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Úvod
Nekonečno, ať to matematické, filozofické nebo teologické, fascinovalo a fascinuje lidstvo od počátků utváření vědeckého myšlení dodnes. Mnoho matematiků se nechalo
omámit slastným pocitem toho, kdo rozřešil záhadu, když filozofovali nad problémy
založenými na nekonečnu. Stejný pocit mohou zažít dnešní studenti, když znovu
objevují překvapivé vlastnosti nekonečného. Podobné pocity jsem měla při studiu
matematické analýzy, teorie množin nebo Zénónových aporií i já. Asi právě proto
jsem se rozhodla zabývat se ve své disertační práci nekonečnem. Protože mám i
zálibu v historii matematiky a měla jsem to štěstí pracovat pod vedením profesora
Petra Vopěnky, bylo nasnadě zaměřit práci právě na srovnání ontogenetického a
fylogenetického vývoje porozumění nekonečnu.
Tak jak je nekonečno fascinující, tak je také různorodé. Jen v matematice zasahuje téměř do všech jejích oblastí. Mnoho matematických pojmů s ním souvisí,
buď přímo nebo vzdáleně. Musela jsem se tedy rozhodnout, které z atributů nekonečna budu zkoumat. Na které matematické pojmy zaměřím své otázky. Postupem
času vykrystalizoval zájem o neomezenost přímky, o nedělitelnost a nulovou velikost
bodu a o rozložení bodů na kontinuu. Právě tímto směrem jsem se vydala při studiu
historie a na tyto atributy jsou zaměřeny otázky experimentu.
Bylo také žádoucí hlouběji se zamyslet nad smysluplností srovnávání ontogenetického a fylogenetického vývoje. Vždyť současný student žije ve zcela jiných sociálních i kulturních podmínkách, než ve kterých vznikal ten který matematický pojem.
Cesta se mi otevřela díky teorii epistemologických překážek, která předpokládá, že
určité milníky ve vývoji daného pojmu není možné minout. Ze tato stádia přímo
utvářejí daný pojem a tudíž je možné je nalézt nejen v historii, ale také ve vývoji
porozumění tomuto pojmu jedincem. Na základě této teorie jsem mohla výstižněji
popsat výzkumný cíl mé práce: identifikovat a popsat znalosti-překážky ve
vývoji porozumění jevu nekonečno ukazujícím se na přímce, bodu a kontinuu.
Díky tomu, že pojem nekonečno je jeden z nejkomplexnějších matematických
pojmů, nebylo snadné uvědomit si, s jakými dalšími matematickými pojmy bezprostředně souvisí. K tomu mi posloužila analýza ve formě atributů nekonečna, kterou
jsme precizovali v týmu s doc. P. Eisenmannem, prof. J. Cihlářem a prof. P. Vopěnkou, se kterými mohu poslední dva roky spolupracovat při řešení grantového
11
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úkolu v rámci projektu GA ČR. Mezi experimentální otázky jsem nakonec zařadila
7 úloh. Původně jsem jich formulovala více, ale jak se postupně konkretizoval cíl
mé práce, zúžila jsem také pozornost při realizacích a analýzách rozhovorů. Metodu
rozhovorů jsem zvolila především proto, že jsem chtěla porozumět představám studentů a odhalit, jak s nekonečnem pracují. Proto také vznikly úlohy, nikoli prosté
otázky vyzývající k popisu. Analýza pak probíhala v několika etapách, jednak jsem
prováděla analýzu a priori, dále jsem analyzovala každého jednotlivého studenta a
nakonec jsem třídila jejich odpovědi a hledala společné jevy. K analýzám žákovských
odpovědí mi posloužil jako nástroj kognitivní konflikt.
Práce je rozdělena do 5 kapitol. V elektronické verzi je navíc doplněna o rejstřík
pojmů. V první kapitole představuji argumenty pro i proti srovnávání fylogenetického a ontogenetického kognitivního vývoje. Druhá kapitola je exkurzem do historie
matematiky se zaměřením na nekonečno, speciálně na výklady bodu, přímky a kontinua a jevů s tím souvisejících. Obsahuje postřehy o pojetí nekonečna od dob antické
matematiky až po Cantorovu teorii množin. Tato kapitola mi jednak umožňuje vytypovat hlavní zdroje epistemologických překážek a dále konstruovat hypotetické
historické odpovědi na otázky experimentu. Ve třetí kapitole vymezuji teoretická
východiska svého výzkumu a jeho metodologii. Čtvrtá kapitola obsahuje vybrané
části přepisů experimentálních rozhovorů, jejich analýzy a kategorizaci odpovědí.
Poslední, pátá kapitola shrnuje poznatky a uvádí závěry.
Do dnešního dne bylo provedeno mnoho výzkumů zabývajících se nekonečnem, i
když méně v geometrickém kontextu. Přesto zůstává stále mnoho otázek o tom, jak
se studenti tohoto pojmu zmocňují. Ještě propastnější je problematika výuky tohoto
pojmu. Ačkoli ve školní výuce je mnoho příležitostí, kdy se studenty o nekonečnu
hovořit, například při probírání přirozených a racionálních čísel, v geometrii v učivu
o přímkách, úsečkách, rovnoběžkách apod., při hledání řešení rovnic a nerovnic atd.,
učitelé obvykle omezí výklad na konstatování typu „posloupnost přirozených čísel
pokračuje do nekonečna" nebo „přímka pokračuje na obě strany do nekonečna".
Navíc tradičně je u nás geometrie vyučována deduktivně, tzn. je vymezen bod a
přímka a například úsečka je vykládána jako část přímky. To jde proti vývoji v historii, kdy původně přímka vlastně vůbec neexistovala. Eukleidés hovořil celou dobu
o úsečkách, jen některé mohl libovolně prodlužovat. To, že jsou pojmy studentům
předkládány formálně, aniž by byla rozvíjena, popřípadě přetvářena jejich intuice,
vede k mnohým deformacím jejich znalostní struktury. Proto se domnívám, že má
práce najde uplatnění. Není sice zamýšlena a jako bezprostředně aplikovatelná do
praxe, ale na jejím základě je možné tímto směrem pokračovat.

Kapitola I
Historie m a t e m a t i k y ve výuce
Tato kapitola se zabývá přehledem výzkumu, především zahraničního, orientovaného
na využití historie ve výuce matematiky. Pozornost je věnována jak vývoji teorií
zpracovávajících problematiku souvislostí mezi fylogenezí poznatku a poznávacím
procesem jedince, tak i současnému výzkumu v této oblasti. Jako výchozí zdroj může
posloužit kapitola 5 Historical formation and student understanding of mathematics
knihy History in Mathematics Education [60]. Další články věnující se globálnímu
pohledu na problematiku jsou [58] nebo [61].

