy, aby je žák stihl vstřebat,
zamyslet se nad nimi!!

Vypořádání se s nezáměrnou chybou v zadání úlohy

Při vymýšlení а následném přepisování velkého množství úloh se čas od času
vloudila do zadání nezáměrná chyba. Někdy bylo zajímavé pozorovat, jak si s ní žák
poradí, jindy byla velmi nežádoucí, především pokud se žák v prostředí pavučin příliš
neorientoval či pokud se vyskytla v úlohách na počátku experimentu. Tyto mé chyby mě
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však inspirovaly k možnosti zařazení záměrné chyby, která by představovala jednu z
variací pavučinových úloh. Tento typ úloh by pak sloužil jako diagnostický nástroj.
FRAGMENT č. 31, EXPERIMENT č. 4, ÚLOHA č. 11
PROTOKOL
0:27:32

0:28:01

M 69: No takže dva plus jedna rovná se tři, jedna plus dva rovná se dva, jedna
plus nula rovná se jedna, teda jedna plus jedna rovná s..., rovná se. Pak jedna
plus jedna rovná se dva, jedna plus dva rovná se tři.
Ex 70: Výborně. Tak, tady sis s tím poradil krásně, protože tady jsi zjistil, že
tady máme dvě stejný čísla, takže nic nepřičítáme. Oni jsou stejný, krásně jsi tam
napsal to rovná se. A já jsem totiž, asi se mi dostal do šuplíku přes noc nějakej
šotek, kterej mi přepsal jedničku, teda ze čtyřky jedničku. Tam byla moje chyba.
Jo, ale vyřešils to perfektně.

EVIDENCE
0:25:58
0:26:23
0:26:50
0:27:05
0:27:23
0:27:29

Ex zpozoroval chybu v úloze (obě čísla C a D = 1), jde si do batohu pro své
poznámky a hledá správné zadání.
M bere do ruky opět oranžovou fixu a po chvíli přemýšlení zakresluje šipku/(a
= 1) s orientací к В.
M si bere zpět fialovou fixu a zakresluje šipku с (ß = 2) s orientací к А.
M ukazuje na šipku e a přemýšlí, jak situaci se shodnými čísly vyřešit.
M si mne oči - jeví známky únavy.
M píše místo šipky e rovná se. Poté uhýbá pohledem na experimentátora.

KOMENTÁŘE, ANALÝZY
0:27:05
0:27:23
0:27:29
0:28:01

Úmyslně jsem tentokrát do situace nezasahovala a čekala, jak si Marek se situací
poradí.
Ex vůbec neodhadl délku experimentu. Na žáka první třídy je již nyní
experiment příliš dlouhý.
M si poradil se situací nad má očekávání. Udělila jsem mu zaslouženou
pochvalu.
Ex 70: Nebylo nutné vysvětlovat chybu v zadání, vzhledem k tomu, že chlapec
si s úlohou bez problémů poradil.

V následující ukázce Terezka zpočátku počítá, aniž by si všimla chyby v zadání.
Později si všímá nesrovnalosti, avšak snaží se v řešení pokračovat. Své řešení ukončuje
slovy, že neví. Experimentátor nyní prozrazuje nezáměrnou chybu v zadání.
FRAGMENT Č. 32, EXPERIMENT č. 5, ÚLOHA č. 8
PROTOKOL
0:16:22

T 64: Takže. Tak zkusíme tu oranžovou třeba. Jedna plus dva rovná se tři. Tak
k tý dvojce bude asi dvojka. A teď tři plus jedna rovná se dva. Tři minus jedna,
takže tady bude taky jednička. A teď uděláme fialovou a bude směřovat k tý
trojce. Tak a teď tři, tak zkusím nejdřív tu jedničku. Dva minus jedna rovná se
jedna. Takže šipka ktý dvojce. A teď jedna... tři a jedna se musí shodovat.
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0:18:37

Takže asi čtyřku, kdyby tady bylo jedna plus čtyři, tři rovná se čtyři. Zkusim.
Zkusim nejdřív. Tak. Dva plus dva jsou čtyři. Takže mi to vychází. Takže jedna
plus tři...ale to by mělo bejt plus dva. Takže asi to...trojka, to nejde. Takže čtyři
minus jedna, že by to bylo? Nevim.
Ex 65: Tak tady se musím přiznat, já jak na to koukám, já jsem myslela, žes
udělala chybičku ty, ale chybu tam mam já. Tak, já to napíšu ještě jednou.
Protože tys tam měla, že zelená šipka je dvě. A tys tam napsala, že oranžová
šipka je dvě. Což je pravda, protože tady to vychází, proto zelená už nemůže být
dvě, tam byla moje chyba. Takže já to rychle napíšu znova. A mrknem na ten
příklad ještě jednou, jo? Takže tady byla jednička, dvojka, trojka, měli jsme tam
dvě oranžové šipky, že jo?

EVIDENCE
0:16:38
0:16:48
0:16:57
0:17:01
0:17:22
0:17:25
0:17:36
0:17:56
0:18:04
0:18:25
0:18:44
0:18:50

T zapisuje hodnotu oranžové šipky 2.
„Takže tady bude taky jednička..." - o hodnotě fialové šipky. Terezka používá
slovo „také", přičemž hodnotu šipky 1 v úloze ještě nemá.
T ukazuje na A = 3 a hledí na experimentátora.
T zakresluje fialovou šipku b (a = 1) s orientací к A.
T naznačuje zavřenou fixou směr šipky d.
T zakresluje šipku d (a = 1) s orientací к С, taktéž fialovou.
T začíná být nejistá, chvílemi kouká na experimentátora, chvílemi její pohled
směřuje do kamery.
T zapisuje D = 4.
T ukazuje na C, e, D.
T si správně všimla, že na místě D nemůže být číslo 3, protože toto číslo již nese
A.
Ex přepisuje zadání úlohy - nyní bez chyby - dvě je hodnota šipky zelené,
nikoliv oranžové.
Ex ukazuje na hodnotu zelené šipky v chybném zadání. Terezka sleduje
experimentátora a kontroluje ho.

KOMENTÁŘE, ANALÝZY
0:16:38

T zapisuje hodnotu oranžové šipky 2, aniž by si všimla, že stejnou hodnotu již
nese zelená šipka.
0:16:48 Terezčin výrok „také" mohl být způsoben nevědomím zaregistrováním stejné
hodnoty dva u zelené i oranžové šipky.
0:17:56 T zapisuje D = 4. Zpočátku si ale neuvědomuje, že mezi B a D jí vzniká rozdíl
tři. Takovouto hodnotu šipky jí však legenda nenabízí. Tohoto problému si
posléze všimne.
0:18:37 Ex 65: Ex se snaží dívce vysvětlit, proč není možné úlohu dopočítat. Rychlý sled
úvah je však pro řešitelku nesrozumitelný, příliš rychlý. Na Terezce však nejsou
vidět známky rozhořčení, zklamání, únavy či něčeho podobného. Naopak je stále
soustředěná, diktuje mi, co vše bylo v úloze zadáno.
0:20:11 Domnívám se, že zde je příčina chyby. Terezka byla v myšlení napřed.
Zafixovala si číslo D = 4, proto zapsala i hodnotu у = 4.
Chyba v této úloze byla samozřejmě nezáměrná. Ani to ovšem experimentátora
neomlouvá. Terezka si dosud není v prostředí zcela jistá a tento omyl ze strany
experimentátora situaci ublížil.
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5.4.6

Problém s orientací šipek

Je zajímavé, že některé děti se ani nepozastavily nad orientací šipek a ani jedenkrát
neudělaly v tomto parametru chybu. Někteří řešitelé se potýkali s problémem orientace
šipek v průběhu celého experimentu. Příkladem byla, překvapivě, Terezka, žákyně druhé
třídy.
FRAGMENT č. 33, EXPERIMENT ě. 5, ÚLOHA ě. 2
PROTOKOL
0:02:08 T 9: Tak. Čtyřka je jednička, takže čtyři... tak tady bude... dvojka!
0:02:17 Ex 10: A proč tam bude dvojka?
0:02:21 T 10: Protože dvojka je od toho... o dvě nižší.
0:02:29 Ex 11: Mhm, mhm, a teďko, když se podíváš, tak od čtyřky směřuje к tomu
místu, které máme doplnit, zele... fialová šipka. Promiň, fialová šipka. Od
dvojky k tomu číslu směřuje zelená šipka a od trojky oranžová šipka.
0:02:48 T i l : Takže. Dvojka, zelená má být o tři. Takže, takže čtyřku by to bylo. A tady
u trojky má bejt o dvě... takže taky čtyřka, u čtyřky...
0:03:06 Ex 12: Když to má být o dvě, tak tři...
0:03:13 T 12: Pět.
0:03:15 Ex 13: Mhm. Ještě můžu? Tady ten papír, ještě ho tam vrátím. Tak když se na to
podíváš, tak když oranžová šipka je jedna, tak co to vlastně znamená? Když
jdem z jedničky na dvojku.
0:03:27 T 13: Že... mhm. Takže tam není žádný... že tam, že, že jednička je o jednu
menší než dvojka. A že tam jsou za sebou.
0:03:39 Ex 14: Výborně, je o jednu menší. A co, jaký vlastně má význam ta oranžová
šipka. Proč ona tam je? Jedna... a dostanu dvojku. Co teda znamená ta oranžová
šipka?
0:03:52 T 14: Jedna plus jedna rovná se dvě.
0:03:54 Ex 15: Výborně! Takže to znamená, že oranžovou šipkou přičítám jedničku. Co
ta zelená šipka, kdybys to měla ještě tahle popsat?
EVIDENCE
0:02:02

Ex ukazuje na chybějící číslo D. Terezka bere okamžitě po předložení úlohy do
ruky tužku.
0:02:15 T ukazuje tužkou na D. Po vyřčení řešení odvrací svůj zrak na experimentátora.
V této fázi možná měla taktéž padnout otázka, jak to bude se vztahem čísel C = 2 a
číslem D, které Terezka určila pětkou.
0:02:29
0:02:32

0:02:48
0:03:09

Ex 11: Ex se snaží dost násilně dívce vysvětlit pravidlo, kterým se řídí orientace
šipek.
Ex ukazuje na A = 4, fialovou šipku c, D, hodnotu fialové šipky (a = 1)
v legendě, С = 2, zelená šipka e, D, hodnotu zelené šipky (y = 3) a B, oranžovou
šipku / D, hodnotu oranžové šipky (ß = 2). Ex se snaží poukázat na význam
legendy pro vyřešení pavučinové úlohy. Terezka se soustředěně kouká na úlohu
a souhlasně přikyvuje na to, co jí říkám.
T 11: T se dopouští numerické chyby (2 + 3 = 4, 3 + 2 = 4). Po druhé chybě
experimentátor vstupuje do Terezčiny výpovědi.
Ex ukazuje na B, hodnotu oranžové šipky (/? = 2) v legendě.
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0:03:15

Ex 13: Ex předkládá před Terezku první vzorovou úlohu. Ukazuje na hodnotu
oranžové šipky (a = 1) v legendě, čísla A, C. Dále ukazuje na oranžovou šipku b,
A, C.
0:03:39 Ex 14: V tomto okamžiku chce experimentátor za každou cenu slyšet to, co má
on ve své hlavě, což může být velká chyba.
KOMENTÁŘE, ANALÝZY
0:02:21

T 10: T má již od první úlohy problém s orientací šipek, který ji doprovází po
celou dobu experimentu. Hned na začátku měl experimentátor princip orientace
šipek lépe upřesnit. Předložit úlohu, na které by Terezka pochopila princip
pravidla.
0:02:29 Ex 11: Namísto zdlouhavého naléhání, vysvětlování, tázání se, chvílemi
dokonce vnucování, by bylo daleko efektivnější předložit dívce úplně jiný typ
úlohy. Například klasického „sčítacího hada". Velmi nápomocné by taktéž
mohlo být připsání к hodnotám šipek znaménko plus, případně tuto jejich
hodnotu připsat přímo к šipkám v pavučině.
Vhodné by také bylo jednoduše vysvětlit funkci šipky - když jdu po směru šipky,
vždy přičítám, když jdu proti směru šipky, odčítám.
0:02:48 T 11: T se dopouští numerické chyby pravděpodobně v důsledku velkého
soustředění na ostatní jevy v pavučině.
V další ukázce zmátla řešitelka samu sebe. Je zřejmé, že si stále není jistá pravidlem
pro orientaci šipek. Ví, že určitou roli hraje odčítání a přičítání, ale nedokáže podle toho
správně rozhodnout o orientaci šipek.
FRAGMENT č. 34, EXPERIMENT č. 5, ÚLOHA č. 6
PROTOKOL
0:12:59
0:13:01
0:13:02

0:13:40

0:13:53
0:14:00
0:14:03
0:14:06
0:14:09
0:14:11
0:14:15
0:14:36

T 50: A takhle.
Ex 51: A proč, proč na tuhle stranu?
T 51: No protože kdyby to šlo takhle tak to by bylo tři minus jedna... a to taky
jde.
Ale, tři plus jedna rovná se čtyři. A dva plus dva rovná se taky čtyři. A jedna
plus tři rovná se čtyři. Jedna plus jedna rovná se dva a jedna plus dva rovná se
tři. Takže to může tak i tak.
Ex 52: I tak i tak? A jak to poznáme, jestli bude tak, nebo tak? Bylo by jedno,
kdyžs říkala že třeba dva plus dva jsou čtyři, bylo by jedno, jestli ta šipka bude
tady, nebo jak je takhle?
T 52: Nene.
Ex 53: Takže má to nějaké pravidlo, že jo?
T 53 : Že to musí být j enom na j ednu stranu.
Ex 54: A na jakou?
T 54: Asi k tý trojce.
Ex 55: A proč к tý trojce?
T 55: Tady se pude taky odečítat, ne? Když já budu přičítat. Když mám tu šipku
dolů,... tak asi budu přičítat všude.
Ex 56: Takže když se podíváš, když máš vždycky menší a větší číslo, tak šipka
jde к menšímu nebo většímu číslu?
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0:14:41 T 56: K většímu. Takže ke trojce!
EVIDENCE
0:12:59

0:13:02
0:13:49
0:13:56
0:14:36
0:14:44
0:14:47

T 50: Po správném určení orientace šipky/směrem k číslu D (T naznačuje směr
šipky zavřenou fíxou) se dívčin pohled okamžitě stáčí к experimentátorovi a
čeká na odpověď.
T 51: T naznačuje opačný směr šipky / Dále se snaží v situaci zorientovat,
ukazuje na D, А; В, А; С, B.
Ex ukazuje na B, A, a.
Terezčin pohled směřuje na experimentátora. Je situací zmatena. Poté
nesouhlasně kroutí hlavou.
Ex 56: Ex ukazuje na Л С.
T poklepává na číslo D = 3.
T zakresluje oranžovou šipku f (a = 1) s orientací k D.

KOMENTÁŘE, ANALÝZY
0:13:02

0:13:02

T 51: Je zřetelné, že Terezka si pravidlem pro orientaci šipky stále není jistá.
Experimentátor Měl již v předchozích krocích zvolit takový, který by Terezce
pomohl к zautomatizování používání tohoto prvku.
T 51: Terezka zmátla sama sebe. Šipka má samozřejmě vztah к oběma dvěma
číslům, které spojuje, avšak funkci přičítání má jen tehdy, jdeme-li „po směru"
šipky. Otočíme-li šipku, neznamená odčítání, ale opět přičítání (jdeme-li stále
„po směru" šipky). Terezka si hledá vlastní pravidla pro orientaci šipky, pro to,
kdy šipkou odčítáme a kdy přičítáme.

Důkazem neporozumění orientaci šipek je fragment č. 35. Neporozumění je příčinou
především zkomplikování pravidla řešitelkou, která zbytečně mate samu sebe příklady na
odčítání a přičítání.
FRAGMENT č. 35, EXPERIMENT č. 5, ÚLOHA č. 9
PROTOKOL
0:22:07

T 73: Tak třeba začnu tou fialovou šipkou. Tři mínus dva rovná se jedna. Takže
tady bude dva minus jedna. Takže zase fialovou, ale bude směřovat k t ý
jedničce. Tak. A teď. Zkusím tu... Oranžová tam žádná není. Takže, zkusím tu
zelenou, takže když je tady, tak tři plus třeba jedna rovná se čtyři, minus tři
rovná se jedna. Zkusím tam napsat čtyřku. Sem taky. Trojku! Dvojku. Jedničku
vlastně. Tak, tři plus jedna jsou čtyři a čtyři minus tři je... jsou jedna.

EVIDENCE
0:21:56

Ex 73: T společně s mým popisem úlohy ukazuje na jednotlivé chybějící
parametry tak, jak je vyjmenovávám.
0:22:07 T 73: T řeší rázně, s radostí, avšak s mnohými chybami.
0:22:20 T chybně dopisuje D = 1. Správně usouvztažnila B, fa D, ovšem chybně si opět
vyložila orientaci šipky.
Kdykoli Terezka nahlas vyřkne řešení, které ji napadne, odvrací pohled od úlohy na
experimentátora.
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0:22:24
0:22:32
0:22:38

T ukazuje na C, D.
T naznačuje orientaci šipky е.
T dokresluje fialovou (chybná barva) šipku e (ß = 2) se špatnou orientací pro
momentální situaci (při správném řešení D = 5 — správná orientace).
0:22:47 T se pousmála nad nepřítomností oranžové šipky. Tohoto jevu si sice všimla,
chyby, kterou tato skutečnost signalizuje, ovšem ne.
0:23:00 Pohled dívky směřuje do kamery.
0:23:11 T zapisuje chybnou hodnotu zelené šipky a = 4, tuto hodnotu vzápětí mění na
trojku, dvojku, hned se ale opravuje a přepisuje číslo na správnou hodnotu a = 1.
0:23:27 T zapisuješ = 4.
0:23:30 T se opět mýlí se směrem šipky, i s její hodnotou. Šipkou с přičítáme jedna,
nikoli odčítáme tři.

5.4.7

Postupka čísel

V této situaci se řešitel drží postupky čísel 1 - 4, která se bohužel vyskytovala u
většiny zadání úloh experimentů. Úlohy je třeba variovat, výběr čísel vyskytujících se
v pavučinách obměňovat. Tento jev byl často spojován s jevem nazvaným „tipování". Žáci
často okamžitě zapisovali číslo (chybějící v postupce), aniž by zkontrolovali, zda vyhovuje
řešení.
FRAGMENT Č. 36, EXPERIMENT č. 3, ÚLOHA č. 1
PROTOKOL
0:00:23

0:00:57
0:00:57
0:01:05
0:01:10
0:01:12
0:01:17

P 1: Jo, že například jednička je... ne... že trojka, ne.... trojka jde к dvojce,
dvojce, dvojka jde к jedničce a eh.... jednička jde к dvojce.... trojka jde k tr
ne, jednička jde к dvojce, trojka jde к ... eh... troj... ne, jednička jde к dvojce,
dvoj ca j de, dvoj, dvoj...
Ex 2: Dvojka.
P 2: Dvojka jde к trojce a trojka jde к čtyřce.... aha, to bude nějaký bludiště.
Ex 3: Mhm, a proč jsi vybral zrovna tuhle cestu? Podle čeho? Podle čeho jsi
vybral zrovna tuhle cestu?
P 3: Podle čísel.
Ex 4: A proč jsi neřek třeba takhle, jednička jde к trojce, trojka jde к čtyřce...?
P 4: Protože by to nešlo podle pořadí.

EVIDENCE
0:00:23
0:00:25
0:00:32
0:00:44
0:00:46
0:00:52
0:01:04
0:01:07

P 1: Přestože je pro Péťu očividně velmi obtížné se v situaci zorientovat, hned se
snaží vymýšlet nějaké strategie.
P ukazuje па A = 1.
P ukazuje na В = 3, pak С = 2, A = 1.
P neví odkud má začít, zkouší různá čísla.
P se často přeříkává a zadrhává.
P ukazuje na čísla, která jdou za sebou.
P s překvapením a radostí tipuje, že to bude nějaké bludiště.
Ex ukazuje na dráhu čísel A, C, B, D.
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0:01:13

Ex ukazuje na Л B, D.

KOMENTÁŘE, ANALÝZY
0:00:52
0:01:07
0:01:12

P začíná tím, co zná - jak jdou čísla 1, 2, 3, 4 po sobě a v tom hledá systém.
Ex navádí řešitele na něco, co v jeho mysli ještě není, nesetkal se s tím.
Žák zdůvodňuje, proč volil cestu zelených šipek. Je totiž podle pořadí, což je
něco, s čím má žák 1. třídy nejlepší zkušenosti, něco, co bezpečně zná. Jeho
myšlení je stále procesuálni.

FRAGMENT č. 37, EXPERIMENT č. 3, ÚLOHA č. 2
PROTOKOL
0:05:34
0:05:37

P 31: Protože jsem si spočítal ty čísla...
Ex 32: Aha, takže ty jsi si spočítal jedna, dva, tři, čtyři a chybí nám tam čtyřka,
tak jsi zkusil čtyřku. No a jak si to ověříš, že ti tam opravdu sedí čtyřka, podle
těch šipek, protože tam třeba může být úplně něco jiného, ten příklad nemusí být
jenom jedna, dva, tři, čtyři.

EVIDENCE
0:05:37

Ex 32: Ex se snaží odpovědět za Péťu, vystihnout to, co má na mysli a neumí
vysvětlit.

KOMENTÁŘE, ANALÝZY
0:05:24

Aby byla úloha kompletní (stejně jako předchozí vzorová), musí Péťa doplnit
chybějící číslo B. Je stále fixován na postupku čísel 1 - 4 , tak, jak jdou za sebou.

FRAGMENT č. 38, EXPERIMENT č. 3, ÚLOHA č. 3
PROTOKOL
0:06:39
0:06:40
0:06:43

P 38: Trojka.
Ex 39: Trojku, a zkus mi teda povědět, proč by tam měla být právě trojka.
P 39: Protože tady vidím jedna, dva, tři a tady není...

KOMENTÁŘE, ANALÝZY
0:06:36

P 37: P se stále drží postupky čísel. Chybějící číslo zprvu odhaduje podle toho,
které mu v postupce chybí.

FRAGMENT Č. 39, EXPERIMENT č. 3, ÚLOHA č. 8
PROTOKOL
0:19:25
0:19:27
0:19:31
0:19:35
0:19:41
0:19:44

P 102: To bude pětka.
Ex 103: A proč pětka?
P 103 : Eee to bude j ednička.
Ex 104: Tak které z toho? Jak si to zdůvodníš? Jak mi, jak mě přesvědčíš, že to
bude pětka nebo jednička?
P104: Protože jednička tam není.
Ex 105: Jednička tam není, ale ta pětka tam taky není, viď? A taky tam není
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desítka, ani šestka tam není,... tak které z těch čísel?
EVIDENCE
0:19:25
0:19:28
0:19:32
0:19:43

P 102: P hádá jinou možnost, pravděpodobně si ani neuvědomuje, že správnou.
Ex žádá vysvětlení.
P mění svůj návrh na A = 1.
P hádá čísla podle toho, která chybí do řady čísel, postupky - z předchozích úloh
ví, že se objevují čísla 1 - 4 nebo 2 - 5 .

KOMENTÁŘE, ANALÝZY
0:19:25
0:19:36

P 102: P správně určuje, ale nedokáže zdůvodnit.
P odhaduje číslo 5 a 1, protože tam nejsou - je zvyklý na to, že v předchozích
úlohách se vyskytovala jen tato čísla. Je stále fixován na postupku čísel.

FRAGMENT č. 40, EXPERIMENT č. 4, ÚLOHA č. 3
PROTOKOL
0:07:05

Ex 25: Třeba tohle to bude lepší na začátek. Tak, tady nám chybí akorát číslo.
Máme tři čísla, jedno nám chybí a víme, kolik přičítáme každou tou šipkou.
Tak zkus zjistit, kolik bude tady uprostřed. Co tam bude za číslo.
0:07:19
M 25: Tři.
0:07:20
Ex 26: A proč tam bude tři?
0:07:21
M 26: Protože to tady není.
0:07:23
Ex 27: Mhm... Tak tam zkus dopsat tu trojku. A teďko, třeba to nemusí být
pravda. Třeba tam může být pětka. Tak zkus zjistit, jestli... jestli ta trojka tam
opravdu patří.
(0:07:40) Tak a říkej, říkej jak přemýšlíš, říkej nahlas.
0:07:44
M 27: eee, to. Já přemýšlím tak, že já si to takhle spočítám. A pak přemýšlím,
jestli tam bude pětka, šestka, a pak už nevím.
0:07:55
Ex 28: Tak, a mohla by tam být ta pětka?
0:08:01
M 28: Mhm, mohla.
EVIDENCE
0:07:05
0:07:19
0:07:21
0:07:27
0:07:29
0:07:38
0:07:50
0:07:55

Ex 25: Ex předkládá úlohu, kde chybí číslo C, na které ukazuje. Dále ukazuje na
celou pavučinu a legendu.
M 25: M okamžitě říká správné řešení.
M 26: M ukazuje na pavučina a vysvětluje své řešení - mezi čísly 1 - 4 chybí
právě číslo 3.
M dopisuje C = 3.
Ex navádí Marka ke kontrole, tudíž i к objevení principu řešení logicky, nikoli
jen tipem.
M kontroluje správnost řešení, tužkou si ukazuje po úloze.
M ukazuje cestu od B k A, C, D.
Ex 28: Ex svou otázkou Marka zmátne.

KOMENTÁŘE, ANALÝZY
0:07:21
0:07:44

M 26: M se při řešení drží toho, co je mu dobře známé - postupka čísel 1 - 4.
M 27: M vysvětluje, že pouze zkouší dosazovat různá čísla. Evidentně si však
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všímá dráhy zelených šipek vedoucí od B až k D.
Fixaci na postupku čísel v legende u hodnot šipek jednotlivých barev dokládá
následující ukázka.
FRAGMENT č. 41, EXPERIMENT č. 4, ÚLOHA č. 4
PROTOKOL
(0:10:40)
0:10:41
0:10:46
0:10:51

Tak, jak jsi přišel na tohle?
M 38: Hm, protože tady, jako tady. Jedna, dva, tři. Jedna, dva, tři.
Ex 39: Hm, a sedí to i tady? Vychází to i takhle tady, v tý úloze??
M 39: Mhm!

KOMENTÁŘE, ANALÝZY
0:10:41

M 38: M je opět, i u legendy, fixován na postupku čísel. Zde byla chyba
experimentátora, že hodnoty šipek alespoň neproházel, aby nešly vzestupně.

Další ukázka je případem, kdy byl chlapec fixován na postupku čísel 1 - 4. Na
základě předchozí zkušenosti, kdy se v úlohách vyskytovala jen čísla 1 - 4, se nechal
nachytat. Hledané číslo В totiž bylo 5, nikoli 1.
FRAGMENT č. 42, EXPERIMENT č. 4, ÚLOHA č. 5
PROTOKOL
0:11:12
(0:11:33)
0:11:44
0:12:17

Ex 41: Tak, tady nám zase chybí jedno číslo. A pak musíme doplnit dvě šipky.
Tak a ještě mi řekni, jestli to vychází, jestli to tak je. Ukaž mi to na té úloze.
M 41: Zelená šip... Tady to vychází. Dva plus jedna, rovná se tři. Nebo tři plus
dva... rovná se tři.... Rovná se čtyři!
Ex 42: Mhm.

EVIDENCE
0:11:14
0:11:20

0:11:44
0:11:49
0:11:56
0:12:11
0:12:14
0:12:35
0:12:47

Ex ukazuje na B, a, ß.
M okamžitě chybně doplňuje číslo В = 1. Hned poté dopisuje hodnotu oranžové
šipky ß = 2. Číslo dvě píše opět odspodu. Následuje doplnění hodnoty zelené
šipky a = 1.
M 41: M chvíli přemýšlí a poté začne správnost řešení ověřovat. Ukazuje na a.
M výrazně nesouhlasně kroutí hlavou, podpírá si hlavu.
M ukazuje na e
M se zaráží nad číslem B, které dopsal. Vyslovuje 2 numerické chyby. Na
druhou se experimentátor tváři souhlasně ( 3 + 2 = 4)!!
M si při počítání dopomáhá prsty.
Ex poukazuje na chybu. Ukazuje na a.
M gumuje číslo В = 1 a přepisuje ho na číslo 5.

KOMENTÁŘE, ANALÝZY
0:11:20

V tuto chvíli jsem jako experimentátor měla obrovskou radost, že se Marek
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nachytal. O to větší, že úloha nebyla připravena ani předložena s tímto záměrem.
Radost nebyla samozřejmě škodolibá, ale z toho, že Marek si konečně uvědomí,
že se nemůže spoléhat jen na to, že v pavučině se vždy vyskytují jen čísla 1 - 4.
FRAGMENT č. 43, EXPERIMENT č. 5, ÚLOHA č. 1
PROTOKOL
0:00:11
0:00:14

T 1: Třeba od nejmenšího čísla do největšího?
Ex 2: Mhm, a co ty šipky tam? Má nějaký význam, že mají různou barvu, nebo
je to jenom tak.
0:00:25 T 2: Ta jednička je spojená s dvojkou, s trojkou a čtyřkou, protože jdou po sobě?
A zelený jsou proto, protože trojka a čtyřka je taky po sobě.
0:00:39 Ex 3: Trojka a čtyřka je po sobě, ale mezi nima je oranžová šipka, ne zelená.
Tak co ta zelená šipka, co ta bude znamenat? Podívej se ještě do toho horního
levého rohu, tady... (0:01:06) Napadá tě? Je tam nad tím nějaké čísílko...
0:01:13 T 3: Jako že to jsou dvě čísla, který jsou za sebou, ale jsou spojený zelenou
čárou.
EVIDENCE
0:00:25
0:00:29
0:00:41
0:00:51
0:01:11
0:01:13

T 2: Zde měl možná navázat experimentátorův dotaz, jak jsou čísla spojená
(šipkami stejné barvy).
T vyhledá oční kontakt experimentátora, potřebuje slyšet souhlas či nesouhlas.
Ex ukazuje na oranžovou šipku/(a = 1).
Ex ukazuje na legendu. Domnívám se, že až do tohoto okamžiku si Terezka
legendy patřící к pavučině nevšimla, nebojí nepřikládala váhu.
T přikyvuje, prohlíží si legendu a pavučinu.
T 3: Zde se T mýlí, stejně jako v předchozím tvrzení. Protože čísla, která jdou
po sobě nejsou spojené zelenou šipkou, nýbrž oranžovou, jak si správně všimla
dříve.

KOMENTÁŘE, ANALÝZY
0:00:11

5.4.8

T 1: T má pravdu, že v pavučině se vyskytují čísla, přičemž jsou spojené
šipkami tak, že od nejmenšího čísla směřují směrem k nej většímu.

Fixace čísla

Jedná se o jev, kdy žák správně vypočítá výsledek, avšak fixuje si číslo z výpočtu
natolik, že ho zapíše namísto správného výsledku. Případně i výpočet je chybný kvůli
výraznému fixování určitého čísla.
Ukázka dokládá fixaci čísla 3, které je jednak hodnotou oranžové šipky v legendě
nad hledanou hodnotou zelené šipky, jednak číslem С = 3, do kterého směřuje jedna ze
zelených šipek, podle které Marek zjistil její hodnotu. Z videozáznamu je zřejmé, že podle
tvaru chtěl Marek nejprve zapsat číslici 2, avšak fixace čísla 3 byla silnější.
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FRAGMENT č. 44, EXPERIMENT č. 4, ÚLOHA č. 8
PROTOKOL
0:19:00
(0:19:11)
0:19:13

Ex 58: Výborne. Так а со s tou zelenou šipkou?
Mhm, jak to, že je to tři?
M 58: Hm, protože to... eee, teda! Protože třeba jedna plus dva rovná se tři.
A... eee, jedna plus jedna rovná se dva. A jedna plus tři rovná se čtyři. A jedna
plus jedna rovná se čty... teda tři plus jedna rovná se čtyři. A dva plus jedna
rovná se tři.

EVIDENCE
0:19:07
0:19:13
0:19:18

M bere do ruky tužku a zapisuje chybně hodnotu zelené šipky dvě.
M 58: M si uvědomuje svou chybu. Pravděpodobně se jen přepsal.
M gumuje číslo 3 u hodnoty zelené šipky a zapisuje ß = 2.

KOMENTÁŘE, ANALÝZY
0:19:07

Z videozáznamu se domnívám, že podle tvaru čísla, které začal psát, chtěl
původně zapsat číslo 2. Nejspíš si ale zafixoval číslo 3, což je hodnota oranžové
šipky zapsané hned nad hodnotou zelené šipky, stejně jako číslo C, do kterého
ústí jedna ze zelených šipek.

Terezka si fixuje hodnotu čísla D = 4, které zapisuje i к hodnotě zelené šipky.
FRAGMENT č. 45, EXPERIMENT č. 5, ÚLOHA č. 8
PROTOKOL
0:19:45

T66: Takže. Dva...Jedna plus dva rovná se dva. Tři plus jedna rovná se čtyři.
Jedna plus tři rovná se... Takže tady by mohla bejt čtyřka. Na zelený. Sem.
0:20:11 Ex 67: Takže jedna plus čtyři jsou čtyři?
0:20:14 T 67: A tři plus jedna... minus jedna rovná se dva. Takže tady by byla jednička.
A teď bude to směřovat k tý trojce, šipka. Fialová.
EVIDENCE
0:20:06
0:20:11
0:20:11

T dopisuje mylnou hodnotu zelené šipky у = 4. Hodnotu dopisuje, aniž by si
mohla správnost své úvahy v pavučině zkontrolovat.
Hned poté T dopisuje D = 4.
Ex 67: T nereaguje na mou narážku, zda opravdu platí, že jedna plus tři jsou *
čtyři.

KOMENTÁŘE, ANALÝZY
0:20:11

Domnívám se, že zde je příčina chyby. Terezka byla v myšlení napřed.
Zafixovala si číslo D = 4, proto zapsala i hodnotu у = 4.

v"
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Terezka si fixuje číslo 4, které je sice číslem A, ale nikoli hodnotou zelené šipky.
FRAGMENT č. 46, EXPERIMENT č. 5, ÚLOHA č. 9
PROTOKOL
0:22:07

T 73: Tak třeba začnu tou fialovou šipkou. Tři mínus dva rovná se jedna. Takže
tady bude dva minus jedna. Takže zase fialovou, ale bude směřovat k tý
jedničce. Tak. A teď. Zkusím tu... Oranžová tam žádná není. Takže, zkusím tu
zelenou, takže když je tady, tak tři plus třeba jedna rovná se čtyři, minus tři
rovná se jedna. Zkusím tam napsat čtyřku. Sem taky. Trojku! Dvojku. Jedničku
vlastně. Tak, tři plus jednajsou čtyři a čtyři minus tři je... jsou jedna.

EVIDENCE
0:23:11
0:23:27

T zapisuje chybnou hodnotu zelené šipky a = 4, tuto hodnotu vzápětí mění na
trojku, dvojku, hned se ale opravuje a přepisuje číslo na správnou hodnotu a = 1.
T zapisuješ = 4.

KOMENTÁŘE, ANALÝZY
0:23:11

T si opět fixuje číslo 4, které je hledaným číslem A. Toto číslo však zapisuje i
к hodnotě zelené šipky, přestože před chvílí správně zjistila, že hodnota zelené
šipky je 1.

U následující ukázky se jedná o fixaci čísla 3. Číslo A vypočítala Anička pomocí
čísla В = З а růžové šipky a (y = 3). Tedy dvě trojky z výpočtu, které si Anička fixovala při
zapisování výsledku, čísla A.
FRAGMENT č. 47, EXPERIMENT č. 8, ÚLOHA č. 3
PROTOKOL
(0:10:59)
0:11:15
0:11:17
0:11:23
0:11:25
0:11:30

Dobře, takže tys hnedka doplnila takhle ty čísla. Jak jsi přišla na ty čísla, která
tam budou? Dokázala bys mi to říct?
A 28: Že byly ňáký tady.
Ex29: Mhm, mhm, a j ak j si poznala, které máš zrovna použít?
A 29: Že tam jsou i ty barvy šipek.
Ex 30: Mhm, mhm, takže jak jsi přišla přímo na tohle to číslo?
A 30: Že tři plus tři je tř... je šest.

EVIDENCE
0:10:27
0:10:55
0:11:15
0:11:28
0:11:30

A neodpovídá na otázku, ale rovnou řeší. Chybně zapisuje A- 3.
A zapisuje С = 5 a odvrací pohled na experimentátora.
A 28: A ukazuje rukou na legendu. Propojila si pavučinu s legendou, aniž by na
tuto skutečnost experimentátor poukázala, vysvětloval, co legenda znamená.
Ex ukazuje na A = 3.
A 30: A ukazuje na B, a. Anička si sama kontrolou odhaluje svou chybu, které
se dopustila. Automaticky bere do ruky tužku, gumuje číslo A = 3, avšak
fixované číslo píše znovu. Ihned po napsání si uvědomuje opětovnou chybu a
opravuje na A = 6.
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KOMENTÁŘE, ANALÝZY

0:10:27

5.4.9

A si fixovala číslo 3 - číslo 5 = 3, hodnotu růžové šipky y = 3 z výpočtu.

Alert

Alert, neboli „myšlenkový policajt", který hlídá správnost myšlení, je signál, který
vysílá informaci o nesprávném řešení, nesrovnalosti či neúplnosti.
Pro Marka bylo alertem hlasité přečtení numerické chyby.
FRAGMENT č. 48, EXPERIMENT č. 4, ÚLOHA č. 13
PROTOKOL
(0:33:51) .. .Takže dva plus tři rovná se pět a dva plus dva rovná se čtyři, pět plus jedna
rovná se čtyři.
0:34:03
Ex 72: Určitě?
0:34:06
M 72: Teda pět... Teda, no jo vlastně.
EVIDENCE
0:33:51
0:34:03
0:34:06

M říká nahlas své řešení.
M nahlas tlumočí numerickou chybu. (5 + 1 = 4).
M 72: M si uvědomuje chybu, které se dopustil.

KOMENTÁŘE, ANALÝZY
0:33:51
0:34:06

M byl již zoufalý. Začíná přeříkávat nahlas své řešení. Doufá, že mu
experimentátor pomůže.
M si uvědomuje numerickou chybu, které se dopustil až při hlasitém tlumočení
řešení.

Zde Terezku na chybu upozornila skutečnost, že si všimla, že čísla B i D jsou shodná.
FRAGMENT č. 49, EXPERIMENT č. 5, ÚLOHA č. 9
PROTOKOL
0:24:22

T 75: Takže dva minus jedna, plus jedna jsou tři. Takže jednička by to byla. Tři
plus jedna jsou čtyři. Ale čtyři minus jedna není jedna. Takže tady nemůže být
jednička. Tam musí bejt trojka. Tři. Tady bude jedna a tady bude čtyři. Takže,
hm, to zase nejde, takhle.

EVIDENCE
0:24:40
0:24:52
0:25:01
0:25:04

T gumuje D = 1 a opravuje na opět chybné D = 3.
T opět zapisuje hodnotu zelené šipky a = 1 a A = 4.
T si všímá nesmyslu, který napsala - čísla B i D jsou shodná 3. Situace ji však
rozesmála, rozhodně nefrustrovala nebo neodradila.
T gumuje £> = 3, Л = 4, a = 1.
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Alertem pro Aničku byla nesrovnalost mezi doplněnými hodnotami šipek přímo
v pavučině a jejím řešením, které předtím zapsala.
FRAGMENT č. 50, EXPERIMENT č. 8, ÚLOHA č. 2
PROTOKOL
(0:06:24)
0:06:26
0:06:28
(0:06:58)
0:07:02
0:07:02

0:07:18
0:07:19
0:07:31
0:07:32
0:08:01
0:08:02
0:08:17
0:08:18
0:08:38
0:08:39
(0:08:50)
0:08:54

Dobře. Proč jsi zvolila zrovna žlutou barvu?
A 18: Protože tam eště neni.
Ex 19: Protože tam eště není. Dobře, a ještě ňákou by jsi dokázala dokreslit,
ňákou šipku?
Tak já se tě zkusím zeptat, mezi dvojkou a trojkou máme zelenou šipku.
A 19: Mhm.
Ex 20: Co to teda bude znamenat? Když z dvojky jdeme na trojku a mezi
máme zelenou šipku. Jak jsme dostaly z čísla dvě číslo tři? Co jsme musely
přičíst?
A 20: Jedničku.
Ex 21: Výborně, a jak jsme se dostaly z trojky na čtyřku? Jak jsme dostaly
z čísla tři číslo čtyři?
A 21: Jedničku.
Ex 22: Zase jsme přičetly jedničku. Takže já to sem když tak dopíšu, abys to
viděla. Mhm, a jak jsme se dostaly z dvojky číslo čtyři?
A 22: Eště dvojku.
Ex 23: Že jsme přičetly dvojku. Správně. Tak a vrátíme se tady k tomu, cos
doplnila ty. Jak jsme dostaly z trojky pětku?
A 23: Zase dvojku.
Ex 24: Přičetly jsme dvojku. Dobře. Mhm, dokázala bys ještě nějakou šipku
tedy dokreslit?
A 24: Mhm.
Ex 25: Hm, tak můžeš začít klidně.
Výborně. Proč jsi si poopravila tu barvu?
A 25: Protože tady je, je dvojka a ta šipka je to... růžová.

EVIDENCE
0:06:17
0:07:00
0:07:20
0:07:29
0:07:35
0:07:52

A zakresluje žlutou šipku e s orientací k D.
Ex ukazuje na B, C, b.
Ex ukazuje na C, B, poté bere do ruky černou fixu.
Aničky pohled směřuje na experimentátora. Neví si rady.
Ex zapisuje к šipce b a d +1.
Aničky pohled se odvrací od úlohy, kouká před sebe. Tím pádem odvrací i svou
pozornost...
0:08:04 Ex zapisuje к šipce a +2.
0:08:15 Do místnosti vstupuje učitelka. Způsobeným hlukem se Anička nenechává
vyrušit.
0:08:21 Ex zapisuje к šipce e +2.
0:08:37 A opět odvrací zrak na experimentátora, usmívá se.
0:08:46 A opravuje žlutou šipku e na správnou růžovou.

KOMENTÁRE, ANALYZY
0:06:28

Ex 19: A zatím nevnímá spojitost mezi hodnotou šipky a její barvou. Barvu
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0:08:37
0:08:46

šipky volí zcela náhodně. Nemá však problém s orientací šipek.
A se pohledem jakoby táže, co s chybou, kterou udělala. Já ji však vyzývám, aby
pokračovala další šipkou. Ona si však správně opravuje svou chybu.
Překvapilo mě, že si opravila svou chybu, přestože jsem ji vyzývala к nakreslení
další šipky.

5 . 4 . 1 0 Symbol nula
„Záporná a kladná čísla jsou dva protilehlé světy. Jsou odděleny jediným číslem,
nulou. Ta, jak známo, patří к náročným objektům matematiky. Hlavní příčinu náročnosti
nuly lze formulovat pomocí tří tezí: 1. Nula nemá v představě žáka sémantické ukotvení. 2.
Nula, jako objekt aritmetické struktury, stojí izolovaně..." (Hejný, Novotná, Stehlíková,
2004, str. 340)
Symbol nula může tedy, především mladším dětem, velmi zkomplikovat situaci. Je to
zvláštní číslo, se kterým se zatím příliš často nesetkávají.
V této ukázce se Péťa domníval, že kolečko značící chybějící údaj označuje číslo
nula. Chybnou domněnku - číslo nula - si fixoval při řešení celé úlohy.
FRAGMENT č. 51, EXPERIMENT č. 3, ÚLOHA č. 4
PROTOKOL
0:08:30
0:08:32
0:08:39
0:08:42

P 50: Nula.
Ex 51: Proč myslíš, že nula?
P 51: Protože nula se píše jako takový kolečko.
Ex 52: Aha, tady jsem tě trošku zmátla, viď? Tak já ti poradím, že tady to
kolečko znamená jako volné políčko. To není jako nula, aleje to volné políčko,
kam máš něco doplnit, jo?
0:08:47 P52: Eh...
0:08:58 Ex 53: Tak, máš tam doplnit...
0:09:00 P 53: Pětku?
0:09:01 Ex 54: Proč pětku, jak jsi na ni přišel?
0:09:02 P 54: Protože tam bude trochu víc,... asi.
0:09:07 Ex 55: Jo, myslíš? A jak si to ověříš, jestli tam bude pětka?
0:09:11 P 55: No že to všechno spočítám a když ty příklady nebudou sedět, no tak eee...
tam to asi nebude sedět.
0:09:17 Ex 56: No tak si to zkus ověřit, jestli tam ta pětka sedí?
0:09:27 P 56: Tohle je... dobře,... zelená připočítává nulu, rovná se to čtyři... pořád se
to rovná... ne... tohle nechápu, asi si to takhle nebude.
0:09:55 Ex 57: Asi to nebude ta pětka, kterou jsi říkal, a co by tam tedy mohlo být?
0:09:59 P 57: Nevím.
0:10:00 Ex 58: Nevíš? Tak se na ten příklad ještě podívej, ty už jsi správně tady řek, že
máš jedničku, připočítám jedničku a dostanu dvojku. Tady mám dvojku...
0:10:14 P 58: To je tři, to je dvojka červená, to je čtyřka.
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0:09:21
0:10:28
0:10:30
0:10:33
0:10:35
0:10:37
0:10:41
0:10:41
0:10:42
0:10:51
0:10:52
0:11:00
0:11:17
0:11:20

Ex 59: To by taky sedělo a jak to tedy bude tady? Kolik tedy ta zelená šipka
připočítává?
P 59: Asi, zelená připočítává nula.
Ex 60: Nula? Tak jak bychom měli tady ten příklad?
P 60: Čtyři.
Ex 61: Jak bychom měli celý ten příklad? Jedna...
P61: Jedna plus nula.
Ex 62: Rovná se čtyři?
P 62: Tři.
Ex 63: Jo? Když ti ho takhle ten příklad napíšu... Když ti napíšu, jedna plus
nula rovná se čtyři...
P 63: To nebude jedna.
Ex 64: To asi nebude, viď? Tak jak by ten příklad moh vypadat, zkus si ho třeba
napsat.
P 64: Jedna... mí... mínus, mínus... Eeee, máte tady někde gumu? Ne tady, už ji
mám...
Ex 65: Máš? Gumuje? Jo.
P 65: Mínus jedna, jedna mínus jedna rovná se, rovná se nula.

EIVDENCE
0:08:31
0:08:32
0:08:46
0:09:00

P hned odpovídá.
Ex 51: Ex je překvapen a nechápe, jak Péťa přišel na nulu.
Ex ukazuje na zelenou šipku y s prázdným kolečkem nad ní.
P 53: P říká a vysvětluje své řešení, jeho pohled při tom směřuje na
experimentátora.
0:09:02 Péťovu úvahu si nedokážu vysvětlit, domnívám se, že zase jen hádá.
0:09:22 P ukazuje na D, kouká na hodnoty šipek a komentuje.
0:09:27 P 56: P přesně neví, co po něm experimentátor chce. Ověřuje správnost
nakreslených šipek, čísel. Prázdné kolečko opět zaměňuje s číslem nula.
0:10:00 Ex 58: Ex nemluví pravdu, on nic předtím neřekl, experimentátor se tím snaží
odbourat přetrvávající nedorozumění. Chce mu tím říct něco, co ho povzbudí.
0:10:07 Ex ukazuje na D,f, B, d.
0:10:23 Ex chce žáka navést na příklad, ukazuje na D.
0:10:40 P říká příklad, který se nerovná.
0:10:52 Ex přechází do jiné grafické podoby a příklad, který řekl píše na papír (1 + 0 =
4).
0:10:53 Když vidí Péťa příklad na papíře, je mu jasné, že řekl nesmysl.
0:11:01 P zapisuje příklad na papír, nejprve píše 1 +, pak + gumuje a píše - 1 = 0 .
KOMENTÁŘE, ANALÝZY
0:08:30

P 50: P si spletl číslo s kolečkem pro hodnotu šipky. V jeho vědomí nemá nula
ještě jasný grafický tvar, proto mohl kolečko považovat za nulu. V úloze se totiž
jiná nula nevyskytuje, tudíž si snadno může nakreslená kolečko představovat
jako 0. Příště by bylo vhodnější kreslit kolečko ne barevně, ale neutrální černou
barvou, případně nechat jen nad šipkou prázdný prostor.
0:09:11 P 55: P ví moc dobře, jak vypočítat/ověřit chybějící hodnotu zelené šipky y,
avšak přesto před analýzou pavučinu vycházel opět z postupky čísel. V pavučině
jsou čísla od 1 do 4, proto chce doplnit následující číslo, tedy 5 a vysvětluje to
tím, že tam musí být nějaké větší číslo. Číslo 5 jen tipoval.
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0:09:17
0:09:37
0:09:42
3:36:17

P zná a používá již mechanismus ověřování dle šipek, ten se naučil v předchozí
úloze.
P se opět vrací к mylné domněnce, že zelená šipka má hodnotu 0.
P nechápe, proč mu to nevychází, je to však kvůli v jeho mysli přetrvávající
nule. Stále je fixován na 0 - vidí ji v kolečku.
P hledá příklad, ve kterém by užil 0, na kterou je fixován - používá správný
příklad, který ale nesedí na situaci v pavučině.

Poslední ukázku přikládám spíše pro zajímavost. V tomto experimentu mě zaskočilo
velké udivení a překvapení Terezky nad přítomností čísla nula v pavučině.
FRAGMENT č. 52, EXPERIMENT č. 5, ÚLOHA č. 11
PROTOKOL
0:31:51

T 106: Takže, tady bude nula!

EVIDENCE
0:31:51 T 106: T je velmi překvapena a pobavena přítomností čísla nula v pavučině.
Ukazuje na B.
0:32:01 T zapisuje В = 0.

5 . 4 KVANTITATIVNÍ EXPERIMENT (experiment č. 11)
Do svého souboru jsem chtěla taktéž zařadit kvantitativní experiment. Ten jsem, jako
většinu ostatních experimentů, prováděla se žáky první třídy. Experiment bych však
považovalo za spíše nezdařený. Hlavní příčinu neúspěchu vidím v nedostatku času, kterým
byl celý experiment limitován (pouze 45 minut). Přibližně polovinu vyučovací hodiny mi
zabralo představení prostředí pavučin vzhledem k tomu, že žáci se s úlohami tohoto typu
setkali poprvé. Méně času pak zbylo na experiment samotný.
Žáci dostali příliš mnoho nových informací najednou, které nestihly vstřebat. Nebyl
dostatek času na nějaké dostatečné vysvětlování a ověřování pochopení.
Taktéž příliš mnoho úloh v kaskádě mohlo na některé děti působit negativně. Při
přípravě experimentu jsem se vůbec nezamýšlela nad velikostí předkládaných úloh. Pro
žáky první třídy by bývaly byly ideální dvě úlohy na formátu A4, nikoli všech patnáct úloh
na jednom listu papíru.
Experiment byl taktéž ovlivněn pomocí jednotlivým žákům mnou, HF a třídní
učitelkou, která byla ve třídě při experimentu přítomna. Taktéž jsem zaznamenala
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vzájemnou pomoc mezi žáky, kterou jsem se však nesnažila příliš eliminovat, a to
z důvodů negativního ovlivnění klimatu.
Většina žáků stihla vyřešit jen velmi málo úloh. V experimentu se vyskytly
nej různější jevy, mezi něž například patří: řešení celých úloh pouze jednou barvou
tužky/fixy; kreslení pouze čar, ne šipek; psaní číslic zrcadlově obráceně; řešení jen zcela
náhodné, nesprávné; vynechávání některých úloh a řešení následujících; velmi intenzivní
škrtání, gumování atd. Vyskytla se však i řešení velmi správná, bezchybná. Výsledky
postihují následující tabulky (tab. 5.2, 5.3 a 5.4)
Tab. 5.2: Úspěšnost žákovských řešeni

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Adam
Agáta
Alan
Alona
Anička
Dan
Dominik
Dominika
Eliška
Filip
Jonáš
Klára
Kuba
Magda
Marek
Natálie
Nikola
Sára
Šárka
Terezka

1
a
-

a
a
a
e
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
-

a

a

zcela správné

b

správné, neúplné

2
a
a
a
a
a
с
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
d
a*
a
a

3
a
с
с
d
с
d
с
а
b
с
-

с
а
d
с
а
с
а
d
d

4
а*
e
с*
с
а
с
а
а

5
а*
e
с*
с
а
с

6
b
e
f
d

7
a
c
d

8
b
f
c*

9
b
e
f"

f

d

f

-

a
a

a
a

b'
b'

c

f

e

10
-

b

úplné, ne zcela správné

d

úplné, chybné

e

neúplné, chybné

f

neúplné, ne zcela správné

13
b

14
a

15
b'

-

-

-

-

-

f

-

-

-

-

-

e

-

-

-

-

b'

-

-

-

-

-

-

а

-

b
с

d

-

а
b
с
-

с
e
а
а
с
e
с

с
а
а
а
с
e
с

c
-

-

d
e
c

neřešené
*

12
b

-

b' správné, nedodělané
с

11
a

další jev (pouze čáry namísto šipek, číslice psané zrcadlově...)
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Tab. 5.3: Úspěšnost řešení jednotlivých úloh
Úloha č.
Úspěšnost
a
b
b'
с
d
e
f

1

2

3

4

18

18

5
1

7
1

-

-

-

2

1
1

8
5

-

-

-

-

-

14

13

-

-

7

-

-

1

1

-

-

-

-

-

15
Celkem
61
9
1
4
28
11
10
6
19
170
-

-

-

-

-

3

1

-

5
6
7
8 9 10 11 12
Zastoupení v jednotlivých úlohách
6
3 2
1
1
1
1
1
1 1
1
2
7
2
2
1
3
2
2
2
2
1
2
2
1
1
4 10 13 13 14 18 17 19
-

2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

19

-

19

Tab. 5.4: Vyhodnocení problematických jevů

Ús.
bl
b2
b3
b4
b'l
b'2
b'3
b'4
cl
c2
c3
c4
dl
d2
d3
d4
el
e2
e3
e4
П
n
ß
f4

9 10 11
Úloha č. I 1 2 3 4
5
6 7 | 8
Chybí/
Zastoupení v jednotlivých úlohách
chybné
1
1
3
číslo
1
1
1
2
hodnota
1
1
barva
3
2
1
1
orientace
číslo
1
hodnota
1
barva
1
1
orientace
1
1
7
1 8 4
2
číslo
3
2
hodnota
barva
1
2 1
orientace
1 5
3
číslo
3
hodnota
2
barva
2
orientace
0/3
0/2
0/2
0/2
číslo
0/1
3
2
2
hodnota
2
1
barva
0/2
1
orientace
0/2
1
0/2
číslo
1
0/1
2
hodnota
1
barva
1/1 0/1
1
orientace
1
1
1
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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3

x/y - parametr je zakreslen nebo zapsán, ale chybně (př.: 0/3 - hodnota šipky je 3x
doplněna, ale pokaždé chybně; 1/2 - orientace šipky jednou chyběla, 2x byla zapsána
chybně)
x - parametr chybí
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Na základě souvislosti tématu naší diplomové práce a zaměření učiva semináře
Didaktiky matematiky III (pavučiny jako takové a provádění experimentů) nás školitel na
jaře 2008 požádal, zda bychom pro své spolužáky připravily společně s HF vystoupení,
kde bychom interaktivní formou prezentovaly ukázku jednoho z našich experimentů.
Našim vystoupením postupně ve všech čtyřech paralelních seminářích (ve dvou
seminářích 8. 4., po jednom semináři 16. a 23. 4. 2008) předcházela dlouhá příprava.
Nejprve jsme provedly aposteriori analýzu jednoho z prvních experimentů pavučinových
úloh pyramidového typu se žákyní 4. třídy, ze které jsme následně vybraly nejzásadnější a
nejzajímavější jevy, o kterých bychom chtěly v seminářích hovořit (klima, přístup
experimentátora, chyby ve vedení experimentu, myšlenkové procesy žáka, způsob jeho
vyjadřování, vliv hluku/skoku do řeči na žáka atd.). Musely jsme si zapsat přesné časy, kdy
videonahrávku zastavíme a budeme pokračovat otázkou na daný jev nebo situaci.
Další částí naší přípravy byl scénář výstupu. V něm jsme si krok po kroku připravily,
jak uvedeme prostředí pavučin, nej základnější pravidla a strategie řešení; stejně jako
důležitá pravidla přípravy, samotného průběhu a následné analýzy experimentu. Do úvodu
výstupu jsme začlenily i naše první zkušenosti s experimentováním, pocity, dojmy,
neúspěchy, přetrvávající otázky a další.
Když bych měla srovnat své pocity z jednotlivých seminářů, musela bych za ten
nezdařilejší a nejvíce pozitivně vnímaný uvést první ze všech. Přestože naše nervozita byla
právě při výstupu v prvním semináři největší a naše zkušenosti s přednášením, vedením
semináře nejmenší, klima bylo nej pozitivnější, spolupráce účastníků a naše nasazení
největší.
Výsledkem každého ze seminářů byly zajímavé odpovědi na naše otázky (některé
jsou zpracované statisticky), zajímavé nápady, podněty a impulsy, které jsou zaznamenány
v tabulce 6.1.
Pokračováním našeho vystoupení v seminářích byla účast na konferenci Dva dny
s didaktikou matematiky 2009 (19. - 20. 2. 2009), kde jsme opět společně s HF vystoupily
20. 2. 2009 v hodinové pracovní dílně pod názvem Videozáznam procesu řešení úloh
„z Pavučin". Toto vystoupení pro nás bylo, stejně jako výstupy v seminářích, velkou a
přínosnou zkušeností.
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Tabulka 6.1: Analýza experimentů s odpověďmi posluchačů
VSTUP
ČAS

1.
0:00:12

OTÁZKY

KOMENTÁŘE,
ANALÝZY

. Jak hodnotíte klima?

• Klima experimentu
není zcela uvolněné,
tázání experimentátora
je příliš rychlé,
naléhavé.

• Pozitivní, naléhavé.

• Považujete zvolený
postup (začít se
vzorovou vyřešenou
úlohou) pro začátek
experimentu za
vhodný?

• Pro žáka 4. třídy tento
postup může být
vhodný, problémem
by mohl být u žáka
nižšího ročníku.

• Je to motivační, žák si na to
musí přijít sám, odpovídá to
konstruktivistickému pojetí
výuky.

. Co si myslíte o práci
s chybou
experimentátora?

• Přiznání chyby
učitelem/
experimentátorem j e
dobré, je však možno
s chybou záměrně
pracovat a nechat žáka
samotného objevit a
opravit chybu.

• Na Kristýnce je vidět váhání,
chybu možná objevila /
experimentátor mohl nechat
Kristýnku na chybu přijít, ale
mohlo by ji to zmást / chybou
experimentátor upozornil na
důležitost směru šipky.

ODPOVĚDI POSLUCHAČŮ

i

0:02:24

2.

• Experimentátor
. Co tady nebylo
vstoupil Kristýnce
v pořádku z hlediska
do řeči.
experimentátora??

0:02:24
0:03:17

3.
0:03:17

• Co by to mohlo
způsobit?

• Jak hodnotíte
• Odpovídá tak, jak chce
verbální vyjadřování
experimentátor slyšet.
Kristýnky?

0:03:41
4.
0:03:41
0:04:27
5.
0:04:27
0:05:234

• Skok do řeči může
způsobit přerušení
myšlenkových procesů
žáka.

• O čem svědčí
Kristýnčin způsob
zakreslování šipek?

• Pečlivě spojuje
jednotlivě body pečlivost,
soustředěnost apod.

• Co zde nebylo
v pořádku?
• Co byste udělali na
místě
experimentátora
Vy?

• Přerušení.

• Ztrátu myšlenky.

• Velmi dobré / vysoká úroveň.

• Je pečlivá.

•

• Oprava šipky je zde
provedena direktivně.
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j

-

• To samé.
• Zajímavý postřeh: Kristýnka
nezměnila číslo, ale barvu
šipky. To svědčí o vhledu do
úlohy.

j
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6.
0:05:23

• Co udělá Kristýnka
teď?

• Doplní hodnotu zelené
šipky.

05:50

7.
0:05:50
0:06:28

8.
0:06:28
0:07:44

9.
0:07:44
0:08:00
10.
0:08:00

0:10:36
12.
0:10:36
0:10:47
13.
0:10:47
0:11:10

14.
0:11:10
0:12:42

9
24
11
18

• O čem může svědčit
Kristýnčino
vyjádření: „Tady
mám 1 na zelené
šipce."?

• Neztotožnění hodnoty
šipky s šipkou neboje
to jen otázka jazyka.

• Předložka „na" odpovídá
grafické podobě, číslo opravdu
„leží na šipce".

• Ovlivnil hluk
soustředění
Kristýnky?

• Neovlivnil, je hluboce
soustředěna na svou
práci.

• Neovlivnil, soustředí se pouze
na řešení úlohy.

• Co by to mohlo
způsobit u jiného
dítěte?

• Skok do řeči může
způsobit přerušení
myšlenkových procesů
žáka.

• Vyrušení, ztrátu myšlenky,
nesoustředěnost.

• O čem svědčí její
postup s určením
hodnoty fialové
šipky?

• O koncepčnosti jejího
myšlení nabyté
z předchozích
zkušeností.

• Na základě zkušenosti
z předchozích úloh, kdy
hodnoty šipek byly vždy 1, 2, 3,
není pro Kristýnku problém
uhodnout, jaká bude hodnota
fialové šipky.

• Odkud Kristýnka
začne úlohu řešit?

• Od čísla C.

0:09:08
11.
0:09:08

• Doplní hodnotu
fialové šipky.
• Doplní hodnotu
zelené šipky.
• Doplní hodnotu
oranžové šipky.
• Doplní hodnoty
všech šipek.

. Co se v Kristýnčině
vyjadřování objevilo • Výraz: „přičtu".
poprvé?

• Doplněním čísla C.

29

• Doplněním čísla В
• díky šipce/
• díky šipce a.

11
5
7

•

-

• Proč experimentátor
skočil Kristýnce do
řeči?

• Používá slova
experimentátora:
„Tady si to můžu
zkontrolovat."
• Protože chtěl
Kristýnku, které to
výborně šlo, trošku
zmást.

• Co soudíte o
vyjádření: „cílový
bod"?

• Pravděpodobnějde o
špatné vyjádření
slovního spojení
„výchozí bod".

• Je to jen přeřeknutí, mínila
výchozí bod / považuje bod za
cílový, protože do něj směřují
všechny šipky.

• O čem svědčí její
postup a vyjádření?

• Svědčí o
systematičnosti, volí
strategii.

• Orientace v úloze.

• Upozornění.
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•

-

• Chtěl žákyni zmást, vyzkoušet,
jak nad úlohou přemýšlí.
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• Co se u Kristýnky
odehrává?

15.
0:12:42

• Přemýšlí,
neexperimentuje.

• Jak byste
postupovali Vy?

0:13:24

• V čem spočívá
obtížnost úlohy?

• Obtížnost úlohy
spočívá v uvědomění
si principu sčítání
šipek.

• Přemýšlí, je to náročná úloha /
neví, jak pokračovat / čeká na
nápovědu.
• Doplněním hodnoty
20
fialové šipky, pak zelené.
• Doplněním hodnoty zelené
5
šipky.
• Doplněním hodnoty
červené a zelené šipky - 2 2
zelené šipky = 1 červená.
• Doplněním čísla C (pokus- 2
omyl)
• číslo 2.
7
• číslo 3.
2
• Doplněním čísla B na
základě pochopení sčítání 4
zelených šipek.
• Málo zadaných čísel / musí
pochopit sčítání šipek.
• -

• Jakou byste navrhli
reedukační úlohu?

• KONEC, víc se v seminářích
nestihlo.

ч
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ZÁVĚR

ZÁVĚR
Cílem diplomové práce bylo vytvořit komplexní obraz matematického prostředí
Pavučiny. Domnívám se, že se podařilo vytvořit poměrně rozsáhlou strukturu zákonitostí,
jimiž se pavučiny řídí, podobně jako nejrůznější variace úloh a systém označování
pavučinových úloh pyramidového typu s právě třemi různými barvami šipek. V části
didaktického vymezení prostředí byla taktéž shrnuta široká škála jevů, které ovlivňují
náročnost úloh.
Dalším cílem práce byla analýza experimentů a myšlenkových postupů žáků, které
mi přinesly hlubší porozumění prostředí pavučin i myšlení žáků, a jež jsou podrobně
zpracovány v kapitole 5.4 Zajímavé jevy z experimentů a v přílohách 1 - 6.
Psaní samotné práce i experimentům však předcházely hodiny mého vlastního
objevování možností pavučin, jejich zákonitostí a strategií řešení. V této fázi jsem se ocitla
v roli tápajícího dítěte, která byla pro mou pozdější roli experimentátora velmi přínosná.
Po probádání prostředí pavučin jsem začala provádět experimenty s dětmi 1. stupně
ZŠ, přičemž jsem se zpočátku dopouštěla mnohých chyb. Ze svých zkušeností jsem se
však mnohému naučila, takže postupem času jsem do experimentů již tolik nezasahovala,
nepřistupovala к dítěti autoritativně, kladla jsme efektivní otázky, jednala se žákem
v duchu konstruktivismu atd. Jsem si jistá, že experimenty pro mě osobně znamenaly asi
největší přínos. Pomohly mi porozumět žákovi, stejně jako jeho myšlenkový procesům i
jejich příčinám, naučily mě komunikovat se žákem a všímat si zdánlivě nedůležitých jevů.
Experimenty pro mě taktéž byly tou nej lepší zpětnou vazbou. Ukázaly nedostatky
v gradování kaskády, komunikaci, klimatu a přiměly mě vymýšlet reedukační a
alternativní úlohy.
Důležitým obohacením celého výzkumu a průběhu práce byly průběžné konzultace,
reflexe a konfrontace se školitelem a HF, které přinesly mnohé poznatky, nápady a
podněty. Pozitivem shledávám také studium odborné literatury (především autora
Hejného), která přinesla mnohé poznatky a byla zdrojem informací a podnětů při psaní
diplomové práce, ale i pro mou budoucí učitelskou práci.
Velkou zkušeností pro mě byl výstup v seminářích Didaktiky matematiky III i účast
na konferenci Dva dny s didaktikou matematiky 2009 v Praze. Vyzkoušela jsem si
přednášet o daném tématu před známými i cizími lidmi, vést debatu, reagovat na dotazy a
podobně.
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ZÁVĚR
Prostředí Pavučiny mě natolik nadchlo a zdá se mi natolik podnětné, motivující a
využitelné, že jsem si zajistila výrobu didaktické pomůcky - modelu pavučiny, kterou budu
moci využít ve svém budoucím učitelském povolání.
Doufám, že další příležitost pro využití pavučin a objevování jejich dalších možností,
pravidel, strategií a alternativ se mi naskytne při Souvislé pedagogické praxi II v letním
semestru a poté i v mé učitelské praxi. Stejně tak doufám, že bezmála dva roky trvající
výzkum týkající se prostředí pavučin, který zaznamenává diplomová práce, nebyl přínosem
pouze pro mě, ale stane se inspirací, východiskem, případně i zdrojem informací pro další
studenty - budoucí učitele.
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PŘÍLOHA 1 EXPERIMENT č. 3

Příloha 1.1 Kaskáda úloh č. 3 - Péťa (3. třída, 21.11. 2007)
l.vzor

_
©

_

§

2

§
/д ©'
®

Ä

/ Д ® л®д -»•
А
® — §
0 C—® §
4
' ©
§5 Ä
*
&
Q
/Á\ Q / © \ ^
/
(4) \
—>

rV©
©<
©
7

о

/©

\

H
§
^

А

Q

8. chyba
v zadání ŕ 4 )

3 :

9

/®\
/®\

A

S
_
Ж
^
/А
3 ЛоЛ
А
®"--TD Q
И-

13

3

'

©

A Q \

§

9

s

§
°
§

§

^

12

10

®
%

•

4

1

'

®

§

о
У
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Příloha lě2 Rozbor exp. č. 3 (Péťa -1. třída; 21.11. 2007)

ÚLOHA č. 1
PROTOKOL
0:00:05

Experimentátor 1: Já ti tady dám první... úlohu, taje vypočítaná, zkus se na ni
podívat a zkus mi řikat, co tě к ní napadá, co myslíš, že se tam dělá v té úloze,
jak to tam funguje všechno.

0:00:23

Péťa 1: Jo, že například jednička je... ne... že trojka, ne... trojka jde к dvojce,
dvojce, dvojka jde к jedničce a eh... jednička jde к dvojce... trojka jde k v tr
ne, jednička jde к dvojce, trojka jde k... eh... troj... ne, jednička jde к dvojce,
dvoj ca j de, dvoj, dvoj...

0:00:57

Ex 2: Dvojka.

0:00:57

P 2: Dvojka jde к trojce a trojka jde к čtyřce... aha, to bude nějaký bludiště.

0:01:05

Ex 3: Mhm, a proč jsi vybral zrovna tuhle cestu? Podle čeho? Podle čeho jsi
vybral zrovna tuhle cestu?

0:01:10

P 3: Podle čísel.

0:01:12

Ex 4: A proč jsi neřek třeba takhle, jednička j de к trojce, trojka jde к čtyřce...?

0:01:17

P 4 : Protože by to nešlo podle pořadí.

0:01:21

Ex 5: Podle pořadí, hm

0:01:31

P 5: Ukazují na čísla.

0:01:33

Ex 6: Ukazují na čísla, hm. A záleží na barvě té šipky?

0:01:39

P 6: Asi ne... asi jo...

0:01:42

Ex 7: Hm, zkus se taky podívat tady vedle, to je taková nápověda, co by to asi
mohlo znamenat?

0:01:54

P 7: Jednička je zelená, dvojka, dvojka je červená, trojka je modrá... Nevim.

0:02:02

Ex 8: No, to jsi správně řek, že jednička je zelená, dvojka červená, trojka modrá.
A zkus se podívat teďka tady na tu pavučinku... a jak tam ty šipky, jak tam ty
šipky jsou, co by mohly znamenat?

0:02:19

P 8: Nevim.

0:02:20

Ex 9: Nevíš? Tak se zkus podívat třeba tady, a ty jsi mi řikal: jednička jde
к dvojce, a mezi jedničkou a dvojkou je jaká šipka?

0:02:29

P 9: Zelená.

0:02:30

Ex 10: Zelená. A ty jsi řikal, kolik zelená je.

0:02:32

P 10: Jedna.

0:02:34

Ex 11: Tak co by to mohlo znamenat?

0:02:36

P 11: Že jedna jde к dvojce, a trojce..., trojka jde, ne., dvojka jde к trojce a
čtyřka jde k..., vlastně troj k a j de к čtyřce.

0:02:47

Ex 12: Hm, a co ta zelená šipka mezi tim? Tam máš, že jo, všude tu zelenou

A zkus se podívat ještě, ještě co tam dělají ty šipky.
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šipku, tak co by ta zelená šipka tam mohla znamenat?
0:02:56

P 12: To nevim.

0:02:57

Ex 13: Nevíš, tak se podíváme na tu červenou. Hele, kde máš červenou šipku,
mezi kterými čísly?

0:03:02

P 13: Mezi jedničkou a trojkou a mezi dvojkou a čtyřkou, jo...

0:03:08

Ex 14: No, co tě napadlo?

0:03:10

P 14 : Že například příklad...

0:03:11

Ex 15: No...

0:03:12

P 15: Příklad jedna plus tři eee... a potom jde, jde tohle к čtyřce, jako že se to
rovná...

0:03:22

Ex 16: Tak jaký by si ten příklad dal, když máš dvojka, červená šipka...

0:03:27

P 16: Dva plus dva rovná se čtyři.

0:03:30

Ex 17: No, to by vycházelo, a jak jsi přišel na to, že к dvojce budeš přičítat
dvojku?

0:03:35

P 17: Protože tady už to číslo, jako ten výpočet, například, a tady je dvoj... ne...
jsem přišel na to, že dvoj... čtyř..., vlastně dva plus dva rovná se čtyři.

0:03:52

Ex 18: Mhm, a ta červená šipka tam tedy znamená co?

0:03:55

P 18: Že, že... se to rovná čtyři.

0:03:59

Ex 19: Myslíš? A tady máš nápovědu, že červená šipka je dvě... Ty jsi na to
přišel dobře, jenom., jenom mi...

0:04:08

P 19: Jo, že jako... že znásobuješ tu dvojku dvakrát?

0:04:13

Ex 20: Myslíš že ji znásobuješ, ty už umíš násobit?

0:04:15

P 20: Eee, ano.

0:04:17

Ex 21: Jo, ty už umíš násobit? No to jsi šikovnej, tak já ti poradím, je to
jednodušší než násobení. Co je jednodušší než násobení?

0:04:26

P 21: Plus a mínus.

0:04:28

Ex 22: No, a co myslíš, že tedy by to mohlo bejt? Myslíš že to bude plus nebo
mínus? Když jdeš z dvojky ke čtyřce.

0:04:33

P 22: Plus. Plus.

0:04:39

Ex 23: Plus. A sedí ti to teda?

0:04:42

P 23: Ano.

0:04:42

Ex 24: Tak to zkus třeba na té modré šipce.

0:04:47

P 24: Jedna... plus tři

0:04:53

Ex 25: Se rovná...

0:04:54

P 25: Čtyři.

0:04:56 Ex 26: A kde jsi přišel na tu trojku? Tu jsi odhadnul, nebo ji tam máš někde
ч napovězenou?
0:04:59

P 26: Odhadnul.
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0:05:01

Ex 27: Tu jsi odhadnul. A máš ji tam opravdu?

0:05:04

P 27: Když modrá říká, že tam dám trojku?

0:05:08

Ex 28: Mhm, takže myslíš, že už chápeš, jo, jak to v té pavučince chodí?

0:05:10

P 28:Jo.

0:05:13

Ex 29: Tak to vyzkoušíme na úloze.

EVIDENCE
0:00:23

P 1: Přestože je pro Péťu očividně velmi obtížné se v situaci zorientovat, hned se
snaží vymýšlet nějaké strategie.

0:00:25

P ukazuje na A = 1.

0:00:32

P ukazuje na В = 3, pak С = 2, A = 1.

0:00:44

P neví odkud má začít, zkouší různá čísla.

0:00:46

P se často přeříkává a zadrhává.

0:00:52

P ukazuje na čísla, která jdou za sebou.

0:01:04

P s překvapením a radostí tipuje, že to bude nějaké bludiště.

0:01:07

Ex ukazuje na dráhu čísel A, C, B, D.

0:01:13
0:01:45

Ex ukazuje na A, B, D.
Ex si je vědom, že žák neregistruje souvislost mezi pavučinou a legendou, proto
ukazuje na hodnoty šipek.

0:01:55

P přemýšlí, opakuje si barvy a hodnoty šipek.

0:02:08

Ex ukazuje na pavučinu.

0:02:22

Ex se snaží napovědět, ukazuje na A, C.

0:02:39

Péťův pohled směřuje к experimentátorovi, očekává zpětnou vazbu.

0:02:49
0:03:00

Ex ukazuje na f , pak na b, d, f .
Ex chce ukazovat, kde jsou v pavučině červené šipky. Pak ale svůj pohyb
zastavuje a vyžaduje to po žákovi. Nechává ho aktivně se zapojit.

0:03:05

P ukazuje na a, e.

0:03:09

Je překvapivé mě, že Péťa již vidí v pavučinách příklady.

0:03:20

P ukazuje na C, e, D.

0:03:25

Ex ukazuje na C,e, D.

0:03:29

P ukazuje na D, e.

0:03:32

Ex ukazuje na C.

0:03:54

Ex ukazuje na e.

0:04:01

Ex ukazuj e na hodnotu šipky ß.

0:04:11 P přichází s nápadem násobení, což experimentátora velmi překvapí (ještě navíc,
když uvede správný příklad na násobení).
0:04:17

Ex neví, jak ze situace ven, tak Péťovi napovídá.
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0:04:43

Ex ukazuje na c.

0:04:47

P ukazuje na A, c, D, ale nekouká se na šipky s hodnotami nalevo.

0:05:04

Ex ukazuje na y.

KOMENTÁŘE, ANALÝZY
pavučiny je potřeba kreslit daleko větší, aby byly na kameře lépe vidět. Taktéž jsou
od sebe jen velmi těžko rozlišitelné barvy zelená a modrá.
0:00:19

Instrukce jsou pro žáka první třídy příliš neinstruktivní. Efektivnější by bylo
začít úlohu zcela jiného typu - „hadi". Nebo již u první úlohy vynechat nějaký
parametr, který by měl žák podle vzoru ostatních parametrů doplnit.

0:00:52

P začíná tím, co z n á - j a k jdou čísla 1, 2, 3, 4 po sobě, a v tom hledá systém.

0:01:07

Ex navádí řešitele na něco, co v jeho mysli ještě není, nesetkal se s tím.

0:01:12

Žák zdůvodňuje, proč volil cestu zelených šipek. Je totiž podle pořadí, což je
něco, s čím má žák 1. třídy nejlepší zkušenosti, něco, co bezpečně zná. Jeho
myšlení je stále procesuálni.

0:01:37

P si doposud nevšiml souvislosti mezi pavučinou a legendou na levé straně
papíru. Nespojuje nijak šipky, u nichž vidí čísla, s šipkami, které se nachází
v pavučině, nedokáže je zatím dát dohromady a vydedukovat princip pavučiny.
Hodnoty šipek nalevo jsou pro něj kódem, který neumí používat.

0:01:52

Žák ani po nápovědě nevidí souvislost mezi barvami šipek a jejich hodnotami.

0:02:47

Řadu čísel 1 - 4 ještě nevidí jako čísla, která mají rozestup 1.

0:03:16

V první chvíli to vypadá, že Péťa na systém šipek přišel. Pozdější vysvětlení
ovšem osvětluje, že jen správně odhadl, dopočítal, že к číslu dvě musím přičíst
dvě, abych dostala čtyři.

0:03:59

P stále neví, co šipka znamená, podle jeho předchozích úvah usoudil, že šipka
znamená rovná se.

0:04:09

К velkému překvapení se Péťa zmiňuje o násobení. Zřejmě již neví, jak na to,
tak zkouší něco nového. Pravda je, že jeho úvaha o násobení čísla 2 by vedla
v tomto případě opravdu к výsledku 4.

0:05:06

Po nápovědě dokáže správně určit, že šipka bude přičítat tolik, kolik určuje
legenda.

0:05:11 Namísto otázky, zda Péťa již chápe princip pavučiny, se měl experimentátor
zeptat na vtah dalších dvou čísel v pavučině. To by mu poskytlo lepší zpětnou
vazbu.

ÚLOHA č. 2
PROTOKOL
0:05:16

Ex 29: Tak, tady už musíš něco doplnit, co musíš doplnit?

0:05:23

P 29: Čtyřku, sem.
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0:05:24

Ex 30: A jak jsi přišel na čtyřku?... Takhle rychle?

0:05:29

P 30: Protože by ten příklad jinak nemohl jinak být?

0:05:32

Ex 31: A jak to?

0:05:34

P 31: Protože jsem si spočítal ty čísla...

0:05:37

Ex 32: Aha, takže ty jsi si spočítal jedna, dva, tři, čtyři a chybí nám tam čtyřka,
tak jsi zkusil čtyřku. No a jak si to ověříš, že ti tam opravdu sedí čtyřka, podle
těch šipek, protože tam třeba může být úplně něco jiného, ten příklad nemusí být
jenom jedna, dva, tři, čtyři.

0:05:54

P 32: Jo protože jedna plus tři, protože tady je modrá čára, rovná se čtyři.

0:06:01

Ex 33: Mhm, no, to by sedělo, že jo, a když se podíváš na tu zelenou šipku, bude
ti to taky sedět? Když se podíváš tady, od trojky zelená šipka, taky ti tam ta
čtyřka vyjde?

0:06:14

P 33: Jo.

0:06:15

Ex 34: Jo a červená šipka ti tam taky vyjde?

0:06:19

P 34: Ano.

0:06:20

Ex 35: Takže myslíš, že to opravdu je čtyřka.

0:06:21

P 36: Ano.

0:06:22

Ex 37: Tak ji tam napiš. Tak, výborně, děkuju.