1

V ý v o j teoretických p r o u d ů

Problematice souvislosti intelektuálního vývoje jedince a historického vývoje se psychologové, resp. didaktici, věnují více než sto let. První formulovanou ucelenou teorií
byl tzv. biogenetický, resp. rekapitulační zákon. Jako reakci na tuto zjednodušující
psychologickou verzi rekapitulizmu vypracovali J. Piaget a R. Garcia koncepci genetického vývoje. Předpokládali, že poznávání není kumulativní proces, ale že vývoj je
realizován přechodem z jednoho dílčího stadia do dalšího prostřednictvím restrukturalizace předchozích znalostí [53]. G. Brousseau formuloval ideu epistemologických
překážek, kde konstrukce znalosti není určena jen jednotlivými dosaženými stádii,
ale také negativními vlivy různých pravidel, přesvědčení a způsobů myšlení, které
vytvářejí překážky. Tato stádia a překážky se zdají být analogická v historii i u myšlení současných studentů [7]. Ovšem objevují se zde i argumenty proti jakékoli
analogii ontogeneze a fylogeneze myšlení, neboť současný jedinec se vyvíjí ve zcela
odlišném společensko-kulturním prostředí, než ve kterém probíhal vývoj nějakého
matematického pojmu [90].
V následujících odstavcích této kapitoly se budu věnovat genetickému zákonu,
principu genetické paralely a námitkami sociální psychologie. O epistemologických
překážkách se zmiňuji až v kapitole 1.2 Současné teoretické proudy (a také v kapitole
III. 1.1 Metodologie), neboť, ačkoli je to teorie stará více než 30 let, je stále živá, vyvíjí
13
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se a používá se v nejrůznějších výzkumech v oblasti didaktiky matematiky.

1.1

Genetický zákon (Biogenetic or Recapitulation Law)

Biogenetický, resp. rekapitulační zákon, byl formulován roku 1866 E. H. Haeckelem,
německým biologem, který jako první přenesl do psychologie původně biologický
princip, že vývoj jedince od oplození (ontogeneze) je zkráceným opakováním vývoje
celého lidstva (fylogeneze). Vývoj je tak rekapitulací hlavních etap vývoje druhu.
Na přelomu 19. a 20. století byl tento názor rozšířen, např. G. S. Hallem, aj. [27].
V tomto pojetí je vyvíjející se dítě srovnáváno s „divochem", „primitivní rasy"
jsou chápány jako dřívější stádium západní civilizace. Biologický živočišný původ
člověka je rozšířen na mentální, sociální i etický vývoj a v mnoha ohledech i na
vědecké uvažování či vysvětlení existence patologického chování [61].
Rekapitulační teorie našla své široké uplatnění v primárním vzdělávání. Původní
silná verze rekapitulačního zákona byla postupně nahrazena slabší formou paralelismu. Jeho vliv je ale možné nalézt i v novodobější teorii, např. Spok říká: „Each
child as he develops is retracing the whole history of mankind physically and spiritually, step by step." 1 ([67], s. 229). V historii můžeme najít mnoho prací obhajujících
nebo využívajících tuto teorii, jak u didaktiků tak u matematiků, např. Pestalozzi,
Froebel, Herbart, Spencer, Cajori, Smith a Goldziher, Poincare, Klein [61].

1.2

Princip paralely (Principle of Parallelism; J. Piaget)

Princip genetické paralely nevyžaduje opakování konkrétních vývojových stádií fylogeneze v ontogenezi, tak jak tomu je u rekapitulačního zákona, ale srovnává způsob
přechodu od jednoho stadia ke druhému v historii a u jedince. J. Piaget definoval
jednotlivá vývojová období jedince a mechanismy zabezpečující přechod z jednoho
období do druhého. Právě tyto mechanismy nachází J. Piaget i ve fylogenetickém
vývoji lidstva.
Svou myšlenku genetické paralely, reagující mimo jiné na biogenetický zákon,
formuloval Piaget ve svém článku následujícími slovy:
The fundamental hypothesis of genetic epistemology is that there is a parallelism between the progress made in the logical and rational organisation of
knowledge and the corresponding formative psychological processes.2 ([52],
s. 4)
1

Každé dítě při svém vývoji projde znovu celou historii lidstva, a to jak fyzicky tak duševně,

krok po kroku, (vlastní překlad)
2
Základní hypotézou genetické epistemologie je, že existuje podobnost mezi rozvojem logické
a rozumové organizace znalostí a odpovídajícími formativními psychologickými procesy, (vlastní
překlad)
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V práci z roku 1983, kterou lze považovat za stěžejní knihu této oblasti psychologie, je rozpracována myšlenka mechanismu vývoje na základě stádií, tendencí
a zákonů (jako jsou zákon equilibrace kognitivní struktury a funkce reflexivních a
reflektovaných abstrakcí). A. Sierpinska vysvětluje podstatu těchto myšlenek takto:
T h e fundamental assumption t h a t underlies the historico-empirical approach
is not that of a parallelism in the contents between the historic and genetic

developments of scientific understanding. What is considered as responsible
for similarities that we find between our students' understandings and the
historical understandings, is not the supposed fact t h a t the 'phylogenesis recapitulates ontogenesis' but, on the other hand, a certain commonality of
mechanism of these developments.. . 3 ([65], s. 122)

Jedním z mechanismů popisujících vývoj znalosti je podle J. Piageta a R. Garciy
následnost (sequentiality) její konstrukce. Následnost je princip, podle nějž je každé
stádium výsledkem možností vytvořených předešlými stádii a nutně na ně navazuje.
Zároveň je také součástí vyšších stádií, neboť další stádium se tvoří reorganizací
předcházejícího a nové porozumění je konstruováno na základech toho předešlého.
Tedy porozumění z předešlých stádií nejsou ztracena, jsou zahrnuta v budoucích
pojetích, a tím i v jejich historii [65].
Dalším mechanismem zprostředkovávajícím přechod z jednoho stádia do dalšího
je princip tří úrovní budování struktury, kterými musí vývoj znalosti projít: (a)
intra-objekt (týká se samotného objektu), (b) inter-objekt (týká se vztahů mezi
objekty a jejich transformací) a (c) trans-objekt (týká se budování struktury). Každé
z těchto stádií je charakterizováno způsobem, jakým jsou objekty viděny a jak je
jim rozuměno. Tato stádia budování struktury jsou společná jak individuálnímu tak
historickému vývoji, jsou neměnná a všudypřítomná, nezávislá na čase i místě [53].
Pro podrobnější komentář je možné nahlédnout např. do [58], [65] nebo [59].
Mnoho současných autorů vychází z Piagetových a Gardových myšlenek genetické paralely. Například A. Sfard ve své práci uvádí: „... there are good reasons
to expect that, when scrutinized, the phylogeny and ontogeny of mathematics will
reveal more than marginal similarities ... " 4 ([63], s. 15)
Argumentuje podobně jako Piaget a Garcia, kdy podobnost mezi fylogenezí a
ontogenezí vidí v základních vlastnostech znalostí a v tom, jak jsou znalosti nabývány:
3

Základním předpokladem historicko-zkušenostního přístupu není podobnost obsahů historického a genetického vývoje vědeckého myšlení. Nepředpokládáme, že podobnosti, které můžeme
najít mezi porozuměním našich studentů a v historii, jsou způsobeny tím, že ,fylogeneze opakuje
ontogenezi', ale určitými shodnými mechanismy vývojů těchto porozumění... (vlastní překlad)
4
. . . j e zde dobrý důvod předpokládat, že při podrobném zkoumání odhalíme u fylogeneze a
ontogeneze matematiky více než významné podobnosti... (vlastní překlad)