EVIDENCE
0:05:16 Ex 29: Ex aktivně zapojuje Péťu do rozhovoru.
0:05:24 P ukazuje na В a bez delšího přemýšlení správně odpovídá, jaké je chybějící
číslo B.
0:05:24 Je zřejmé, že žák číslo 4 jen odhadl. V předchozí úloze byla čtyřka přítomná, zde
je nevidí.
0:05:37 Ex 32: Ex se snaží odpovědět za Péťu, vystihnout to, co má na mysli a neumí
vysvětlit.
0:05:53

P ukazuje na A, a a její hodnotu у vlevo a na B, které má doplnit.

0:06:02

P pojmenovává šipku čárou.

0:06:09

Ex ověřuje pochopení principu fungování pavučiny, proto se ptá i na jiný důkaz..
Ukazuje na C, d.

0:06:25

P dopisuje 5 = 4.

KOMENTÁŘE, ANALÝZY
0:05:24

Aby byla úloha kompletní (stejně jako předchozí vzorová), musí Péťa doplnit
chybějící číslo В: Je stále fixován na postupku čísel 1 - 4, tak, jak jdou čísla za
sebou.

v'
0:05:54 P 32: P dokáže po nápovědě doplněné číslo odůvodnit pomocí šipek a jejich
hodnot.
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ÚLOHA č. 3
PROTOKOL
0:06:30

Ex 37: Tak, já ti dám ti další, tady taky budeme doplňovat jedno číslo, ale zase
třeba jiné.

0:06:36

P 37: Já vím.

0:06:37

Ex 38: Už zase víš? Jaký si myslíš?

0:06:39

P 38: Trojka.

0:06:40

Ex 39: Trojku, a zkus mi teda povědět, proč by tam měla být právě trojka.

0:06:43

P 39: Protože tady vidím jedna, dva, tři a tady není...

0:06:49

Ex 40: Hm, a podle těch šipek? Zkus se podívat, jestli ty šipky tě nematou.

0:06:53

P 41: Jedna... zase to připočítávám dvojku, vyšlo to... počkej... jedna... jo,
vyšlo by mi to
ze zelenou... vyšlo by mi to i s modrou...., s červenou...

0:07:16

Ex 42: Ale červenou máme tady, že jo?

0:07:18

P 42: Tak by mi to vyšlo, trojka.

0:07:20

Ex 43: A vyšlo by ti to tady? Když by sis tady napsal trojku, když tak si ji tam
napiš. Vychází ti to, že z trojky přes modrou se dostaneš ke čtyřce, jak by
vypadal ten příklad?

0:07:43

P 43: No to by znamenalo, že by to bylo 7.

0:07:47

Ex 44: Sedm? A jak by ten příklad byl, povíš mi ho?

0:07:51

P 44: Něco bysme museli škrtnout a něco tam jinýho napsat.

0:07:54

Ex 45: Myslíš?

0:07:55

P 45: Jo.

0:07:56

Ex 46: A jak myslíš že by ten příklad byl, aby tam vyšlo sedům?

0:07:59

P 46: Sedům?

0:08:00

Ex 47: No ty jsi říkal, že by tam bylo sedům.

0:08:02

P 47: No kdyby... modrá připočítala jedničku, takže trojky, jo vyšlo by mi to.

0:08:09

Ex 48: Vyšlo by ti to. A jak ten příklad teda bude vypadat?

0:08:12

P 48: Takže tři plus jedna, rovná se čtyři.

0:08:16

Ex 49: Výborně, takže tam ta trojka asi sedí, viď?

0:08:17

P 49: Jo.

0:08:18

Ex 50: Výborně, jsi šikovnej.

EVIDENCE
0:06:36

P 37: P se usmívá a prohlašuje, že ví.

0:06:44

P ukazuje na C, A, B, D.

0:06:49

Ex chce, aby P ukázal, jak si číslo 3 ověří pomocí šipek v pavučině.
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0:06:53

P ukazuje jednotlivé cesty - C, e / A, c, přitom střídavě kouká na pavučinu a
legendu.

0:07:17

Ex ukazuje na d, D.

0:07:26

P dopisuje D = 3.

0:07:46

Je překvapivý Péťův přesun z 3 na 7.

0:07:47

Ex 44: Z experimentátorovi intonace je zřejmé, že číslo sedm není správným
výsledkem.

0:08:02

P 47: P se s radostí ujišťuje o svém původním výpočtu.

0:08:17

Ex má radost ze zdárného vyřešení úlohy.

KOMENTÁŘE, ANALÝZY
0:06:36

P 37: P se stále drží postupky čísel. Chybějící číslo zprvu odhaduje podle toho,
které mu v postupce chybí.

0:06:53

P 41: P Dokáže zdůvodnit pomocí šipek své tvrzení.

0:07:20

Ex mate žáka tím, že po něm chce vysvětlit něco, co on zcela přesně nevidí.

0j07:46

P je zmatený šipkou, která z prázdného kolečka vychází, to způsobuje, že
zapomíná na princip šipek a jejich hodnot a zmiňuje jako výsledek číslo 7. Číslo
7 mohl dostat součtem obou čísel B a D, které spojuje modrá šipka.

0:07:51

P 44: Nevím, co tím Péťa myslel - myslím si, že si uvědomuje, že by tam číslo 7
nesedělo.

0:08:02

P 47: P poté, co se na situaci znovu detailně podíval, se ujistil se o tom, že
hledané číslo je opravdu 3.

ÚLOHA č. 4
PROTOKOL
0:08:21

Ex 50: Tak, já ti dám tady další, a tentokrát máme doplněny všechny čísla,
všechny šipky, a budeme doplňovat, co znamená zelená šipka.

0:08:30

P 50: Nula.

0:08:32

Ex 51: Proč myslíš, že nula?

0:08:39

P 51: Protože nula se píše jako takový kolečko.

0:08:42

Ex 52: Aha, tady jsem tě trošku zmátla, viď? Tak já ti poradím, že tady to
kolečko znamená jako volné políčko. To není jako nula, ale je to volné políčko,
kam máš něco doplnit, jo?

0:08:47

P 52: Eh...

0:08:58

Ex 53: Tak, máš tam doplnit...

0:09:00

P 53: Pětku?

0:09:01

Ex 54: Proč pětku, jak jsi na ni přišel?
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0:09:02

P 54: Protože tam bude trochu víc,... asi.

0:09:07

Ex 55: Jo, myslíš? A jak si to ověříš, jestli tam bude pětka?

0:09:11

P 55: No že to všechno spočítám a když ty příklady nebudou sedět, no tak eee...
tam to asi nebude sedět.

0:09:17

Ex 56: No tak si to zkus ověřit, jestli tam ta pětka sedí?

0:09:27

P 56: Tohle je... dobře,... zelená připočítává nulu, rovná se to čtyři... pořád se
to rovná.... ne... tohle nechápu, asi si to takhle nebude.

0:09:55

Ex 57: Asi to nebude ta pětka, kterou jsi říkal, a co by tam tedy mohlo být?

0:09:59

P 57: Nevím.

0:10:00

Ex 58: Nevíš? Tak se na ten příklad ještě podívej, ty už jsi správně tady řek, že
máš jedničku, připočítám jedničku a dostanu dvojku. Tady mám dvojku...

0:10:14

P 58: To je tři, to je dvojka červená, to je čtyřka.

0:09:21

Ex 59: To by taky sedělo a jak to tedy bude tady? Kolik tedy ta zelená šipka
připočítává?

0:10:28

P 59: Asi, zelená připočítává nula.

0:10:30

Ex 60: Nula? Tak jak bychom měli tady ten příklad?

0:10:33

P 60: Čtyři.

0:10:35

Ex 61: Jak bychom měli celý ten příklad? Jedna...

0:10:37

P 61: Jedna plus nula.

0:10:41

Ex 62: Rovná se čtyři?

0:10:41

P 62: Tři.

0:10:42

Ex 63: Jo? Když ti ho takhle ten příklad napíšu... Když ti napíšu, jedna plus
nula rovná se čtyři...

0:10:51

P 63: To nebude jedna.

0:10:52

Ex 64: To asi nebude, viď? Tak jak by ten příklad moh vypadat, zkus si ho třeba
napsat.

0:11:00

P 64: Jedna... mí... mínus, mínus... Eeee, máte tady někde gumu? Ne tady, už ji
mám...

0:11:17

Ex 65: Máš? Gumuje? Jo.

0:11:20

P 65: Mínus jedna, jedna mínus jedna rovná se, rovná se nula.

0:11:29

Ex 66: No, to je sice správně, ale pojď se ještě podívat tady na tu naši
pavučinku..-.

0:11:33

P 66: Ale to má být čtyři.

0:11:34

Ex 67: Tam má být čtyřka, že jo? My známe jedničku a známe čtyřku, a nevíme,
co musíme... к té jedničce...

0:11:43

P 67: Trojku.

0:11:44

Ex 68: A proč trojku?

0:11:46

P 68 : Protože j e, j edna plus tři rovná se čtyři.
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0:11:50

Ex 69: Takže myslíš, že by tam trojka seděla?

0:11:52

P 69:Jo.

0:11:53

Ex 70: Že zelená šipka je tři, jo? Seš si stoprocentně jistý?

0:11:56

P 70: Jo.

0:11:56

Ex 71: A zkusíš mi napsat ten příklad, tedy jak by vypadal?

0:11:59

P 71: Jenda plus tři rovná se čtyři.

0:12:09

Ex 72: Mhm, a já se tě ještě zeptám, proč jsi mi řek, že to bude jedna plus čtyři a
že to nebude mínus... eee jedna plus tři, ale že tu nebude jedna mínus tři?

0:12:20

P 7 2 : N o , protože to by nesedělo.

0:12:21

Ex 73: To by nesedělo, viď? Je to správně, je to trojka, tak ji tam můžeš dopsat.

EVIDENCE
0:08:21

Ex předkládá úlohu, ukazuje na pavučinu a hodnotu šipky y, která je neznámá.

0:08:31

P hned odpovídá.

0:08:32

Ex 51: Ex je překvapen a nechápe, jak Péťa přišel na nulu.

0:08:46

Ex ukazuje na zelenou šipku y s prázdným kolečkem nad ní.

0:09:00

P 53: P říká a vysvětluje své řešení, jeho pohled při tom směřuje na
experimentátora.

0:09:02

Péťovu úvahu si nedokážu vysvětlit, domnívám se, že zase jen hádá.

0:09:22

P ukazuje na D, kouká na hodnoty šipek a komentuje.

0:09:27

P 56: P přesně neví, co po něm experimentátor chce. Ověřuje správnost
nakreslených šipek, čísel. Prázdné kolečko opět zaměňuje s číslem nula.

0:10:00

Ex 58: Ex nemluví pravdu, on nic předtím neřekl, experimentátor se tím snažím
odbourat přetrvávající nedorozumění. Chce mu tím říct něco, co ho povzbudí.

0:10:07

Ex ukazuje na D,f, B, d.

0:10:23

Ex chce žáka navést na příklad, ukazuje na D.

0:10:40

P říká příklad, který se nerovná.

0:10:52

Ex přechází do jiné grafické podoby a příklad, který řekl píše na papír (1 + 0 =
4).

0:10:53

Když vidí Péťa příklad na papíře, je mu jasné, že řekl nesmysl.

0:11:01

P zapisuje příklad na papír, nejprve píše 1 +, pak + gumuje a píše - 1 = 0 .

0:11:22

Ex se snaží žáka navést na příklad vyplývající z pavučiny, protože vidí, že on je
fixován na číslo nula.

0:11:33

P skáče experimentátorovi do řeči.

0:11:45

Ex chce slyšet zdůvodnění.

0:11:52

Ex se stále dokola ptá na to samé.

0:11:59

P zapisuje příklad 1 + 3 = 4 na papír.

10

PŘÍLOHA 1 Experiment č. 3 (Péťa, 3. třída, 21. 11. 2007)

0:12:27

P dopisuje hodnotu zelené šipky y = 3.

KOMENTÁŘE, ANALÝZY
0:08:30

P 50: P si spletl číslo s kolečkem pro hodnotu šipky. V jeho vědomí nemá nula
ještě jasný grafický tvar, proto mohl kolečko považovat za nulu. V úloze se totiž
jiná nula nevyskytuje, tudíž si snadno může nakreslená kolečko představovat
jako 0. Příště by bylo vhodnější kreslit kolečko ne barevně, ale neutrální černou
barvou, případně nechat jen nad šipkou prázdný prostor.

0:09:11

P 55: P ví moc dobře, jak vypočítat/ověřit chybějící hodnotu zelené šipky y,
avšak přesto před analýzou pavučinu vycházel opět z postupky čísel. V pavučině
jsou čísla od 1 do 4, proto chce doplnit následující číslo, tedy 5 a vysvětluje to
tím, že tam musí být nějaké větší číslo. Číslo 5 jen tipoval.

0:09:17

P zná a používá již mechanismus ověřování dle šipek, ten se naučil v předchozí
úloze.

0:09:37

P se opět vrací к mylné domněnce, že zelená šipka má hodnotu 0.

0:09:42

P nechápe, proč mu to nevychází, je to však kvůli v jeho mysli přetrvávající
nule. Stále je fixován na 0 - vidí ji v kolečku.

3:36:17

P hledá příklad, ve kterém by užil 0, na kterou je fixován - používá správný
příklad, který ale nesedí na situaci v pavučině.

0:11:33

P 66: P sám si všímá, že příklad, který napsal se nevztahuje k dané situaci.

0:11:46

P 68: Po nápovědě Péťovi dochází, co musí znamenat zelená šipka.

0:12:20

P 72: P správně argumentuje, že kdyby se odčítalo, tak by to nesedělo, nicméně
myslím, že o orientaci šipek a jejich vlivu na početní operace nemá zatím ještě
jasno.

ÚLOHA č. 5
PROTOKOL
0:12:31

Ex 73: Tak, děkuju. Já ti dám další, tak.

0:12:36

P 73: Teď musím všechny doplnit.

0:12:38

Ex 74: Všechny doplnit. Tak tady sis vyzkoušel, jak ti to jde, tak tady zkusdoplnit.

0:12:44

P 74: Pět... Zelená bude tři... ne, zelená bude jedna. Zelená bude jedna.

0:12:55

Ex 75: A jak jsi na ni přišel?

0:12:57

P 75: Eee, podi... ne, počkejte... ne, zelená, zelená bude tři.

0:13:07

Ex 76: A jak jsi nato přišel, jenom mi řekni...

0:13:09

P 76: Protože dva plus eee... plus něco je pět, rovná se tři.

0:13:20

Ex 77: No?

0:13:22

P 77: Tak zelená bude tři.
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0:13:24

Ex 78: A jak teda ten příklad bude? Bude to dva plus...

0:13:27

P 78: Dva plus tři rovná se pět.

0:13:29

Ex 79: Hm, rovná se pět, tak šiji tam dopiš. Tak, kterou další šipku víš?

0:13:39

P 79: Tady bude dvojka, modrá bude dvojka.

0:13:43

Ex 80: Jo?

0:13:44

P 80: Jo.

0:13:45

Ex 81: A bude ti to sedět i tady dole, že modrá bude dvojka?

0:13:53

P 81: Jo.

0:13:53

Ex 82: Jo, tak si ji tam dopiš, jestli jsi seš jistý? Tak, co červená, těch je tam
hodně.

0:14:01

P 82: Bude jedna.

0:14:02

Ex 83: A sedí ti to všude?

0:14:03

P 83: Jo.

0:14:05

Ex 84: Tak ji tam dopiš. Tak, je to správně. Děkuju.

EVIDENCE
0:29:19

P 73: P má radost, že úloha bude těžší, že toho bude muset více doplňovat.

0:29:29:

P ukazuje na D = 5, hodnotu zelené šipky y odhaduje na jedna (později opravuje
na tři), ukazuje na B.

0:29:38

Ex 75: Ex skáče Péťovi příliš brzy do jeho přemýšlení, s otázkou měl ještě
počkat.

0:29:50

Ex 76: Ex by neměl neustále žádat vysvětlení, obzvláště je-li řešení žáka
správně.

0:29:52

P 76: P ukazuje na A, D, c.

0:30:13:

P dopisuje hodnotu zelené šipky y = 3.

0:30:23:

P ukazuje na C, b a určuje její hodnotu.

0:30:30:

Ex chce, aby si Péťa ověřil hodnotu modré šipky i na jiném místě pavučiny.

0:30:39:

P dopisuje hodnotu modré šipky /? = 2 a hned určuje hodnotu červené šipky a =
1.

0:30:49:

P kontroluje, zda všechny červené šipky mají hodnotu 1.

KOMENTÁŘE, ANALÝZY
Péťovi už je z předchozí zkušenosti jasné, že kolečko neznamená nulu.
0:12:44

P 74: P začíná řešit od čísla B, přestože odtamtud nemůže snadno určit žádnou
z hodnot šipek, protože do tohoto čísla všechny šipky směřují.

0:12:57

P 75: P správně určuje hodnotu zelené šipky, která směřuje к číslu 5.

P pochopil význam hodnot zelených šipek v pavučině.
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ÚLOHA č. 6
PROTOKOL
0:14:12

Ex 84: Tak, co myslíš, že budeme dělat tady v té úloze? Co nám tam chybí?

0:14:18

P 84: Doplnění čárky.

0:14:19

Ex 85: Doplnit šipky, že jo, tak já ti dám tady к dispozici barevné fixy.

0:14:29

P 85: Tak tady... tady bude, tady to bude dva, dva je červeně. Dva červeně a... a
to... eh... a trojka bude modře.

0:15:09

Ex 86: Myslíš, že tady bude modrá šipka?

0:15:11

P 86: Ano.

0:15:12

Ex 87: A jak mi to vysvětlíš, že tam musí bejt modrá?

0:15:16

P 87: Tady je trojka a tady je modrá, čtyřku tady nemám.

0:15:21

Ex 88: Aha. Čtyřku tam nemáme. A co tady, podívej se, tady třeba máš dvojku,
pak máš modrou šipku, která je tři a pak máš pětku. Tak jak ono to vlastně
funguje?

0:15:37

P 88: To nevim.

0:15:39

Ex 89: Tak se podíváme zpátky, jo na ten příklad? Podívej se, jak jsi, jak jsi tady
přišel na to, kolik ty šipky jsou? Když jsi je neznal. Podívej se, tady jsi měl
zelenou...

0:15:53

P 89: Jo... že tolik připočítávám.

0:15:55

Ex 90: Že tolik připočítáváš. Tak se tady podívej, jak to tedy bude tady s tím
připočítáváním.

0:16:02

P 90: Tohle bude dva... a tohle bude jedna.

0:16:07

Ex 91: A jednaje jaká šipka?

0:16:08

P 91: Zelená.

0:16:09

Ex 92: Zelená. Tak Péťo, výborně, doplnil jsi to správně, a já se tě zeptám, jak
jsi přišel na to, že ta šipka povede takhle, že nepovede takhle? Jak jsi na to
přišel?

0:16:31

P 92: To by tady muselo být mínus a tady není mínus.

0:16:33

Ex 93: Aha, správně.

EVIDENCE
0:14:12

Ex 84: P těká očima po papíře, přitom si pohrává s tužkou.

0:14:18

P 84: P pojmenovává šipky čárkami. Experimentátor po něm výrok opakuje,
avšak se správnými pojmy - šipka.

0:14:32

P ukazuje na B,D a místo, kudy povede/.

0:14:40

P dokresluje červenou šipku/(/? = 2) se správnou orientací k D..

0:15:06

Okamžitě po vyřčení nápadu směřuje Péťův pohled na experimentátora a čeká na
jeho reakci. Péťa však říká barvu šipky с chybně.
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0:15:10

Ex je překvapen, že žák navrhuje dokreslit modrou šipku с (y = 3).
Pravděpodobně proto, že vede z čísla 3 - má fixované číslo tři.

0:15:18

P ukazuje na legendu a vysvětluje, že musí být použita šipka o hodnotě 3,
protože šipku o hodnotě 4 nemáme (možná spojitost s D - 4). Jakoby úplně
zapomněl princip používání šipek v pavučině.

0:15:28

Ex ukazuje na B, d, y, C a navádí žáka na znovu uvědomění si principu šipek.
Ukazuje mu jinou situaci v pavučině.

0:15:36

P je zmaten, opírá si hlavu o ruku a přemýšlí.

0:15:42

P nechápe, co se mu snaží experimentátor vysvětlit, proto ex předkládá
předchozí úlohu a ukazuje mu, jak doplňoval hodnoty šipek.

0:15:53

P 89: P si znovu vybavil, jaký v pavučině funguje systém. Ze svého
znovuobjevení prožívá velkou radost.

0:15:59

Ex znovu předkládá úlohu č. 6.

0:16:01

P ukazuje na šipky f , c v pavučině a správně říká řešení.

0:16:12

P dokresluje zelenou šipku с (a = 1) se správnou orientací k D.

0:16:23

P šipky dokreslil správným směrem, proto se ho experimentátor táže, proč je
nakreslil právě takto a ne opačně.

0:16:31

P 92: P podává naprosto logické a věcné vysvětlení na otázku, což je u žáčka 1.
třídy velmi překvapující.

KOMENTÁŘE, ANALÝZY
0:14:18

P 84: P nazývá šipky čárkami - možná nemá jasnou představu o pojmu šipka,
nespojuje si ho s konkrétním tvarem. Spíše, si však myslím, že pro Péťu není
důležité, jestli je tam šipka, která udává směr, protože tuto vlastnost šipek zatím
neodhalil, proto nazývá a považuje šipky pouze za čáry, které spojují čísla a mají
nějakou hodnotu.

0:14:29

P 85: P správně vypočítal rozdíl mezi čísly В = 2 a D = 4, určil správnou barvu a
dokonce nakreslil šipku se správnou orientací.

0:15:06

Najednou jako by zapomněl na to, co šipky znamenají - určuje, že šipka, která
vychází z čísla 3 by měla mít hodnotu 3. Spíše se ale domnívám, že jde opět o
fixaci čísla tři (číslo A i hodnota modré šipky у = 3).

0:15:28

Když se experimentátor snaží situaci objasnit, chlapec je zmatený, nechápe, co.
tím experimentátor myslí.

0:16:31

P 92: P správně říká, že kdyby byla šipka opačným směrem, muselo by to být
mínus, a to by tam nesedělo. Zdá se, že si uvědomuje význam směru šipek.

ÚLOHA č. 7
PROTOKOL
0:16:38

Ex 93: Tak, tady mám pro tebe další, tady budeš doplňovat, kolik znamená
zelená šipka a jaké tady bude číslo, to už je těžké. Tak ti dam zase tužku. A
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povídej, jak přemýšlíš. Odkud by si začal?
0:16:56

P 93: Od, eee... od čtyřky, ne to ne, tady musím nejprv doplnit číslo, abych
věděl tenhle příklad, no tak ta, tady, to nepude. Ani v jednom to nepude.

0:17:17

Ex 94: Hm, to už je těžké viď?

0:17:19

P 94: Jo, není to... Není to trojka?

0:17:28

Ex 95: Ták, já se ti omlouvám, já tady teďka vidím, že tam mám jednu
chybičku, tak já ti dám jiný příklad, jo? A tenhle ten opravím. Tak, zkus tenhle
příklad, jo? Tady budeš doplňovat číslo a tady musíš doplnit šipku.

0:17:58

P 95: Červená to bude.

0:17:59

Ex 96: Tak já ti ji půjčím.

0:18:02

P 96: To je červená.

0:18:15

Ex 97: Tak, jak jsi přišel na tu červenou? Povíš mi to? Já jsem se teďka
nekoukala.

0:18:19

P 97: Pro, protože tři plus jedna rovná se čtyři.

0:18:26

Ex 98: Mhm, výborně.

0:18:26

P 98: Plusjednaatadyjejednaadávámji červeně.

0:18:29

Ex 99: Mhm, dobře. A co doplníš do toho kolečka?

0:18:34

P 99: Pět, čtyřku, ne pětku, to bude... nevím...

0:18:45

Ex 100: Tak jak na to přijdeš?

0:19:00

P 100: Tam bude dvojka.

0:19:02

Ex 101: A proč tam bude dvojka?

0:19:06

P 101 : Protože tady j e dvoj ka modře a tady j e modrá šipka.

0:19:12

Ex 102: No a já ti... podívej se, a tady máš zase červenou šipku a taky vede do
toho kolečka, a tady máš zelenou šipku a taky do toho kolečka vede. Tak jak ono
to tam bude?

0:19:25

P 102: To bude pětka.

0:19:27

Ex 103: A proč pětka?

0:19:31

P 103: Eee to bude jednička.

0:19:35

Ex 104: Tak které z toho? Jak si to zdůvodníš? Jak mi, jak mě přesvědčíš, že to
bude pětka nebo j ednička?

0:19:41

P104: Protože jednička tam není.

0:19:44

Ex 105: Jednička tam není, ale ta pětka tam taky není, viď? A taky tam není
desítka, ani šestka tam není,... tak které z těch čísel?

0:19:51

P 105: Ani stovka.

0:19:53

Ex 106: Ani stovka tam není, tak jak přijdem na to, co tam musí být?

0:19:55

P 106: Jednička, jednička, protože to bysem musel jít odzadu, tam ne... nesmí to
číslo chybět.

0:20:04

Ex 107: Myslíš? Podívej se, tady v tom předchozím příkladu, tam ta jednička
taky není. Že ne?
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0:20:10

P 107: Ne.

0:20:12

Ex 108: Hm, tak to teda nevím, tak se na ten příklad podívej, jak ti to tam, co ti
tam ty šipky radí. Co ty šipky znamenají?

0:20:19

P 108: Nevím.

0:20:20

Ex 109: Už jsi, no už jsi mi to několikrát řek, co znamenají, tak podívej,
podíváme se tady, tady na tahle ty dvě čísla a mezi nima šipka. Tak mám dvojku,
potom vede červená šipka

0:20:32

P 109: To by byla jednička, je tam červená.

0:20:34

Ex 110: A dostanu trojku.

0:20:36

P 110: Hm, tak to by byla, byla dvojka.

0:20:41

Ex 111: Ale tohle to je správně, podívej se, máš dvojku, z dvojky vede červená
šipka, která znamená jedna, a dostanu trojku.

0:20:52

P l i l : Jo, no tak tady by, tak to by muselo být mínus, aby sem to dostal.

0:20:58

Ex 112: Aby jsi dostal co?

0:20:59

P 112: Aby sem vypočítal tohle, jinak bych nevěděl s mínusem.

0:21:03

Ex 113: A ty bys tam chtěl dostat co?

0:21:05

P 113: Čty... ššš, pět mínus dva rovná se tři.

0:21:13

Ex 114: No a proč to nevezmeš opačně, začni od té trojky.

0:21:16

P 114: Tři plus dva rovná se pět, takže tam má být pětka.

0:21:21

Ex 115: Jo, tak ji tam napiš a ještě si zkontrolujeme, jestli tam opravdu vychází,
jo zkontroluj si tady podle té červené šipky...

0:21:34

P 115: Jo vychází.

0:21:35

Ex 116: A zelená šipka?

0:21:39

P 116: Vychází.

0:21:41

Ex 117: Vychází, takže opravdu je tam pětka.

EVIDENCE
0:16:38 Ex 93: Ex ukazuje na hodnotu zelené šipky a D.
0:16:38 Ex 93: Ex Péťovi podsouvá, že je pro něj úloha těžká. Příště by se tohoto měl.
vyvarovat. Záka to může ovlivnit (avšak v určitém případě také pozitivně
motivovat, pokud úlohu bez problémů vyřeší).
0:16:57

P hledá, ukazuje na A, pak na D.

0:17:11

P ukazuje na C, od kterého jediného lze určit číslo hledané (Z)).

0:17:20
0:17:29

P odhazuje tužku, podpírá si rukou hlavu, prohrabává si vlasy a přemýšlí.
Ex si všímá chybného zadání (hodnota červené šipky má být 3, nikoli 2) a
předkládá jinou úlohu.

С
0:17:42

Ex ukazuje na A, d.
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0:17:53

P přemýšlí, přejíždí prstem po d.

0:18:04

P dokresluje červenou šipku d (a = 1) se správnou orientací к В.

0:18:15

Ex opět zbytečně požaduje vysvětlení.

0:18:17

P se ohýbá pro spadlou flašku s pitím.

0:17:22

P ukazuje na C, d, B, a.

0:18:29

Ex 99: Ex ukazuje na prázdné místo A.

0:18:58

P ukazuje na d, c, ß, b..

0:19:13

Ex pochopil, jak Péťa přišel na číslo 2 - protože modrá šipka má hodnotu 2,
ukazuje proto na C, a, A; D, c, A.

0:19:25

P 102: P hádá jinou možnost, pravděpodobně si ani neuvědomuje, že správnou.

0:19:28

Ex žádá vysvětlení.

0:19:32

P mění svůj návrh na Л = 1.

0:19:43

P hádá čísla podle toho, která chybí do řady čísel, postupky - z předchozích úloh
ví, že se objevují čísla 1 - 4 nebo 2 - 5 .

0:20:05

Ex Nechápe Péťovo tvrzení, co tím myslel? Možná to, že číslo 1 mu tam chybí,
aby měl všechna čísla, jak jdou za sebou... Po celou dobu vysvětlování směřuje
Péťův pohled na experimentátora.

0:20:08

Ex předkládá jednu z předchozích úloh, ve které se nevyskytuje číslo 1.

0:20:10

P 107: Péťa je překvapen, v rozpacích.

0:20:25

Ex ukazuje na D, e, C.

0:20:40

P se snaží zorientovat a tipuje, je zmatený.

0:20:47

Ex ukazuje na D, e, C, a.

0:21:02

P vysvětluje, v čem vidí problém - v odčítání (hledané číslo A zjistí pouze
odčítáním).

0:21:05

P 113: P uvádí správně příklad к situaci, podle něhož si ověří správnost návrhu
svého řešení.

0:21:17

P převádí příklad na sčítání, po nápovědě experimentátora.

0:21:13

P kontroluje a.

0:21:18

P kontroluje c.

KOMENTÁŘE, ANALÝZY
0:16:56

P 93: P správně uvažuje, že musí nejprve doplnit číslo, aby zjistil hodnotu zelené
šipky. Dokáže zvolit správnou strategii, pořadí kroků.

0:17:22

Přesto, že P správně ukazuje na číslo 2, od kterého lze hledané číslo určit, neví,
jak ho určit a tvrdí, že to nepůjde.

0:17:19

P 94: P Správně určuje číslo, které se má doplnit D = 3, přestože je v úloze
chyba, která ho pravděpodobně mohla mást.
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0:18:04

Je zajímavé, že Péťa začíná řešit úlohu od dolních čísel - chce určit nejprve
šipku.

0:18:19

P 9 7 : P správně argumentuj e výpočtem.

0:19:00

P 100: P tipuje, neví, jak postupovat, ale chtěl už by mít úlohu vyřešenou.

0:18:58

Přestože P ukazuje na cestu, která by ho к výsledku dovedla, pak zcela
nepochopitelně prohlašuje, že tam bude 2, protože do hledaného A směřuje
modrá šipka (ß = 2) - zapomíná na to, že musí hodnotu šipky přičíst к číslu,
z něhož šipka vychází.

0:19:25

P 102: P správně určuje, ale nedokáže zdůvodnit.

0:19:36

P odhaduje číslo 5 a 1, protože tam nejsou - je zvyklý na to, že v předchozích
úlohách tato čísla byla. Je stále fixován na postupku čísel.

0:20:40

P je zmatený, zapomněl, co šipky znamenají.

0:21:05

P 113: Pro P je těžké se zorientovat, protože z horního hledaného čísla nevede
žádná šipka, jen do něj směřují šipky a Péťa, když by začal odshora, což je pro
něj asi přirozené, musel by odčítat, aby si ověřil, zda je tam 5. Přesto správně
určuje, že tam musí být 5 a dokládá výpočtem 5 - 2 = 3.

0:21:17

P dokáže po nápovědě vidět situaci i opačně - jednodušeji - dostává výpočet A
pomocí sčítání.

0:21:24

P zapisuješ = 5.

0:21:30

Ex ukazuje na B, a.

0:21:37

P ukazuje na b, c. dokáže zkontrolovat své řešení.

ÚLOHA č. 8
PROTOKOL
0:21:42

Ex 117: Výborně, děkuju. Tak já jsem tady opravila tu úlohu, kterou jsem ti
předtím dala a která byla špatně. Tady jsem měla dvojku, ale měla tu být trojka.
Jo, takže doplňujeme číslo sem a číslo к šipce.

0:21:58

P 117: Takže,... to bude podobný, jako jsem měl jednou... Tady bude dva.

0:22:16

Ex 118: Tak, jak jsi nato přišel?

0:22:17

P 118: Protože tady je dva plus dva rovná se čtyři.

0:22:21

Ex 119: Mhm, to vypadá dobře, tak šiji tam můžeš dopsat. Výborně.

0:22:32

P 119: Tady chybí nějaký číslo bude chybět... Tři.

0:22:39

Ex 120: A proč trojka, proč tě tak rychle napadla?

0:22:41

P 120: Ne, jednička. Jednička podle mě.

0:22:48

Ex 121: Tak můžeš si to, můžeš si to...?

0:22:49

P 121: Ne, jo jednička.

0:22:51

Ex 122: Můžeš si to nějak zkontrolovat?

0:22:53

P 122: Ne trojka, trojka. Trojka, protože...
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0:22:57

Ex 123: Tak tam napiš to číslo.

0:22:58

P 123: Dva plus jedna rovná se tři.

0:23:03

Ex 124: Mhm, tak si ji tam napiš a zase si zkontroluj jestli ti to sedí všude. Jestli
ti vychází všechny šipky.

0:23:22

P 124: Ta mi vychází, tahle mi vychází, takhle mi vychází. Všechno mi vychází.

0:23:32

Ex 125: Takže je to správně.

0:23:33

P 125: Ano.

0:23:34

Ex 126: Výborně.

EVIDENCE
0:21:47

Ex předkládá předchozí úlohu s opraveným zadáním.

0:21:49

P si mne oči a podpírá rukou hlavu.

0:22:06

Nejprve nerozumím v čem Péťa vidí podobnost. Při zpětném prohlédnutí
předchozích úloh jsem si všimla, že všechny kromě jedné měly u prostřední
šipky hodnotu 2.

0:22:12

P ukazuje na zelenou šipku, u níž chybí hodnota. Péťa začíná řešit od C, které
mu pomůže určit hodnotu šipky.

0:22:21

P ukazuje na C, b, A.

0:22:27

P dopisuje ß = 2, po experimentátorově pobídce.

0:22:39

P správně odhaduje chybějící číslo D.

0:22:43

Po experimentátorově požadavku o vysvětlení tipuje Péťa jiné číslo. Možná si
myslí, že když se experimentátor ptá na vysvětlení, má to špatně.

0:22:54

P uvádí správné řešení a zdůvodňuje, ukazuje na C, a, D.

0:23:05

P dopisuje D = 3.

0:23:17

P kontroluje šipky a čísla.

KOMENTÁŘE, ANALÝZY
0:21:49

P jeví známky únavy. Pro experimentátora by to měl být signál. Buď se snažit
ukončit experiment nebo předložit zajímavou, avšak ne příliš náročnou úlohu.

0:21:58

P 117: P poznává podobnost mezi jinými úlohami a hned správně určuje
hodnotu šipky. Experimentátor měl rozhodně zařadit i úlohy s vyššími čísly,
nebo úlohy, kde nejdou číslo po sobě (např. jen sudá čísla: 2, 4, 6, 8...).

0:22:27

Ex by neměl vést experiment tolik direktivně. „Teď ji tam dopiš..." atd.

0:22:41

P 120: P se nechá zmást experimentátorovou otázkou proč 3 a tipuje číslo 1.

0:22:54

P určuje správně číslo D a zdůvodňuje své tvrzení výpočtem.

0:23:27

P si opět mne oči.
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ÚLOHA č. 9
PROTOKOL
0:23:38

Ex 126: Tak, ještě nejsi unavený?

0:23:40

P 126: Ne.

0:23:41

Ex 127: Chceš ještě počítat?

0:23:43

P 127: Ano.

0:23:44

Ex 128: Tak jo, tak budeme ještě počítat. Tak, tady budeme doplňovat šipku a
číslo к šipce. Tak, čím začneš?

0:23:53

P 128: Tam bude.... To bude dvojka, to bude dvojka, protože tři... ne, tam bu...
jo, to bude dvojka, tři plus jedna rovná se čtyři a jednička je zelená a rovná se to
čtyři, to bude dvojka.

0:24:37

Ex 129: Tak a kde se o tom můžeš ještě přesvědčit, že to opravdu bude dvojka?

0:24:41

P 129: Tady. Jo, tady bude červená, protože tři plus dva rovná se pět a tady jsme
dokreslili tu dvojku, to znamená dva... to znamená připočítává se dva, tak se to
znamená, že to, že tam je červená.

0:25:06

Ex 130: Hm, tak ji tam nakresli... Tak a máš ještě někde červenou šipku, která ti
to potvrdí, že je to správně?

0:25:20

P130: Tahle, takže dva plus dva, takže dva se připočítává dva, rovná se čtyři.

0:25:28

Ex 131: Takže to vychází?

0:25:29

P 131: Jo.

0:25:31

Ex 132: Výborně.

EVIDENCE
0:23:39

Ex si všímá Péťovi, pravděpodobně, únavy, proto se ptá, jak se cítí.

0:23:47

Ex ukazuje п а / ß.

0:23:20

P má radost z počítání, baví ho to.

0:23:59

P si mne oko, opírá se o ruku; ukazuje na D а а, pak vpisuje hodnotu červené
šipky ß = 2.

0:24:37

Ex 129: Ex žádá jinou ukázku červené šipky, aby se ujistila, že číslo 2 pouze
nehádal.

0:24:43

P ukazuje na D, již dopředu vidí, že šipka/bude červená.

0:25:09

P kreslí červenou šipku f ( ß = 2) s orientací к С.

0:25:22

P ukazuje na b.

KOMENTÁRE, ANALÝZY
0:23:53

P 128: P začíná řešit úlohu od šipky, kterou nezná. Snazší by bylo určit nejprve
hledanou hodnotu šipky ß = 2. Správně určuje hodnotu šipky, která má být
doplněna, ale zdůvodňuje to zcela nepochopitelně přes zelenou šipku a = 1 skoro jakoby odhalil, že když od D = 3 к В = 5 se dá dostat přes 2 zelené šipky a
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= 1, že šipka, přes kterou se tam dá dostat jedním krokem, musí být ß = 2.
Případně se ujišťuje, že hodnotu 1 nese již jiná barva, proto to bude 2, která se
ještě mezi hodnotami nevyskytuje.
0:24:41

P 129: Péťa zdlouhavě a podrobně vysvětluje, jak dospěl к závěru, že šipka /
bude mít červenou barvu. Z předchozí zkušenosti totiž ví, že experimentátor by
se na otázku „proč?" Stejně dodatečně zeptal. To je znamení, že experiment není
veden zcela správně. Žák nejedná spontánně, nýbrž tak, jak to očekává
experimentátor.

0:25:20

P130: P dokáže najít jiný případ, kde se přesvědčí o hodnotě červené šipky.

ÚLOHA č. 10
PROTOKOL
0:25:32

Ex 132: Tak, ten je ještě trošku těžší, budeme doplňovat dvě šipky, dvě čísla
к šipkám a jednu šipku.

0:25:41

P 132: Tady bude, u červený bude jednička.

0:25:44

Ex 133: Jak jsi na to tak rychle přišel? Můžeš šiji tam napsat...

0:25:48

P 133: Protože pět...

0:25:49

Ex 134: A pak mi vysvětlíš, jak jsi na to přišel. Hele, já ti, počkej, tam je razítko,
víš z druhé strany, musíš tady z té strany.

0:25:59

P 134: Bude jednička.

0:26:01

Ex 135: Tak, a vysvětlíš mi to teď? Já jsem to nepochopila.

0:26:05

P 135: Protože pět plus jedna rovná se šest a ta jednička připočítává červenou
šipku, tak se to rovná šest.

0:26:17

Ex 136: Mhm, dobře. Už jsem to pochopila, jaks to myslel.

0:26:21

P 136: A tady bude jaká šip... Tady bude tři. Ještě jednu vlastně musím doplnit.
Tady bude dvoj, dvojka, dvojka bude zeleně.

0:26:42

Ex 137: Hm a vysvětlíš mi zase, jak jsi na ni přišel?

0:26:51

P 137: Protože... protože tři plus dva rovná se pět.

0:26:59

Ex 138: Mhm, fajn. Děkuju.

0:27:01

P 138: A tady bude šipka ja... tady bude šipka modrá.

0:27:05

Ex 139: Mhm. Tak bezvadný, děkuju.

EVIDENCE
0:25:37

Ex ukazuje na legendu pavučiny a a.

0:25:43

P ukazuje na legendu к a a hned správně odpovídá.

0:25:49

Ex přerušuje Péťu uprostřed myšlenky, což není dobré.

0:26:00

P zapisuje hodnotu červené šipky a = 1.
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0:25:44

P ukazuje na C, d, B, a.

0:26:25

P ukazuje na A.

0:26:32

P správně určuje hodnotu chybějící šipky a, když se pak podívá na to, která
barva šipky má hodnotu 3, zarazí se a uvědomí si, že musí doplnit ještě hodnotu
zelené šipky - tu hned doplňuje.

0:26:45

P zapisuje hodnotu zelené šipky ß = 2.

0:26:57

P ukazuje na Л, b, С.

0:27:05

P ukazuje na a.

0:27:08

P kreslí modrou šipku a (y = 3) s orientací k B. Hlavu má při tom velmi blízko u
papíru.

KOMENTÁŘE, ANALÝZY
Ex příliš a zbytečně zasahuje. Dává žákovi pokyny - zapiš si to, teď si to zakresli...
Často se zbytečně ptá otázkou „proč?"
0:26:05

P 135: P opět podává kompletní vysvětlení řešení, tak jak to experimentátor
vyžadoval u předešlých úloh.

0:26:21

P 136: P se chystá dokreslovat modrou šipku a, avšak těsně před tím se zarazí a
všimne si, že chybí na doplnění hodnota zelené šipky y, které dá před šipkou
přednost.

ÚLOHA č. 11
PROTOKOL
0:27:20

P 139: Už jenom tři papíry.

0:27:21

Ex 140: Už jenom tři papíry. Já tady trošku přeskočím a dám ti jeden takový
hodně, hodně těžký. Tak.

0:27:29

P 141: Tady ne, začnu, tady začnu zelenou, zelená bude jedna, zelená bude
jedna. Protože jedna plus jedna rovná se dva.

0:27:49

Ex 142: Mhm, správně.

0:27:53

P 142: Červená bude tři,... protože jedna plus tři rovná se čtyři.

0:28:07

Ex 143: Mhm...

0:28:09

P143: Modrá, eh... vlastně... tohle bude trojka. Ne, já tady modrou nevidím.

0:28:19

Ex 144: No ta tam ještě není.

0:28:22

P144: Počkejte... dv, dva, tady měla být dvojka.

0:28:30

Ex 145: A proč dvojka?

0:28:33

P 145: Protože dva plus dva je čtyři.

0:28:37

Exl46:Hm...

0:28:44

P 146: Takže tady bude modrá šipka, a... tady bude... tady bude zase modrá
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šipka... Tady bude zelená šipka.
0:29:15

Ex 147: Mhm.

0:29:23

P 147: A tady bude eh... zelená šipka.

0:29:32

Ex 148: Tak, řek si to...

0:29:33

P 148: Zelená.

0:29:33

Ex 149: Zelená, no. Tak, rychle si jenom očima zkontroluj, jestli ti to všude sedí.

0:29:53

P 149: Sedí... sedí... sedí.

0:30:05

Ex 150: Mhm, já si myslím taky, že ti to sedí. Výborně, na to jsi přišel teda
hódně, hodně rychle.

EVIDENCE
0:27:21

Ex 140: Ex opět předznamenává obtížnost úlohy, což může mít i negativní
důsledky.

0:27:29

P 141: P se chvíli na úlohu dívá, pak povídá, odkud začne řešit.

0:27:42

P doplňuje hodnotu zelené šipky a = 1 a podává vysvětlení, které experimentátor
vyžaduje.

0:27:53

P ukazuje na hodnotu červené šipky.

0:28:00

P doplňuje hodnotu červené šipky y = 3.

0:28:10

P chce doplnit ß, ale zjišťuje, že modrá šipka v pavučině není - s tím se ještě
nesetkal.

0:28:00

P určuje hodnotu šipky b, která se má doplnit a zjišťuje, že bude mít hodnotu 2,
může to tedy být pouze modrá šipka.

0:28:41

P doplňuje hodnotu modré šipky /? = 2.

0:28:48

P dokresluje obě modré šipky b,f{ß = 2), b s orientací k A, f s orientací k D.

0:29:16

P dokresluje zelenou šipku e (а = 1) s orientací k D.

0:29:41

P dokresluje zelenou šipku с (а = 1) s orientací к А.

0:29:52

P kontroluje řešení pavučiny.

KOMENTÁŘE, ANALÝZY
0:27:20

P 139: Experiment už je veden příliš dlouhou dobu (ještě k tomu se žákem
prvního ročníku). Péťa se těší, že už zbývají jen 3 úlohy, což vidí v
experimentátorově přípravě.

0:27:21

Ex 140: Ex přeskakuje jednu svou připravenou úlohu a předkládá náročnější.
Přeci jen si uvědomuje nepřiměřenou délku experimentu.

0:27:29

P 141: P začíná hodnotou zelené šipky, kterou lze snadno určit a = C - B .

0:28:00

Červenou šipku lze také snadno určit у = A - B.

0:28:10

P chce doplnit i hodnotu modré šipky, pak si ale uvědomí, že nemá, z čeho by ji
zjistil.
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0:28:29

P najde v pavučině místo, kde se má doplnit šipka o hodnotě 2 (šipka b), proto
správně určuje zbývající hodnotu modré šipky ß = 2.

0:29:32

Ex 148: Ex opravuje Péťu (barvu fixy, kterou bere do ruky) ještě dříve, než si to
sám Péťa stihne uvědomit.

ÚLOHA č. 12
PROTOKOL
0:30:10

Ex 150: Tak a mám tu pro tebe poslední úlohu.

0:30:14

P 150: A ještě támhleten, ještě.

0:30:15

Ex 151: Ještě támhle ten, no ten jsem usoudila, že pro tebe už je moc
jednoduchý, když už umíš takové složité. Tak potom na konci ho můžeme
udělat, když budeš chtít.

0:30:21

P 151: Dobře. No tak... no tak tady bude pětka.

0:30:32

Ex 152: No, jak jsi na to tak rychle přišel? Tady si můžeš vzít tužku.

0:30:36

P 152: Protože dva plus tři je pět a tady je modrá šipka a to je 3.

0:30:44

Ex 153: Mhm, tak jo.

0:30:46

P 153: Pětka.

0:30:50

Ex 154: Ták.

0:30:59

P 154: Teď musím doplnit jakou by sem... Tooo bude těžký...

0:31:07

Ex 155: Hm, to bude těžký, viď?

0:31:33

P 155: Nebude tady trojka? Ne tady bude dvojka, podle mě dvojka bude
zeleně,... tady tužkou, tak tužka. Dva, tady bude jedna.

0:32:08

Ex 156: Tak a teď mi vysvětli, jak jsi na to přišel.

0:32:11

P 156: Protože jedna, eee... jedna, tady zeleně je dva, tak připočítáváš, zeleně je
jedna vlastně, zeleně je jedna vlastně, a jedna plus jedna je dva a tady jsme
napsal dvojku a tady jsem napsal jedničku.

0:32:33

Ex 157: Hm, a sedí ti všude ty zelené šipky, že je to jedna?

0:32:40

P 157: Ne...

0:32:41

Ex 158: Hm, a co s tim?

0:32:44

P 158: Tam bude dva teda. Ne to by se rovnalo tři, tady má být trojka. Tady má
být trojka.

0:33:00

Ex 159: Takže by zelená šipka byla kolik?

0:33:03

P 159: Zelená by byla kolik? Dva.

0:33:06

Ex 160: A sedí ti to všude? Že je zelená šipka dvě?

0:33:18

P 160: Zase ta jednička mně nesedí.

0:33:20

Ex 161: Zase to tam nesedí, hm. Tak co s tím?

0:33:24

P 161: Tady by musela být... tady by musela být čtyřka,... tady by musela být
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šestka.
0:33:37

Ex 162: Hm, a ty jsi mi tady v předchozích úlohách správně řekl, že když ta
šipka... že když ta šipka vede takhle, tak to znamená, že se přičítá, že jo. Když
vede od tohohle čísla к tomuhle, takže to budu takhle přičítat. Že jo?

0:33:56

P 162: Jo.

0:33:56

Ex 163: A když bych tu šipku měla naopak, tak že se od tohohle čísla musí
odečíst něco, abych dostala tohle, že jo? To jsi mi řekl.

0:34:06

P 163: Jo aha, odčítá.

0:34:06

Ex 164: Tak zkus se podívat... Já jsem neřekla, že se odčítá, ale zkus se podívat,
jak ta šipka vede. Podívej se, máš dvojku a musíš к té dvojce něco přičíst nebo
odečíst, abys dostal to číslo?

0:34:20

P 164: Odečíst.

0:34:22

Ex 165: A proč odečíst? Ještě tam nic radši nepiš a řekni mi, proč odečíst.

0:34:24

P 165: No protože dva mínus jedna rovná se jedna.

0:34:31

Ex 166: A mys... a ta šipka takhle když vede, tak to znamená odčítání?

0:34:36

P 166: Ano.

0:34:37

Ex 167: A tak se podívej ještě zpátky na úlohy...

0:34:41

P 167: Tady je přičítání...

0:34:42

Ex 168: Hm.

0:34:44

P 168: Ale jak jsem to mohl udělat...?

0:34:47

Ex 169: No vždyť to už jsi mi tam několikrát řekl, že se to vlastně přičítá, když
ta šipka vede takhle, tak že se přičítá, takže co to znamená, že к dvojce musím
něco...

0:34:57

P 169: Trojka.

0:34:57

Ex 170: ... přičíst.

0:34:59

P 170: Trojka, takže... a tady bude jednička, vlastně připočítávám jedna... a...
tady bude... dva, ne tady bude čtyři,... ne tady bude dva, dvojka... jo tady bude
dvojka. A tady bude čtyřka.

0:35:44

Ex 171: Tak, teď jsi všechno doplnil a teď mi to musíš ale vysvětlit, protože já
jsem to takhle rychle nepochopila.

0:35:51

P 171: Protože dva plus je, jedna rovná se tři a tři plus, plus dva rovná se čtyři. *

0:36:04

Ex 172: Tak, ještě jednou mi řekni tenhle příklad, tři plus dva rovná se čtyři?

0:36:09

P 172: Tři eee... plus jedna rovná se čtyři.

0:36:14

Ex 173: Hm, tak už jo, s tím souhlasím. A co ta červená šipka? Jak jsi přišel na
to, že červená šipka budou dvě?

0:36:21

P 173: No pro... z tohohle, protože tři plus dva rovná se pět.

0:36:29

Ex 174: Hm a ještě z něčeho se to dá poznat? Nebo si to zkontrolovat?

0:36:33

P 174: No z tohohle, že dva plus dva rovná se čtyři.

0:36:38

Ex 175: Tak, výborně. No tak vidíš, i s takovým těžkým příkladem ses nakonec
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popral.
EVIDENCE
0:30:12

Ex předkládá závěrečnou úlohu.

0:30:14

P 150: Péťa vidí, že mám ještě 1 úlohu, kterou jsme nedělali a chce ji taktéž řešit
- j e to úloha, kterou jsem záměrně vynechala.

0:30:29

P ukazuje na А, c, D.

0:30:47

P zapisuje číslo D = 5.

0:31:10

P zjišťuje, že neví jak dál, povzdechne si, odkládá tužku, ruce dává pod lavici a
přemýšlí.

0:31:35

P ukáže na B.

0:31:53

P doplňuje В = 2 a C = 1.

0:32:14

P si opět mne oči.

0:32:11

P 156: P vysvětluje, jak na řešení přišel, přitom si uvědomuje, že zelená šipka
nebude 2, ale 1. Přemýšlí dopředu, hodnotu zelené šipky ještě nemá zapsanou.

0:32:33

Ex 157: Ex navádí žáka ke kontrole.

0:32:51

P zjišťuje, že úloha s takovýmto řešením nevychází. Gumuje В = 2 a přepisuje
ho na číslo 3.

0:33:05

P určuje a = 2 ze špatně dosazených čísel (B a D).

0:33:19

P stále nesedí dosazená čísla a šipky, přehodnocuje číslo С = 1.

0:33:32

P počítá, že pokud je a = 2, musí С = 4 а В = 6.

0:33:47

Ex nepochopil, jak to s čísly 4 a 6 myslí a špatně ho navádí na odčítání. Kreslí
mu dva obrázky, kdy ze známého čísla šipka vychází, přičítáme, a druhý, kdy do
známého čísla šipka ústí, odčítáme.

0:34:06

P 163: P se chytá к odčítání.

0:34:04

P správně uvádí příklad a zdůvodňuje tím své odčítání. Ex si neuvědomil, že
Péťa má stále zapsané C = 1.

0:34:16

Ex znovu ukazuje na A a zelenou šipku b, ale dělá chybu, protože šipka v dané
chvíli jde od čísla A = 2 k Péťou chybně zapsanému číslu C.

0:34:40

Ex předkládá předchozí úlohu.

0:34:41

P 167: P je zmaten, protože vidí, že v předchozí úloze v takové situaci přičítal.

0:34:44

P 168: P zoufale si povzdychne, poposedá si na židli.

0:34:47

Ex 169: Ex odkazuje Péťu na jeho vlastní objev, což mu napovídá.

0:34:57

P 169: P skáče experimentátorovi do řeči se správným výsledkem.

0:34:57

Ex 170: Ex si sám dokončuje započatou větu.

0:35:03

P doplňuje čísla С = 3, pak hodnotu zelené šipky a = 1.

0:35:28

P doplňuje/? = 2, В = 4.

0:35:22

Ex žádá znovu vysvětlení - je to ale zbytečné.
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0:35:51

P 171: P vysvětluje a uvádí příklady, přeřekne se.

0:36:09

P 172: P opravuje své přeřeknutí, dává důraz na slovo , jedna".

0:36:25

P ukazuje na e, A, a.

0:36:38

Ex 175: Ex uděluje Péťovi pochvalu.

KOMENTÁŘE, ANALÝZY
0:30:36

P 152: P zdůvodňuje číslo D = 3, které doplnil - začal odshora, chápe princip
šipky, dokáže najít místo, odkud je vhodné začít.

0:31:33

P 155: P určil, že číslo В = 2, tudíž С = 1, ale nezkontroloval si, zda mu čísla a
šipky všude sedí, pouze odhadnul číslo, aby mohl odněkud začít. Nevšiml si při
tom, že číslo 2 se mu v pavučině opakuje.

0:32:08

Ex 156: Ex vstupuje do řeči okamžitě jak Péťa dopíše čísla В a C. Nemá ani
chvilku času podívat se na celou pavučinu, odhalit nesmysl, který napsal.

0:32:40

P 157: Až nyní si Péťa prohlédl pavučinu komplexně. Až do teď ji nechápal jako
celek, bral v úvahu jen její izolované části.

0:33:37

Ex 162: Ex svou nápovědou navádí Péťu na špatnou cestu. Péťa nemůže
rozumět, co se mu snaží naznačit. Kreslím šipky, čísla však vynechává, což je
nesrozumitelné, matoucí.

0:34:37

P je kompletně zmatený, neví už jak udělal předchozí úlohy ani jak pokračovat
v téhle.

0:35:03

P tipem určil, že a = 1, což mu shodou okolností vyjde, а tím pádem může
doplnit chybějící čísla. Na řešení úlohy přišel tedy spíš náhodně než logickým
uvažováním (B musí být 3 nebo 4. C však musí být menší než B, proto В = 4, С
= 3)

ÚLOHA č. 13
PROTOKOL
0:36:41

Ex 175: Tak chceš ještě tenhle?

0:36:42

P 175: Jo.

0:36:43

Ex 176: Jo? Tak poslední.

0:36:45

P 176: Tak, Tohle bude jedn... ne, zelená bude jednička, tady bude zelená
čára...

0:36:56

Ex 177: Jo promiň, já ti ji držím.

0:36:58

P 177: Tady bude zelená čára... tady bude zelená čára a zelená se připočítává
jedna, tak tady bude eee... tady bude jedna. A tady by bylo... čtyři.

0:37:33

Ex 178: Tak, zkontroluj si, jestli ti to všude funguje.

0:37:38

P 178: Funguje... funguje... funguje... funguje.

0:37:53

Ex 179: Jo? Tak mně se taky zdá, že ti to funguje. Výborně, ten byl jednoduchý,
viď zase pro tebe, když už jsi vypočítal takový složitý. Tak jo, tak Péťo, já ti
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mockrát děkuju, seš hrozně šikovnej.
EVIDENCE
0:36:41

Ex 175: Ex se ujišťuje, jestli Péťa opravdu ještě chce tuto úlohu, kterou chtěl Ex
vynechat, protože je snazší než ta předchozí.

0:36:45

P 176: P ukazuje na c.

0:37:01

P nazývá šipku čárou.

0:37:02

P dokresluje с (a = 1) s orientací к A.

0:37:20

P dopisuje hodnotu zelené šipky a = 1.

0:37:31

P doplňuje chybějící číslo С = 4.

0:37:37

P kontroluje správnost řešení.

KOMENTÁŘE, ANALÝZY
0:36:45

P 176: P začíná řešit od chybějící šipky c. Zjišťuje, že její hodnota musí být 1,
což bude zároveň hledaná hodnota zelené šipky. Tento myšlenkový pochod
ukazuje, že Péťa se v úloze již dobře orientuje.

0:37:28

P mluví v podmiňovacím způsobu: „...Tady by bylo..."

28

PŘÍLOHA 6 Experiment č. 2 (Kristýnka, 4. třída, 14. 11. 2007)

PŘÍLOHA 2 EXPERIMENT č. 4

Příloha 2.1 Kaskáda úloh č. 4 - Marek (1. třída, 21.11. 2007)
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Příloha 2.2 Rozbor exp. č. 4 (Marek - 1. třída; 21. 11. 2007)

ÚLOHA č. 1
PROTOKOL
0:00:10

Experimentátor 1: Tak, Marečku mrkni. Tady máme takovýhle pavouci sítě.
Pavouci sítě, určitě sleduješ Spidermana. Jo? Tak, mrkni na to a zkus mi říct, co
v tom vidíš, nebo co myslíš, že tak by se mohlo v těch úlohách tak dělat nebo
zkus k tomu něco říct. Takže máme tu nějaký čísla, nějaký šipky. Tak povídej
úplně cokoli tě k tomu napadá.

0:00:51 Marek 1: Tady jsou čísla, který by se musely tady podle toho řídit. To, třeba
jednička musela jít tady po tý. Dvojka by musela být po zelený a trojka musela
jít to, ale to tam není...
0:01:07

Ex 2: Tak co tam není? Jaks to teďka myslel?

0:01:09

M 2: To, není tam tahle ta barvajako... Aby to šlo takhle.

0:01:14

Ex 3: Aha. Zkus se teďka podívat třeba na tu fialovou šipku. A jak jsme
z jedničky dostali čtyřku?

0:01:21

M 3: Jak jsme z jedničky dostaly čtyřku?

0:01:23

Ex 4: Mhm.

0:01:24

M 4: Protože mám tady po šipce.

0:01:26

Ex 5: Mhm. A jak jsme to teda dostali? Z jedničky... fialová šipka... a dostali
jsme čtyřku. Co znamená teda ta fialová šipka?

0:01:36

M 5: Znamená fialová šipka, že by to muselo... mmm to. Ta fialová znamená...
to... já už ani nevim.

0:01:54

Ex 6: Tak máme tady jedničku, pak máme oranžovou šipku a dostali jsme
dvojku. Nad oranžovou šipkou je jednička. Pak máme třeba jedničku a trojku a
mezi tím máme zelenou šipku, nad kterou je napsaná tahle dvojka. Pak máme
jedničku a z jedničky máme čtyřku a tam je fialová šipka a je nad ní trojka. Tak
už ti to něco říká? Tak zkus říct, jestli už tě napadá...

0:02:27

M 6: Hmmm, to... že tam chybí jedno číslo a to... a pak by to muselo vést nějak
jinak...

0:02:37

Ex 7: A jak by to muselo vést?

0:02:39

M 7: Že to, tady to je správně a tady to, a tady to by muselo být tady...

0:02:45

Ex 8: A proč by tam musela být ta fialová?

0:02:47

M 8: Aby se to mohlo dostat jako třeba takhle. Tady to by muselo být tady
takhle, a tadyhle by muselo být takhle takhle.

0:02:56

Ex 9: Mhm. Tak a když se podíváme že to je takhle a myslím si, že takhle je to
dobře... Tak zkusíme na to podívat spolu, jo? Tak oranžová šipka znamená
jedna, jako že přičítáme jedničku. Takže jedna plus oranžová šipka, takže plus
jednaje...

0:03:12

M 9: Dva.
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0:03:13

Ex 10: Výborně. Pak máme dva plus zase jedna, jsou...

0:03:17

M 10: Tři.

0:03:18

Ex 11: Výborně. A tři plus zase jedna, ta oranžová šipka, jsou...

0:03:23

M 11: Čtyři.

0:03:24

Ex 12: Výborně. Tak teď zkus sám. Máme jedna plus fialová šipka, takže plus...

0:03:28

M 12: Tři.

0:03:29

Ex 13: Jsou...

0:03:30

M 13: Čtyři.

0:03:30

Ex 14: Výborně, a teď zkus sám zelenou šipku.

0:03:32

M 14: Tady tu nebo tady tu?

0:03:34

Ex 15: Obě.

0:03:36

M 15: Eh... Jedna plus tři rovná se čtyři.

0:03:40

Ex 16: Nene, nene. Jedna plus, kolik je zelená šipka?

0:03:42

M 16: Jo. Dva, rovná se tři.

0:03:45

Ex 17: Mhm.

0:03:46

M 17: A jedna...

0:03:50

Ex 18: Tady, dva...

0:03:50

M 18: Jo, dva...

0:03:52

Ex 19: Plus...

0:03:56

M 19: Dva, rovná se čtyři.

0:03:58

Ex 20: Výborně. Takže je to už teďko jasný? Takže zelená šipk... eee... jakákoli
šipka, podle toho, jakou má barvu znamená že přičítáme takové číslo, jakou
hodnotu má ta šipka. Takže když zelená šipka má hodnotu dva, tak к jedničce
přičítáme dvojku a dostaneme tři. К trojce přičítáme oranžovou šipku, to
znamená jedna. Takže tři plus jedna, ta šipka, jsou čtyři. Jo? Je to jasný? Tak, a
takhle fungujou, takhle jsou všechny ty příklady, ty úlohy další. Jo?

EVIDENCE
0:00:11

Ex přisouvá papír blíže před Marka.

0:00:30

M si natáčí papír к sobě.

0:00:40

M sedí s rukama opřenýma o lavici a prohlíží si úlohu, poté si rukou podpírá
hlavu.

0:00:51

M 1: M ukazuje na legendu.

0:01:17

Ex ukazuj e tužkou na fialovou šipku c.

0:01:23

M ukazuje na fialovou šipku c a opakuje otázku po experimentátorovi.

0:01:26

Ex 5: Ex nesmyslně opakuje otázku, které Marek nerozuměl.

0:01:31

Ex ukazuj e tužkou na c, D.
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0:01:43

M ukazuje na c.

0:01:45

M má problém vyjádřit se, stejně jako neví, jak má odpovědět na otázku.

0:01:52

Markův pohled na malou chvíli směřuje na experimentátora, kouká spíš před
sebe než na úlohu. Úloze nerozumí.

0:01:54

Ex 6: Ex ukazuje tužkou na A, a = 1, C.

0:01:59

M ukazuje na B.

0:02:02

Ex ukazuje tužkou na a = 1 ; A, B, a, ß = 2; A, D, y = 3.

0:02:23

M nepřesvědčivě mlčky přikyvuje.

0:02:27

M 6: M ukazuje na legendu, pavučinu. Jeho vysvětlení nerozumím - chybí číslo,
muselo by to vést jinak...

0:02:39

M 7: M ukazuje na b, c,f.

0:02:45

Ex 8: Ex skáče Markovi do řeči, což není dobře.

0:02:47

M 8: M ukazuje na legendu ab а dále po celé pavučině a legendě.

0:02:47

M 8: M se vyjadřuje velmi neurčitě, až nesrozumitelně.

0:02:56

Ex 9: Ex se snaží navést Marka na pochopení správného systému pavučiny.

0:03:03

Ex ukazuje tužkou na a = 1, A, b, С; С, a = 1, B; B, a = 1, D.

0:03:26

Z videonahrávky není zřetelné, kam experimentátor ukazuje. Zřejmě ale na: A, c,
y = 3,D.

0:03:32

M 14: M ukazuje na e a a a správně se dotazuje, kterou z šipek má vysvětlit.

0:03:36

M 15: M ukazuje na Л B, D.

0:03:40

Ex 16: Ex Marka rázně zastavuje skokem do řeči; ukazuje na A, ß = 2.

0:03:50

M 18: M ukazuje naß = 2, е.

0:03:50

Ex 18: Ex ukazuje tužkou na С = 2, ß = 2.

0:03:58

Ex 20: Ex ukazuje tužkou na pavučinu, legendu.

KOMENTÁŘE, ANALÝZY
0:00:10

Ex 1: Nevhodný monolog experimentátora o Spidermanovi, kterého Marek
nemusí mít vůbec ráda, sledovat ho. Stejně tak pobídka pro žáka první třídy „koukni a povídej, jak funguje..." není šťastná, instruktivní. Vhodnější by byla
úloha s chybějícím údajem, který lze snadno doplnit, kde by se žák musel
aktivně zapojit do hledání strategie, principů. Na základě předlohy (jiných částí
pavučiny) by musel doplnit chybějící část. Experimentátorem zvolená strategie
může vést к zafixování špatných strategií, mylných domněnek.

0:00:51

M 1: M si okamžitě uvědomil souvislost mezi pavučinou a legendou. Legenda
pro něj však je zatím kódem, který nedokáže číst. Správně si však uvědomuje
souvislost mezi barvou šipky a její hodnotou. Snaží se zakomponovat strategii,
kdy se domnívá, že z čísla vychází šipka takové barvy, která odpovídá svou
hodnotou velikosti čísla.

v

0:01:26

Ex 5: Ex chce za každou cenu slyšet správné řešení, které je v jeho hlavě. Ptá se
však špatnou otázkou, kterou ke všemu opakuje, které Marek nerozumí. Marek
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však na otázku odpovídá správně - z A do Z) jsme se dostali po šipce.
0:01:45

M má problém vyjádřit se. Výpověď zakončuje větou: „Já už ani nevím". To
svědčí buď o neporozumění nebo neupoutání jeho pozornosti.

0:01:54

Ex 6: Experiment přechází v monolog experimentátora, kdy se snaží navést
Marka na princip pavučiny, téměř vysvětluje, jaký je princip řešení. Žák je
pasivní, nudí se při vzorové úloze, kde nemá žádný úkol, nic nedoplňuje,
pravděpodobně je i snížená jeho pozornost.

0:02:27

M 6: M se snaží za každou cenu nějak odpovědět na otázku, vysvětlit, jak si
myslí, že pavučina funguje. Experimentátor jeho odpověď očekává.

0:02:39

M 7: Již na začátku experimentu Marek zmiňoval, že šipka / by měla mít
fialovou barvu. Nerozumím proč se tohoto domnívá.

0:02:45

Ex 8: Skok do řeči - jsem si vědoma, že nebyl vhodný. Chtěla jsem však zjistit
důvod Markových úvah.

0:02:47

M 8: Až nyní, při zápisu evidencí a komentářů objevuji způsob Markova
myšlení!! A = 1 a z něj vychází oranžová šipka b (a = 1), taktéž ale zelená a a
fialová c, které Marek buď přehlíží, aby mu jeho teorie vycházela, nebo si všímá
jen té, které vede к následujícímu číslu С = 2 a drží se postupky. С = 2 a z něj
vychází zelená šipka e (ß = 2), taktéž ale oranžová d, kterou by Marek „přebarvil
nazeleno". Z čísla В = 3 vychází oranžová šipka f ( a = 1), kterou by chtěl Marek
„přebarvit" na fialovou (у = 3).

0:02:56

Ex 9: Přestože jsem ve chvíli experimentu neporozuměla Markově vysvětlení,
má reakce byla myslím správná. Zadání pavučiny je správné, hledej jiný princip.

0:02:56

Ex 9: Vzhledem к tomu, že Marek nepochopil princip pavučin, odvracím se
к vysvětlení, které asi nebylo nevhodnější. Nevěděla jsem ale, jak jinak ho
přivést ke správnému uvažování. Přesto, že vysvětluji já, snažím se zapojit i
Marka.

0:03:32

M 14: M pohlíží na úlohu komplexně.

0:03:36

M 15: M nyní odhalil špatný princip, kdy sčítá dvě čísla spojená šipkou, která
jsou spojená s výsledkem další šipkou.

0:03:40

Ex 16: Bála jsem se, aby si Marek nefixoval další špatný princip.

0:03:58

Ex 20: Ex vede dlouhý monolog, aniž by jedinkrát nechal Marka myšlenku
dokončit, nechal mu prostor!! Direktivně vysvětluje princip fungování šipek
v pavučině, aniž by dal Markovi možnost přijít si na princip sám. Nedopřála
jsem Markovi radost z vlastního objevení. Tempo bylo závratné. Mezi
jednotlivými myšlenkami je potřeba dělat pauzy, aby je žák stihl vstřebat,
zamyslet se nad nimi! !

ÚLOHA č. 2
PROTOKOL
0:04:27

Ex 20: Takže já tady mám pro tebe první úlohu. A tady budeš dopisovat, nad
tu šipku, jakou má tu hodnotu. Kolik vlastně přičítáme. Takže podívej se na ten
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příklad a zkus sám. Když nebudeš vědět, tak se zeptej, jo?
(0:04:50)

Tak a říkej klidně nahlas, jak přemýšlíš.

0:04:53

M 20: eee, to. Fialová šipka má hodnost jedna.

0:04:59

Ex 21: Mhm, jak to?

0:05:00

M 21: Protože tam, protože ta šipka vede takhle. Ke čtyřce, to rovná se pět.

0:05:06

Ex 22: Tak, teďko ještě se mrkni, jak to bylo tady. Tady bylo jedna a čtyři...

0:05:12

M 22: Rovná se pět.

0:05:13

Ex 23: Tady to bylo podobný. Ale my jsme nesčítali jedna plus čtyři. Ale my
jsme sčítali jedna a plus ta fialová šipka, a ta byla tři. Takže jedna plus tři,
protože ta fialová šipka je tři, jsou čtyři. Tak zkus ještě jednou se na to podívat.

(0:05:54)

Tak můžu ti maličko poradit? Začni od tý oranžový. Začni třeba, tady je jedna
a dva.

0:06:02

M 23: Rovná se tři.

0:06:04

Ex 24: Tak, ale teďko pozor. My nesčítáme, jo. Je to stejné jako tady.
Oranžová šipka byla jedna. A nesčítali jsme dva plus tři je pět. Ale sčítali jsme
dva plus, ta oranžová šipka, t a j e jedna a vyšlo nám tři. Jo? Dva, plus ta šipka,
to je jedna, byly tři. Tak jak je to tady? Jenda plus kolik jsou dvě?

0:06:49

M 24: Dva, ne.

0:07:01

Ex 25: Tak vrátíme se к tomuhle za chviličku a mrkneme se na jiný příklad,
jo?

EVIDENCE
0:04:34

Ex ukazuje na legendu a vysvětluje Markův úkol.

0:04:40

Ex dává Markovi nabídku pomoci, pokud nebude vědět.

0:04:53

M 20: Marek ukazuje na hodnotu fialové šipky a e.

0:05:00

M 21: M ukazuje na C, e, D. Čísla C a D Marek opět chybně sčítá.

0:05:06

Ex 22: Ex předkládá předchozí úlohu, u níž ukazuje na A, D, у = 3,f. Ukazuje
shodnost funkce šipky. Marek funkci stále neobjevil.

0:05:40

Marek kouká před sebe a počítá na prstech, podpírá si hlavu a opět hledí na
úlohu.

0:05:54

Ex nabízí Markovi svou pomoc, ukazuje na С, B.

0:06:02

M 23: Marek čísla С, В opět sčítá.

0:06:07

Ex opět poukazuje na předchozí úlohu. Ukazuje na а = 1, C, B, d; znovu
vysvětluje způsob řešení. Ex ukazuje na hodnoty а = 1, C, B, d i v aktuální
úloze.

0:06:46

Ex vybírá ze své přípravy jinou úlohu.

0:07:01

Ex 25: Ex bere úlohu a předkládá úlohu jinou.
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KOMENTÁŘE, ANALÝZY
Při prvních experimentech jsem se mylně domnívala, že doplnění hodnoty šipky je
pro dítě snazší, než doplnění čísla.
0:04:34

Ex zdůrazňuje funkci šipky - přičítání. Toto může být zavádějící, protože někdy
j e k výpočtu nutné i odčítání.

0:04:40

Způsob nabídky pomoci mohl být pro žáka frustrující. Jakoby experimentátor
říkal: „Toto je pro tebe asi těžké, nejspíš to bez mé pomoci nezvládneš..."

0:04:45

M sedí a prohlíží si úlohu, tužku drží v ruce.

0:04:50

Ex vybízí Marka, aby nahlas sděloval své myšlenkové postupy.

0:04:53

M 20: M se opět vrací к fixovanému mylnému principu. Z čísla vychází šipka,
která má stejnou hodnotu jako číslo. V momentě experimentu jsem stále ještě
neodhalila tento princip.

0:04:59

Ex 21: Přestože vím, že odpověď je chybná, snažím se nedat to na hlase znát,
neovlivnit Marka.

0:05:06

Ex 22: Ex se snaží, aby si Marek znovu vybavil princip, který mu před tím
vysvětloval.

0:05:54

Ex měl Markovi zdůraznit i šipku d mezi С, В a její význam, nejen čísla С a B,
které navedly Marka na nesprávné sčítání čísel.

0:07:01

Ex 25: Ex si uvědomil, že pro žáka je poněkud obtížnější doplnit hodnotu šipky
než číslo. Vybírá proto z databáze úlohu jiného typu - na doplnění chybějícího
čísla.

ÚLOHA č. 3
PROTOKOL
0:07:05

Ex 25: Třeba tohle to bude lepší na začátek. Tak, tady nám chybí akorát číslo.
Máme tři čísla, jedno nám chybí a víme, kolik přičítáme každou tou šipkou.
Tak zkus zjistit, kolik bude tady uprostřed. Co tam bude za číslo.

0:07:19

M 25: Tři.

0:07:20

Ex 26: A proč tam bude tři?

0:07:21

M 26: Protože to tady není.

0:07:23

Ex 27: Mhm... Tak tam zkus dopsat tu trojku. A teďko, třeba to nemusí být
pravda. Třeba tam může být pětka. Tak zkus zjistit, jestli... jestli ta trojka tam
opravdu patří.

(0:07:40)

Tak a říkej, říkej jak přemýšlíš, říkej nahlas.

0:07:44

M 27: eee, to. Já přemýšlím tak, že já si to takhle spočítám. A pak přemýšlím,
jestli tam bude pětka, šestka, a pak už nevím.

0:07:55

Ex 28: Tak, a mohla by tam být ta pětka?

0:08:01

M 28: Mhm, mohla.

0:08:03

Ex 29: Takže kolik musím přičíst к pětce, abych dostala čtyři? Mám pět a
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potřebuju dostat čtyři.
(0:08:39)

Tak, zkus se podívat na ty šipky. Třeba oranžovou šipkou přičítám dvě. Jestli
to tady tak jde nebo nejde. Takže jedna plus...

0:08:50

M 29: Dva.

0:08:52

Ex 30: Je kolik?

0:08:53

M 30: Je tři.

0:08:54

Ex 31: Výborně. Takže to odpovídá? Takže to vychází? Výborně. Dva a kolik
je zelená šipka?

0:09:00

M 3 1 : Jedna, rovná se čtyři.

0:09:02

Ex32: Dva plus j edna rovná se...

0:09:04

M 32: Jo...

0:09:15

Ex 33: Dva plus jedna...

0:09:17

M 33: Rovná se tři.

0:09:18

Ex 34: Takže to zase vychází? Výborně. A teďko, když vycházíme z té trojky,
tak tři plus... kolik je zelená šipka? Tři plus...

0:09:28

M 34: Jedna, rovná se čtyři.

0:09:29

Ex 35: Takže to taky jde? Supr. Jo? Takže to vyšlo.

EVIDENCE
0:07:05

Ex 25: Ex předkládá úlohu, kde chybí doplněné číslo C, na které ukazuje. Dále
ukazuje na celou pavučinu a legendu.

0:07:19

M 25: M okamžitě říká správné řešení.

0:07:21

M 26: M ukazuje na pavučina a vysvětluje své řešení - mezi čísly 1 - 4 chybí
právě číslo 3.

0:07:27

M dopisuje C = 3.

0:07:29

Ex navádí Marka ke kontrole, tudíž i к objevení principu řešení logicky, nikoli
jen tipem.

0:07:38

M kontroluje správnost řešení, tužkou si ukazuje po úloze.

0:07:50

M ukazuje cestu od B k A, C, D.

0:07:55

Ex 28: Ex svou otázkou Marka zmátne.

0:08:12

Ex pomáhá Markovi názorem - ukazuje na prstech.

0:08:29

M pokládá tužku a opět si mlčky pomáhá prsty při počítání.

0:08:39

Ex ukazuje na legendu - ß = 2.

0:08:48

M ukazuje na B, Ex taktéž ukazuje na B a dále na Д Marek dálek ukazuje na d,
C. Ex nechává Marka dokončovat věty.

0:08:57

Ex ukazuje na A

0:09:00

M 31: M se dopouští numerické chyby (řeší v jiné části pavučiny).

0:09:15

Ex 33: Ex znovu opakuje nápovědnou nedokončenou větu, kterou Marek
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nedokončil.
0:09:22

Ex ukazuje na C, e.

KOMENTÁŘE, ANALÝZY
0:07:21

M 26: M se při řešení drží toho, co je mu dobře známé - postupka čísel 1 - 4.

0:07:44

M 27: M vysvětluje, že pouze zkouší dosazovat různá čísla. Evidentně si však
všímá dráhy zelených šipek vedoucí od B až k D.

0:08:03

Ex 29: Snažím se poukázat na význam orientace šipky. Pokud by bylo С = 5,
pak by (nejen) zelená šipka e musela být orientována opačně. Padnout měla spíše
otázka, zda na místě C bude číslo vyšší/nižší než čtyři.

0:08:12

Ex se snaží přiblížit Markovi, proto volí taktéž názor na prstech.

0:09:00

M 31: Této „numerické" chyby se dopustil Marek z toho důvodu, že z čísla A
vede zelená šipka k C, ale taktéž oranžová k D = 4.

ÚLOHA č. 4
PROTOKOL
0:09:33

Ex 35: Tak, mrknem na další příklad. Tak, tady je to podobné. Zase, chybí nám
tady jedno číslo a pak ještě nevíme, kolik přičítáme zelenou šipkou. Takže
začni od čeho chceš. Buďto zjistit číslo, anebo kolik přičítáme zelenou šipkou.

(0:10:02)

A proč j e tam dvě?

0:10:04

M 35: Protože tady není.

0:10:08

Ex 36: Mhm, a co když tam je třeba zase pětka. Zkus to zjistit, jestli opravdu,
jestli to takhle vychází.

0:10:15

M 36: Jedna, to je dva.

0:10:22

Ex 37: Tak a říkej zase nahlas, jak počítáš.

0:10:24

M 37: To je jedna, plus dva, rovná se tři.

0:10:30

Ex 38: Mhm, výborně.

(0:10:40)

Tak, jak jsi přišel na tohle?

0:10:41

M 38: Hm, protože tady, jako tady. Jedna, dva, tři. Jedna, dva, tři.

0:10:46

Ex 39: Hm, a sedí to i tady? Vychází to i takhle tady, v tý úloze??