KAPITOLA

16

I. HISTORIE MATEMATIKY

VE VÝUCE

It is because of the inherent properties of knowledge itself, because of the
nature of the relationship between its different levels, that similar recurrent
phenomena can be traced throughout its historical development and its individual reconstruction.5 ([63], s. 15)
V české literatuře nacházíme také zastánce genetické paralely, jakým je například
Hejný:
Analýzou historie matematiky možno získať užitočné představy o genéze myslenia a tieto potom skúsiť aplikovat' pri vyučovaní. Túto tézu budeme nazývat'
metodou genetickej paralely. ... rast stromu matematických znalostí v hlavě
jedného člověka bude úspěšný len vtedy, keď v určitej miere zopakuje históriu
rozvoja tejto vedy. ([29], s. 25)
Ovšem Piagetovy myšlenky jsou také, z pochopitelných důvodů, kritizovány. Například Rogers uvádí:
Piageťs appeal to the connections between the history of mathematics and the
theory of the development of mathematical ideas is extremely broad and general ... contemporary historiography shows that the situations upon which
such generalisations are based are much more complex... Another problem
is the claim to universality. It has been assumed that Piagets's model of
the development of mathematical concepts applied at all times, and everywhere. .. Serious criticisms of this assertion have shown that differences in
specific cultural contexts give rise to what are essentially different cognitive
structures when it comes to handling number, magnitude and space... 6 ([61],
s. 226-227)
Kritické pohledy na Piagetovu vývojovou psychologii a tím i na hypotézu genetické paralely přísluší především sociálním psychologům, kteří mnohem více zdůrazňují vliv okolí, resp. výchovy na vývoj jedince.
5

Podobné opakující se jevy mohou být pozorovány jak v historickém vývoji (znalosti) tak v indi-

viduálním rekonstrukci (této znalosti). Je tomu tak pro základní neodmyslitelné vlastnosti znalosti
samé, kvůli podstatě vztahu mezi různými stádii jejího vývoje, (vlastní překlad)
6
Piagetovo tvrzení existence spojitosti mezi historií matematiky a teorií vývoje matematických
idejí je příliš široké a obecné... současná historiografie ukazuje, že zmíněnou situaci musíme chápat
mnohem komplexněji... Dalším problémem je požadavek univerzálnosti. Předpokládá se totiž, že
Piagetův model vývoje matematických pojetí lze aplikovat kdykoliv a kdekoliv... Vážné námitky
tohoto předpokladu ukazují, že zde existují zásadní rozdíly v kognitivních strukturách (např.)
v zacházení s čísly, velikostmi a prostorem, které vycházejí ze specifických kulturních souvislostí
(vlastní překlad)
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Sociální psychologie (L. S. Vygotskij)

V roli odpůrců myšlenky genetické paralely je možné spatřovat tzv. sociální psychology, jejichž jedním z nejvýznamnějších zástupců je ruský psycholog L.Vygotskij 7 .
Teorie sociální psychologie klade důraz na vliv prostředí při vývoji jedince. Tento
předpoklad vede zákonitě ke sporu s myšlenkou genetické paralely, neboť současné
dítě se vyvíjí ve zcela odlišném socio-kulturním klimatu, než tomu bylo v době, kdy
vznikaly jednotlivé matematické znalosti.
Vygotskij vysvětluje duševní vývoj jedince pomocí dvou úrovní - úrovní aktuálního vývoje, tj. úrovní vývoje psychických funkcí dítěte, jež se vytvořila na základě
již dokončených cyklů jeho vývoje, a úrovní nazvanou zóna nejbližšího vývoje (zone
of proximal development). Tato druhá a pro Vygotského významnější úroveň vývoje
vypovídá o tom, čeho je dítě schopno s pomocí návodných otázek, příkladů a pokynů přicházejících z jeho okolí. Zóna nejbližšího vývoje pomáhá vytvářet prognózu
o dynamickém vývoji dítěte. Tento vývoj je pak přímo závislý na výuce a učení osob
v nejbližším okolí jedince, tedy závislý na prostředí [91].
We propose that an essential feature of learning is that it creates the zone of
proximal development; that is, learning awakens a variety of internal developmental processes that are able to operate only when the child is interacting
with people in his environment and in cooperation with his peers.8 ([92], s. 90)
Vývoj je tedy podle sociálních psychologů možný jen prostřednictvím učení v daném prostředí. To modifikuje utváření vyšších mentálních funkcí. Sledujeme-li vývoj
jedince, sledujeme ho vždy v nějakém socio-kulturním prostředí, které je dáno místem a dobou (časem). Proto je historický vývoj v podstatě neporovnatelný s vývojem
současného jedince.
Our investigation demonstrated the social and cultural nature of the development of the higher functions, i.e., its dependence on co-operation with adults
and on instruction.9 ([90], s. 104)
V pracích Vygotského a Piagcta a Garciy nalezneme podobné pohledy ale i
zásadní rozdíly. Vygotskij reaguje na Piagetovu teorii vývoje takto:
Our disagreement with Piaget centers on one point only, but an important
point. He assumes that development and instruction are entirely separate, incommensurate process, that the function of instruction is merely to introduce
7

V anglosaské literatuře je uváděno Vygotsky.
Domníváme se, že nejpodstatnějším rysem učení je vytváření zóny nejbližšího vývoje, tedy
učení podněcuje různé vnitřní vývojové procesy, jež jsou možné pouze, pokud je dítě v interakci
s lidmi ve svém okolí a spolupracuje se svými vrstevníky, (vlastní překlad)
9
Náš výzkum demonstruje sociální a kulturní podstatu vývoje vyšších (mentálních) funkcí, tj.
jejicli závislost na spolupráci s dospělými a na výuce, (vlastní překlad)
8
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adult ways of thinking, which conflict with the child's own and eventually
supplant them. 1 0 ([90], s. 116)

Radford shrnuje přístup sociální psychologie a samotného Vygotského a srovnává
ho s přístupem Piageta a Garciy.
. . . Vygotsky felt t h a t thinking developed as the result of two lines or processes
of development: a biological (or natural) process and a historical (or cultural)
one. One of his fundamental differences with Piaget and Garcia's approach
lies in the epistemological role of culture. For Piaget and Garcia, culture cannot modify the essential instruments of knowledge acquisition, for they saw
these instruments as originating in the biological realm of the individual... In
Vygotsky's approach, though, culture not only provides the specific forms of
scientific concepts and methods of scientific inquiry but overall modifies the
activity of mental functions through the use of tools. 1 1 ([59], s. 146)

Jak je zřejmé z novějších příspěvků, jsou výše zmíněné teorie - tedy teorie genetické paralely i teorie sociální psychologie - stále diskutovány a mnohé současné
proudy na ně bezprostředně navazují. V následující části se budeme podrobně věnovat teorii epistemologických překážek, která navazuje na Piagetovu a Garciovu
teorii vývojových stádií. Stručněji se budu zabývat i dalšími současnými přístupy a
pokusím se o jejich srovnání.

2

Současné teoretické p r o u d y a v ý z k u m y

Současné přístupy navazují jak na práce švýcarských psychologů Piageta a Garciy,
tak na ruského psychologa Vygotského. Tedy znovu se setkáváme se zastánci možných analogií mezi vývojem historickým a vývojem současného jedince i s odpůrci
této hypotézy. Ať se přikloníme k té či oné straně, je nutné brát v úvahu argumenty
obou. Zastánci hypotéz genetické paralely (v různých podobách) potom předkládají
různé argumenty pro její obhajobu. Ty si však neodporují, naopak se doplňují. Jedná
se především o teorii epistemologických překážek, o teorii „embodied cognition" a
10

Nesouhlasíme s Piagetem jen v jediném, ale za to důležitém bodě. On totiž předpokládá,
že vývoj a výuka jsou naprosto odloučené, neporovnatelné procesy, že totiž funkce vyučování je
především v uvedení do myšlení dospělých, které je v rozporu s myšlením vlastním dětem a které
ho má nakonec nahradit, (vlastní překlad)
11
Vygotskij považoval rozvoj myšlení za výsledek dvou směrů nebo procesů vývoje: biologický
(nebo přirozený) proces a historický (nebo kulturní) proces. Jeden z hlavních rozdílů mezi Vygotského názory a přístupem Piageta a Garciy spočívá v chápání epistemologické role kultury. Pro
Pigeta a Garciu nemůže kultura modifikovat nejzákladnější nástroje nabývání znalostí. Chápali
tyto nástroje jako vlastní součást biologické podstaty jedince... Ve Vygotského přístupu nejenže
kultura utváří specifickou formu vědeckých pojmů a metod vědeckého zkoumání, ale také modifikuje aktivity mentálních funkcí prostřednictvím nástrojů, které užívá, (vlastní překlad)
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o teorii „voices and echos" hry. Jak bude zřejmé později, ani přístup sociálních psychologů nemusíme vnímat jako opozitní, ale naopak jako doplňující. Pro studovanou
problematiku se jeví jako nejpřínosnější teorie epistemologických překážek. V této
kapitole uvádím jen její základní tezi. Podrobněji je rozvedena v kapitole Metodologie, neboť ji beru za výchozí teoretické východisko pro realizaci a vyhodnocení
výzkumu.

2.1

Epistemologické překážky (Epistemological Obstacles;
G. Brousseau)

Teorie epistemologických překážek navazuje na Piagetovu teorii vývojových stádií. Ovšem zde se předpokládá, že konstrukce poznání není určena jen stádii - ve
smyslu pozitivních stádií vývoje, jak je formulovali Piaget a Garcia - ale také prostřednictvím ,negativních' stádií, zahrnující různá pravidla, přesvědčení a způsoby
uvažování, které vytvářejí překážky pro změny vedoucí k dalším stádiím [65].
Původně myšlenku epistemologických překážek formuloval francouzský filozof
G. Bachelard. G. Brousseau přenesl jeho myšlenky do didaktiky matematiky v sedmdesátých letech minulého století. Definuje překážku (obstacle) jako soubor chyb
vztahujících se k předcházejícím znalostem. Tyto chyby jsou stálé, nestěhují se, ale
naopak se opakují. K opakování dochází u nějakého jedince v čase, nebo u mnoha
jedinců (tj. „děti obvykle dělají tuto chybu"), ale i v historii vývoje nějakého pojmu.
Brousseau zkoumal možné překážky vyskytující se při vyučování matematiky.
Zjistil, že zde existuje mnoho důvodů, proč překážky vznikají. Pokud uvažujeme
o nějaké překážce v didaktické situaci12, je velice obtížné zjistit celý systém zdrojů
konkrétní překážky. Mezi jinými identifikoval Brousseau [7] tzv. epistemologický
původ. Překážky epistemologického původu se vztahují k samotnému procesu
nabývání znalostí. Jsou to překážky, kterých se nemůžeme a ani bychom se neměli
vyvarovat, neboť mají fundamentální formativní funkci pro danou znalost. Právě
tyto můžeme nalézt v historii samotného pojmu [7].
Brousseaův přístup je založen na předpokladu, že znalost může existovat a dávat smysl pouze tehdy, pokud představuje optimální řešení v daném systému daných
skutečností. Historické studie mohou být tak inspirující právě pro zjištění, které nutnosti musely být změněny pro vznik či vývoj dané matematické znalosti. V tomto
pojetí není tak znalost stavem mysli, je to vlastně řešení nějakého problému, které je
nezávislé na řešiteli13. Z tohoto pohledu jsou epistemologické překážky zdrojem opakujících se nenáhodných chyb, kterých se jedinec dopouští při řešení odpovídajících
problémů. Epistemologická překážka je něco, co zcela náleží samotné znalosti. Ovšem
to neznamená, že získávání a rozvíjení konkrétní znalosti je na jedinci zcela nezávislé.
12

uvažujeme složitý systém učitel-student-znalost
.Ie nutné zdůraznit, že zde je řeč o znalostech jako takových, např. matematických pojmů,
nikoli o znalostech jedince, které jsou chápány jako závislé na jedinci.
13
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Je ale nutné rozlišit překážky epistemologického původu od překážek dalších, vztahujících se ke studentu samotnému, k didaktické volbě apod. Tedy epistemologická
překážka je taková, která souvisí pouze se znalostí jako takovou [58]; [60].

3

Další teorie

V současné době vedle sebe existuje několik teorií, které různým způsobem argumentují ve prospěch hypotézy genetické paralely. Jak již bylo řečeno, tyto argumenty
se v mnohém doplňují či podporují. Obvykle vycházejí z Piagetova pojetí vývojové
psychologie a často navazují i na teorii epistemologických překážek. Z nich vyberu
některé, které jsou blízké našemu pedagogickému a teoretickému přesvědčení. Na
závěr se zmíním o některých argumentech varujících před neuváženým srovnáváním
fylogeneze a ontogeneze, které předkládá současná sociální psychologie a historiografie.

3.1

Embodied cognition

Teorie embodied cognition14 je založena na přesvědčení, že podstata poznávacího
procesu nemůže být plně pochopena, budeme-li brát do úvahy pouze sociální, kulturní a kontextuální komponenty. Těm totiž můžeme porozumět na základě tělesných
zkušeností každého jedince. Paradigma tohoto přístupu spočívá v tom, že realita je
konstruována pozorovatelem na základě nenáhodných kulturně určených formách
dodávajících smysl, které nakonec vycházejí z tělesné zkušenosti [44].
Thinking and learning are also situated within biological and experiential
context, context which have shaped, in a non-arbitrary way, our characteristic
ways of making sense of the world. These characteristic ways of understanding,
talking about, and acting in the world are shared by humans by virtue of being
interacting members of the same species, coexisting within a given physical
medium.15 ([44], s. 46)
Embodiment umožňuje hluboké porozumění tomu, čím jsou lidské ideje, jak jsou
organizovány v rozsáhlý (ve většině nevědomý) konceptuální systém vycházející z fyzicky prožité reality. Porozumění realitě, ve které žijeme, je utvářeno pomocí „ba14