0:10:51

M 39: Mhm!

0:10:53

Ex 40: Tak, řekni mi jak.

0:10:58

M 40: Jo... Jedna plus tři, rovná se čtyři.

0:11:04

Ex 41: Výborně. Takže to vychází i tady. Paráda, tak můžeme jít na další.
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EVIDENCE
0:09:33

Ex 35: Ex poměrně dlouho vybírá úlohu ze své přípravy.

0:09:44

Ex ukazuje na chybějící číslo A a hodnotu zelené šipky v legendě.

0:10:00

M bez doprovodného komentáře okamžitě zapisuje číslo A = 2.

0:10:08

Ex 36: Ex navádí Marka ke kontrole čísla vzhledem к šipkám.

0:10:15

M 36: M ukazuje na C, b, A; C,d,ß = 2, В.

0:10:38

M doplňuje у - З а své řešení vysvětluje pomocí postupky.

0:10:53

Ex 40: Otázka je zbytečná, experimentátor ji měl vynechat.

KOMENTÁŘE, ANALÝZY
0:09:33

Ex 35: Ex opakovaně zaměňuje pojmy příklad a úloha.

0:10:00

M zapisuje číslo dvě odspodu. Začíná od doplnění chybějícího čísla, které je
snazší zjistit.

0:10:05

M argumentuje své řešení opět chybějícím číslem v postupce 1 - 4 .

0:10:24

M 37: M kontroluje i tu část pavučiny, která nemá souvislost s číslem, které
doplnil on.

0:10:41

M 38: M je opět, i u legendy, fixován na postupku čísel. Zde byla chyba
experimentátora, že hodnoty šipek alespoň neproházel, aby nešly vzestupně.

Zdá se, že po této úloze M pochopil princip řešení pavučin, funkci šipek - přičítání...

ÚLOHA č. 5
PROTOKOL
0:11:12

Ex 41: Tak, tady nám zase chybí jedno číslo. A pak musíme doplnit dvě šipky.

(0:11:33)

Tak aještě mi řekni, jestli to vychází, jestli to tak je. Ukaž mi to na té úloze.

0:11:44

M 41: Zelená šip... Tady to vychází. Dva plus jedna, rovná se tři. Nebo tři plus
dva... rovná se tři.... Rovná se čtyři!

0:12:17

Ex 42: Mhm.

(0:12:35)

Tak když ke čtyřce něco přičtu, tak mi nemůže vyjít jedna. To bych musela
odčítat, že jo.

0:12:40

M 42: Tak pět tam bude.

0:12:44

Ex 43: Tak to zkus opravit a zkus to ještě ověřit, jestli to tak bude. Klidně to
škrtni a přepiš.

(0:13:06)

Tak zkus to vyzkoušet, jestli to teďko už je dobře.

0:13:08

M 43: Mhm.

0:13:09

Ex 44: Určitě? Takže čtyři... jak dostanu pětku?

0:13:14

M 44: Hm pět... čtyři plus jedna rovná se pět.
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0:13:19

Ex 45: Mhm. A jak dostanu z dvojky pětku?

0:13:24

M 45: Dva plus tři rovná se pět.

0:13:27

Ex 46: Výborně. Tak. Takže pozor, vidíš, že tady vůbec nemáme jedničku. Jo,
že tam nemusí být jenom čísla jedna, dva, tři, čtyři. Jo? Nenech se tím zmást.

EVIDENCE
0:11:14

Ex ukazuje na B, a, ß.

0:11:20

M okamžitě chybně doplňuje číslo 5 = 1 . Hned poté dopisuje hodnotu oranžové
šipky ß = 2. Číslo dvě píše opět odspodu. Následuje doplnění hodnoty zelené
šipky a = 1.

0:11:44

M 41: M chvíli přemýšlí a poté začne správnost řešení ověřovat. Ukazuje na a.

0:11:49

M výrazně nesouhlasně kroutí hlavou, podpírá si hlavu.

0:11:56

M ukazuje пае.

0:12:11

M se zaráží nad číslem B, které dopsal. Vyslovuje 2 numerické chyby. Na
druhou se experimentátor tváři souhlasně (3 + 2 = 4)!!

0:12:14

M si při počítání dopomáhá prsty.

0:12:35

Ex poukazuje na chybu. Ukazuje na a.

0:12:47

M gumuje číslo В = l a přepisuje ho na číslo 5.

0:13:09

Ex 44: Ex ukazuje na A, a. Marek ukazuje na A, a, B.

0:13:19

Ex 45: Ex ukazuje na С, B. Marek ukazuje na C, d.

0:13:27

Ex 46: Ex znovu zdůrazňuje nepřítomnost čísla 1 v pavučině.

KOMENTÁŘE, ANALÝZY
U této úlohy jsem bohužel opět zachovala posloupnost hodnot šipek.
0:11:20

V tuto chvíli jsem jako experimentátor měla obrovskou radost, že se Marek
nachytal. O to větší, že úloha nebyla připravena ani předložena s tímto záměrem.
Radost nebyla samozřejmě škodolibá, ale z toho, že Marek si konečně uvědomí,
že se nemůže spoléhat jen na to, že v pavučině se vždy vyskytují jen čísla 1 - 4.

ÚLOHA č. 6
PROTOKOL
0:13:36

Ex 46: Tak... zkusíme tenhle příklad. Tady už nám chybí dvě čísla. Takže
chybí nám dvě čísla a nevíme, kolik je zelená šipka.

(0:13:57)

Tak a říkej zase nahlas, jak přemýšlíš.

0:13:52

M 46: Hm to, já přemýšlím tak, že by tam byla zase pětka a tady zase čtyřka...
a tady by byla jednička.

0:14:11

Ex 47: Jako že pět plus jedna j sou čtyři?
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0:14:15

M 47: Ne, vlastně ne.

0:14:33

Ex 48: Tak jaks na tohle to přišel? Na tu trojku?

0:14:36

M 48: Eee to, já jsem přišel na trojku, že by tady mohla být třeba pětka místo
čtyřky, protože tady byla, chyběla ta, pětka a teď by to mohla být pě... trojka
místo čtyřky.

0:14:50

Ex 49: Dobře, ale ono by to mohla být třeba i čtyřka klidně, ale my musíme
zjistit, jestli ta trojka tam teda jde nebo nejde. Zjistíme to nějak? Můžem si
udělat takovou zkoušku?

0:15:14

M 49: Tak dva, plus dva, rovná se čtyři. Jedna plus jedna rovná se dva. A dva
plus jedna rovná se tři.

0:15:30

Ex 50: Výborně, paráda.

EVIDENCE
0:13:45

Ex ukazuje na hodnotu zelené šipky v legendě.

0:13:50

M si prohlíží úlohu, přikyvuje.

0:13:56
0:14:05

Ex vybízí Marka, aby sděloval své úvahy nahlas.
M ukazuje na B, A. Chybějící čísla jen tipuje. To v legendě opět dle chybějícího
čísla v postupce 1, 2, 3.
M 47: M si uvědomuje chybu, nesmysl, který řekl.
M zapisuje 5 = 3.

0:14:15
0:14:31
0:14:33

Ex 48: Ex zasahuje Markovi do řešení. Přerušuje jeho myšlenkový proud. M
chtěl ještě zapsat hodnotu zelené šipky.

0:14:36

M 48: M porovnává řešení s předchozí úlohou.

0:15:00

M dokončuje řešení a zapisuje hodnotu zelené šipky a = 1.

0:15:09

M zapisuje A = 4. Čtyřku píše opět odspodu.

0:15:14

M 49: M kontroluje správnost, ukazuje při tom na příslušná místa pavučiny.

KOMENTÁŘE, ANALÝZY
0:14:33 Ex 48: Ex měl každopádně s otázkou počkat, až Marek dokončí své řešení.
0:15:00 Markův krok je potvrzením, že experimentátor ho měl před tím nechat řešení
dokončit. Marek drží hodnotu zelené šipky v paměti. Potřebuje ji zapsat, aby se
mohl soustředit na další výpočty.

ÚLOHA č. 2 (návrat к úloze č. 2)
PROTOKOL
0:15:33

Ex 50: Так teď se vrátíme к tomu příkladu, co byl na začátku. Teďko už
myslím, že budeš vědět jak na to. Takže máme všechna čísla a všechny šipky a
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jenom nevíme, kolik těmi šipkami přičítáme.
(0:15:51)

Tak a říkej když tak zase nahlas.

0:15:52

M 50: Eee to, že mně, já si to vždycky spočítám na tom, že bych takhle jedna
plus tři, rovná se čtyři. Tak právě si to tady takhle napíšu.

0:16:04

Ex 51: Jasně.

0:16:22

M 51: Takže, jedna plus tři rovná se čtyři. Jedna plus jedna rovná se dva. A
dva plus jedna rovná se tři.

0:16:38

Ex 52: Výborně! Tak ten můžem dát stranou.

EVIDENCE
0:15:33

Ex 50: Ex předkládá úlohu č. 2 ze začátku experimentu, se kterou si Marek
nevěděl rady.

0:15:43

Ex ukazuje na legendu.

0:15:49

M okamžitě zapisuje hodnotu fialové šipky y = 3.

0:15:52
0:16:14

M 50: M si při vysvětlování pomáhá prsty.
M zapisuje hodnotu zelené šipky ß = 2, dále si ukazuje rukou po pavučině a
zapisuje hodnotu oranžové šipky a = 1.

0:16:22

M 51: M podává vysvětlení řešení, při tom ukazuje tužkou po pavučině.

KOMENTÁŘE, ANALÝZY
0:16:22

M 51: M podává vysvětlení svého řešení, protože z předchozí zkušenosti ví, že
experimentátor toto vysvětlení vždy požaduje. Experiment není veden správně,
protože dítě se snaží naplnit očekávání experimentátora.

ÚLOHA č. 7
PROTOKOL
0:16:41

Ex 52: Tak a teď tady máme úlohu, kterou jsme ještě nedělali, takovýhle typ.
A tady nám chybí šipka. Takže já ti tady dám ještě barevný fixy a ty musíš
zjistit, jaká šipka a kam povede, jaká bude mezi dvojkou a trojkou.

(0:17:04)

A říkej zase proč.

0:17:05

M 52: Eee to, protože tady máme vždycky dvě šipky. Tady máme jedna a dva,
a jedna a... dva.

0:17:12

Ex 53: Tak a ještě počkej, ještě se podívej jakou... kolik přičítáme tou fialovou
šipkou, když chceš udělat fialovou.

0:17:17

M 53: Vlastně jedna.

0:17:34

Ex 54: A proč si udělal tu šipku směrem sem?

0:17:36

M 54: Protože to by muselo být takhle... To by bylo... počkat. Tři, a to, to by
tam musela být žádná čára. Protože tady máme jednu... mus... eee... Dva plus
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jedna rovná se tři.
0:17:53

Ex 55: Mhm, dobře. Tak a ty jsi myslel, že jsou vždycky dvě a dvě a dvě, ty
šipky, ty barvy... a podívej se tady, byly dvě a dvě a dvě? Od každé barvy?
Taky ne, že ne? Byly tři oranžové, jak to bylo dál?

0:18:07

M 55: Jedna fialová a dvě zelené.

0:18:11

Ex 56: Dobře. Tak, takže tenhle ten můžeme dát stranou a vezmeme hnedka
další.

EVIDENCE
0:16:46

Ex ukazuje n a / a pokládá na stůl barevné fixy.

0:17:04

M si prohlíží úlohu a poté bere do ruky fialovou fixu. V tu chvíli ho
experimentátor opět přerušuje a vybízí к hlasitému komentáři.

0:17:13

Ex zastavuje Markův pohyb, který chce zakreslit šipku/špatnou barvou.

0:17:12

Ex 53: Ex vybízí Marka ke kontrole pavučiny s legendou.

0:17:17

M 53: M si velmi rychle uvědomuje svou chybu. Mění fialovou fixu za
oranžovou a zakresluje šipku/(a = 1) se správnou orientací k D.

0:18:01

Ex předkládá předchozí úlohu a vyvrací Markovu mylnou domněnku o poměru
šipek.

KOMENTÁŘE, ANALÝZY
0:16:46

Ex naznačuje podáním barevných fixů, že Markovým úkolem bude zakreslovat
barevné šipky. Ex taktéž zdůrazňuje orientaci šipky, na kterou musí Marek mimo
jiné přijít.

0:17:05

M 52: M se myslně domnívá, že poměr šipek různých barev v pavučině je v
2:2:2. To je sice zajímavé povšimnutí, avšak mylné.

0:17:36

M 54: M si správně uvědomuje princip orientace šipek v pavučině. Nedokáže to
však vysvětlit. Ví ale, že kdyby šipku / zakreslil opačně, úloha by nevycházela.
S orientací šipek nemá nejmenší problém.

ÚLOHA č. 8
PROTOKOL
0:18:17

Ex 56: Tak, tady nám zase chybí jedna šipka a ještě tady nevíme, kolik
přičítáme zelenou šipkou.

0:18:23

M 56: Tady bude...

0:18:51

Ex 57: Tak a proč jsi udělal takovouhle šipku?

0:18:53

M 57: No protože já se vždycky podívám tady: jedna plus tři rovná se čtyři.

0:19:00

Ex 58: Výborně. Tak a co s tou zelenou šipkou?

(0:19:11)

Mhm, jak to, že je to tři?
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0:19:13

M 58: Hm, protože to... eee, teda! Protože třeba jedna plus dva rovná se tři.
A... eee, jedna plus jedna rovná se dva. A jedna plus tři rovná se čtyři. A jedna
plus jedna rovná se čty... teda tři plus jedna rovná se čtyři. A dva plus jedna
rovná se tři.

0:20:07

Ex 59: Jasně. A z dvojky čtyřku ještě...

0:20:11

M 59: Z dvojky čtyřku. Dva plus dva rovná se čtyři.

0:20:15

Ex 60: Tak výborně. Tak můžem další?

0:20:17

M 60: Mhm.

EVIDENCE
0:18:17

Ex 56: Ex předkládá další úlohu, ukazuje na a, hodnotu zelené šipky v legendě.

0:18:23

M 56: M ukazuje na a.

0:18:40

M dokresluje oranžovou šipku a {a = 1) s orientací к В.

0:18:53

M 57: M vysvětluje a ukazuje na y = 3, a.

0:19:07

M bere do ruky tužku a zapisuje chybně hodnotu zelené šipky dvě.

0:19:13

M 58: M si uvědomuje svou chybu. Pravděpodobně se jen přepsal.

0:19:18

M gumuje číslo 3 u hodnoty zelené šipky a zapisuje ß = 2.

0:19:30

M vysvětluje a ukazuje při tom na čísla a šipky v pavučině.

0:20:11

M 59: Zbytečná otázka. Puntičkářství experimentátora.

KOMENTÁŘE, ANALÝZY
0:19:07

Z videozáznamu se domnívám, že podle tvaru čísla, které M začal psát, chtěl
původně zapsat číslo 2. Nejspíš si ale zafixoval číslo 3, což je hodnota oranžové
šipky zapsané hned nad hodnotou zelené šipky, stejně jako číslo C, do kterého
ústí jedna ze zelených šipek.

0:19:13

M 58: M podává kompletní vysvětlení, ověření, které experimentátor u
předchozích úloh vyžadoval.

ÚLOHA č. 9
PROTOKOL
0:20:19

Ex 61: Tak, tady už nám chybí dvě šipky a ještě к tomu nevíme, kolik
přičítáme fialovou šipkou.

(0:20:30)

Tak, jak jsi to věděl tak rychle?

0:20:32

M 61: Hm, no protože tady máš jedničku a tady máš trojku. A když máš
jedničku plus tři rovná se dva.

0:20:39

Ex 62: Jedna plus... teď jsi to řek...

0:20:41

M 62: Dva. Ááá rovná se...
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0:20:43

Ex 63: Jasně.

0:20:45

M 63: Tři.

0:20:46

Ex 64: Mhm, dobře.

0:21:35

M 64: Eee to, takže jsem tam připsal. Jedna plus dva rovná se tři, dva plus
jedna rovná se tři, jedna plus jedna rovná se dva, eee... dva plus dva rovná se
čtyři, tři plus jedna rovná se čtyři a jedna plus tři rovná se čtyři.

EVIDENCE
0:20:19

Ex 61: Ex předkládá další úlohu, ukazuje na hodnotu fialové šipky.

0:20:27

M okamžitě zapisuje hodnotu fialové šipky ß = 2.

0:21:10

M zakresluje zelenou šipku d {a = 1) s orientací k C a hned poté fialovou šipku/
(ß = 2) s orientací k D.

0:21:35

M 64: M již spontánně podává vysvětlení svých úvah, při kterém opět ukazuje
po pavučině.

KOMENTÁŘE, ANALÝZY
0:20:32

M 61: U této úlohy si M již ověřuje hodnoty šipky z úlohy, nespoléhá jen
postupku. Ta se doposud vyskytla v každé úloze. Je možné, že si Marek
uvědomuje, že experimentátor by se s vysvětlením „1, 2, 3" nespokojil...

Úloha byla pro Marka triviální. Měla být vynechána a předložena nějaká obtížnější,
výzva. Neunavovat žáka zbytečně jednoduchými úlohami, které doplňuje automaticky vypočítáním, bez dalších hlubších logických úvah.

ÚLOHA č. 10
PROTOKOL
0:22:08

Ex 65: Výborně. Tak, máme tady další.

(0:23:16)

Můžu se teď zeptat?

0:23:16

M 65: Mhm.

0:23:17

Ex 66: Jaks přišel na to, že ta zelená šipka je tři?

0:23:19

M 66: Protože tady bude zelená, protože jedna plus tři rovná se čtyři.

0:23:25

Ex 67: Dobře, dobře...

0:24:18

M 67: Tak eee... jedna plus dva rovná se tři, jedna plus jedna dva, tři, teda
jedna plus tři rovná se čtyři, tři plus jedna rovná se čtyři a dva plus... jedna
rovná se tři.

0:24:50

Ex 68: Mhm, hotovo? Všechno dobře?

0:24:53

M 68: Mhm.
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EVIDENCE
0:22:15

M se podivuje, že v pavučině jsou zakreslené jen 2 šipky, zakreslení všech
ostatních je jeho úkolem.

0:22:26

M okamžitě začíná řešit. Zakresluje fialovou šipku d {a = 1) s orientací к С.

0:22:40

Po krátkém zamyšlení bere M do ruky zelenou fixu. Asi po 10 vteřinách ji ale
mění za tužku a doplňuje, za pomoci počítání na prstech, hodnotu zelené šipky y
= 3 a hodnotu oranžové šipky ß = 2.

0:23:30

M zakresluje zelenou šipku f(y = 3) s orientací k D.

0:23:52

M zakresluje fialovou šipku с (а = 1) s orientací k D.

0:24:14

M nakonec zakresluje fialovou šipku b {a = 1) s orientací к A.

0:24:18

M 67: M provádí opět spontánně kontrolu.

KOMENTÁŘE, ANALÝZY
0:22:40

Pro M bylo zásadnější mít doplněné všechny hodnoty šipek. Pak až se pustil do
jejich zakreslování.

0:23:16

Zajímavé však bylo, že jako první doplnil M hodnotu zelené šipky, přestože
v pavučině jsou zatím zakreslené jen šipky oranžové. Podle Markova vysvětlení
je zřejmé, že na úlohu pohlíží globálně. Již při zápisu hodnoty zelené šipky si
uvědomoval, že šipka/bude mít zelenou barvu.

ÚLOHA č. 11
PROTOKOL
0:24:57

Ex 69: Tak dej to stranou a koukni na to.

0:27:32

M 69: No takže dva plus jedna rovná se tři, jedna plus dva rovná se dva, jedna
plus nula rovná se jedna, teda jedna plus jedna rovná s..., rovná se. Pak jedna
plus jedna rovná se dva, jedna plus dva rovná se tři.

0:28:01

Ex 70: Výborně. Tak, tady sis s tím poradil krásně, protože tady jsi zjistil, že
tady máme dvě stejný čísla, takže nic nepřičítáme. Oni jsou stejný, krásně jsi tam
napsal to rovná se. A já jsem totiž, asi se mi dostal do šuplíku přes noc nějakej
šotek, kterej mi přepsal jedničku, teda ze čtyřky jedničku. Tam byla moje chyba.
Jo, ale vyřešils to perfektně.

EVIDENCE
0:25:13

Po krátkém zadívání se na úlohu bere M hned do ruky oranžovou fixu a
zakresluje šipku a {a = 1) s orientací к A. Pokračuje taktéž oranžovou šipkou d
(a = 1 ) s orientací к В.

0:25:52

M vyměňuje fixu za fialovou a dokresluje šipku c(ß = 2) s orientací k A, pomáhá
si počítáním na prstech.

0:25:58

Ex zpozoroval chybu v úloze (obě čísla C a D = 1), jde si do batohu pro své
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poznámky a hledá správné zadání.
0:26:23

M bere do ruky opět oranžovou fixu a po chvíli přemýšlení zakresluje šipku/(a
= 1) s orientací к В.

0:26:50

M si bere zpět fialovou fixu a zakresluje šipku c(ß = 2) s orientací к А.

0:27:05

M ukazuje na šipku e a přemýšlí, jak situaci se shodnými čísly vyřešit.

0:27:23

M si mne oči - jeví známky únavy.

0:27:29

M píše místo šipky e rovná se. Poté uhýbá pohledem na experimentátora.

0:27:33

M opět spontánně popisuje své řešení.

0:27:43

M se dopouští numerické chyby (1 + 2 = 2), Ex ho neopravuje.

KOMENTÁŘE, ANALÝZY
0:27:05

Úmyslně jsem tentokrát do situace nezasahovala a čekala, jak si Marek se situací
poradí.

0:27:23

Ex vůbec neodhadl délku experimentu. Na žáka první třídy je již nyní
experiment příliš dlouhý.

0:27:29

M si poradil se situací nad má očekávání. Udělila jsem mu zaslouženou
pochvalu.

0:28:01

Ex 70: Nebylo nutné vysvětlovat chybu v zadání, vzhledem k tomu, že chlapec
si s úlohou bez problémů poradil.

ÚLOHA č. 12
PROTOKOL
0:28:21

Ex 70: Tak, protože jsi říkal, že už seš unavenej, tak ještě mrknem tady na jeden
příklad. Tak, zkusíme tenhle ten, třeba.

0:29:39

M 70: Tak jedna plus jedna rovná se dva. Dva plus dva rovná se čtyři a jedna
plus tři rovná se čtyři, tři plus jedna rovná se čtyři, dva plus jedna rovná se tři a
jedna plus dva rovná se tři.

0:30:09

Ex 71: Výborně.

EVIDENCE
0:28:35 M ukazuje na D, poté bere do ruky tužku a zapisuje hodnotu zelené šipky a = 1.
0:28:58 M zapisuje hodnotu fialové šipky y = 3.
0:29:10 M počítá na prstech a poté zakresluje fialovou šipku d (y = 3) s orientací к С.
Fixu mění za oranžovou a kreslí šipku/ (/? = 2) s orientací k D.
0:29:39

M 70: M spontánně kontroluje celou pavučinu, prstíky ukazuje po pavučině.
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KOMENTÁRE, ANALYZY
Úloha byla pro Marka triviální. Šlo jen o početní operace, žádný další krok oproti
předešlým úlohám, vyžadující volbu j iné strategie...

ÚLOHA č. 13
PROTOKOL
0:30:10

Ex 71: Tak můžem ještě jeden? Jo?

0:33:03

M 71: Týjo... Týjo...

(0:33:51)

...Takže dva plus tři rovná se pět a dva plus dva rovná se čtyři, pět plus jedna
rovná se čtyři.

0:34:03

Ex 72: Určitě?

0:34:06

M 72: Teda pět... Teda, no jo vlastně.

0:34:39

Takže dva plus dva rovná se čtyři, tři plus jedna rovná se čtyři, čtyři plus jedna
rovná se pět, tři rovná se... a dva plus tři rovná se pět a tři plus dva rovná se
pět.

0:35:05

Ex 73: A ještě dvojka a trojka, mi řekni, tus vynechal.

0:35:08

M 73: Eee...

(0:35:22)

A můžou tam být dvě čísla stejný?

0:35:25

Ex 74: Jako že by tady byla pětka a tady taky pětka?

0:35:28

M 74: Nene.

0:35:29

Ex 75: Tak jak to myslíš?

0:35:30

M 75: Jo, tady... Ne, to ne. Že tady byla eee... to, tady že byla ta... tady to...
tady by musela být ta čtyřka, ale musela... ale ne vlastně...

0:35:47

Ex 76: Tak co s tím?

(0:36:03)

Tak, co všechno nám sedělo?

(0:36:16)

Tak, takže tady bude ta oranžová místo té zelené? Jo, tak akorát ji škrtni, klidně
vem tu tužku a tu zelenou škrtni. Tak, a vychází to už teďko?

0:36:27

M 76: Mhm.

0:36:28

Ex 77: Dobře. Supr, tak sis s tím poradil. Tak, další už nebudem dávat, já
myslím, že výborně.

EVIDENCE
0:30:10

Ex 71: Ex předkládá další úlohu.

0:30:28

M bere do ruky fialovou fixu. Následně dále přemýšlí, poté fialovou fixu zavírá
a odkládá. Místo ní bere do ruky tužku a chybně zapisuje С = 5.

0:31:18

M ukazuje na B, A, a. Pokládá tužku, kterou hned zas bere do ruky a zapisuje
hodnotu fialové šipky ß = 2.
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0:31:33

M zakresluje fialovou šipku c(ß = 2)s orientací к A.

0:31:46

M ukazuje na D, e, С, к počítání používá prsty.

0:32:03

M ukazuje na B, D, f; C, B; D.

0:32:21 M bere do ruky zelenou fixu a zakresluje šipku špatné barvy e (y = 3) s orientací
к С.
0:32:44

M ukazuje na В, a, A, prstem poťukává na В. Poté si podepře hlavu a přemýšlí.

0:32:59

M ukazuje na D.

0:33:03

M 71: M je zaskočen „obtížností" úlohy.

0:33:08

M počítá na prstech, podpírá si hlavu rukou, mne si oči. Únava je evidentní.

0:33:31

M kouká před sebe, do kamery. Neví, jak situaci dále řešit.

0:33:41

M ukazuje na D.

0:33:51

M říká nahlas své řešení.

0:34:03

M nahlas tlumočí numerickou chybu. (5 + 1 = 4).

0:34:06

M 72: M si uvědomuje chybu, které se dopustil.

0:34:11

M ukazuje na В, C.

0:34:17

M gumuje chybné číslo С a beze slova ho přepisuje na С = 3, poté dopisuje i В =
5.

0:34:39

M nahlas kontroluje řešení.

0:35:17

Po zjištění chyby chce M gumovat číslo С = 3. Ještě před tím se zastaví a ptá se,
zda mohou být dvě čísla v pavučině stejná.

0:35:30

M 75: M se vyjadřuje velmi nepřesně, nesrozumitelně. Sám ani vlastně neví, co
chce říct. Na konci svého výkladu si M uvědomuje mylný nápad pro řešení a
pousmívá se nad ním.

0:36:03

Ex se snaží pomoci. Marek však současně bere do ruky oranžovou šipku a vedle
zelené šipky e kreslí oranžovou šipku (a = 1) s orientací к С.

0:36:19

M pokládá na místo šipky e oranžovou fixu.

0:36:28

Ex 77: M je očividně unavený, proto ex experiment ukončuje. Po vypnutí
kamery však Marek říká, že by chtěl ještě počítat...

KOMENTÁŘE, ANALÝZY
Je zajímavé, že Marek začal řešit úlohu odshora, od čísla A, přestože řešení od jiných
částí pavučiny by bylo snazší. Zřejmě volí strategii „odshora dolů".
0:30:28

M si správně uvědomoval, že číslo С se bude lišit od čísla A o 1. Špatně si ale
uvědomil směr šipky b. Na základě této chyby zapsal chybné číslo C.

0:31:18

Je zajímavé, že M zapisuje hodnotu fialové šipky, přestože ji nemůže ze
současné podoby pavučiny zjistit. Nezná číslo В a fialovou šipku c nemá zatím
nakreslenou. Již dopředu tedy ví, že šipka c musí být fialová.

0:33:03

M 71: Marek je zaskočen. Úloha se mu zdá obtížná, situace bezvýchodná.
Neuvědomuje si, že při řešení udělal chybu, která nyní situaci komplikuje.
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0:33:31

Ex měl zakročit, napomoci, napovědět. Experiment trvá již příliš dlouhou dobu.
Marek je unavený, jeho koncentrace snížená.

0:33:51

M byl již zoufalý. Začíná přeříkávat nahlas své řešení. Doufá, že mu
experimentátor pomůže.

0:34:06

M si uvědomuje numerickou chybu, které se dopustil až při hlasitém tlumočení
řešení.

0:34:39

Při kontrole však Marek opomíjí šipku e, na kterou Ex upozorní, chce, aby
Marek sám odhalil svou chybu.

0:35:17

M si neuvědomuje, že pokud by číslo С bylo stejné jako číslo В (= 5), neseděla
by pak v pavučině šipka b.

0:36:19

M si uvědomuje, že situace není zcela přehledná, není vidět, která ze šipek e je
platná. Pokládá proto přes šipky oranžovou fixu.

ÚLOHA č. 14, 15
PROTOKOL
0:36:35

M 77: Já chci dělat dál... zase příklady.

0:36:39

Ex 78: Ták, tak vezmem hnedka tenhle ten.

(0:37:33)

Tak, můžu tě zastavit? Já tam mám někde chybu totiž. Ono mi to nevyšlo, já už
tady na to koukám. Tak, já se na tohle mrknu, já ti to vezmu a pak ti to když
tak vrátím. Já najdu, kde je chyba, já dám ti zatím jinej, jo, můžu?

0:37:46

M 78: Co to je tohle?

0:37:47

Ex 79: To nic, to, tam zase tam ten šotek mi tam udělal takovouhle skvrnu.
Toho si vůbec nevšímej.

0:37:53

M 79: Ale co...

0:37:55

Ex 80: Tam normálně, jakoby tam nic nebylo, jo. Ber to, jako by tam nic
nebylo.

0:38:01

M 80: Tady musela být...

(0:40:10)

Tady už je do kolika? Do desíti? Nebo tady už je do dvanácti, nebo do kolika
tady, to je už do devíti nebo...

(0:40:17)

Ex 81: Tak, zkus na to přijít sám. Zkus na tohle to přijít sám.

(0:41:05)

Tak, akorát mi řekni, pročs to vygumoval, teďko?

0:41:07

M 81: Mmm, protože tady to, tady by musela být devítka, kdyby to, protože
to... eee... Devět plus... To ne deví... Tady by muselo být taky napsaný číslo.
Ale to...

0:41:29

Ex 82: Chceš poradit maličko, nebo ne? Řekni si.

0:41:32

M 82: Jo.

0:41:33

Ex 83: Jo? Tak podívej se tady na to nejdřív. Tady na tu část... tý sítě. Budeš
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mít možná trošku jednodušší začít od tohohle.
(0:42:10)

Můžeme zjistit, kolik přičítáme oranžovou šipkou?

0:42:14

M 83: Dva.

0:42:15

Ex 84: Mhm.

(0:42:23)

Nechceš si to tam napsat teda, abys věděl...

(0:43:45)

Tak kdybys chtěl trošku napovědět, tak si řekni, klidně.

(0:44:38)

Tak já mám ještě nápad, co kdyby sis to vzal domů a doma, až budeš
odpočatej, že bys na to třeba mrknul

EVIDENCE
0:36:35

M 77: M opakuje na kameru to, co pronesl po vypnutí kamery.

0:36:48

M ukazuje na D, bere do ruky tužku a ukazuje s ní na C, A.

0:37:02

M zapisuje D = 2 a A = 3, fialovou šipku e (/? = 2) s orientací к С.

0:37:18

Ex si všímá nesrovnalosti v zadání úlohy (šipka a má být fialová, ne zelená) a
listuje ve svých poznámkách.

0:37:30

M bere do ruky tužku.

0:37:33

Ex Marka zastavuje a omlouvá se za chybu v zadání, bere úlohu.

0:37:46

Ex předkládá jinou úlohu.

0:37:46

M 78: M se okamžitě ptá, co je to nad hodnotou oranžové šipky (omylem
zapsaná hodnota, která měla být utajená, proto je černě začmáraná). Veškerou
Markovu pozornost přitahuje černá skvrna. Neví, co to znamená, zda to má pro
úlohu nějaký význam.

0:38:03

M ukazuje na c, D.

0:38:24

M zapisuje 5 = 8.

0:38:41

M počítá na prstech.

0:39:00

Markův pohled směřuje do kamery.

0:39:11

M bere do ruky fialovou fixu, vzápětí ji ale opět odkládá. Poté bere do ruky
tužku, se kterou ukazuje po pavučině. Zkouší dosazovat různé varianty čísel...

0:39:46

M se chystá dopsat některou z hodnot šipek. Posléze si svůj krok rozmýšlí.

0:39:52

M dopisuje hodnotu zelené šipky jedna.

0:39:58

M bere do ruky zelenou fixu. Tu ale hned mění za tužku a chystá se dopsat C.
Stále ale váhá, poté se ptá, jak vysoká čísla se v pavučině vyskytují.

0:40:33

M pokládá tužku a pomáhá si prsty.

0:40:58

M gumuje správné číslo 5 = 8.

0:41:05

Ex se snaží předejít dalšímu zamotání se do úlohy, proto vstupuje do
experimentu svou otázkou.

0:41:07

M 81: M ukazuje na C, D... odhazuje tužku.

50

PŘÍLOHA 6 Experiment č. 2 (Kristýnka, 4. třída, 14. 11. 2007)

0:41:29

Ex 82: Ex si uvědomuje nepřiměřenou délku experimentu, Markovu únavu...
nabízí svou pomoc. Ex ukazuje na A D.

0:42:14

M 83: M dokáže hned říct, jakou hodnotu má oranžová šipka.

0:42:23

Ex pobízí Marka, aby si hodnotu oranžové šipky napsal. Na otázku jen pokrčí
rameny. Je již přetažený, unavený, neschopen koncentrace, přemýšlení.

0:42:32

M zapisuje hodnotu oranžové šipky a~ 2.

0:42:50

M kreslí fialovou šipku a(ß = 4) s orientací к В. Poté dále počítá na prstech.

0:43:54

M prstem poťukává na C. Poté si podpírá hlavu.

0:44:38

Ex si uvědomuje, že experiment je už příliš dlouhý, Markova koncentrace malá.
Ukončuje proto experiment a nabízí Markovi, aby si vzal poslední pavučinovou
úlohu na dopočítání domů.

KOMENTÁŘE, ANALÝZY
0:37:46

M 78: Uvědomuji si, že řešitele může rozhodit banalita, o které bych já vůbec
nepřemýšlela. Beru si ponaučení pro příště, že předkládaný materiál musí být
„kvalitní".

Až tato úloha byla první, kde byla zvolena jiná čísla než po sobě jdoucí, jiná čísla
hodnot šipek.
0:39:11

M koncentrace je již únavou, dlouhým trváním experimentu snížena. Nevšímá si,
že velmi jednoduše lze dopočítat hodnotu oranžové šipky a, což by ulehčilo další
řešení úlohy.

0:39:52

Netuším, jak Marek к tomuto výpočtu dospěl.

0:39:58

M je zaskočen přítomností vyšších čísel, která v předchozích 14 úlohách nebyla.
V předchozích úlohách věděl, že čísla budou 1 - 4, případně 4 - 5. To mu
pomohlo v tipování, v případě že nepřišel na řešení logickou úlohu. V tomto
případě se však nemá od čeho odpíchnout. Ještě k tomu nebere ohled na orientaci
šipky d, která signalizuje, že číslo C musí být nižší než číslo B = 8.

Toto je opět negativní vazba pro experimentátora, že příště je nutno v kaskádě čísla,
jejich rozestupy obměňovat.
0:42:14

M 83: M možná jen zapomněl hodnotu oranžové šipky zapsat.

0:44:38

Ex poměrně vhodně zakončil experiment - nabídkou, aby si vzal Marek úlohu na
dopočítání domů.
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PŘÍLOHA 3 EXPERIMENT č. 5

Příloha 3.1 Kaskáda úloh č. 5 - Terezka (2. třída, 28.11. 2007)
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Příloha 3.2 Rozbor exp. č. 5 (Terezka - 2. třída; 28.11. 2007)

ÚLOHA č. 1
PROTOKOL
0:00:07

Experimentátor 1: Tak mám tady první úlohu... co by se tam tak mohlo
dělat... Nebo zkus k tomu povídat, jestli tě něco napadá...

0:00:11 Terezka 1: Třeba od nej menšího čísla do nej většího?
0:00:14

Ex 2: Mhm, a co ty šipky tam? Má nějaký význam, že mají různou barvu, nebo
je to jenom tak.

0:00:25

T 2: Ta jednička je spojená s dvojkou, s trojkou a čtyřkou, protože jdou po sobě?
A zelený jsou proto, protože trojka a čtyřka je taky po sobě.

0:00:39

Ex 3: Trojka a čtyřka je po sobě, ale mezi nima je oranžová šipka, ne zelená.
Tak co ta zelená šipka, co ta bude znamenat? Podívej se ještě do toho horního
levého rohu, tady... (0:01:06) Napadá tě? Je tam nad tím nějaké čísílko...

0:01:13

T 3: Jako že to jsou dvě čísla, který jsou za sebou, ale jsou spojený zelenou
čárou.

0:01:20

Ex 4: Tak když máš třeba číslo jedničku a trojku, jdou po sobě ta čísla?

0:01:25

T 4: Ne, je jedna mezi nima.

0:01:28

Ex 5: Je jedno číslo mezi nima. To znamená, že jaký je rozdíl mezi těma dvěma
čísly?

0:01:33

T 5: Rozdíl? Že, jednička je nižší a trojka je vyšší.

0:01:37

Ex 6: Mhm. A o kolik?

0:01:39

T 6: O dvě. Já už to chápu!

0:01:41

Ex 7: Jo? Tak teďko zkus vysvětlit fialovou šipku. Když už jsi to pochopila.

0:01:45

T 7: Jo takhle. Čt... jednička j e nižší než čtyřka, o tři.

0:01:52

Ex 8: Mhm, o tři a máme to i tady, že jo. Jo, čtyři. Takže myslíš, že už jsi
pochopila ten smysl? Výborně!

EVIDENCE
0:00:14

Ex 2: Zde se experimentátor „nenápadně" snaží upozornit na další pravidla, dle
kterých se pavučiny řídí.

0:00:25

T 2: Zde měl možná navázat experimentátorův dotaz, jak jsou čísla spojená
(šipkami stejné barvy).

0:00:29

T vyhledá oční kontakt experimentátora, potřebuje slyšet souhlas či nesouhlas.

0:00:41

Ex ukazuje na oranžovou šipku f(a=

0:00:51

Ex ukazuje na legendu. Domnívám se, že až do tohoto okamžiku si Terezka
legendy patřící к pavučině nevšimla, nebojí nepřikládala váhu.

0:01:11

T přikyvuje, prohlíží si legendu a pavučinu.
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0:01:13

T 3: Zde se T mýlí, stejně jako v předchozím tvrzení. Protože čísla, která jdou
po sobě nejsou spojené zelenou šipkou, nýbrž oranžovou, jak si správně všimla
dříve.

0:01:23

Ex ukazuje na čísla A, B.

0:01:31 Ex ukazuje na zelenou šipku a.
0:01:28

Ex 5: Zde žák nerozumí slovu „rozdíl" tak, jak ho myslí experimentátor
(výsledek příkladu 3 - 1 ) .

0:01:39

T 6: T se směje.

0:01:52

Ex 8: Ex ukazuje na legendu, dívka radostně souhlasně přikyvuje.

KOMENTÁŘE, ANALÝZY
0:00:11 T I : Terezka má pravdu, že v pavučině se vyskytují čísla, přičemž jsou spojené
šipkami tak, že od nej menšího čísla směřují směrem k nej většímu.
0:00:25 T si správně všimla jednobarevné cesty. Tento poznatek však v dalších úlohách
nedokázala využít.
0:00:51 Domnívám se, že až do tohoto okamžiku si Terezka legendy patřící к pavučině
nevšimla, nebo jí nepřikládala váhu.
0:01:28 Ex 5: Je nutné, aby Ex používal jen takové výrazy, kterým řešitel rozumí, aby
nedocházelo к nedorozuměním.
Domnívám se, že pro tuto dívku by bylo vhodnější volit jiný způsob pro seznámení
s matematickým prostředím, například již v první úloze jedno chybějící číslo. Dívka by se
s prostředím seznámila aktivněji, byla by nucena propojit si pavučinu s legendou, a
porozumění by od samého počátku bylo správné.
Terezka měla očividnou radost z pochopení principu úlohy.