Doposud nebyl nalezen vhodný český ekvivalent pro ,embodied cognition', opisem lze tento
pojem přeložit jako ,poznání vycházející z tělesné (fyzické) zkušenosti'. Proto budeme i nadále
používat anglický termín ,embodied cognition', resp. zkráceně ,embodiment'.
15
Myšlení a učení je také umístěno v biologickém a zkušenostním kontextu, kontextu, který
je tvořen nenáhodným způsobem, naším charakteristickým způsobem, jakým přisuzujeme světu
smysl. Tyto charakteristické způsoby porozumění světu, mluvení o světě a jednání ve světě je
sdíleno lidmi na základě bytí vzájemně se ovlivňujících příslušníků stejného prostoru, koexistujících
v daném fyzikálním prostředí, (vlastní překlad)
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lancování" (porovnávání) - nacházení a ztráty harmonie - našich zkušeností. Balancování z hlediska embodimentu je úzce spjato s našimi zkušenostmi tělesných
systémových procesů a jeho základem jsou image-schémata 16 , která činí tyto zkušenosti pro nás srozumitelné a význačné [44].
Image-schémata jsou perceptuálně-konceptuální elementární jednotky, které nám
dovolují organizovat naše zkušenosti zahrnující prostorové vztahy. Autoři této teorie
vysvětlují, proč je tento pojem důležitý v pochopení lidského poznání:
Many basic concepts are built on combinations of these schemata... Image
schemata appear to be universal, although in different languages the meanings of the words characterizing spatial relations may be composed of different combinations of these primitives... they are dynamic recurrent patterns
which order our actions, perceptions, and conceptions. These patterns emerge
as meaningful structures for us mainly through the bodily experience of movement in space, manipulation of objects, and perceptual interactions.17 ([44],
s. 46)
Rozšíření od základních elementů, kterými jsou image-schémata, až k abstraktním pojmům popisují autoři pomocí pojmu konceptuální přiřazení (conceptual mapping), které obsahuje důležitý mechanismus poznání, a tím je konceptuální metafora18. Příznivci této teorie předpokládají, že základ většiny našich matematických
znalostí leží v image-schématech a metaforických formách uvažování, které dodávají
význam a umožňují pochopení abstraktních matematických znalostí. Konceptuální
„projekce" nebo „přiřazení" zahrnující konceptuální metafory jsou nenáhodné, neboť jsou motivovány naší každodenní zkušeností - speciálně tělesnou zkušeností,
která je biologicky podmíněná. Výzkum ukazuje, že ve všech konceptuálních systémech člověka nalezneme rozsáhlý konvenční systém konceptuálních metafor ([39],
citováno v [44]).
Autoři tak vysvětlují, proč nalézáme souvislosti mezi historickým vývojem poznání a poznávacím procesem jedince. Zmiňují i vliv sociálního prostředí:
Cognition is neither subjective and isolated - unique to an individual - nor
completely determined by external influences. Conventionalized meaning, although it is never context-free, depends to a great extent on shared image16

Neboli představová schemata. Protože ale není ustálen žádný překlad tohoto termínu, budeme
nadále používat anglickou předponu image.
L7
Mnoho základních konceptů je založeno na kombinaci těchto schémat... Image-schémata se
zdají být univerzální přesto, že v různých jazycích může být význam slov charakterizující dané
prostorové vztahy složen z různých kombinací takových základních jednotek... jsou to dynamické
opakující se vzory určující naše jednání, vnímání a pojímání. Tyto vzory se nám jeví jako smysluplné struktury především prostřednictví tělesných zkušeností pohybu v prostoru, manipulací
s objekty a percepční interakcí, (vlastní překlad)
18

Současný embodiment chápe konceptuální metaforu spočívající v mysli, nikoli ve slovech
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schemata and conceptual projection, practices, capacities, and knowledge. Meaning is in many ways socially constructed, but, it is not a r b i t r a r y . . . Cognition
is embodied; it is biologically grounded in individuals who interact with each
other; hence it is also social and c u l t u r a l . . . T h e notion of an objective mathematics, independent of human understanding, does not make a sense in the
point of view of embodied cognition. The implication is t h a t knowledge in
the individual and in history is created on the basis of the same bodily physical experience in biologically-constrained systems. T h e learning process is
led by image schemata, perceptual-conceptual primitives, from the embodied
perspective. These 'building blocks' seem to be universal but they can be
combined in different ways. 19 ([44], s. 53, 61)

Teorie embodirnentu se zaměřuje přímo na podstatu kognitivního procesu a na
jeho základě vysvětluje souvislosti mezi vývojem znalosti v historii a znalosti jedince.
Podobně tomu je v případě dříve diskutované teorie epistemologických překážek
(viz předchozí paragraf). Obě teorie vycházejí z Piagetova pojetí vývoje jedince.
Následující teorie se více soustřeďuje na využití historie matematiky ve vyučování.

3.2

,Voices' a ,echoes' hra

Hra ,výzvy a odpovědi', jak bychom tuto metodu mohli nazvat, je v podstatě výuková metoda, při které se v učebním procesu využívá ,výzva' pocházející z historie
matematiky (např. výňatek z originálního matematického textu s komentářem). Následující aktivity studentů i učitele jsou potom ,odpověďmi' na tuto výzvu. Autorem
této metodologie je kolektiv autorů kolem italského didaktika P. Boera.
Boero se zamýšlí nad podmínkami a okolnostmi vzniku teoretického poznatku.
Tvrdí, že matematické myšlení je dokonalé teoretické myšlení. Bez rozvoje tohoto
specifického způsobu chování naší mysli se snižuje možnost hlubšího porozumění matematice. Teoretický poznatek vymezují na základě historicko-epistemologické analýzy. Teoretický poznatek vykazuje organizaci, soudržnost, promyšlenost a systematičnost. Ve vymezení teoretického poznatku hrají důležitou roli definice a důkazy,
způsob vyjadřování charakteristický pro teoretické pojednání a způsob zacházení
19

Poznání není ani subjektivní a izolované - jedinečné vzhledem k jedinci - ani zcela určené
vnějšími vlivy. Zkonvenčněný význam, přestože není nikdy bez kontextu, závisí do značné míry na
sdílených image-schématech a konceptuálních projekcí, zkušenostech, možnostech a znalostech. Význam je mnoha způsoby sociálně utvářen, ale nikoli libovolně... Poznání je 'zakotveno v tělesnu'; je
biologicky zakotveno v jedincích, kteří spolu interagují, proto je také sociální a kulturní. Pojem 'objektivní matematika' nezávislá na lidském porozumění nedává z pohledu 'embodiment cognition'
žádný smysl. Vyvozujeme proto, že znalost jedince a znalost v historii je založena na stejných tělesných fyzických zkušenostech a na biologicky vynucených systémech. Z perspektivy embodimentu
probíhá proces učení na základě image-schémat, základních perceptuálně-konceptuálních jednotek.
Tyto 'stavební díly' se zdají být univerzální, ale mohou být kombinovány různými způsoby, (vlastní
překlad)
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s objekty teorie. V tomto pojetí může vhodně zvolená výzva pomoci rozvinout některou důležitou součást teoretického myšlení [5], [60].
Vhodné výzvy představují takové teoretické poznatky, které jsou konceptuálními
skoky v kulturní historii lidstva, např. Galileův a Newtonův objev gravitační síly,
Mendlův pravděpodobností model přenosu dědičných znaků, matematický důkaz
nebo algebraický jazyk. Autoři tvrdí, že nové způsoby ,vědeckého' chování jsou vyjádřeny výzvami samotných protagonistů ve způsobu vyjadřování, který odpovídá
jejich kulturní tradici [5].
Boerův přístup lze srovnat s přístupem M. Bartolini Busi, která provedla obdobné experimenty u mladších žáků. Podle těchto experimentů dochází u žáků a
studentů při použití původních historických materiálů k osvojení teoretické dimenze
matematických znalostí, která umožňuje žákům vytvářet tvrzení a jejich důkazy
v rámci dané teorie [5], [60].
Všechny teorie, které byly dosud v tomto paragrafu popsány, vysvětlují některé
aspekty ontogenetického vývoje na základě vývoje fylogenetického. Současná sociální psychologie, která navazuje na myšlenky Vygotského, naopak upozorňuje na
problémy spojené s takovým přístupem. V následujícím odstavci stručně zmíním
hlavní námitky sociální psychologie.