ÚLOHA č. 2
PROTOKOL
0:01:57

Ex 9: Tak mám tady další úlohu pro tebe. A tady máme všechno kromě jednoho
čísla. Takže my musíme zjistit, jaké bude to jedno číslo.

0:02:08

T 9: Tak. Čtyřka je jednička, takže čtyři... tak tady bude... dvojka!

0:02:17

Ex 10: A proč tam bude dvojka?

0:02:21

T 10: Protože dvojka je od toho... o dvě nižší.

0:02:29

Ex 11: Mhm, mhm, a teďko, když se podíváš, tak od čtyřky směřuje к tomu
místu, které máme doplnit, zele... fialová šipka. Promiň, fialová šipka. Od
dvojky k tomu číslu směřuje zelená šipka a od trojky oranžová šipka.

0:02:48

T 11: Takže. Dvojka, zelená má být o tři. Takže, takže čtyřku by to bylo. A tady
u trojky má bej t o dvě... takže taky čtyřka, u čtyřky...

0:03:06

Ex 12: Když to má být o dvě, tak tři...
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0:03:13

T 12: Pět.

0:03:15

Ex 13: Mhm. Ještě můžu? Tady ten papír, ještě ho tam vrátím. Tak když se na to
podíváš, tak když oranžová šipka je jedna, tak co to vlastně znamená? Když
jdem z jedničky na dvojku.

0:03:27

T 13: Že... mhm. Takže tam není žádný... že tam, že, že jednička je o jednu
menší než dvojka. A že tam jsou za sebou.

0:03:39

Ex 14: Výborně, je o jednu menší. A co, jaký vlastně má význam ta oranžová
šipka. Proč ona tam je? Jedna... a dostanu dvojku. Co teda znamená ta oranžová
šipka?

0:03:52

T 14: Jedna plus jedna rovná se dvě.

0:03:54

Ex 15: Výborně! Takže to znamená, že oranžovou šipkou přičítám jedničku. Co
ta zelená šipka, kdybys to měla ještě tahle popsat?

0:04:02

T 15 : No tak, minus dvě.

0:04:04

Ex 16: Když jdu z dvojky na čtyřku...

0:04:07

T 16: Tak plus dvě.

0:04:10

Ex 17: Výborně. A fialová šipka?

0:04:12

T 17: Plus tři.

0:04:13

Ex 18: Výborně. Tak zkus to teďko ještě, třeba už to půjde trošku lip.

0:04:16

T 18 : Čtyři plus tři... plus čtyři plus j edna j e pět, dvě plus tři j e pět a tři plus dva
je pět.

0:04:29

Ex 19: Výborně, takže tam bude...

0:04:30

T 19: Takže pětka.

0:04:39

Ex 20: Supr. Supr, výborně. Tak to jsi zmákla parádně.

EVIDENCE
0:02:02

Ex ukazuje na chybějící číslo D. Terezka bere okamžitě po předložení úlohy do
ruky tužku.
0:02:15 T ukazuje tužkou na D. Po vyřčení řešení odvrací svůj zrak na experimentátora.
V této fázi možná měla taktéž padnout otázka, jak to bude se vztahem čísel C = 2 a
číslem D, které Terezka určila pětkou.
0:02:29

Ex 11: Ex se snaží dost násilně dívce vysvětlit pravidlo, kterým se řídí orientace
šipek.

0:02:32

Ex ukazuje na A = 4, fialovou šipku c, D, hodnotu fialové šipky (a = 1)
v legendě, С = 2, zelená šipka e, D, hodnotu zelené šipky (y = 3) a B, oranžovou
šipku f , D, hodnotu oranžové šipky (ß = 2). Ex se snaží poukázat na význam
legendy pro vyřešení pavučinové úlohy. Terezka se soustředěně kouká na úlohu
a souhlasně přikyvuje na to, co jí říkám.

0:02:48

T 11: T se dopouští numerické chyby (2 + 3 = 4, 3 + 2 = 4). Po druhé chybě
experimentátor vstupuje do Terezčiny výpovědi.

0:03:09

Ex ukazuje na B, hodnotu oranžové šipky (ß = 2) v legendě.
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0:03:15

Ex 13: Ex předkládá před Terezku první vzorovou úlohu. Ukazuje na hodnotu
oranžové šipky (a = 1) v legendě, čísla A, C. Dále ukazuje na oranžovou šipku b,
A, C.

0:03:39

Ex 14: V tomto okamžiku chce experimentátor za každou cenu slyšet to, co má
on ve své hlavě, což může být velká chyba.

0:03:52

Terezky pohled směřuj e na experimentátora.

0:03:56

Ex ukazuje na legendu, zelenou šipku e.

0:04:06

Ex ukazuje na C, D.

0:04:16

T 18: V tuto chvíli se zdá, že Terezka princip, funkci šipky pochopila. Z d a j e
tomu opravdu tak se přesvědčíme při dalším průběhu experimentu. Ex odebírá
první vzorovou úlohu.

0:04:19

Ex ukazuje na legendu.

0:04:30

T 19: T píše velmi pečlivě a pomalu číslo pět (D = 5).

0:04:39

Ex 20: Ze zdárného vyřešení úlohy a pochvaly má dívka očividnou radost, o níž
svědčí její úsměv a vítězné oddychnutí.

KOMENTÁŘE, ANALÝZY
0:02:21

T 10: T má již od první úlohy problém s orientací šipek, který ji doprovází po
celou dobu experimentu. Hned na začátku měl experimentátor princip orientace
šipek lépe upřesnit. Předložit úlohu, na které by Terezka pochopila princip
pravidla.

0:02:29

Ex 11: Namísto zdlouhavého naléhání, vysvětlování, tázání se, chvílemi
dokonce vnucování by bylo daleko efektivnější předložit dívce úplně jiný typ
úlohy. Například klasického „sčítacího hada". Velmi nápomocné by taktéž
mohlo být připsání к hodnotám šipek znaménko plus, případně tuto jejich
hodnotu připsat přímo к šipkám v pavučině.

Vhodné by také bylo jednoduše vysvětlit funkci šipky - když jdu po směru šipky,
vždy přičítám, když jdu proti směru šipky, odčítám.
0:02:48

T 11: T se dopouští numerické chyby pravděpodobně v důsledku velkého
soustředění na ostatní jevy v pavučině.

ÚLOHA č. 3
PROTOKOL
0:04:41

Ex 20: Tak zkusíme další příklad. Tady nám chybí dvě ty čísla. A ještě k tomu
musíme zjistit, kolik přičítáme oranžovou šipkou.

0:04:54

T 20: Tak asi budem přičítat... když čtyři... tak asi dvě!

0:04:58

Ex 21: A jaks na to přišla?

0:04:59

T 21 : No protože dvě plus dv... Čtyři plus dvě j e šest.

0:05:02

Ex 22: Výborně, takže to tam dopiš. Když tak aby se ti lip psalo, já ti dám
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tyhlety pod to, abys to měla měkčí.
0:05:12

T 22: Tak a teď. Takže, šest, sedm, osm, takže tady bude devítka. Podle šestky.
A tady, tady když je devítka tak devět, tak tady bude jedenáct. A od čtyřky o
jednu, takže pět.

0:05:39

Ex 23: Tak, můžu teďko na chviličku zpátky... Mám čtyřku a od menšího čísla
šipka směřuje к většímu.

0:05:50

T 23: Jo, mhm

0:05:51

Ex 24: Mrkni na tohlen to. Já ti to vrátím.

0:05:52

T 24: Takže tady bude menší. Takže šest minus tři je tři. Takže zase odečítáme.

0:06:02

Ex 25: Mhm, sedělo by to tam? Můžeš si to ještě nějak ověřit, jestli to tak bude?

0:06:07

T 25: Čtyři minus jedna jsou taky tři.

0:06:14

Ex 26: Supr.

0:06:15

T 26: Takže tři. No, a teď tři minus dva rovná se jedna.

0:06:27

Ex 27: Tak, tady šla z trojky na šestku. Když jdu obráceně, když šipka směřuje
do toho čísla, já potřebuju zjistit tohle, tak musím odečítat. Na tos přišla. Tak
tady se ještě podívej pozorně jak ta šipka jde. Jestli budu přičítat nebo odčítat.

0:06:45

T 27: Přičítat. Takže tři plus dva je pět.

0:06:51

Ex 28: Výborně. A teď to ještě zkontroluj.

0:06:53

T 28: A čtyři plus jedna je taky pět.

0:07:02

Ex 29: Mhm. Takže jediné, na co musíme dát pozor je směr těch šipek.

EVIDENCE
Experimentátor by měl používat spisovnou češtinu (spisovné koncovky, tvary)!
0:04:41 Ex 20: Druhou částí výpovědi experimentátor opakuje a zdůrazňuje význam
šipky, což možná není na škodu. (,,...A ještě к tomu musíme zjistit, kolik
přičítáme oranžovou šipkou.")
0:04:51

Ex ukazuje na legendu.

0:05:04

T zapisuje hodnotu oranžové šipky /? = 2.

0:05:08
0:05:12

Ex podkládá papír s úlohou dalšími papíry.
T 22: Opět se ukazuje, že pravidlo pro orientaci šipek není dívkou
zinteriorizováno. Terezčina nejistota a možná i nervozita se projevuje
okusováním tužky.

0:05:19

T ukazuje na D, A.

0:05:28

T ukazuje na C.

0:05:39

Ex 23: Ex se vrací к předešlé úloze, ukazuje na A = 4, fialovou šipku c, D - 5.

0:05:52

Ex vrací zpět úlohu č. 3.

0:06:16

T zapisuje D = 5.

0:06:26

Po svém nápadu řešení směřuje Terezka svůj pohled na experimentátora a čeká
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ne jeho reakci.
0:06:27

Ex 27: Ex ukazuje na D, fialovou šipku c, A; e.

0:06:51

Ex 28: Snažím se Terezku navést к tomu, aby své úvahy, nápady řešení
kontrolovala se zbytkem úlohy.

0:06:53 T ukazuje na B.
0:06:58 T zapisuje С = 5.
KOMENTÁŘE, ANALÝZY
0:05:12

T 22: Terezka počítá procesuálne.

Problém s orientací šipek měl být co nejdřív odstraněn, aby nepůsobil zbytečné
komplikace i v dalších úlohách.
0:05:39

Ex 23: Nápověda, která mě v tu chvíli napadla mi přišla docela výstižná - šipka
směřuje vždy к většímu ze dvou čísel.

0:06:27

Ex 27: Ex se snaží ukázat další pomůcku - jdu-li po šipce, přičítám, jdu-li proti
šipce, odečítám.

Z chyb, kterých se dívka dopouští ohledně orientace šipek je zřejmé, že nekouká na
úlohu komplexně. Napadne-li ji nějaké řešení, nekontroluje úvahu se zbytkem úlohy, je-li
správná...

ÚLOHA č. 4
PROTOKOL
0:07:04

Ex 29: Tak, tady nám chybí tři čísla, se nám to stupňuje, a chybí nám dvě, dvě ty
hodnoty, nevíme kolik přičítáme fialovou a zelenou šipkou.

0:07:20

T 29: Tak. Když tady máme šipku takhle, tak asi budem odčítat tady.

0:07:25

Ex 30: Mhm.

0:07:26

T 30: Takže tři minus něco se něco rovná. Takže tři... (0:07:49) Tak třeba tři
ss...

0:07:54

Ex 31: Tak když tak ti řeknu. Zkus úplně sama počítat, a kdybys nevěděla, tak se
zeptej, jo? A já ti zkusím nějak trošku napovědět. Zkus sama, ale když nebudeš
vědět, tak se hnedka zeptej.

0:08:09

T 31: Nevim.

0:08:10

Ex 32: Nevíš. Tak já ti poradím. Protože máme tady nějaké oranžové šipky,
máme jenom jedno číslo, tak musíme začít od něčeho, o čem víme nejvíc.

0:08:19

T 32: Jo. Takže začnu, tak. Teď budem přičítat. Takže tři plus jedna rovná se
čtyři. A tady taky bude nějaký číslo, který se nám dá čtyři. Trojka by mohla bejt
dvojka.

0:08:48

Ex 33: Hm, zkus to napsat, pak to vyzkoušíme, jestli to všude vyjde. Takže zkus
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co myslíš.
0:08:55

T 33: Tak třeba dvojku. A teď dva minus jedna rovná se jedna. Plus tři rovná se
čtyři, takže jo. Minus jedna rovná se jedna. A vychází.

0:09:14

Ex 34: Tak zkus jestli to teda vychází tak jak má.

0:09:17

T 34: Takže dva minus jedna rovná se jedna.

0:09:20

Ex 35: Minus? Tady máš tři plus jedna jsou čtyři. Dva minus jedna?

0:09:30

T 35: Plus. Takže plus jedna rovná se tři. A tři plus čty... jedna rovná se čtyři.

0:09:46

Ex 36: Hm, to by nám nevyšlo...

0:09:56

T 36: No tak... trojka? Já si to zkusím nanečisto. Tři plus jedna... tak jedna plus
jedna plus jedna rovná se tři.

0:10:16

Ex 37: Mhm, to vypadá, že by šlo.

0:10:19

T 37: Jedna, plus jedna, plus jedna rovná se tři a tři plus jedna rovná se čtyři.

0:10:26

Ex 38: Mhm, a teďko ještě mi tady nesedí, tadys to opravila na jedničku, když
tak to ještě jednou obtáhni, ať je vidět, že platí ta jednička. Tak ty tady máš
Teďko j edna plus j edna j e j edna. Sedí to? Že j edna plus...

0:10:43

T 38: Ne, dva.

0:10:45

Ex 39: Mhm, tak tam to musíme taky opravit. Zas to obtáhni.

0:10:55

T 39: Plus jedna rovná se tři. Takže to vychází.

0:11:00

Ex 40: Tak a teď nám tam ještě něco chybí, co ještě musíme doplnit.

0:11:03

T 40: Takže fialová asi bude ... dvojka.

0:11:07

Ex 41: Jaks na to přišla?

0:11:08

T 41: Protože dva plus dva jsou čtyři.

0:11:10

Ex 42: Jasan.

0:11:11 T 42: Takže fialová je dvojka. A teď, oranžová bude asi... jednička. Zele... ne,
oranžová a teď zelená...
0:11:26

Ex 43: Oranžovou máme, takže zelenou.

0:11:26

T 43: ... bude trojka.

0:11:31

Ex 44: Tak supr, můžem na další?

EVIDENCE
0:07:06

Ex předkládá úlohu č. 4, ukazuje na legendu.

0:07:14

Než začne T úlohu řešit, pozorně si ji prohlíží a při tom naklání hlavu ze strany
na stranu.

0:07:23

T ukazuje na fialovou šipku d. Zde T správně operuje s orientací šipky.

0:07:43 Na T je vidět velká soustředěnost. V tomto okamžiku hledí před sebe a přemýšlí.
0:07:54

Ex 31: Ex nabízí dívce pomoc až tehdy, když vidí, že ji potřebuje.

0:08:09

T 31: T kroutí hlavou.
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0:08:13

Ex ukazuje na pavučinu, číslo С = 3.

0:08:23 T ukazuje na Z) a se svým výrokem se obrací pohledem na experimentátora.
0:08:29

T zapisuje D = 4.

0:08:19

T 32: „...A tady taky bude nějaký číslo, který se nám dá čtyři." - výrok o čísle
B, kterému nerozumím.

0:08:46

Po svém nápadu Terezka opět navazuje oční kontakt s experimentátorem a čeká
na reakci.

0:08:48

Ex 33: Zkouším strategii neopravit dívku hned. Nechám ji, aby svou chybu
následně sama našla a viděla ji černé na bílém.

0:08:56

T zapisuje В = 2.

0:08:55

T 33: „Tak třeba dvojku..." Je vidět dívčina nejistota.

0:09:06

T má radost ze svého řešení.

0:09:09

T zapisuje A = 1.

0:09:22

Ex ukazuje na C, šipku e, D; B, a, A.

0:09:30

T 35: T nesouhlasně kroutí hlavou a s úsměvem opravuje svou chybu - minus na
plus.

0:09:46

Ex 36: T opět přičítá jedna jak oranžovou šipkou a, tak fialovou šipkou c.

0:10:06

T volí strategii pokus-omyl.

0:10:16

T odvrací pohled na experimentátora a čeká na odezvu.

0:10:20

T přepisuje B z 2 na 1.

0:10:28

Ex ukazuje na B, A, a.

0:10:46

T přepisuje A z 1 na 2.

0:11:00

Ex 40: Na mé připomenutí reaguje T poklepáním prstu na legendu.

0:12:11 Zjištění hodnot šipek nedělá dívce problém, protože zde nehraje roli orientace
šipky. Jen jakási jejich absolutní hodnota.
0:11:12

T dopisuje hodnotu fialové šipky ß = 2.

0:11:28

T dopisuje hodnotu zelené šipky у = 3.

KOMENTÁŘE, ANALÝZY
0:07:26

T 30: T zvolila špatnou řešitelskou strategii - začíná řešit úlohu od čísla C,
přičemž nezná ani hodnotu B, ani hodnotu šipky mezi С а В. V tomto případě by
mohlo být číslo В jedna i dvě, případně ještě nula.

0:07:54

Ex 31: Špatně načasovaná informace možnosti poskytnutí pomoci může na
dívku působit frustračně: „Vidím, že nevíš, tak se zeptej...". Mimo to je nyní
dívka vyrušena uprostřed myšlenkového procesu. Pravidlo - „nevím-li si
s řešením vůbec rady, zeptám se", je potřeba stanovit na samém začátku
experimentu.

0:08:10

Ex 32: Zásah experimentátora je ve výsledku, myslím, citlivý a efektivní - nejen
pro řešení této úlohy.
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0:09:06

Dívka má radost ze svého řešení. Úlohu však bere spíš jen jako izolované
příklady něž komplexní celek. Vůbec si teď například nevšimla toho, že fialovou
šipkou с přičítá tři, stejně jako zelenou šipkou f . Nepřichází zde moment
sebekontroly.

0:09:56

T 36: Terezka nyní správně provedla složitější myšlenkový proces, a to, že
pokud hledám číslo, к němuž dvakrát přičtu stejné číslo a výsledek je tři, hledané
číslo nemůže být jiné než jedna.

Problematiku nekomplexního myšlení by možná vyřešila úloha se záměrnou chybou
(chybami), kterou by měla Terezka odhalit.

ÚLOHA č. 5
PROTOKOL
0:11:33

Ex 44: Tak ten bude ještě... no nebude těžší, ten je zas trošku jinej a já ti dám
tužku místo tý propisky, to ti možná bude, se ti psát lip. Tak, co musíme teďko
zjistit, podívej se na příklad.

0:11:42

T 44: Fialovou, zelenou a oranžovou.

0:11:45

Ex 45: Jinak máme všechno?

0:11:46

T 45: Mhm.

0:11:47

Ex 46: Dobře.

0:11:49

T 46: Takže čtyři plus šest rovná se deset. Tak asi u tý fialový, asi bude čtyřka,
šest... šestka.

0:11:58

Ex 47: Mhm.

0:12:04

T 47: Tak čtyři plus čtyři je osm. Tak u zelený asi bude čtyřka. A u oranžový
bude dvojka.

0:12:19

Ex 48: Vychází všude ta dvojka? U všech oranžových šipek?

0:12:24

T 48: Čtyři, pět, šest; šest, sedm, osm devět deset. Mhm!

0:12:30

Ex 49: Výborně, tak ten byl jednodušší pro tebe.

EVIDENCE
0:11:42

T ukazuje na hodnotu fialové, zelené a oranžové šipky v legendě.

0:12:01

T dopisuje hodnotu fialové šipky у = 6.

0:12:11

T dopisuje hodnotu zelené šipky ß = 4.

0:12:19

T dopisuje hodnotu oranžové šipky a = 2.

0:12:24

T 48: T má velkou radost ze snadno vypočítané úlohy.

KOMENTÁŘE, ANALÝZY
0:12:24

T 48: T opět počítá procesuálně.
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Tato úlohu, pro Terezku snadná, měla motivační charakter, po předchozích obtížích.
Úloha byla pro Terezka snadná z důvodů absence operování s orientací šipek, která jí dělá
potíže.

ÚLOHA č. 6
PROTOKOL
0:12:32

Ex 49: Tak, tady už nám chybí šipka, takže my místo těch černejch teček, tam
musíme doplnit šipku, takže já ti pučím už i barvičky.

0:12:48

T 49: Tak asi jednička. Protože uáá... Dva plus jedna rovná se tři.

0:12:56

Ex 50: Mhm.

0:12:59

T 50: A takhle.

0:13:01

E x 5 1 : A proč, proč na tuhle stranu?

0:13:02

T 51: No protože kdyby to šlo takhle tak to by bylo tři minus jedna... a to taky
jde.
Ale, tři plus jedna rovná se čtyři. A dva plus dva rovná se taky čtyři. A jedna
plus tři rovná se čtyři. Jedna plus jedna rovná se dva a jedna plus dva rovná se
tři. Takže to může tak i tak.

0:13:40

Ex 52: I tak i tak? A jak to poznáme, jestli bude tak, nebo tak? Bylo by jedno,
kdyžs říkala že třeba dva plus dva jsou čtyři, bylo by jedno, jestli ta šipka bude
tady, nebo jak je takhle?

0:13:53

T 52: Nene.

0:14:00

Ex 53: Takže má to nějaké pravidlo, že jo?

0:14:03

T 53: Že to musí být jenom na jednu stranu.

0:14:06

Ex 54: A na jakou?

0:14:09

T 54: Asi k tý trojce.

0:14:11

Ex 55: A proč к tý trojce?

0:14:15

T 55: Tady se pude taky odečítat, ne? Když já budu přičítat. Když mám tu šipku
dolů,... tak asi budu přičítat všude.

0:14:36

Ex 56: Takže když se podíváš když máš vždycky menší a větší číslo, tak šipka
jde к menšímu nebo většímu číslu?

0:14:41

T 56: К většímu. Takže ke trojce!

0:14:50

Ex 57: Paráda.

EVIDENCE
0:12:34

Ex ukazuje na chybějící šipku/a dává Terezce к dispozici barevné fixy.

0:12:44

T si nejprve úlohu prohlíží, naklání hlavu ze strany na stranu...

0:12:51

T bere do ruky oranžovou fixu.
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0:12:59

T 50: Po správném určení orientace šipky/směrem к číslu D (T naznačuje směr
šipky zavřenou fíxou) se dívčin pohled okamžitě stáčí к experimentátorovi a
čeká na odpověď.

0:13:02

T 51: T naznačuje opačný směr šipky / Dále se snaží v situaci zorientovat,
ukazuje na D, А; В, А; С, B.

0:13:49

Ex ukazuje na B, A, a.

0:13:56

Terezčin pohled směřuje na experimentátora. Je situací zmatena.
nesouhlasně kroutí hlavou.

0:14:36

Ex 56: Ex ukazuje na A, C.

0:14:44

T poklepává na číslo D = 3.

0:14:47

T zakresluje oranžovou šipku f(a=

Poté

1) s orientací k D.

KOMENTÁŘE, ANALÝZY
0:12:51
0:13:02

0:13:02

T pojmenovává šipku /jedničkou. To svědčí o ztotožnění barvy a hodnoty šipky,
protože oranžová šipka (a = 1).
T 51: Je zřetelné, že Terezka si pravidlem pro orientaci šipky stále není jistá.
Experimentátor Měl již v předchozích krocích zvolit takový, který by Terezce
pomohl к zautomatizování používání tohoto prvku.
T 51: T zmátla sama sebe. Šipka má samozřejmě vztah к oběma dvěma číslům,
které spojuje, avšak funkci přičítání má jen tehdy, jdeme-li „po směru" šipky.
Otočíme-li šipku, neznamená odčítání, ale opět přičítání (jdeme-li stále „po
směru" šipky). Terezka si hledá vlastní pravidla pro orientaci šipky, pro to, kdy
šipkou odčítáme a kdy přičítáme.

ÚLOHA č. 7
PROTOKOL
0:14:52

Ex 57: Tady budem doplňovat dvě šipky a ještě k tomu neznáme kolik přičítáme
zelenou a oranžovou šipkou.

0:14:59

T 57: Takže pět plus tři rovná se sedm.

0:15:03

Ex 58: Pět pl....

0:15:03

T 58: Dvě, dvě!

0:15:05

Ex 59: Tak, to je lepší.

0:15:06

T 59: Takže dvojku. Taky tou oranžovou?

0:15:09

Ex 60: Tady můžeš... jak chceš, je to úplně jedno. Čím chceš radši.

0:15:13

T 60: Třeba... Dva. A teď oranžová bude šestka. Tak takže jedna plus dva rovná
se tři.... a tři plus čtyři rovná se sedm.
Takže jedna plus dva rovná se tři... a tři plus čtyři rovná se sedm, takže fialovou.
A k tomu, k tý sedmičce. A teď...
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0:15:41

Ex 61: Kams říkala, že bude ta šipka?

0:15:43

T 61: К tý sedmičce.

0:15:44

Ex 62: Dobře. Jí dopiš, ať víme.

0:15:49

T 62: Tak a teď. Pět plus dva rovná se tři, takže zelenou a zase teď k tý trojce.

0:15:56

Ex 63: Pět plus dva jsou tři?

0:16:00

T 63: Nene. Pět mínus dva. Takže k tý pětce.

0:16:12

Ex 64: Mhm. Výborně. Můžem další?

EVIDENCE
0:14:55

Ex ukazuje na legendu.

0:14:59

T 57: T se dopouští numerické chyby (5 + 3 = 7) na samém začátku řešení
úlohy, když se snaží zjistit hodnotu zelené šipky a. Současně s opravou
experimentátora se však rázně opravuje sama.

0:15:11

T dopisuje hodnotu zelené šipky a = 2.

0:15:17

T dopisuje hodnotu oranžové šipky y = 6.

0:15:33

T bere do ruky fialovou fixu a dokresluje šipku f (ß = 4) se správnou orientací
k D.

0:15:41

Ex 61: T udělala mezi B a D nejprve jen fialovou čáru (bez orientace), po dotazu
experimentátora šipku správně dokresluje.

0:15:49

T 62: T se opět dopouští numerické chyby (5 + 2 = 3), avšak tentokrát
pravděpodobně jen z nepozornosti. Experimentátor ji na tuto chybu upozorní.

0:16:07

Terezka zakresluje zelenou šipku d {a = 2) s orientací к С.

KOMENTÁŘE, ANALÝZY
0:14:52

Ex 57: Ex měl udělat pauzu před další úlohou, aby stihla Terezka myšlenky
vstřebat.
Numerické chyby, kterých se Terezka dopouští jsou pravděpodobně způsobené
velkou soustředěností na problematickou orientaci šipek. Tím pádem je koncentrace na
numerické operace snížena na minimum.

ÚLOHA č. 8
PROTOKOL
0:16:17

Ex 64: Tak, tady už nám toho chybí ještě víc.

0:16:22

T 64: Takže. Tak zkusíme tu oranžovou třeba. Jedna plus dva rovná se tři. Tak
k tý dvojce bude asi dvojka. A teď tři plus jedna rovná se dva. Tři minus jedna,
takže tady bude taky jednička. A teď uděláme fialovou a bude směřovat k tý
trojce. Tak a teď tři, tak zkusím nejdřív tu jedničku. Dva minus jedna rovná se
jedna. Takže šipka ktý dvojce. A teď jedna... tři a jedna se musí shodovat.
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Takže asi čtyřku, kdyby tady bylo jedna plus čtyři, tři rovná se čtyři. Zkusim.
Zkusim nejdřív. Tak. Dva plus dva jsou čtyři. Takže mi to vychází. Takže jedna
plus tři...ale to by mělo bejt plus dva. Takže asi to...trojka, to nejde. Takže čtyři
minus jedna, že by to bylo? Nevim.
0:18:37

Ex 65: Tak tady se musím přiznat, já jak na to koukám, já jsem myslela, žes
udělala chybičku ty, ale chybu tam mam já. Tak, já to napíšu ještě jednou.
Protože tys tam měla, že zelená šipka je dvě. A tys tam napsala, že oranžová
šipka je dvě. Což je pravda, protože tady to vychází, proto zelená už nemůže být
dvě, tam byla moje chyba. Takže já to rychle napíšu znova. A mrknem na ten
příklad ještě jednou, jo? Takže tady byla jednička, dvojka, trojka, měli jsme tam
dvě oranžové šipky, že jo?

0:19:18

T 65: A ještě od dvojky ke čtyřce, tam...

0:19:22

Ex 66: Jasně, tady ti tam udělám ty tečky... Ať víme, které šipky nám tam
chybí. A tady musí být napsáno u oranžové šipky, že je dvě. Takže já se
omlouvám. A zkus to ještě jednou, jestli to teď bude lepší.

0:19:45

T66: Takže. Dva...Jedna plus dva rovná se dva. Tři plus jedna rovná se čtyři.
Jedna plus tři rovná se... Takže tady by mohla bejt čtyřka. Na zelený. Sem.

0:20:11

Ex 67: Takže jedna plus čtyři jsou čtyři?

0:20:14

T 67: A tři plus jedna... minus jedna rovná se dva. Takže tady by byla jednička.
A teď bude to směřovat k tý trojce, šipka. Fialová.

0:20:28

Ex 68: Jo, já jsem ti vzala barvičky.

0:20:32

T 68: A teď k tý trojce. A teď... plus, takže k tý jedničce. A teď...

0:20:47

Ex 69: Takže dvě...

0:20:50

T 69: Tady bude trojka. Já jsem si spletla trojku se čtyřkou. Jé, zase na druhou.

0:21:02

Ex 70: Trojku si napsala obráceně?

0:21:04

T 70: Jsem si spletla trojku se čtyřkou.

0:21:07

71: Jediný, co ještě se podívej: dva...

0:21:12

T 71: Plus... minus! Minus, takže takhle. Na druhou stranu.

0:21:25

Ex 72: Mhm, tam to škrtni nějak.

0:21:28

T 72: A teď jedna plus tři, takže zelenou. А к tý čtyřce. Jedna plus tři rovná se
čtyři. A tři plus jedna, rovná se čtyři. A bude to zase k tý čtyřce.

0:21:52

Ex 73: Výborně, tak jsme to zvládly i přes tu moji chybu, viď? Já se ještě jednou
omlouvám.

EVIDENCE
0:16:38

T zapisuje hodnotu oranžové šipky 2.

0:16:48

„Takže tady bude taky jednička..." - o hodnotě fialové šipky. Terezka používá
slovo „také", přičemž hodnotu šipky 1 v úloze ještě nemá.

0:16:57

T ukazuje na A = 3 a hledí na experimentátora.

0:17:01 T zakresluje fialovou šipku b (a = 1) s orientací к A.
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0:17:22

T naznačuje zavřenou fíxou směr šipky d.

0:17:25

T zakresluje šipku d (a = 1) s orientací к С, taktéž fialovou.

0:17:36

T začíná být nejistá, chvílemi kouká na experimentátora, chvílemi její pohled
směřuje do kamery.

0:17:56

T zapisuje D = 4.

0:18:04

T ukazuje na C, e, D.

0:18:25

T si správně všimla, že na místě D nemůže být číslo 3, protože toto číslo již nese
A.

0:18:44

Ex přepisuje zadání úlohy - nyní bez chyby - dvě je hodnota šipky zelené,
nikoliv oranžové.

0:18:50

Ex ukazuje na hodnotu zelené šipky v chybném zadání. Terezka sleduje
experimentátora a kontroluje ho.

0:19:48

T ukazuje na B; A, D; B, D.

0:19:58

Ex dokresluje tečky na místo chybějící šipky b.

0:20:06

T dopisuje mylnou hodnotu zelené šipky у = 4. Hodnotu dopisuje, aniž by si
mohla správnost své úvahy v pavučině zkontrolovat.

0:20:11

Hned poté T dopisuje D = 4.

0:20:11

Ex 67: T nereaguje na mou narážku, zda opravdu platí, že jedna plus tři jsou
čtyři.

0:20:20

T zapisuje hodnotu fialové šipky a = 1.

0:20:24

T ukazuje паЛ = 3.

0:20:32

T zakresluje fialovou šipku b (a = 1) s orientací к A.

0:20:42

T zakresluje fialovou šipku d {a = 1) s orientací kB, což vzápětí, po mém
upozornění, opravuje na orientaci к С.

0:20:47

Ex 69: Na mé upozornění na špatnou orientaci šipky reaguje Terezka opravou
své předešlé chyby v legendě.

0:20:54

T gumuje hodnotu zelené šipky y = 4 а opravuje ji na у = 3.

0:21:07

Ex 71: Ex znovu upozorňuje na špatně orientovanou šipku d, ukazuje na C.

0:21:23

T opravuje orientaci fialové šipky d (a = 1) z В па С.

0:21:34

T kreslí zelenou šipku f (y = 4) s orientací k D.

0:21:49

T kreslí fialovou šipku c (a = 1) s orientací k D.

KOMENTÁŘE, ANALÝZY
0:16:38

T zapisuje hodnotu oranžové šipky 2, aniž by si všimla, že stejnou hodnotu již
nese zelená šipka.

0:16:48

Terezčin výrok „také" mohl být způsoben nevědomím zaregistrováním stejné
hodnoty dva u zelené i oranžové šipky.

v

0:17:56

T zapisuje D = 4. Zpočátku si ale neuvědomuje, že mezi В а D jí vzniká rozdíl
tři. Takovouto hodnotu šipky jí však legenda nenabízí. Tohoto problému si
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posléze všimne.
0:18:37

Ex 65: Experimentátor se snaží dívce vysvětlit, proč není možné úlohu
dopočítat. Rychlý sled úvah je však pro řešitelku nesrozumitelný, příliš rychlý.
Na Terezce však nejsou vidět známky rozhořčení, zklamání, únavy či něčeho
podobného. Naopak je stále soustředěná, diktuje mi, co vše bylo v úloze zadáno.

0:20:11

Domnívám se, že zde je příčina chyby. Terezka byla v myšlení napřed.
Zafixovala si číslo D = 4, proto zapsala i hodnotu y = 4.

Chyba v této úloze byla samozřejmě nezáměrná. Ani to ovšem experimentátora
neomlouvá. Terezka si dosud není v prostředí zcela jistá a tento omyl ze strany
experimentátora situaci ublížil.

ÚLOHA č. 9
PROTOKOL
0:21:56

Ex 73: Tak doufám, že už to bude teďko v pořádku. Tak, zas nám chybí, teďko
dokonce tři údaje nám chybí. Jednak číslo, jednak šipka, ale taky hodnota šipky.

0:22:07

T 73: Tak třeba začnu tou fialovou šipkou. Tři mínus dva rovná se jedna. Takže
tady bude dva minus jedna. Takže zase fialovou, ale bude směřovat ktý
jedničce. Tak. A teď. Zkusím tu... Oranžová tam žádná není. Takže, zkusím tu
zelenou, takže když je tady, tak tři plus třeba jedna rovná se čtyři, minus tři
rovná se jedna. Zkusím tam napsat čtyřku. Sem taky. Trojku! Dvojku. Jedničku
vlastně. Tak, tři plus jedna jsou čtyři a čtyři minus tři je... jsou jedna.

0:23:33

Ex 74: Tys říkala čtyři minus tři... Ale kolik jsi napsala, že je zelená šipka?

0:23:40

T 74: Hm... Jedna. Takže to nejde. Tak. (0:24:04) Jedna, třeba... tři plus tři je
šest, minus tři je jedna.

0:24:13

Ex 75: Tak, ale ty tady máš ale zelenou šipku. Máš tady tři zelené šipky, a když
dáš, že zelená šipka je třeba tři, tak musí být každá zelená šipka tři. Nemůže být
jednou plus tři jednou minus tři.

0:24:22

T 75: Takže dva minus jedna, plus jedna jsou tři. Takže jednička by to byla. Tři
plus jedna jsou čtyři. Ale čtyři minus jedna není jedna. Takže tady nemůže být
jednička. Tam musí bejt trojka. Tři. Tady bude jedna a tady bude čtyři. Takže,
hm, to zase nejde, takhle.

0:25:15

Ex 76: Tak chceš malinko napovědět, nebo to ještě chceš zkusit?

0:25:17

T 76: Trošku, jenom trošku.

0:25:18

Ex 77: Tak, zkus se podívat na to, jestli můžeme zjistit, na sto procent, kolik je
zelená šipka. Z toho, co jsme měli dané. Jestli to můžeme zjistit, nebo jestli to
musíme, se k tomu nějak dostat dopočítat, nebo jestli, jestli to vlastně můžem
rovnou zjistit.

0:25:32

T 77: No, mně to přijde jako tři minus jedna.

0:25:35

Ex 78: Mhm.

0:25:35

T 78: Tři minus jedna, dva plus dva jsou čtyři. Takže tady ta čtyřka musí bejt.
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0:25:43

Ex 79: Takže zelená šipka myslíš že bude jedna?

0:25:47

T 79: Ale tady to zase, к tomuhle tomu.

0:25:52

Ex 80: Tak tys tady říkala že tři minus dva je jedna. Takže to vypadá, že zelená
šipka bude jedna. Mohla by mít i jinou hodnotu?

0:25:59

T 80: Jednička, takže tam bude trojka.... Tady nahoře, to vlastně nejde. Mohla
by to být třeba...

0:26:11

Ex 81: Když se podíváš tady na ta dvě čísla, tady na ten kousek, tak z toho mi
řekni, jestli zelená šipka by mohla být i nějak jinak než jedna.

0:26:26

T 81: No třeba tři... Já nevim.

0:26:40

Ex 82: Tak, máme tady dvě čísla. Dvojku a trojku, mezi nimi máme šipku. Jaký
je rozdíl mezi číslem tři a dva?

0:26:46

T 82: Takže dva... plus tři.

0:26:50

Ex 83: Dva plus tři je tři...?

0:26:51

T 83: Dva plus tři je pět.

0:26:53

Ex 84: Ale tady to máme daný. Tady to je dobře, tady jsem chybu neudělala.
Takže máme dva a plus kolik je tři?

0:27:00

T 84: Jedna.

0:27:01

Ex 85: Jasně, takže ta zelená šipka bude určitě...

0:27:03

T 85: Jedna.

0:27:04

Ex 86: Jasně. Takže to víme. A od toho můžem počítat dál.

0:27:06

T 86: Takže tři, čtyři.

0:27:08

Ex 87: To máme.

0:27:10

T 87: A čtyři minus jedna...

0:27:12

Ex 88: Minus? Do teďka jsme přičítaly. Bylo to plus dva PLUS jedna jsou tři, tři
PLUS jedna jsou čtyři.

0:27:18

T 88: Takže tady bude pětka. A je to.

0:27:25

Ex 89: Tak, pak jsme tady... Ještě to zkontroluj, jestli to sedí teda všechno.

0:27:27

T 89: Fialová...

0:27:28

Ex 90: Takže tři...

0:27:28

T 90: Tři, čtyři, pět.

0:27:30

Ex 91: Výborně, a tady?

0:27:32

T 91: Dva, tři, čtyři.

0:27:36

Ex 92: Takže tady přičítáme kolik, abychom dostaly pětku?

0:27:39

T 92: Takže oranžovou.

0:27:46

Ex 93: Když tak můžu, aby to bylo vidět? Tady tu škrtnem takhle... Normálně
ji škrtnem a napiš to vedle, ať je to vidět. Takže teď už to je?

0:27:55

T 93: Mhm.

0:27:56

Ex 94: Dobře, tak. Mrknem na další?
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EVIDENCE
0:21:56

Ex 73: T společně s mým popisem úlohy ukazuje na jednotlivé chybějící
parametry tak, jak je vyjmenovávám.

0:22:07

T 73: T řeší rázně, s radostí, avšak s mnohými chybami.

0:22:20

T chybně dopisuje D = 1. Správně usouvztažnila B,faD,
vyložila orientaci šipky.

ovšem chybně si opět

Kdykoli Terezka nahlas vyřkne řešení, které ji napadne, odvrací pohled od úlohy na
experimentátora.
0:22:24

T ukazuje na C, D.