3.3

Současná sociální psychologie

Základním principem vývoje jedince v pojetí sociální psychologie je zásadní vliv okolí,
tj. sociálního a kulturního okolí. Jelikož sociální a kulturní prostředí je dáno dobou
a místem, je v podstatě nemožné, aby vývoj jedince byl nějakým způsobem analogický k vývoji historickému (ať už máme na mysli vývoj lidstva, či vývoj nějaké
znalosti).
Podle Radforda [58] a dalších nejsme navíc ani schopni historickému vývoji porozumět, a to z několika důvodů. Už samotný výběr toho, co nás v historii zajímá,
je ovlivněn současným zájmem a nikoli tím, co bylo důležité v samotné historii.
In the case of the epistemological inquiries about history of mathematics, the
search for interesting historical data will be shaped particularly by our own
perception of how mathematical knowledge grows. We will only select to see
what we think could have happened in the past.20 ([58], s. 27)
Pokud bychom dokázali objektivně vybrat události v historii, nastává problém
s jejich vyhodnocováním, neboť „... we realize that what we are „seeing" is necessarily mediated by our own modern social and cultural conceptions of the present and
20

V případě epistemologíckého zkoumání historie matematiky je hledání zajímavých historických
dat vedeno zejména naším vlastním vnímáním, jak se matematické znalosti vyvíjí. Vybíráme pouze
to, co si myslíme, že se mohlo v minulosti stát. (vlastní překlad)
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the past" 21 ([58], s. 27).
Radford hovoří o ontologickém skepticismu (ontological scepticism) a uvádí dva
základní důsledky pro zkoumání historie matematiky a tím i pro srovnávání ontogeneze a fylogeneze:
(a) the „real" meaning of a past concept is unattainable; it will always be
„filtered" by our framework and by our modern socio-cultural conceptions of
history, and (b) given that any historical investigation puts in contact two
different horizons, and that the present horizon is always in movement, the
history of any concept or of any theory will always be rewritten.22 ([58], s. 27)
Podobně upozorňují na nemožnost objektivního poznání historie a vývoje matematických znalostí např. Collingwood [12], Iggers [32], Gadamer [25], Confrey a
Smith, [13] nebo Barbin [4].
Kromě toho vývoj jakékoli znalosti je nutné chápat v sociokulturním kontextu.
Např. Otte zdůrazňuje „The development of knowledge does not take place within
the framework of natural evolution but within the frameworks of sociocultural development... Knowledge is necessarily social knowledge.23" ([45], s. 309, citováno
v [58]). To samozřejmě vylučuje přisuzovat ontogenetickému vývoji stejné principy
jako má vývoj fylogenetický. V extrémní podobě můžeme tomuto tvrzení rozumět i
tak, že žádná matematická znalost jako taková neexistuje, vždy je to znalost jedince.
Sociální psychologie se zamýšlí i nad povahou matematických znalostí a jejich
vztahem ke společnosti, např. Crombie tvrdí, že kulturní pojetí matematiky určuje
organizaci vědeckého bádání, způsob argumentace, kterou společnost akceptuje,
druh evidencí a výkladů, které společnost pokládá za oprávněné a platné. Zdůrazňuje: „Indeed, the cultural conception of mathematics determines not only the
social function of the mathematical knowledge but also - at a more abstract level the conception of mathematical objects themselves.24" ([14], s. 232, citováno v [58]).

21

. . . si uvědomíme, že to, na co „se díváme", je nutně zprostředkováno naším vlastním moderním
sociálním a kulturním pojetím současnosti a minulosti, (vlastní překlad)
22
(a) „skutečný" význam historických pojmů je nedosažitelný, vždy je „filtrován" naším systémem a naším moderním sociokulturním pojetím historie a (b) jakýkoli historický výzkum dává
do kontaktu dva různé horizonty a tak současný horizont je neustále v pohybu, historie jakéhokoli
pojmu nebo jakékoli teorie bude vždy znovu přepisována, (vlastní překlad)
23
Vývoj znalostí nespočívá v přirozené evoluci ale v sociokulturním vývoji... Znalost je nutně
sociální znalost, (vlastní překlad)
24
Skutečně, kulturní pojetí matematiky určuje nejen sociální funkci matematických znalostí ale
také - více abstraktně - pojetí matematických objektů samotných, (vlastní překlad)

K a p i t o l a II
Nekonečno v m a t e m a t i c e
Nekonečno je složitý abstraktní pojem přesahující nejen jednotlivé matematické partie, ale i matematiku samotnou. Díky své komplexnosti a obsáhlosti je velmi složité
popsat jeho vývoj i jeho současné pojetí. V této kapitole se pokusím jednak vysvětlit různé podoby nekonečna, a to přirozené a klasické nekonečno a potenciální a
aktuální nekonečno, a dále historický vývoj představ o nekonečnu.1