0:22:32
0:22:38

T naznačuje orientaci šipky e.
T dokresluje fialovou (chybná barva) šipku e (ß = 2) se špatnou orientací pro
momentální situaci (při správném řešení D = 5 - správná orientace).

0:22:47

T se pousmála nad nepřítomností oranžové šipky. Tohoto jevu si sice všimla,
chyby, kterou tato skutečnost signalizuje, ovšem ne.

0:23:00

Pohled dívky směřuje do kamery.

0:23:11

T zapisuje chybnou hodnotu zelené šipky a = 4, tuto hodnotu vzápětí mění na
trojku, dvojku, hned se ale opravuje a přepisuje číslo na správnou hodnotu a = 1.

0:23:27

T zapisuješ = 4.

0:23:30

T se opět mýlí se směrem šipky, i s její hodnotou. Šipkou с přičítáme jedna,
nikoli odčítáme tři.

0:23:47

T gumuje správnou hodnotu zelené šipky a = 1 i správné číslo A = 4.

0:24:15

Ex ukazuje na zelené šipky a, c, d, legendu.

0:24:21

T ukazuje na C, d; B, A.

0:24:40

T gumuje D = 1 a opravuje na opět chybné D = 3.

0:24:52

T opět zapisuje hodnotu zelené šipky a = 1 a A = 4.

0:25:01

T si všímá nesmyslu, který napsala - čísla B i D jsou shodná 3. Situace ji však
rozesmála, rozhodně nefrustrovala nebo neodradila.

0:25:04

T gumuje D = 3,A =

0:25:18

Ex 77: Snažím se Terezce napovědět. Ona však mé radě nevěnuje příliš
pozornost a řeší si po svém. Což je vlastně dobře.

0:25:48

Ex 80: T nereaguje ani na mou další nápověda. Už je do situace příliš zamotána.
Nedokáže se na úlohu podívat globálně. Řeší postupně jen její části, které pak
vcelku nesedí.

0:25:53

Ex ukazuje na В, C.

0:26:16

Ex ukazuje na Л a, B.

A,a=\.

0:26:33 Na Terezce je znát frustrace. Očima uhýbá na experimentátora, kouká před sebe,
oddychuje, pohrává si s tužkou.
0:26:41

Ex ukazuje na В, C, d.

0:27:05

T zapisuje hodnotu zelené šipky a = 1.
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0:27:15

Ex ukazuje na C, d, B; B, a, A.

0:27:22

T zapisuje

0:27:26

Ex ukazuje po pavučině, B,f, D; C, D.

0:27:32

T ukazuje na C, e.

0:27:34

T počítá procesuálně (rozdíl mezi dvěma čísly - 3 a 5 - „...to je 3, 4, 5, takže o
dvě")

0:27:41

T ukazuje пае.

0:27:44

T překresluje fialovou šipku na oranžovou e (у = 3) s orientací k D.

0:27:51

Ex škrtá původní fialovou šipku е.

D-5.

KOMENTÁŘE, ANALÝZY
0:22:47

T si během celého experimentu nevšimla, že šipky jsou zastoupeny v určitém
poměru (1:2:3).

0:23:11

T si opět fixuje číslo 4, které je hledaným číslem A. Toto číslo však zapisuje i
к hodnotě zelené šipky, přestože před chvílí správně zjistila, že hodnota zelené
šipky je 1.

0:23:29

T operuje s původní chybnou hodnotou zelené šipky, přestože v legendě má již
správný zápis.

0:24:13

Ex 75: Až nyní, při psaní evidencí, jsem zpozorovala svou chybu. Terezka
operuje se zelenou šipkou, jejíž hodnotu vy gumovala, snaží se na ni přijít.
Zkouší její hodnotu tři. Já jí skáču do úvahy a upozorňuji, že každá zelená šipka
v pavučině má stejnou hodnotu. Mám utkvělou představu, že správná hodnota
zelené šipky je a = 1, proto nemůže mít hodnotu 3, kterou právě zmiňuje a
kterou se snažím opravit.

0:26:11

Ex 81: Vidím Terezčinu bezradnost, proto se snažím zcela návodně ji napovědět.
Je však již situací zmatena a nedokáže odpovědět ani na zcela jednoduchou
otázku... Naopak je zjevná regrese, kdy začíná sčítat čísla, což není pravidlo, dle
kterého by se pavučina řídila.

Veškeré obtíže při řešení této úlohy byly způsobené počáteční Terezčinou chybou,
kdy při výpočtu čísla D špatně operovala se směrem šipky / Později se do situace tolik
zamotala, že nebyla schopná odpovědět ani na velmi triviální otázky.
Byla viditelná regrese к dřívějším krokům.
Terezka se nedokázala na úlohu podívat globálně. Řešila postupně jen její části, které
pak vcelku neseděly.
Nyní si kladu sama sobě otázku, zda jsem neměla hned v počátku na první zásadní
chybu upozornit. Takto si ji zas na druhou stranu musela Terezka objevit a odstranit více
méně sama.
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ÚLOHA č. 10
PROTOKOL
0:27:57

Ex 94: Tak já tady nějakej vyberu pro tebe. Zkusíme tenhle.

0:28:08

T 94: Takže zelená je... Jedna plus, plus dva rovná se tři.

0:28:24

Ex 95: Dobře.

0:28:27

T 95: Čtyři minus jedna, mohla by bejt tři. Ale jakou barvu. Takže jedna plus
tři... Když tady, budu to muset odečíst... Tak zkusím třeba odečíst dvě. Tady
zkusím odečíst dvě. Bude, ne... Zkusím odečíst jedna, tady bude dva. Jedna plus
dva rovná se... plus jedna rovná se dva, tři. Takže že by byla tady jednička? A
fialová třeba trojka. Tak. Třeba čtyři plus dva rovná se dva, takže zelenou.

0:29:37

Ex 96: Vydrž moment... Čtyři plus dva si řekla.

0:29:41 T 96: Čtyři minus dva rovná se dva.
0:29:46

Ex 97: To je lepší.

0:29:47

T 97: Takže k tý dvojce. Jedna plus dva rovná se dva.

0:29:54

Ex 98: Tak a ještě, eště, eště si nejsem jistá tím směrem. Když odečítáme. Ještě
mrkni na ty ostatní šipky, jaký mají směr.

0:30:04

T 98: Nahoru.

0:30:08

Ex 99: Zase mám vždycky menší a větší číslo.

0:30:08

T 99: Tady přičítám, tady odečítám. Takže tady by měla bejt tady.

0:30:16

Ex 100: Mhm. Když tak to zas škrtni, tak.

0:30:20

T 100: A teď jedna plus tři, takže fialová. A bude to u tý čtyřky. Jedna plus tři
rovná se čtyři. A čtyři plus... minus jedna rovná se, takže to bude u tý trojky,
když je to minus, ta šipka.

0:30:48

Ex 101: Mrkni na ty ostatní čísla, jak je těch ostatních.

0:30:51

T 101: Bude to u tý čtyřky.

0:30:53

Ex 102: A proč?

0:30:55

T 102: No protože jedna, tady mám dva, minus dva je u tý čtyřky šipka.

0:31:04

Ex 103: Dva minus dva? Ty to možná myslíš dobře, ale řeklas to špatně. Zkus
když tak ještě jednou.

0:31:25

T 103: Tři plus jedna rovná se čtyři.

0:31:30

Ex 104: Mhm.

0:31:33

T 104: Takže k tý čtyřce.

0:31:35

Ex 105: Dobře.

0:31:37

T 105: Konečně jsem na to přišla!

0:31:39

Ex 106: Paráda!

EVIDENCE
0:28:21

T zapisuješ = 3.
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0:28:27

T 95: T postupuje správně. Klíčem к této úloze je uvědomit si, že je-li В = 1 a A
= 3, pak je jediná alternativa pro D = 2.

0:29:02

T ukazuje na A, c, D; B.

0:29:13

T zapisuje D = 2.

0:29:17

T ukazuje na legendu.

0:29:19

T zapisuje hodnotu oranžové šipky a = 1.

0:29:25

T zapisuje hodnotu fialové šipky у = 3.

0:29:34

T ukazuje tužkou na C, e, D.

0:29:37

Ex 96: Opravuji Terezčinu chybu, která by možná opět vedla ke špatné orientaci
zakreslené šipky. Říká, že 4 + 2 = 2.

0:29:47

T 97: T přesto s orientací šipky chybuje.

0:29:50

T zakresluje zelenou šipku e(ß = 2)s chybnou orientací к С.

0:30:05

T ukazuje na šipku c, a, naznačuje správný směr šipky e. Terezka opravuje
správně orientaci šipky e k D.

0:30:27

T ukazuje na С.

0:30:30

T zakresluje fialovou šipku d {у = 3) s orientací к С.

0:30:43

T opět chybuje s orientací šipky.

0:31:36

T zakresluje oranžovou šipku a (a = 1) se orientací к С. Zajímavé je, že po
konečném správném určení orientace šipky zakresluje právě nejprve orientaci
šipky, až po té čáru.

KOMENTÁŘE, ANALÝZY
0:28:35

T si správně uvědomuje, že mezi čísly В а C musí použít fialovou, nebo
oranžovou šipku. Hodnotu ani jedné však nezná. Správně si však uvědomuje
jednobarevnou cestu z A do В přes C. Jiné číslo než D = 2 není možné v úloze
použít. Přijít na řešení zkouší metodou pokus-omyl.

0:30:04

T 98: Zde jsem Terezku zmátla já. Snažím se upozornit na chybu otázkou, jakou
orientaci mají ostatní šipky. Ty vedou směrem vzhůru, což není žádné pravidlo.
К této mýlce jsem ji však přivedla já.

I u této úlohy se potvrdilo, že Terezka stále ještě nemá jasno s pravidlem pro
orientaci šipek, což značně komplikuje řešení. Bylo by potřeba jí udělat v situaci jasno.

ÚLOHA č. 11
PROTOKOL
0:31:40

Ex 106: Tak, jakej tady vybereme teďko.... Tak zkusíme tenhle.

0:31:51

T 106: Takže, tady bude nula!

0:31:54

Ex 107: Jaks na to přišla?
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0:31:55

T 107: Totiž čtyřka, takže nula plus čtyři rovná se čtyři. Tak. A když tady je
čtyři, tady je dvanáct, tady je čtyři... Osm. Takže zelená by mohla být osm.
Mohla by bejt osm. Zkusím to. Tak osm, a teď čtyři, tři, nula plus dvanáct, to by
mohla být dvanáct. Dvanáct. Tak zkusím třeba dvanáct plus čtyři, rovná se šest.
To zkusím... Šest. A, nene. Osm, nula plus osm rovná se osm. Takže tady by
mohla bejt osmička. A osm plus, plus čtyři, rovná se dvanáct. Takže to bude u tý
dvanáctky, ta fialová. Tak. A teď čtyři plus čtyři, takže zase fialová a bude to u
tý osmičky.

0:33:35

Ex 108: Výborně, teď už jsi to nespletla. Tak, chceš ještě, nebo už jsi unavená?

0:33:42

T 108: Další.

EVIDENCE
0:31:51

T 106: T je velmi překvapena a pobavena přítomností čísla nula v pavučině.
Ukazuje na B.

0:32:01 T zapisuje B = 0.
0:32:22

T zapisuje po krátkém zamyšlení nad výsledkem hodnotu zelené šipky ß = 8.

0:32:36

T zapisuje hodnotu oranžové šipky y = 12.

0:32:48

T se dopouští numerické chyby 12 + 4 = 6.

0:32:53

T zapisuje A = 6. Vzápětí ukazuje na A a svou chybu opravuje na A = 8.

0:33:22

T ukazuje na D = 12.

0:33:25

T zakresluje fialovou šipku с (a = 4) s orientací k D.

0:33:36

T zakresluje fialovou šipku b {а = 4) s orientací к А.

KOMENTÁŘE, ANALÝZY
Terezka neměla žádné potíže počítat s čísly přesahující desítku, avšak dopouštěla se
numerických chyb. Ty byly myslím ale způsobeny jen nepozorností, soustředěním se na
ostatní jevy v pavučině. Větší problém jí tentokrát nečinila ani orientace šipek.

ÚLOHA č. 12
PROTOKOL
0:33:43

Ex 109: Ještě? Tak, tady mám jeden, ten je takovej trošku těžší, tak uvidíme, jak
si s ním, poradíš.

0:33:50

T 109: Tak. Třeba. No tak čtyři plus tři, takže fialovou a bude z t ý čtyřky.
Dvojka, zkusím dva, takže dva..., jedna plus dva se... jedna plus dva se rovná tři
a tři plus jedna rovná se čtyři. Takže jedna plus jedna rovná se dva, a dva plus
jedna jsou tři. Takže mi to vychází. Takže tři. A tady bude jedna, takže tady bude
dva.

0:34:40

Ex 111: Vychází to všude, se všemi šipkami? Zkus to ještě nějak zkontrolovat.
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0:34:44

T 111: Jenda, plus tři, čtyři. Tři plus jedna jsou čtyři, dva plus dva jsou čtyři,
jedna plus dva jsou dva a dva plus dva jsou tři. Jestli tady není ještě někde
minus... Není tady minus, náhodou? To by nešlo. Jedna minus jedna by byla
nula. A nula plus tři.

0:35:36

Ex 112: Takže? Myslíš, že to takhle je?

0:35:38

T 112: Takže asi jo.

0:35:39

Ex 113: Dobře, já si taky myslím, že jo.

EVIDENCE
0:34:00

Terezka zakresluje fialovou šipku с (у = 3) s orientací k D.

0:34:12

T zapisuje hodnotu oranžové šipky ß = 2.

0:34:24

T zapisuje hodnotu zelené šipky a = 1.

0:34:27

T ukazuje na A, a; B, d, C.

0:34:33

T zapisuje číslo C = 3.

0:34:39

T zapisuje číslo B = 2.

0:34:44

T ukazuje na A, D; C, e, D.

0:35:16

T mate samu sebe, kdy v úloze začíná hledat „mínus".

0:35:24

T ukazuje na B.

KOMENTÁRE, ANALÝZY
0:35:16

T hledá v úloze příklad na odčítání. To svědčí o tom, že ani u 12. úlohy ještě
stále nemá zažité pravidlo pro orientaci šipek.

Tato úloha je poměrně obtížná. Je zde nutné přijít na princip sčítání šipek stejných
barev. Zde zadaná úloha je však velmi usnadněna volbou nízkých čísel. Ještě jednodušší se
může stát, stejně jako v případě Terezky, kdy pouze zkoušením dosazování hodnot zelené
a oranžové šipky přijdu na správné řešení. Princip sčítání šipek pak nemusí být vůbec
odhalen.

ÚLOHA č. 13
PROTOKOL
0:35:41

Ex 113: Tak. Dám ti poslední příklad.

0:35:43

T 113: A tady už bude i červená. Takže třeba zkusím tu, tu, tak třeba tu nulu.
Když fialová přičítá tři, takže nula. Třeba zkusím třeba nula... nula plus dva,
takže dvojka. Zelená je dva. Dva plus dva jsou čtyři. To by mohla bejt čtyřka. A
takže čtyřka, čtyři minus tři, to by byla tady jednička. Tady by byla jednička,
takže tady by mohla bejt oranžová a bude směřovat... Tak, nula plus jedna rovná
se jedna a jedna plus tři rovná se čtyři. A čtyři minus dva, takže k tý dvojce...
Bude to k tý dvojce, ne? Myslím, že jo. Teď minus dva rovná se dva. Myslím že
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jo0:37:34

Ex 114: Tak, ještě ti to zkusím jenom zopakovat. Vždycky tou šipkou přičítám,
kam směřuje, tam přičítám, takže nula plus dva.

0:37:45

T 114: Takže...

0:37:45

Ex 115: К čemu přičítám, ke čtyřce, nebo к dvojce?

0:37:46

T 115: ... dva plus dva rovná se čtyři, takže k tý čtyřce. Tak.

0:37:55

Ex 116: Dobře.

0:37:57

T 116: A teď čtyři minus... takže červená bude čtyřka. Červenou udělám к tý...
Ne, k tý čtyřce.

0:38:13

Ex 117: A proč, zkus mi to teďko vysvětlit.

0:38:15

T 117: No protože nula, čtyři, no a jsem vtý nule. Čtyři minus nula rovná se
čtyři. Takže asi...

0:38:27

Ex 118: Tak, řekni si to, tak jak jsem ti to říkala tady. Přičítám к dvojce nebo ke
čtyřce?

0:38:31

T 118: Ke čtyřce.

0:38:33

Ex 119: Ke čtyřce přičítám? Čtyři plus dva, nebo dva plus...?

0:38:38

T 119: Ne, dva plus čtyři.

0:38:40

Ex 120: Dva plus dva.

0:38:41

T 120: Dva plus dva.

0:38:42

Ex 121: Takže jak to bude tady?

0:38:43

T 121: Čtyři... Takže čtyři, nula plus čtyři, takže k tý čtyřce.

0:38:50

Ex 122: Výborně.

0:38:56

T 122: Trošku nakřivo. A tady bude, v tom případě tady bude oranžová a bude
směřovat k tý dvojce.

0:39:11

Ex 123: Tak, je to všechno?

EVIDENCE
0:35:43 T 113: T si okamžitě všímá, že v úloze se budou vyskytovat čtyři barvy šipek.
0:36:17

T zapisuje hodnotu zelené šipky ß — 2.

0:36:22

T ukazuje na B, D; C, b.

0:36:26

T pouze tipuje, avšak správně odhaduje D = 4,C=\,b-

0:36:47

T zakresluje oranžovou šipku (a = 1) s orientací к С.

0:36:57

T zapisuje C = 1.

oranžová.

0:37:01 T zapisuje D = 4.
0:37:15 Zde Terezka činí chybu s orientací šipky. Svým chybným výrokem si ovšem
není jistá, se zápisem čeká, pohled obrací na experimentátora...
0:37:26 T zakresluje zelenou čáru (čáru bez orientace) f ( ß = 2). Chce orientovat šipku
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směrem k B, po mé nápovědě orientuje šipku správně směrem k D.
0:38:04

T zapisuje hodnotu červené šipky Ô = 4.

0:38:27

Ex 118: Snažím se Terezce znovu vysvětlit princip orientace šipek. Opět trochu
jinak. Šipka směřuje z čísla, ke kterému přičítám.

0:38:29

Ex ukazuje na B, D.

0:38:52

T zakresluje červenou šipku c (S = 4) s orientací k D.

0:39:07

T zakresluje oranžovou šipku b (a = 1) s orientací k B.

KOMENTÁRE, ANALÝZY
0:35:43

T 113: Terezce dělá problém najít v úloze místo, odkud by mohla začít řešit.

Tuto úlohu, která byla poměrně obtížná (ovšem opět ulehčená výběrem nízkých
čísel) řeší Terezka globálně. Svědčí o tom počáteční vyřešení celé úlohy v orální podobě.
Písemný zápis řešení poté začíná od posledního kroku ústního řešení. Domnívám se však,
že Terezka přišla na řešení spíše náhodně, tipem, že číslo D = 4.

ÚLOHA č. 14
PROTOKOL
0:39:11

T 123: Můžem další.

0:39:12

Ex 124: Ještě chceš jeden? Ten už bysme nemusely. Ten je trošku podobnej.
Chceš ještě?

0:39:17

T 124: Hm, mě to baví.

0:39:21

Ex 125: Tak poslední, já myslím, že ho stihnem.

0:39:28

T 125: Tak když fialová tři, takže dva plus... Takže tady bude dvojka, takže dva
plus tři je pět. A teď čtyři, hm, takže tady bude jednička. Jedna plus tři rovná se
čtyři. A jedna plus tři rovná se pět, čtyři. Ne, jo plus čtyři. Takže a jedna plus
jedna rovná se, tady bude zelená a bude k tý dvojce. Tak a teď čtyři plus jedna,
takže zase od čtyřky к pětce. A teď bude od jedničky к pětce... Jedna plus tři,
dva, takže to je, oranžová bude dvojka. A červená tím pádem bude čtyřka. Takže
červenou. A je to!

0:40:55

Ex 126: Hotovo?

0:40:56

T 126: Výborně! Šikulka!

EVIDENCE
0:39:11

T 123: T si s úsměvem říká o další úlohu, se slovy, že ji to baví.

0:39:36

T zapisuje С = 2.

0:39:46

T zapisuje A = 1.

0:39:50

T ukazuje na místo šipky f . Chvíli poté směřuje její pohled do kamery.
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0:40:08

T zakresluje zelenou šipku b (a = 1) se správnou orientací к С.

0:40:16

T ukazuje па B, D а zakresluje zelenou šipku f (a = 1) se správnou orientací k D.

0:40:39

T zapisuje hodnotu oranžové šipky ß — 2. Nemám však tušení, jakým
způsobem a zda-li správným hodnotu vyvodila.

0:40:43

T zapisuje hodnotu červené šipky Ô = 4.

0:40:48

T zakresluje červenou šipku с (<5 = 4) se správnou orientací k D.

KOMENTÁŘE, ANALÝZY
Je zvláštní, že u této úlohy neměla Terezka sebemenší problém s orientací šipek.
Neumím si tento pokrok vysvětlit. Snad poučení se z množství předešlých chyb a menší
komplikací ostatních jevů v úloze...

v
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PŘÍLOHA 4 EXPERIMENT č. 8

Příloha 4.1 Kaskáda úloh č. 8 - Anička (1. třída, 22. 4. 2008)

+2

O

®
/

®
^ \

+3

/

1

' p

b

, ©

+2/

\+2

*

_y

@

3

A
\
/о

®

®

§

d)

O max-5 O
6. min. 2

)»

č)
-

(i))

Д\ o
/o\ ®
á—^® © o - >® Q čší-—o e
P- ®
m
§ se
§
P
d
A
3
(
T
)
®< ® ^
q
Ä
* Q § ® se ® O se 9
/ ! \ c^
/

/Ж

,(6)гч \

7. nezadáno,-^

M

3

8. nezadáno __

N

9. nestihlo ^ ^

S

ó

10. nestihlo

«

—

Q

11. nestihlo—

12. nestihlo—

•

/q\

® - - >
13. nestihlo

- p

Q
®

A

3

Q d
©
14. nestihlo.^ min. 4
se
( ^ J max. 15

/

O

78

ď

M

®

Г

U
Q

/о \

§

i \ Q /o\ f
4) O O—>® 9

\

PŘÍLOHA 4 Experiment č. 8 (Anička, 1. třída, 22. 4. 2008)

Příloha 4.2 Rozbor exp. č. 8 (Anička - 1. třída; 22. 4. 2008)

ÚLOHA č. 1
PROTOKOL
0:00:11

Experimentátor 1: Tak, ještě mi řekni jméno. Anička?

0:00:13

Anička 1: Anička.

0:00:14

Ex 2: Aničko, výborně. Tak, já tady mám pro tebe první úlohu. Podívej se na
ni, je to takový had. A jestli by jsi dokázala doplnit další číslo.

(0:00:34)

No výborně. Tak to bylo rychlé. Tak já si ještě musím vzít černou fixu. Tak a
kdybych ti tady dokreslila další políčko a byla by tam sedmička. Musíme to
nějak spojit s tím předchozím číslem. Poradila by si si s tím?

(0:01:23)

Tak, co j sme dělaly, j ak j si dostala z j edničky tu troj ku?

(0:01:35)

Co j si udělala, abys dostala z té j edničky číslo tři?

0:01:42

A 2: Že tady je ta dvojka.

0:01:44

Ex 3: Výborně. Takže tam bylo plus dva. Jak jsi dostala z trojky tu šestku?

0:01:49

A 3: Že tady je trojka.

0:01:50

Ex 4: Výborně. A jak dostaneme ze šestky sedmičku?

0:01:59

A 4: Že tam bude jednička.

0:02:01

Ex 5: Výborně. Takže vem si nějakou barvu.

(0:02:19)

Výborně. Так а... со když já tady... tady bude nějaká šipka... к dalšímu číslu
a tady napíšeme, že tam bude plus dva. Jak budeme řešit dál? Co bude v tom
kolečku?

(0:02:56)

Výborně. Jak jsi, jak jsi přišla na to, že to bude devět?

0:03:02

A 5: Že sedům plus dva rovná se devět.

0:03:04

Ex 6: Výborně. A bude tam ňáká ta šipka? Mezi těmi čísly?

(0:03:22)

Místo těch teček, myslíš, že tam doplníme zase šipku?

0:03:25

A 6: Mhm.

0:03:26

Ex 7: Tak, zase doplň.

(0:03:38)

Dobře. A já se tady vrátím kousek zpátky, tady jsme měly tři plus tři, bylo šest,
že jo?

0:03:44

A 7: Mhm.

0:03:45

Ex 8: A když jsme přičítaly tři, jaká byla šipka? Jakou barvu měla šipka?

0:03:51

A 8: Žlutou.

0:03:52

Ex 9: Výborně. A když jsme přičítaly plus dva, jakou barvu měla šipka?

0:03:55

A 9: Zelenou.

0:03:56

Ex 10: Mhm, a kolik jsme přičítaly teďko naposledy?
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0:04:02

A 10: Sedům plus dva.

0:04:03

Ex 11: Mhm. Neměla by tedy ta šipka mít jinou barvu?

0:04:06

A 11: Mhm.

0:04:07

Ex 12: A jakou?

0:04:08

A 12: Zelenou.

0:04:09

Ex 13: Výborně. Tak možná ji oprav.

(0:04:19)

Dobře, a teďko ještě uděláme šipku mezi šestkou a devítkou, takže já jenom
naznačím, kde, kde povede ta šipka. Šlo by to tady spojit nějakou šipkou?

0:04:34

A 13: Mhm.

0:04:35

Ex 14: Mhm, a jakou?

0:04:36

A 14: Žlutou.

0:04:38

Ex 15: Mhm, a proč žlutou?

0:04:55

A 15: Protože tady je zelená.

0:04:57

Ex 16: Tak proto teďko žlutá?

0:04:58

A 16: Mhm.

0:04:59

Ex 17: Tak když tak ji můžeš dokreslit...

(0:05:11)

Výborně, takže já tenhle ten dám stranou a máme tady další úlohu.

EVIDENCE
0:00:29

A zapisuje bez delšího rozmýšlení číslo В = 3, okamžitě poté zapisuje číslo С =
6.

0:00:34

Ex vstává a odchází pro černou fixu.

0:00:47

Ex dokresluje D = 7.

0:00:57

Instrukce jsou experimentátorem podávány vágně, neosobně. Instrukce jsou
neinstruktivní a neúplné („... nějak spojit...").

0:01:18

A je zahleděná na úlohu, v tuto chvíli však odvrací zrak na mě.

0:01:23,
0'01'35

Snažím se napovědět. Anička nereaguje, proto se snažím otázku položit jinak,
s e en
J trochu jinými slovy.

0:01:44

Ex 3: Opakuji to samé po Aničce, jen matematicky více správně.

0:02:09

A se chystá dokreslit šipku mezi C a D. Bere do ruky růžovou fixu a při tom
směřuje její pohled na experimentátora (jakoby se ptala, zdaje růžová správně).

0:02:13

A zakresluje růžovou šipku с se správnou orientací k D.

0:02:35

Ex zakresluje prázdné kolečko pro E. a na místo, kde bude šipka e zapisuje
к tečkám +2.

0:02:55

A zapisuje E = 9.

0:03:31

A zakresluje žlutou šipku e s orientací k E.

0:03:45

Ex 8: Zde se správně opravuji z otázky: „Jaká byla šipka?" na otázku „Jakou

80

PŘÍLOHA 4 Experiment č. 8 (Anička, 1. třída, 22. 4. 2008)

barvu měla šipka?" První otázka je nepřesná, nesrozumitelná.
0:04:12

A opravuje barvu žluté šipky e na zelenou.

0:05:05

A dokresluje žlutou šipku/s orientací k E.

KOMENTÁŘE, ANALÝZY
0:00:29

A nemá s tímto typem úlohy problémy. Její dobře znám z vyučování.

0:00:29

Na doplnění druhého čísla stačí Aničce méně času než na doplnění druhého
čísla. Pochopila princip, zjištění druhého čísla je již zautomatizované.

0:00:57

Je nutné podat instrukce jasně, přesně, srozumitelně. Vložit do nich více osobní
zainteresovanosti, před dítětem více dramatizovat, prožívat. V tomto případě mi
reakce Aničky dává zpětnou vazbu, že instrukce nebyly pořádku.

0:01:18

Toto gestu považuji za „volání o pomoc". Proto se snažím napovědět.

0:01:23,
0'01*35

z

Místo pokládání dvakrát za sebou téměř totožné otázky by bylo vhodné
P ° m a l i t Vysvětlení rozfázovat. Nechat Aničku skákat do řeči experimentátora.
„tady je jednička. Když přičtu zelenou šipkou dvě, dostanu..." - nechat Aničku
dokončit větu, nechat ji aktivně se účastnit rozhovoru. „Tady máme teď tu
trojku. Přičtu žlutou šipku a dostanu šest. Takže jsem musela žlutou šipkou
přičíst... Ze šestky na sedmičku budeme mít taktéž šipku. Kolik musíme přičíst,
abychom dostaly sedm? Jakou bude mít šipka barvu?"

0:02:14

К růžové šipce jsem měla zapsat, stejně jako u šipek ostatních, kolik šipkou
přičítám, jakou má hodnotu.

0:02:35

Nyní dělám na místě kudy povede šipka tečky. To může být pro Aničku opět
matoucí. V předchozím případě nebylo místo pro šipku nijak vyznačeno, což
byla chyba, protože i v následujících úlohách je místo, kudy povede šipka
tečkami vyznačeno. Tato situace měla být ovšem vysvětlena lépe: „Tudy povede
šipka. Ale nevíme, jakým směrem..., a j akou bude mít barvu."

Při vyznačování místa pro šipku jsem postupovala stejným směrem, jakým povede
šipka, čímž jsem Aničce napověděla. Zkouška Aniččina porozumění by nastala tehdy,
pokud bych do nakresleného kroužku zapsala číslo nižší než číslo D. To mě v situaci ani
při přípravě nenapadlo.
Tento krok je snazší než krok předchozí, proto není příliš efektivní. Čeho jsem si opět
nevšimla, že šipka mohla vést klidně i obráceně a číslo E = 5. Anička však postupovala
podle zažité strategie - následující číslo je vyšší než předchozí.
0:04:06

A 11: Pro odpověď na otázku, zda -li bude mezi CaE šipka potřebuje více času
než pro odpověď na otázku o barvě. Při první odpovědi už měla připravenou
kompletní odpověď.

0:04:36

A 14: Anička ví (po předchozím „žlutozeleném konfliktu"), že šipka/nebude
mít zelenou barvu.

0:04:55

A 15: Zde se spokojuji s Aniččinou odpovědí. Jde mi o poznání jejich
myšlenkových procesů, nikoli o absolutně správné pochopení fungování pavučin
hned u první úlohy.

0:04:12

Zde jsem měla udělat větší pauzu, před další úlohou.
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ÚLOHA č. 2
PROTOKOL
0:05:16

Ex 17: Tady to je takovej had, ale už to není klasickej had, že to nejde takhle
postupně, ale je to trošku jinak rozložené ty čísla. Tak, zakoukej se na to a
dokázala by si dokreslit ňákou další šipku?

0:05:46

A 17: Mhm.

0:05:47

Ex 18: No, tak klidně můžeš začít. Takže když budeš cokoli vědět, klidně si
vem fixy a klidně můžeš hnedka začít.

(0:05:59)

A ještě jsem ti neřekla na začátku, tě jenom přeruším, že když nebudeš vědět,
při nějaké další úloze, když vůbec si nebudeš vědět rady, tak klidně si řekni o
pomoc, já ti nějak poradím. Jo, takže vůbec se neboj. Nejde o žádnou písemku,
takže když nebudeš vědět, klidně si řekni, já ti nějak poradím, pomůžu.

(0:06:24)

Dobře. Proč jsi zvolila zrovna žlutou barvu?

0:06:26

A 18: Protože tam eště neni.

0:06:28

Ex 19: Protože tam eště není. Dobře, a ještě ňákou by jsi dokázala dokreslit,
ňákou šipku?

(0:06:58)

Tak já se tě zkusím zeptat, mezi dvojkou a trojkou máme zelenou šipku.

0:07:02

A 19: Mhm.

0:07:02

Ex 20: Co to teda bude znamenat? Když z dvojky jdeme na trojku a mezi
máme zelenou šipku. Jak jsme dostaly z čísla dvě číslo tři? Co jsme musely
přičíst?

0:07:18

A 20: Jedničku.

0:07:19

Ex 21: Výborně, a jak jsme se dostaly z trojky na čtyřku? Jak jsme dostaly
z čísla tři číslo čtyři?

0:07:31

A 21: Jedničku.

0:07:32

Ex 22: Zase jsme přičetly jedničku. Takže já to sem když tak dopíšu, abys to
viděla. Mhm, a jak jsme se dostaly z dvojky číslo čtyři?

0:08:01

A 22: Eště dvojku.

0:08:02

Ex 23: Že jsme přičetly dvojku. Správně. Tak a vrátíme se tady к tomu, cos
doplnila ty. Jak jsme dostaly z trojky pětku?

0:08:17

A 23: Zase dvojku.

0:08:18

Ex 24: Přičetly jsme dvojku. Dobře. Mhm, dokázala bys ještě nějakou šipku
tedy dokreslit?

0:08:38

A 24: Mhm.

0:08:38

Ex 25: Hm, tak můžeš začít klidně.

(0:08:50)

Výborně. Proč jsi si poopravila tu barvu?

0:08:54

A 25: Protože tady je, je dvojka a ta šipka je to... růžová.

0:08:59

Ex 26: Výborně. Takže tu sis opravila výborně. A dokázala bys eště nějakou
jinou, tady mezi čtyřkou pětkou, nebo mezi pětkou dvojkou? Dokázala by si
vymyslet, jaká tam bude barva?
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0:09:24

A 26: Mhm.

0:09:39

Ex 27: Dobře. A ještě mezi tou čtyřkou a pětkou by si taky zvládla?

0:09:46

A27:Hm.

0:09:54

Ex 28: Výborně. Tak já ti zas tenhle ten vezmu a dám ti další.

EVIDENCE
0:05:46
0:06:17

A 17: Po dlouhé odmlce a přemýšlení říká Anička vítězoslavně, že ví, jak
pavučinu doplnit.
A zakresluje žlutou šipku e s orientací k D.

0:07:00

Ex ukazuje na B, C, b.

0:07:20

Ex ukazuje na C, B, poté bere do ruky černou fixu.

0:07:29

Aničky pohled směřuje na experimentátora. Neví si rady.

0:07:35
0:07:52

Ex zapisuje к šipce b a d +1.
Aničky pohled se odvrací od úlohy, kouká před sebe. Tím pádem odvrací i svou
pozornost...

0:08:04

Ex zapisuje к šipce a +2.

0:08:15

Do místnosti vstupuje učitelka. Způsobeným hlukem se Anička nenechává
vyrušit.

0:08:21

Ex zapisuje к šipce e+2.

0:08:37

A opět odvrací zrak na experimentátora, usmívá se.

0:08:46

A opravuje žlutou šipku e na správnou růžovou.

0:09:05

Ex ukazuje na B, D; D, A.

0:09:24

A 26: A opět souhlasně přikyvuje, že ví, jak pokračovat v řešení. Namísto výzvy
experimentátor pouze přikývne, že může své řešení zapsat.

0:09:30

A zakresluje žlutou šipku c s orientací k D.

0:09:46

А 27: A se nechá vyzvat к pokračování v řešení, přestože ví, jaká bude poslední
chybějící šipka.

0:09:49

A zakresluje zelenou šipku s orientací k D.

KOMENTÁŘE, ANALÝZY
0:05:59
0:06:28
0:07:32
0:08:37

U jiného dítěte by takovýto skok do myšlenkového procesu (vstup scénáře do
experimentu) mohl znamenat velkou komplikaci.
Ex 19: A zatím nevnímá spojitost mezi hodnotou šipky a její barvou. Barvu
šipky volí zcela náhodně. Nemá však problém s orientací šipek.
Ex 22: Ex pokládá špatnou otázku. ZA do В se dostaneme dvěma různými
cestami. Já mám však na mysli cestu přímou. To bych měla zdůraznit.
A se pohledem jakoby táže, co s chybou, která udělala. Já ji však vyzývám, aby
pokračovala další šipkou. Ona si však správně opravuje svou chybu.
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0:08:46

Překvapilo mě, že si opravila svou chybu, přestože jsem ji vyzývala к nakreslení
další šipky.

U této úlohy bylo zadání opět odlišené - matoucí. Na místě chybějících šipek nebyly
tečky.

ÚLOHA č.3
PROTOKOL
0:10:00

Ex 28: Tak, co myslíš, že tady budeme vymýšlet?

(0:10:13)

Co nám tady chybí?

(0:10:59)

Dobře, takže tys hnedka doplnila takhle ty čísla. Jak jsi přišla na ty čísla, která
tam budou? Dokázala bys mi to říct?

0:11:15

A 28: Že byly ňáký tady.

0:11:17

Ex 29: Mhm, mhm, a jak jsi poznala, které máš zrovna použít?

0:11:23

A 29 : Že tam j sou i ty barvy šipek.

0:11:25

Ex 30: Mhm, mhm, takže jak jsi přišla přímo na tohle to číslo?

0:11:30

A 30: Že tři plus tři je tř... je šest.

0:11:54

Ex 31: Tak šest, dobře. A jaks přišla na tu pětku uprostřed? Tady tu pětku.

0:12:07

A 31: Že tři plus dva je pět.

0:12:09

Ex 32: Výborně. A ještě koukni, tady máme u žluté šipky číslo dvojku, u té
vínové šipky číslo trojku a u té zelené šipky nám chybí číslo.

(0:12:23)

Výborně. Bude to jednička. Paráda, takže tady jsi se jenom přepsala, ale
opravila sis to dobře. Tak můžem hnedka další.

EVIDENCE
0:10:13

Ex pokládá jinými, srozumitelnějšími slovy stejnou otázku.

0:10:27

A neodpovídá na otázku, ale rovnou řeší. Chybně zapisuje A = 3.

0:10:55

A zapisuje С = 5 a odvrací pohled na experimentátora.

0:11:16

A 28: A ukazuje rukou na legendu. Propojila si pavučinu s legendou, aniž by na
tuto skutečnost experimentátor poukázala, vysvětloval, co legenda znamená.

0:11:28

Ex ukazuje na A = 3.

0:11:30

A 30: A ukazuje na B, a. Anička si sama kontrolou odhaluje svou chybu, které
se dopustila. Automaticky bere do ruky tužku, gumuje číslo A = 3, avšak
fixované číslo píše znovu. Ihned po napsání si uvědomuje opětovnou chybu a
opravuje na A = 6.

0:12:01

Ex ukazuje na С = 5.

0:12:13

Ex ukazuje na hodnotu žluté šipky ß = 2ay = 3.

0:12:22

A okamžitě doplňuje hodnotu zelené šipky a = 1.
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KOMENTÁŘE, ANALÝZY
0:10:00

Ex 28: Snažím se Aničku aktivně zapojit, „přinutit" ji účastnit se rozhovoru.

0:10:27

A si fixovala číslo tři - číslo 5 = 3, hodnotu růžové šipky y = 3 z výpočtu.

0:11:26

A si propojila jednak legendu s pavučinou, jednak má ztotožněnou barvu šipky
s její hodnotou.

ÚLOHA č.4
PROTOKOL
0:12:34

Ex 32: Tak, podívej se na tuhle úlohu.

(0:12:54)

A zas hned jak tě něco napadne, tak klidně vem fixy, tužku a můžeš psát.

(0:16:14)

Výborně. Takže máš to všechno doplněné. Vychází to úplně všude? Když se na
to ještě jednou podíváš, ještě jednou to přepočítáš, je všude všechno správně?

0:16:36

A 32: Mhm.

0:16:37

Ex 33: Jo? Výborně. Takže to ti vyšlo krásně, takže můžeme hnedka další.

EVIDENCE
0:13:10

A bere do ruky zelenou fixu a zakresluje šipku с (ß = 4) se správnou orientací
k D.
0:14:24 A rázně bere do ruky tužku a zapisuje hodnotu růžové šipky a = 2.
Anička těká očima po papíře od Pavučiny к legendě a zpět. Chvílemi se při
přemýšlení dívá před sebe.
0:15:25

A zapisuje číslo В = 2. Poté, jako vždy hned odkládá tužku a dává ruce zpět pod
stůl.

0:15:45

A zakresluje zelenou šipku d (ß = 4) s orientací к С.

0:16:09

A zakresluje růžovou šipku а (а = 2) s orientací k Ä Pokládá tužku a obrací se
pohledem к experimentátorovi.

KOMENTÁŘE, ANALÝZY
Úloha nečinila Aničce žádné obtíže. Vzhledem k tomu, že se v průběhu řešení
nedopustila žádné chyby, nevyptávala jsem se jí, jak kjednotlivým chybějícím údajům
dospěla.
Pro řešení sice potřebuje více času, avšak řeší bez numerických a dalších chyb, jistě.
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ÚLOHA č.5
PROTOKOL
0:16:47

Ex 33: Takže můžeš zase řešit.

(0:18:41)

Hotovo?

0:18:42

A 33: Mhm.

0:18:42

Ex 34: No výborně, šikulka seš. Tak eště chceš další?

0:18:46

A 34: Hm, tak jo.

0:18:47

Ex 35: Jo?

EVIDENCE
0:16:57

A zapisuje hodnotu růžové šipky ß = 2.

0:17:36

A zapisuje číslo В = 2 a hned poté bere do ruky žlutou fixu a dokresluje š i p k u /
(a = 2) s orientací k D.

0:18:12

A bere do ruky tužku a zapisuje hodnotu žluté šipky a = 1.

0:18:31 Zapisuje hodnotu zelené šipky у = 3. Hned poté vyměňuje tužku za zelenou fixu
a dokresluje šipku b (у = 3) s orientací к A (šipku kreslí od А к В).
Po vyřešení se opět podívá na experimentátora.
KOMENTÁŘE, ANALÝZY
Opět úloha, kterou Anička bez problémů vyřešila. Jako další proto volím úlohu těžší,
s odlišnými instrukcemi.

ÚLOHA č.6
PROTOKOL
0:18:48

Ex 35: Tak koukej, tady máme teďko jinou úlohu. Tady ti musím říct, protože
nám, tam nemáme ani, ani jedno čísílko. Já se tady podívám. A já ti řeknu, že
tady budou čísla taková, že nejnižší z nich bude dvě a nejvyšší pět. Já ti to tady
když tak napíšu. Takže nejnižší bude dvě a nejvyšší bude pět. Takže ty tam
musíš vymyslet ty čísla tak,
taková, že nejnižší bude dvě a nejvyšší pět.

(0:20:02)

Dobře...

(0:21:04)

Tak, vychází to zase všude...

0:21:06

A 35:Jo.

0:21:06

Ex 36: ... když si to zkontroluješ?

0:21:07

A 36: Mhm.

0:21:07

Ex 37: Vychází? Výborně. Já ti mockrát děkuju, my bohužel už nemáme čas,
tak nemůžem počítat další úlohy, ale šlo ti to výborně. Já moc děkuju.
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EVIDENCE
0:18:48

Ex 35: Ex instrukce stále dokola opakuje.

Anička si nejprve poměrně dlouhou dobu celou úlohu pozorně prohlíží. Přitom
nepatrně a neslyšně pohybuje rty, když vymýšlí řešení.
0:20:14

A bere do ruky tužku a po krátkém zamyšlení zapisuje A = 2. Hned poté
pokračuje s číslem B - 4.

0:20:27

V tuto chvíli byla Anička vyrušena a její pozornost od úlohy odvedená
příchodem dalšího žáka do místnosti. Poměrně dlouho jí trvá, než se opět
zkoncentruje a vrátí pohledem к úloze.

0:20:51 A zapisuje číslo С = 5, pokládá tužku, kterou vzápětí opět bere do ruky a
zapisuje číslo D = 3.
KOMENTÁŘE, ANALÝZY
Anička řeší úlohu konceptuálně, globálně. Je však otázkou, zda přišla na řešení
náhodně, nebo logickou úvahou (z čísla A vycházejí všechny tři šipky, proto musí být A
nejmenší číslo 2).
Možná jsem ji měla nechat komentovat postup jejího řešení, jak na jednotlivé
chybějící údaje přichází. Bála jsem se ovšem, že bych tím negativně ovlivnila klima
experimentu, vzhledem k tomu, že Anička byla velmi tichá, ostýchavá, plachá, nemluvná.
Je mi líto, že nebyl dostatek času pro pokračování experimentu, vzhledem k tomu, že
Anička je velmi bystrá a s řešením dosavadních úloh neměla nejmenší problémy. Délka
experimentu (20 minut) byla však к jejímu věku (1. třída) pravděpodobně odpovídající.
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PŘÍLOHA 5 EXPERIMENT č. 11

Kaskáda úloh č. 11 - kvantitativní experiment (1. třída, 30. 5. 2008)
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PŘÍLOHA 6 EXPERIMENT č. 2

Příloha 6.1 Kaskáda úloh č. 2 - Kristýnka (4. třída, 14.11. 2007)
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Příloha 6.2 Protokol exp. č. 2 (Kristýnka - 4. třída; 14.11. 2007)

ÚLOHA č. 1
PROTOKOL
0:00:12

Experimentátor 1: Tak, Kristýnko, čekaj nás tady pavučiny. Nejdřív se na to
podívej.

0:00:16

Kristýnka 1: Já si to takhle otočím. A už mě hned napadá několik způsobů.

0:00:22

Ex 2: Tak povídej, co tě k tomu všechno napadá...

0:00:25

К 2: Tak zaprvé 1 a 2 jsou 3, takže ta šipka vede na 3, 1 a 3 jsou 4, takže ta 4
vede na... ta šipka vede na 4. Tady 1... no a už mě nic víc nenapadá.

0:00:47

Ex 3: Tak teďka mi vysvětli, jak jsi to počítala. Tys to teďka nějak řekla, tak mi
to zkus vysvětlit. Tys počítala 1 + 2 jsou 3... A co tamty šipky... Tady ještě
koukej máš něco u těch šipek napsaný. Co s těma číslama, co to znamená?

0:01:02

К 3 : Jo, tak tady, že to j edna a j edna j sou dva.

0:01:04

Ex 4: A co to je to jedna a jedna? Co to je to A JEDNA?

0:01:07

K4: To je plus.

0:01:08

Ex 5: To je plus a to je... co tím máš na mysli? Před tím jsi říkala, že to je 1 + 2
jsou 3. A teďka jsi řekla, že 1 + 1 jsou 2. Co to je to a 1? Co jsi přičítala к té
jedničce?

0:01:18

K5 : Jedničku, protože...

0:01:20

Ex 6: A jakoujednič....

0:01:21

К 6: Protože tady...

0:01:21

Ex 7: Ták, takže tu šipku...

0:01:25

К 7: Potom tady mám jedn... dva + jedna jsou 3, takže jsem zase přičetla
jedničku.

0:01:31

Ex 8: Výborně.

0:01:33

K8: Tady 3 a 1 jsou 4, takže jsem zase přičetla jedničku. Tady jedna, protože je
to oranžová šipka, tak přičtu 3, tak to je 4. A 4, tady přičtu 2, takže to je...
Počkat, tady je trošku zrada, protože tady... Takže to z tý dvojky je 2 + 2 jde na
čtyři.

0:02:01

Ex 9: Jo, ale ta šipka je obráceně...

0:02:03

К 9: Nó, jo. Tak ještě 1 a 2 jsou 3.

0:02:10

Ex 10: Tak já ti to tady prozradím, tady jsem udělala já chybu. Tady má být
šipka na druhou stranu, protože jinak bychom to musely nějak odčítat, že jo.

0:02:18

K10: No právě,

0:02:19

Ex 11: Tady jsem udělala chybu, omlouvám se. Takže už je to jasný, teď?
Můžeme na další?

0:02:24

K i l : Mhmm.
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ÚLOHA č. 2
PROTOKOL
0:02:25

Ex 12: Tak, tady ten vezmu. Tak, teďko tady máme doplněné všechny šipky,
všechna čísla, ale nevíme, jaká šipka má jakou hodnotu. Tady si půjčíme tužku
od Hanky.

0:02:36

К 12: Takže, hmmm, nevím, od čeho mám začít. Takže tady začnu, tady mám
vlastně já, tady si vemu to číslo, od kterého to asi budu rozvíjet. 1 a kolik mi
chybí do čtyř, takže to jsou 3 a hned tady mám zelenou šipku, která vede tady,
takže tady to bude trojka.

0:02:59

Ex 13: Dobře...

0:03:02

К 13: Tady 1 a kolik mi chybí do tří, to jsou dvě a mám tady fialovou šipku,
která je tady, takže tam si napíšu dvojku.

0:03:15

Ex 14: A tady máme ještě jednu fialovou šipku, myslíš, že to tam bude sedět
taky?

0:03:17

К 14: Mhmm. Tady 4 a kolik..., teda 2 a kolik mi chybí do 4, to jsou taky 2, tak
tady už mám tu dvojku...

0:03:25

Ex 15: Jasně.

0:03:26

К 15: A ještě oranžová - tady je 1 a kolik mi chybí do dvou? To je jedna, takže
tu jedničku si napíšu tady. A tady zase 2 a kolik mi chybí do tří? To je taky
jedna, takže to už mám tady. A tři a kolik mi chybí do čtyř, to je taky jedna,
takže to už mám taky.

ÚLOHA č. 3
PROTOKOL
0:03:46

Ex 16: Super, takže tady jsem já chybu neudělala, tady to vyšlo. Tak, podíváme
se na další hnedka. Tak, zkus tenhle.Tady už nám chybí šipky, takže ti dám i
fixy.

0:03:54

К 16: Jo, tady se doplňujou i šipky. Jo, takže... Takže tady mám tři a kolik mi
chybí do 4, to je jedna, takže jedničku mám tady, takže tady asi bude fialová
šipka.

0:04:27

A tady mám jedna a kolik mi chybí do čtyř, to jsou 3, takže trojku mám tady
oranžovou, takže udělám oranžovou šipku. Protože vlastně ji.... Ale tady je
možnááá taky chyba. Protože jedna a kolik mi chybí do tří? To jsou 2 a tady je
dvojka zelená.

0:04:58

Ex 17: Mhmm. Tak to se mi tam vloudil nějakej šotek... Takže jak by to tady
muselo být správně?

0:05:02

К 17: Tady by to muselo bejt, že jedna a kolik mi chybí do tří, to by nebyla
oranžová šipka ale zelená...

0:05:10

Ex 18: Výborně, tak ji tam oprav. Supr, a tamtu ještě škrtni, protože t a j e špatně.
Tak tu oranžovou klidně tou zelenou můžeš škrtnout. Táák, paráda. Ty už i
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opravuješ chyby takhle, vidíš to.

ÚLOHA č. 4
PROTOKOL
0:05:30

Ex 19: Tak, další příklad. Teďko nám chybí šipky, ale neznáme zároveň ani
jejich hodnotu, takže tu nejdřív musíme spočítat. Takže začni úplně jak chceš.

0:05:39

К 19: Tak já začnu asi od trojky. Takže, tři a kolik mi chybí do čtyř? To je
jedna, takže a je to zelená šipka, takže tady napíšu jedničku. Tady je dva a kolik
mi chybí do čtyř, to jsou dva. Takže mám tady oranžovou šipku, takže si ji
napíšu nad oranžovou šipku. A ta fialová, to je jedna a kolik mi chybí do čtyř, to
jsou tři a je tady fialová šipka, takže tu si tady napíšu trojku. Potom jedna a kolik
mi chybí do dvou? To je jedna, takže tady mám jedničku na zelený šipce, takže
si tam udělám zelenou šipku. Jedna a kolik mi chybí do tří, to je dva a tady mám
dvojku na oranžový šipce, takže to bude oranžová. A tady je dva a kolik mi
chybí do tří? To je jedna, takže tady mám jedničku na zelený šipce, takže tady
bude zelená.

0:07:02

Ex 20: Supr. Vychází všechno tak, jak má vycházet?

0:07:04

К 20: Jo.

0:07:05

Ex 21: Jo? Tady nemám chybu?

0:07:06

К 21: Ne.

ÚLOHA č. 5
PROTOKOL
0:07:08

Ex 22: Dobře. Tak, vezmeme hnedka další. Tady nám chybí těch šipek ještě víc.

0:07:14

К 22: Jéééééé! Takže, tady jedna a kolik mi chybí do čtyř? To jsou tři a je tady
oranžová šipka, takže nad tu oranžovou šipku si napíšu trojku. Jedna, a kolik mi
chybí do dvou? To je jedna. Mám tady zelenou šipku. Takže si tam napíšu, nad
zelenou šipku, jedničku. A tady jedna a kolik mi chybí do tří. To jsou dva, ale
tady ještě, tady nemám... mmmm... udělanou šipku. A to bude fialová, protože
tady ještě nemám dvojku. Takže tam udělám fialovou šipku. A nad tu fialovou si
dopíšu dvojku. Dva a kolik mi chybí do čtyř? To jsou dva, takže tady mám
oranžovou šipku, takže si... Teda fialovou. A napíšu si tam šipku. Dva a kolik
mi chybí do tří? To je jedna, takže tady musím udělat zelenou šipku. A tři a kolik
mi chybí do čtyř? To je jedna, takže si taky musím udělat zelenou šipku.

0:08:55

Ex 23: Takže hotovo?

0:08:56

К 23: No. Snad jo.
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ÚLOHA č. 6
PROTOKOL
0:08:58

Ex 24: Tak, další příklad. Teďko zas bude trošku jinej, protože teďko nám chybí
už i čísla.

0:09:02

К 24: Čísla. Ty mám doplňovat tužkou?

0:09:06

Ex 25: Tužkou můžeš, mhm.

0:09:10

К 25: Takže tady je vlastně... jedna a kolik mi chybí do tří? To jsou dva, takže
oranžová šipka to je dvojka. Tady je mmmm... Počkat, tady je dvojka, protože
tady mám oranžovou šipku a dva a kolik mi chybí do tří? To je jedna, takže tady
dva plus jedna jsou tři. Dva a něco, co mi má vzniknout. Takže oranžová šipka
to je dvojka. Takže to bude čtyři.

0:09:54

Ex 26: Můžeš si to ještě nějak zkontrolovat, jestli ta čtyřka je správně?

0:09:57

К 26: Mhm, protože trojka a kolik mi chybí do čtyr, to je jednička, fialová anebo
jedna a zelená šipka, to je trojka, takže kolik mi chybí do čtyř, to je tři.

ÚLOHA č. 7
PROTOKOL
0:10:09

Ex 27: Takže to vyšlo? Dobře. Uděláme hnedka další. Tak, tady kromě čísel
musíš doplnit ještě hodnoty zase šipek.

0:10:17

К 27: Jo, takže, já začnu asi od tý oranžový týhletý dvojky, protože je jako
jediná vyznačená. Takže dva a ko... plus tři pro... a něco co mi má tady vyjít,
takže tam přičtu trojku a to je pět.

0:10:37

Ex 28: Výborně.

0:10:40

К 28: A tady si to ještě můžu zkontrolovat, že tři, vlastně to už přijdu к dalšímu
číslu, protože tři a kolik mi chybí do pěti a fialová šipka je tady ještě nevyplněná,
takže to bude dva. A čtyři, tady bude čtyřka, protože čtyři a kolik mi chybí do
pěti je jedna. A tady nemáme ještě jedničku, takže jednička bude zelená šipka.

0:11:08

Ex 29: A nemůže být zelená šipka třeba tři? Že by to bylo dva, tři, čtyři?

0:11:14

К 29: Taky by to šlo, ale... Asi jo, no.

0:11:25

Ex 30: Asi, nebo určitě? Jak to zjistím, jestli to bude jednička nebo čtyřka?

0:11:30

К 30: Jo, čtyřka to bude, protože dva a kolik mně chybí do toho danýho čísla, to
jsou, je tady fialová šipka, takže dva a to budou čtyři.

0:11:42

Ex 31: Takže ta zelená šipka má hodnotu jedna nebo čtyři?

0:11:45

К 31: Čtyři. Ne. Jedna. No, jedna.

0:11:52

Ex 32: A jak to že teda jedna, jak to, že ses rozhodla pro jedničku?

0:11:54

К 32: Protože tady je třeba dva a kolik mi chybí do tří? To je jedna. Tři a kolik
mi chybí do čtyř? To je taky jedna. Čtyři a kolik mi chybí do pěti? To je jedna.
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ÚLOHA č. 8
PROTOKOL
0:12:05

Ex 33: Paráda, nenechala ses zmást. Ták, další. Tady budeš zase doplňovat čísla
a hodnoty šipek, ale tady si znala aspoň jednu, tady neznáš žádnou. No tak
schválně, jestli si s tím poradíš.

0:12:11

К 33 (současně): A šipky.

0:12:18

Takže já začnu zase od toho cílového bodu, od kterého to budu rozvíjet. Takže
jedna a kolik mi chybí do čtyř? To jsou tři, takže fialová šipka budou tři.
Potom... Jedna... Tady už je to trošku těžší. Těch možností může bejt víc. Tady
můžou bejt dva, ale zároveň i... Tady asi udělám dvojku, protože trojka by tam
nešla, protože trojka už musí mít fialovou šipku. Vlastně už jiný číslo by tam
nešlo, protože od pětky tady bych musela odčítat. Takže tohle bude dvojka.

0:13:56

Ex 34: A ještě se tě zeptám, mohla by tady být trojka?... Tys říkala, že tady
nemůže být pětka.

0:14:04

К 34: Tady nemůže bejt trojka, protože zelená už... protože trojka už má vlastně
šipku fialovou.

0:14:13

Ex 35: Trojka má hodnotu. Trojka má hodnotu kolik?

0:14:17

К 35: Tři.

0:14:19

Ex 36: Fialová šipka má hodnotu tři, výborně. A teďko si napsala, že zelená
šipka má hodnotu dva. Odpovídá to?

0:14:26

Ю 6 : Vlastně...

0:14:28

Ex 37: Klidně to škrtni nebo vygumuj, jestli to půjde, tak to klidně škrtni.

0:14:34

К 37: Aby to nebylo ošklivý.

0:14:43

Ex 38: Tak co s tím?

0:15:01

К 38: Ta oranžová šipka tady.

0:15:04

Ex 39: Tak tys řekla dobře, že tady nemůže být jaké číslo?

0:15:06

К 39: Trojka.

0:15:07

Ex 40: Trojka tam nemůže být?

0:15:08

К 4 0 : Ne, protože tady nemám fialovou šipku. I když může.... Může tam bejt,
protože.

0:15:23

Ex 41: Tak mi řekni, které číslo by tu nemohlo být, třeba?

0:15:25

К 41: Čtyřka určitě.

0:15:26

Ex 42: Mhm. Dobře, nebo - jaké by tu ještě nemohlo být?

0:15:28

К 42: Pětka... Od pětky až nahoru.

0:15:34

Ex 43: Takže jaká čísla by tam mohla být?

0:15:36

К 43: Jednička by tam mohla bejt.

0:15:39

Ex 44: Mohla?

0:15:40

К 44: Ne, nemohla, nemohla, protože tady bychom měli tři a tady... Takže tady
bude asi ta trojka. Takže tady bude dvojka. Jsem to udělala dobře. Teďka... Tři a
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kolik je... Jo, takže tady bude pětka, protože tři a dva jsou pět. Jenže to by mi
zase nevyšlo, takže...Pět a dva by bylo sedm, takže...
0:16:37

Ex 45: Co s tím?

0:16:40

К 45: Tak musí bejt ta dvojka. Jenže to taky nemusí bejt dvojka ta zelená šipka,
takže... (0:17:11) Leda že by ta šipka byla obráceně.

0:17:13

Ex 46: Ale tady je to dobře, tady jsem to teďka zkontrolovala všechno a chybu
tam nemám.

0:17:19

К 46: Tak jedna, ta oranžová šipka...

0:17:25

Ex 47: Tak, zkus přemejšlet, a kdyby sis opravdu nevěděla rady, tak řekni a já ti
napovím. Zkus ale nejdřív ještě sama, jo? Když tak si klidně řekni a já ti řeknu,
poradím nějak.

0:17:44

К 4 7 : No, zase na odčítání, no... (0:18:01) Jo, i když to by zase nešlo, takže...
Jo, takže tady bude asi dvojka, protože dva a kolik mně chybí do čtyř, to jsou
tady zase ta zelená šipka - dvojka. Tady, tady... I když to by zase nešlo.
Takže...

0:18:26

Ex 48: Chceš malinko napovědět, nebo ne?

0:18:27

К 48: Jo, tak radši jo, protože...

0:18:28

Ex 49: Tak podívej se takhle tady na ty zelený šipky. Tady všude mám zelenou
šipku. A jde postupně až do čtyřky.

0:18:39

К 4 9 : Počkat... Nenapovídej! (0:19:13) Tady by jinak musela bejt dvojka,
protože tady by nic jiného. Jo. Už vím, protože tři a čtyři, kolik mi chybí do
čtyř, to je jedna, takže ta oranžová šipka by mohla bejt jednička.

0:19:31

Ex 50: A víme určitě, že tady je trojka? Nebo by tam mohlo být i něco jiného?
Říkala si, že tam nemůže být čtyřka, nemůže tam být pětka a vyšší čísla. Ale
mohlo by tam být něco jiného než trojka ještě?

0:19:43

К 50: Dvojka by tam mohla být.

0:19:45

Ex 51: Mohla by tam být jednička?

0:19:47

К 51: Ne.

0:19:48

Ex 52: Proč ne?

0:19:50

К 52: Protože tady už jednička je a tady by tím pádem musela být... nula.

0:19:57

Ex 53: Dobře. Tak zkus teďko přemýšlet nad tím, cos řekla. A zkus pokračovat.

0:20:06

К 53: No... To já nevím teda.

0:20:23

Ex 54: Takže určitě víme, že jedna a kolik nám chybí do čtyř je...

0:20:26

К 54: Tři.

0:20:27

Ex 55: Takže určitě víme, že fialová šipka bude tři, že jo. Pak jsi tady napsala že
zelená šipka bude dva, ale to my vlastně ještě nevíme, že jo. To mi nevíme
určitě, protože nám to tady nějak nevycházelo. Tak ji zkus zatím zase smazat, ať
nás tam, ať nás tam nemate. Třeba ona tam bude, uvidíme, to se pak ujistíme. A
tady jsme říkaly, že tady nemůže být - jaké číslo?

0:20:47

К 55: Pětka a vejš.

0:20:49

Ex 56: Pětka a vejš a eště? Může tam být čtyřka?
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0:20:52

К 56: Ne.

0:20:53

Ex 57: Ne, takže tam může být ja... jaká čísla by tam mohla být?

0:20:57

К 57: Dvojka a trojka.

0:20:58

Ex 58: Dvojka nebo trojka. Jak to teďka zjistím, jestli tam bude dvojka nebo
trojka. Ještě jednou ti řeknu, podívej se ještě jednou, jak to jde z dvojky do tý
čtyřky.

0:21:25

К 58: Poněvadž by tahle zelená šipka mohla bejt jednička, protože. Kdybych
tady napsala dvojku, tak jedna a kolik mi chybí do dvou, to je jedna. Takže dva a
kolik mi chybí do toho daného čísla. Kdyby to byla jednička, tak to by byla
trojka a tři a kolik mi chybí do čtyř, to je taky jedna.

0:21:50

Ex 59: Mhm, no takže co s tím uděláme?

0:21:53

К 59: Ta trojka tady nebude. To určitě. Uáá.

0:22:03

Ex 60: Nevadí, já to seberu.

0:22:05

К 60: Můžu tady zkusit napsat tu dvojku.

0:22:07

Ex 61: Zkus napsat dvojku.

0:22:15

К 61: Tady jestli by šla trojka... A tady tím pádem ta oranžová by musela bejt
dvojka. Tady by byla jednička, tady by byla dvojka, jenže...

0:22:28

Ex 62: Takže teď to všude vychází? Ještě tady máme jednu oranžovou šipku.

0:22:31

К 62: No právě. Jedna a dva jsou tři.

0:22:34

Ex 63: Takže to je dobře?

0:22:35

К 63: No snad jo.

0:22:37

Ex 64: Supr, tak. Já si... Sice to malinko trvalo, ale přišlas na to.

0:22:39

К 64: Tady to bylo úplně nejtěžší.

ÚLOHA č. 9
PROTOKOL
0:22:41

Ex 65: Tak, teďko, tady to je obdobná úloha, tak zkus, jestli už teďko si s tím
poradíš úplně snadno.

0:22:48

К 65: Já si radši vemu předlohu.

0:22:50

Ex 66: Ne, zkus to bez toho.

0:22:52

К 66: Tak jo.

0:22:53

Ex 67: Co? Pak když tak, kdybys nevěděla, tak já ti to tady nechám a můžeš si to
vzít, jo?

0:22:57

К 67: Tak, už mám v jednom jasno. Tři a kolik mi chybí do pěti, to jsou dva,
takže fialová šipka budou dva. Tady ... Tady je to zase špatně. Protože ta šipka
by musela být vést asi sem.

0:23:23

Ex 68: Jak to?
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0:23:24

К 68: Protože to by muselo být na odčítání. Kdyby ta šipka vedla...

0:23:30

Ex 69: Teď ti nerozumím. Zkus to ještě jednou vysvětlit, nebo nějak jinak.

0:23:35

К 69: No protože, kdyby tady bylo nějaký číslo, tak vlastně ono by ta šipka
narážela pořád do něj, protože ona by neměla místo, aby to šlo k tý pětce. Takže
ta šipka by musela bejt na druhou stranu.

0:23:48

Ex 70: A ono to nemůže jít od pětky sem?

0:23:50

К 70: To by muselo bejt na odčítání.

0:23:53

Ex 71: Jak to, к pětce můžu přičíst nějaké číslo, nebo ne?

0:23:57

К 71: Možná jo. Tady možná bude jednička, protože jedna a dva, to je fialová
šipka, jsou tři. Jedna a kolik mi chybí do pěti? To jsou čtyři, takže to je oranžová
šipka. Tady, tady tři a čtyři je sedm, protože tady to je čtyřka. Pět a dva je sedm,
protože tady to je dvojka. A ta zelená ta musí bejt - jedna a kolik mi chybí do
sedmi, to je šest.

0:24:51

Ex 72: Supr. Tak, teď se tě zeptám, tady jsme měli tuhletu úlohu a tady jsme šli
od jedničky po stejných šipkách až ke čtyřce. Je tady něco podobného?Že jdeme
po stejných šipkách? Od nějakého čísla až, až zase úplně přes celou tu pavučinku
do jiného čísla?

0:25:08

К 72: No, něco jo, ale tady je to trošku jinak udělaný. Správně se jde takhle, ale
ta šipka u tý trojky vede takhle a ne takhle. Tady ta šipka je otočená.

0:25:24

Ex 73: Dobře, já se tě ještě... Říkáš to správně, to máš úplně... správně říkáš ty
rozdíly a já teďko mám na mysli tohle to - že tady jdu od jedničky, pořád po
zelené, po zelené, po zelené až do koncového čísla. Mám to tady tak, že jdu
pořád po stejných šipkách?

0:25:38

К 73: Ne. No protože tady to, tady jedu po zelený, po oranžový a po fialový,
takže to je po všech barvách.

0:25:46

Ex 74: Po všech barvách. A tady, když se podíváš, tak ona je trošku jiná, že jo?
Tady je třeba fialová šipka, tady je oranžová šipka. Tak nehledej úplně tu stejnou
cestu, ale zkus se podívat, jestli není nějaká stejná cesta, která by vedla po těch,
po těch stejných šipkách. Nemusí to být přesně cesta odsud sem, sem, sem. Ale
může to být třeba odsud někam jinam.

0:26:06

К 74: A musí být stejný barvy?

0:26:07

Ex 75: Mhm. Tak jako to bylo tady, že jsem přičítala pořád jedničku. Tak jestli
tady to není náhodou stejně. Že přičítám pořád stejné číslo. U nějaké té cesty.

0:26:17

К 75: Tady je akorát stejný, že tady je zelená a tady je zelená.

0:26:23

Ex 76: Tak já ti teďko napovím, podívej se na fialovou šipku, když vycházím
odsud.

0:26:33

К 76: Jo, protože tady je i trojka. Stejná.

0:26:37

Ex 77: Trojka tam je stejná a kam pak to vede z trojky, kam vede fialová šipka?

0:26:40

К 77: Na pětku.

0:26:41

Ex 78: Mhm. A potom z pětky?

0:26:43

К 78: Na sedmičku.
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0:26:45

Ex 79: Mhm. A zase, kolik teda pořád přičítám u téhle cesty?

0:26:48

К 79: Dva.

0:26:49

Ex 80: Pořád dvojku, takže tím jsem myslela, že to je stejné. Tady pořád
přičítám jedničku, a tady pořád přičítám dvojku.

0:26:53

К 80: Jo a tady dvojku.

0:26:54

Ex 81: Jasně. Tak dobrý, můžem další příklad? Ještě můžeš?

0:26:57

К 81: Jo, jo.

ÚLOHA č. 10
PROTOKOL
0:27:00

Ex 82: Tak, mrkni na to. Tady doplňujeme všechno. Jak hodnoty šipek, tak
šipky, tak čísla.

0:27:06

К 82: Takže. Jo, takže. Hned tady mám trošku jasno, protože jedna a oranžová
šipka už mám napsáno, že je jedna, takže jedna plus jedna jsou dva. Dva a jedna
to jsou tři. Jedna a kolik mi chybí do tří, to jsou ...dva, takže ta zelená šipka
bude dvojka. Tady mám dva a kolik mi chybí do čtyř, to jsou dva, takže už tady
vím, že to je zelená šipka. Jedna a kolik mi chybí do čtyř, to jsou tři, takže trojka
bude fialová, protože ji tu ještě nemám. Jo, jo fixou.

0:28:28

Ex 83: To můžeš klidně fixou, to je jedno.

0:28:38

К 83: A tři a kolik mi chybí do čtyř to je jedna, takže to bude oranžová.

ÚLOHA č . 11
PROTOKOL
0:28:46

Ex 84: Výborně. Tak, můžem další? Tak, tady je to zase podobný. Zase znám
jen některé hodnoty, některá čísla, některé šipky.

0:28:59

К 84: Takže dva a kolik mi chybí do čtyř to jsou dva, takže ta oranžová šipka
bude dvojka. Čtyři plus šest je deset, takže tady bude desítka. Jenže to
nevychází. Tady bude osmička. Protože osm plus dva je deset. Jo, zkusim
napsat, co mi z toho vyjde. Dva a kolik mi chybí do osmi to je šest...

0:30:01

Ex 85: Tak, já tě zastavím, protože tam mám zase chybu. Já tam mám zas chybu.
Tak a já to zkusím opravit, jo? Abysme to dopočítali. Já jsem tady totiž spletla
hodnotu tý šipky.

0:30:16

К 85: Takže čtyři a tady je plus čtyři, je osm, takže si tady napíšu osmičku. Dva
a kolik mi chybí do čtyř to jsou dva, takže tady si napíšu dvojku. Tady něco plus
dva má dát osm a to bude šest, protože šest plus dva je osm. Tady dva a kolik mi
chybí do šesti, to budou čtyři, a čtyřku mám tady fialovou. Udělám šipku. Čtyři a
kolik mi chybí do šesti, to jsou dva, takže dvojku mám oranžovou. A dva a kolik
mi chybí do šesti, teda do osmi, je šest, takže to udělám zelenou, protože
šestka... Tahleta úloha byla docela lehká.
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0:31:27

Ex 86: Dobře, takže zkusíme nějakou těžší. Ještě se tě zeptám к téhle úloze, před
tím byla dráha těch zelených šipek, tady jsme měly ty fialové šipky, je to tady
taky nějak podobně, že jdu zase od čísla až do čísla podle stejných šipek? Tady
jsme šly po té fialové, tady před tím to bylo po té zelené. Je to tady taky po
nějaké barvě stejně?

0:31:50

К 86: Jo, je. Protože je dva a kolik mi chybí do čtyř, jsou dva, čtyři a kolik mi
chybí do šesti, jsou dva a šest a kolik mi chybí do osmi jsou taky.

0:32:00

Ex 87: Výborně, takže tady jsi šla po těch oranžových. Supr. Tak. Třetí příklad
od konce.

ÚLOHA č. 12
PROTOKOL
0:32:09

К 87: Mhm. Takže, jedna a kolik mi chybí do tří jsou dva. Takže to už mám
tady. Tři a ko... plus dva, protože to je pět, dopíšu pětku. Jedna a kolik mi chybí
do pěti jsou čtyři, takže tady mám fialovou, takže sem dám šipku. Teďka. Tady
to zapeklitý číslo. Jo, už asi vím. Tady bude... Tady trojka nemůže bejt, takže...
čtyřka... Tady jde, tady jsem přišla na jeden způsob. Tady mi mohla bejt
sedmička, protože pět a kolik mi chybí do sedmi, to je dva, to je tady a že by to
šlo zase po zelenej ch šipkách.

0:33:54

Ex 88: Mhm, výborně.

0:33:56

К 88: Anebo už mě nic nenapadá. A jedna, ko... ta oranžová by byla šestka.
Jedna a kolik mi chybí do sedmi, by byla. Vyzkouším napsat, jestli to vyjde.
(0:34:12 - 0:38:10 - opakování předchozí části!!) Tři a kolik mi chybí do
sedmi, to je čtyři, takže udělám fialovou šipku. No, doufám že to vyjde.

0:38:26

Ex 89: Výborně. Zkus teďko přemýšlet... Je to dobře, vyšlo to samozřejmě
všechno, udělala to výborně. Jestli by tady mohlo být i jiné číslo nahoře. Takže
znaly jsme vlastně jenom ty dvě zelený...

0:38:40

К 89: Já vím...

0:38:42

Ex 90: A oranžovou, takže tyhle dvě jako bysme tu neměly. A hodnota tý šipky
oranžový by musela být samozřejmě taky jiná.

0:38:50

К 90: Já myslím, že nemohlo, protože... Jako kdyby byla hodnoty jiný, těch
šipek?

0:38:58

Ex 91: Dvojku a čtyřku máme danou, takže jenom oranžová by mohla mít jinou
hodnotu, tus vlastně vymyslela ty, takže jenom oranžová by mohla mít jinou
hodnotu. Mohla by tam být třeba šestka?

0:39:08

К 91: Ne, protože tady by to nevzniklo.

0:39:09

Ex 92: A teď se zeptám. Vlastně vím, že tady to číslo musí být větší než jedna,
protože ta šipka jde od tohohle čísla к tomuhle, tak mohla by tam být třeba
dvojka?

0:39:23

К 92: Mm (ne).

0:39:25

Ex 93: Proč ne?
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0:39:26

К 93: Protože tady nemáme nikde tu šipku trojku, která by nám dala pětku.

0:39:34

Ex 94: A mohla by tam být třeba... Jaké jsem říkala teďko číslo?

0:39:39

К 94: Dvojku.

0:39:40

Ex 95: Tak mohla by tam být čtyřka?

0:39:46

К 95: Mm (ne).

0:39:47

Ex 96: Proč ne?

0:39:48

К 96: Protože tady zase dělá problém ta dvojka, že by to ta čtyřka nedala,... to
by se muselo přičíst dva a to by bylo šest.

ÚLOHA č. 13
PROTOKOL
0:39:58

Ex 97: Dobře, supr. Výborně. Jsi šikulka. Tak, předposlední příklad. Tady máme
jenom jedno číslo teďka.

0:40:14

К 97: Takže tady asi začnu od tý desítky. Tady bude něco a kolik mi chybí do
deseti a tady mám dvojku, takže to něco bude osm. Deset... Počkat. Tady by
mohla bejt, já si to zkusím udělat lehce tužkou, ale ještě to radši, ještě ne.

0:41:10

Ex 98: Jasně.

0:41:29

К 98: Šipka by mohla bejt šest, a to by byla... Čtyři a kolik mi chybí do osmi...
No, šlo by to, protože tady, to obtáhnu, ať je to trochu světlejší. Protože třeba
čtyři a kolik mi chybí do osmi, to jsou čtyři, takže bych tady udělala oranžovou
šipku. Čtyři a kolik mi chybí do šesti to jsou dva, ty mám tady, šest a kolik mi
chybí do osmi, to jsou dva, takže tady bych udělala fialovou šipku. A šest a kolik
mi chybí do desíti, to jsou čtyři, takže tady bych měla zase oranžovou.

0:42:43

Ex 99: Vyšlo? Všude to sedí?

0:42:44

К 99: Jo.

0:42:45

Ex 100: Tak, teď se tě zeptám. Ty jsi začla od tý osmičky. Ta byla jasná. Proč tě
pak napadlo, že tady bude ta čtyřka? Jak jsi k tomu došla, že tam bude ta čtyřka,
nebo že by tam mohla být čtyřka?

0:42:55

К 100: Já nevím, já jsem si tak tam zkoušela všechny čísla a ta šestka mi tam
nějak naskočila sama, já nevim.

0:43:06

Ex 101: Takže tak, tak spíš žes to zkoušela a že ta čtyřka sis myslela že by to
mohlo vyjít, taks to zkoušela dopočítat.

0:43:09

К 101: No, no.

ÚLOHA č . 1 4
PROTOKOL
0:43:12

Ex 102: Dobře, tak úplně poslední příklad. Máme tady. Tady máme dokonce
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dvanáctku.
0:43:19

К 102: Jéé! Tak, tady už, tady už bude muset být... nula.

0:43:33

Ex 103: Jakto že nula?

0:43:34

К 103: Protože tady kdybysme to daly, tak nula, tady by třeba... tady musím
přičíst čtyři. Tady je třeba jedna a přičtu čtyři, to by bylo pět. Dva a čtyři to by
bylo šest. Tři a čtyři sedm, takže tady pasuje jediná nula, ke který když přičtu
čtyři, tak by vzniklo čtyři. Zkusím napsat. Světle... Takže ta oranžová šipka by
mohla bejt dvanáct. Tady ta zelená by byla... by mohla bejt osmička. Tady by
byla osmička. A čtyři a ... mi chybí... Fialová... No vychází mi to tak. Tady
vlastně nula a kolik mi chybí do čtyř, to jsou čtyři. Nula a kolik mi chybí do
dvanácti, to byla ta oranžová šipka. Tady to obtáhnu. No a do osmi mi chybí
osm, takže tady by byla osm. Čtyři a kolik mi chybí do osmi, to by bylo čtyři,
takže fialová šipka. A osm, kolik mi chybí do dvanácti, tak by byly zase čtyři,
takže taky oranž... teda žl... fialová šipka.

0:45:20

Ex 104: Vychází?

0:45:21

К 104: Mhm.

0:45:22

Ex 105: Tak supr. To je všechno co mám. Tak já děkuju moc. Jsi šikulka.

0:45:25

К 105: Jo, prosim.
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PŘÍLOHA 7 VZOROVÝ FORMULÁŘ O SOUHLASU RODIČŮ S
EXPERIMENTOVÁNÍM

Vážení rodiče,
obracíme se na Vás s žádostí o svolení к účasti Vašeho dítěte na matematickém
experimentu, který bude natáčen na videokameru. Jsme studentky 4. ročníku Pedagogické
fakulty UK, obor Učitelství pro I. stupeň ZŠ. Matematické experimenty budou sloužit jako
materiál к vypracování našich diplomových prací s názvem Výukové a diagnostické
možnosti prostředí Pavučiny u žáků I. stupně ZŠ. Zpracované materiály a nahrávky i přímo
použité úryvky experimentů je možné shlédnout.

Děkujeme za spolupráci, studentky Pedagogické fakulty UK, Učitelství pro I. stupeň ZŠ
Hana Fialová a Pavlína Harcubová.

Kontakt: hfialova@seznam.cz, pavlina.harcubova@seznam.cz

Souhlasíte-li s účastí Vaší dcery/syna na našich experimentech, prosím vyplňte následující:

Souhlasím, že má dcera/syn

se bude účastnit

matematických experimentů, které budou natáčeny na videokameru.

Datum:

Podpis:
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PŘÍLOHA 8 FOTOGRAFIE DIDAKTICKÉ POMŮCKY - MODEL
PAVUČINY
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