1

R ů z n é p o d o b y a výklady nekonečna

Matematika, jako vědní obor, pracuje již od starověku jen s nekonečnem klasickým
(nejprve po dlouhou dobu vykládaným potenciálně, teprve posléze vykládaným aktuálně), tj. jasně vymezeným a nezávislým na jedinci. Nebylo tomu tak ale od počátku.
Na jeho porozumění (a také na jeho přijetí jakožto matematického pojmu) mělo
vliv vnímání obzoru, Anaxiinandrovo apeiron, přirozené nekonečno.
Apeiron je často vykládáno jako pralátka, tedy materie, ze které se skládají
objekty v reálném světě. Při povrchním pohledu proto souvislost s nekonečnem nevidíme. Anaximandros ale hledal prvotní princip všeho na tomto, tehdy osvětleném
světě. Ve snaze jej najít, nutně hleděl k hranicím známého světa. Při pohledu za ně
sice rozšířil osvětlenou část, avšak hranice a toho, co je za ní, se nezbavil. Právě to,
co je za všemi hranicemi, nazval apeiron.
To, co vše objímá a vše řídí, z čeho věci vznikají a do čeho zanikají, z čeho
vznikl reálný svět,... v čem je zasazeno veškeré bytí, to Anaximandros nazval
apeiron...
Apeiron je všude téměř na dosah ruky... Kdykoli se vůbec zahledíme k nějaké
hranici,... můžeme vycítit apeiron. Tak například náš okolní reálný prostor je
'Tato kapitola je zpracována především na základě prací prof. Petra Vopěnky Úhelný kámen
evropské vzdělanosti a moci, Vyprávění o kráse novobarokní matematiky a Pojednání o jevech
ukazujících se na množstvích, proto budu uvádět jen případné jiné prameny.
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třírozměrný, tedy má ohraničenou dimenzi. Přítomnost apeira za touto hranicí
náleží k těm nejzřetelněji zachytitelným.
Apeiron se nachází za obzorem jako takovým, ne za obzorem chápaným jako
mez, oddělující osvětlenou část od části neosvětlené. Nachází se za posledním
obzorem, ohraničujícím obzory všech pohledů do světa. ([83], s. 448-449)
Apeiron nemohlo obstát jako objekt antické vědy. Je neohraničeným, neomezeným, beztvarým. „Samotné apeiron nelze sevřít do žádných hranic, není tedy
podřízeno žádným nutnostem, a proto nemůže být předmětem určité a jasné vědy"
([83], s. 451). Přesto posunulo řeckou vědu dále. „Přesvědčení, že i za hranicemi
něco je, byť to z prvu bylo jen apeiron, vedlo k prolamování hranic: k vyhledávání
takových jevů za hranicemi, o nichž je možná určitá a jasná věda" ([83], s. 450). Tak
si mohlo najít nekonečno cestu do antické filozofie a matematiky.
Ovšem jistá podoba nekonečna byla v antické filozofii přítomna již daleko dříve.
Bylo to bludné nekonečno, tedy takové, které vyjadřuje bezvýchodné bloudění. Takovým je například nekonečný pohyb po kružnici. Ne náhodou říkáváme, že jsme
se dostali do bludného kruhu. Proto také prvním symbolem pro nekonečno byla
kružnice, později se jím stala ležatá osmička, která lépe vystihuje bezvýchodnost a
neustálé opakování.
Toto bludné nekonečno, především ono nejstarší tak říkajíc kruhové, zanechalo
stopu i v nekonečnu pozdějším, to je v tom, které směřuje k obzoru a za obzor.
Touto stopou je všudestejnost například přímky a podobně.
Není překvapivé, že takto pojímané nekonečno vzbuzuje strach. Strach z toho,
že pokud překročíme obzor, můžeme se ocitnout v nějakém světě, ze kterého nelze
uniknout. Úvahy geometra, který by se vydal za obzor a tím se ocitl daleko od
známého geometrického světa před obzorem, by mohly zabloudit. Závěry, které by
tak mohl činit, by nejspíše byly také bludné. (A poznamenejme, že se to některým
matematikům, ať antickým či novodobým, skutečně stalo.)
Ačkoli překročení obzoru na jedné straně vzbuzuje strach, na druhé straně pociťujeme touhu k jeho prolomení. Při pohledu k obzoru se setkáme s další podobou
nekonečna, a to s nekonečnem přirozeným. Totiž to, co se táhne až k obzoru tak,
že nedohlédneme jeho konec, se nám jeví jako nekonečné. Například nějaká velmi
početná množina nebo nějaká k obzoru ubíhající čára se nám může jevit jako nekonečná. Tento výklad má své opodstatnění. Často zmiňovanou ilustrací toho, že
klasicky nekonečnou množinu lze vzájemně jednoznačně zobrazit na svou vlastní
podmnožinu, je příběh o nekonečném hotelu [82], Představme si ale, že máme plně
obsazený hotel o velmi velkém počtu pokojů, řekněme o deseti tisících. Pak nově příchozího můžeme ubytovat úplně stejně, jako v případě nekonečného hotelu. Do rána
určitě stěhování neskončí a všichni hosté budou téměř celou noc ubytováni. Ano,
tento příklad je trochu přitažný za vlasy, ale v praxi se celkem běžně chováme ke
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klasicky konečným velmi početným množinám jako nekonečným, fyzikální modely
jsou toho příkladem.
Poznamenejme, že k obzoru můžeme dohlédnout při dvojím pohledu. Jednak při
pohledu do dálky, kdy se nám velmi početná množina může jevit jako nekonečná,
a dále při pohledu do hloubky, kdy se nám může zdát nějaká množina nekonečná
proto, že její prvky jsou neuchopitelné, nerozlišitelné:
Velikosti, jež se vyskytují v reálném světě, jsou sevřeny nesmírnem nacházejícím se za obzorem dohlédnutelnosti velikostí, shora obzorem dohlédnutelnosti velkého, zdola malého. Kdesi uprostřed tohoto nesmírná
pak jsou velikosti reálného světa. ([83], s. 447)
Z toho, co bylo řečeno, je patrné, že přirozené nekonečno je jevem subjektivním.
Zda se nám něco jeví jako přirozeně nekonečné, závisí na tom, kde je umístěn obzor.
Jedinci se může nějaká množina nebo objekt jevit nekonečným (tedy přirozeně nekonečným), jestliže se táhne až k jeho obzoru. Obzor je také pojem subjektivní - je to
hranice našeho pohledu, ať už smyslového nebo prodlouženého znalostmi a zároveň
mez rozdělující osvětlenou část světa od neosvětlené. Překročíme-li nějaký obzor,
znamená to, že rozšíříme viditelnou část, a to, co se předtím jevilo jako nekonečné,
se už nekonečným nejeví.
Jaké nekonečno si tedy mohlo najít své místo v antické vědě? Nemohlo to být
ani apeiron pro svou neohraničenost a beztvarost, ani přirozené nekonečno pro svou
subjektivnost. Bylo to nekonečno klasické, a to potenciální. Potenciální proto, že
bylo kladeno do pouhých možností nějakého dění.
Uvědomíme-li si přítomnost obzorů a možnost jejich překračování, nalezneme-li
onen společný princip překonávání našich obzorů, objevíme klasické nekonečno. Tak
k němu přistupoval Eukleidés, když požadoval, aby jakákoli úsečka byla prodloužitelná tak, jak potřebujeme, nebo když formuloval tvrzení o množství prvočísel slovy:
Prvočísel je více než jakékoli dané množství. Vyslovil tak požadavek, že jakýkoli obzor může být překročen. Ten, kdo uměl jakýkoli obzor překročit, byl Zeus. Je zřejmé,
že se v tomto případě jedná o nekonečno potenciální - neříká se totiž, že jsou již
všechny obzory prolomeny. Takový přístup se objevuje až v teologických úvahách
středověku a do matematiky definitivně proniklo aktuální (klasické) nekonečno až
s teorií množin díky Bolzanovi, Cantorovi a jejich pokračovatelům, kteří si již směle
mohli přisvojovat schopnosti křesťanského Boha; což na rozdíl od ostatních Bolzano
i Cantor veřejně přiznali.
Oproti tomu v případě přirozeného nekonečna se setkáváme spíše s jeho podobou
aktuální, protože množiny, které se táhnou až za naše obzory, již existují. S potenciálním přirozeným nekonečnem se můžeme setkat např. v situaci nějaké posloupnosti
objektů, které v určité nejasné oblasti mění svou podstatu, jako např. posloupnost
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opičáků vyvíjejících se až k člověku. Je totiž nemožné říci, který z tvorů v této posloupnosti je již člověkem nebo který je posledním opičákem. S tímto jevem souvisí
1 tzv. sorités2 Např. tak neexistuje hromada písku, protože jedno zrnko písku hromadu netvoří. Přidáme-li jedno zrníčko k něčemu, co hromada nebyla, stále hromada
nevznikne. Přirozené nekonečno najdeme tedy tam, kde se setkáme s neurčitostí 3 .
Stačí si povšimnout názvu infinitiv pro neurčitý slovesný tvar.
V následujícím paragrafu o historii budeme sledovat převážně jen nekonečno
klasické, a to nejprve potenciální a po té aktuální, i když se v úvodu nutně musíme
znovu pozastavit u apeira.

2

Nekonečno v historickém vývoji m a t e m a t i k y

Moje pozornost bude zaměřena na celý bohatý vývoj pojmu nekonečno od antické
matematiky až po moderní období představované teorií množin. Vzhledem k cíli
této práce bude můj úhel pohledu jasně dán, bude to pohled geometrický a ten
bude hrát nejdůležitější roli. Všechna další pojetí budou využívána k rozvinutí a
obohacení právě tohoto pohledu. Budu se také podrobněji věnovat pojmům bod a
přímka (včetně jejích částí), které jsou pro moje další sledování klíčové.4

2.1

Antické období

V 6. a 5. století př. n. 1. se řečtí matematici zaměřovali především na konkrétní konstrukce. Vždyť i slovo geometrie bere svůj původ od slov 777, tedy země, a ¡JLETPELV,
tedy měřit. I když geometrie vznikala na základech zeměměřičství a díky němu se
rychle rozvíjela, přece jen nevznikala pro jeho potřebu. Naopak, velmi rychle se
od něj odpoutala a vytvářela svůj vlastní svět. Již od počátku jejího vzniku, kdy
se upřesňovaly názory na to, co je a co není při konstrukci povoleno, a začínaly
se vytvářet geometrické struktury, se také zpřesňovaly matematické pojmy, včetně
bodu a přímky, a pozornost se přesouvala od řešení konkrétních problémů k ideálním objektům. Avšak prameny hovořící o této době prakticky neexistují, a tak se
o mnohém můžeme jen dohadovat. Představy o nekonečnu můžeme tedy sledovat
prostřednictvím pozdějších prací, které vypovídaly o díle Pythagora, Parmenida,
Zénóna, Platóna, Aristotela, Eukleida a dalších.
Jednou z nejvlastnějších otázek antické filozofie je hledání podstaty věcí našeho
světa. Co je prapůvodem - látkou, ze které je náš svět stvořen? Thalés z Milétu
2

Paradoxy vystavěné na konstrukci části celku, která nemá konec [78].
Tuto problematiku řeší na poli matematiky alternativní teorie množin [84].
4
Poznamenávám, že si nekladu ambice na původní historickou práci. Naopak, vzhledem k charakteru této práce jde spíše o rešeršní zpracování, které je nutné pro následné využití v didaktické
části práce.
3
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(624-548 př. n. I.)5 považoval za tuto látku vodu. Jeho představa světa, jako ostrova
plovoucího v moři, byla nejspíše inspirací pro jeho žáka Anaximandra z Milétu (610547/6 př. n. I.)6 při jeho objevu apeira. Ovšem pro Anaximandra není apeiron žádnou
látkou (podrobněji o apeiru v předcházejícím paragrafu).
Thalětovi připisuje otázku po prapůvodním principu světa - pradění určující
každé jsoucno - ápxv Aristotelés. Avšak nevíme, zda si Thalés skutečně takovouto
otázku pokládal, neboť podle Simplicia samotné slovo ápxv - arché poprvé použil
až Anaximandros [48]. Anaximandros používal daleko propracovanější terminologii,
což naznačuje, že na někoho navazoval. Zda to byl přímo Thalés nebo některý jeho
současník není tím nejpodstatnějším. V Theofrastově komentáři k Anaximandrovu
výroku se můžeme dočíst:
Anaximandros prohlásil neomezené [áneipu - apeiron] za počátek jsoucích věcí; a z čeho věci vznikají, do toho též zanikají podle nutnosti, neboť
si za své bezpráví navzájem platí pokutu a trest podle určení času, . . .
([48], s. 43)
Jedná se o pouhý fragment a pro nás je téměř nemožné, abychom porozuměli
jeho pravému sdělení. Je ale důležité si uvědomit, že dnešní kauzální pohled na svět
nebyl Anaximadrovi nejspíše vlastní. Naopak, pro nás je těžké, podívat se na svět
tak, jak se svět jeví, tedy pouhou evidencí toho, co je. Bravurně to vysvětluje právě
Patočka:
. . . Tento původně se objevující, přirozený svět není žádná přesně definovaná a definovatelná rozmanitost jako moderní svět podstatně matematický. Pouze jeho „střed", to z něj, čemu se samozřejmě zprvu a výhradně
věnujeme, jsou více méně pevné, více méně přesně ohraničené a ovšem
praktickým užitím definované věci... a nakonec něco, co se sice ještě prostírá kamsi, ale již s neurčitým obsahem, samo tak neurčité, že teprve
když je učiníme výslovným předmětem pozornosti, nabývá jisté podoby,
konkretizuje se, stává se alespoň čímsi jako prázdný prostor či prázdné
pokračování, temné „a tak dále". Neurčitost tohoto posledního okraje
však není úplná bezobsažnost. Je to horizont, přes který nelze již nikam
dohlédnout a který nás objímá spolu se vším ze všech stran. Snažíme-li
se do něho vniknout, vydá nám snad zase jisté více méně určité obsahy,
ale sám ustoupí jen o kus dále a trvá beze změny... Nemysleme však, že
toto neohraničené, neomezené, toto áirapv, k němuž původně a většinou
nejsme pozorní, které tvoří hranici okolí,..., nehraje proto v životě žádnou úlohu... [apeiron] je ustavičně v pozadí věcí, ale především v pozadí
5
6

Podle Apollodóra, citováno z [48].
Podle Apollodóra, citováno z [48].
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dění. Pozadí věcí i dění vidí Anaximandros jednotně, a to z důvodů zcela
věcných: je to jediné áneipv ve všem, jediný všeobklopující horizont...
Problém světa . . . [je pro Anaximandra dán] otázkou, toho, co jednotně
vládne celým žitím i bytím. A k tomu je odpověď bezmezno, nekonečno,
svým děním dávající a zároveň rušící každou mez, hranici a tvar, vše, co
se objevuje, každé jsoucno. ([48], s. 46-50)
Anaximenés z Mílétu (586-528 př. n. 1.) se zdánlivě vrátil k Tháletovi, když za
apeiron označil vzduch. Ovšem v Anaximenově době se vzduch nejevil jako látka,
kterou by bylo možné samostatně prozkoumávat. Vzduch se přibližoval tomu, co
Anaximandros označil apeironem. Neohraničenost. Apeiron v sobě zahrnuje neuchopitelnost, nepoznatelnost, neohraničenost. Apeiron se tím ale neslučuje s předmětem
antické vědy, která měla být jasná a určitá. Mohla tedy zkoumat jen ty jevy, které
mají jasné hranice. Touto cestou se vydala i novověká věda. Apeiron byl tak vykázán z antické vědy a jeho místo zaujalo nekonečno. Nekonečno je totiž uchopitelné
a poznatelné. Lze je sevřít do hranic a tak se může stát předmětem jasné a určité
vědy, tedy vědy antické. Právě Anaximandrovo apeiron bylo nejspíše podnětem, že
se filozofové snažili vůbec čisté nekonečno nalézt.
Mohli bychom také spekulovat, zda Anaximenés navazoval na Anaximandra nebo
zda to bylo naopak. Podle jejich dat narození a úmrtí je totiž možné obojí. Mohli
bychom tedy také vykládat, že Anaximenés navazoval na Thaléta a vodu nahradil
vzduchem a pak teprve Anaximandros rozvedl jejich myšlenky a za arché považoval
abstraktní apeiron. S tímto výkladem se také setkáváme v literatuře. Avšak podle
Patočky [48] ze všech prací Anaximénových se zdá, že pravděpodobnější je zprvu
naznačená návaznost, tedy že Anaximenés rozpracovával a navazoval na myšlenky
Anaximandra. Spolu s Vopěnkou [83], [86] se k této možnosti kloním i já.
Při stopování antické historie matematiky, kdy se utvářelo vymezení základních
pojmů a pilířů matematiky, není možné opomenout pythagorejce (zhruba 5. st. př. n.
1.). Pythagoras ze Samu (druhá polovina 5 st. př. n. 1.) je napůl mýtickou postavou
filozofie a nevíme o něm téměř nic jistě. Nicméně máme zmínky, že pythagorejská škola silně rozvíjela právě matematiku. Proklos, který psal o této době téměř
o 1000 let později, přisuzuje právě pythagorejcům prvenství ve studiu matematiky
v její abstraktní podobě. Je to snad proto, že právě pythagorejcům přisuzuje objev iracionálních čísel, které v zeměměřičství nenalezneme. O tom se ale dočteme už
u Aristoxéna, žáka Aristotelova. Podle jiného Aristotelova žáka, Eudéma má Pythagoras „tu zásluhu, že geometrickou filozofii přetvořil v podobu svobodného umění
tím, že vyšetřoval shora, od začátků, její základy a vyjadřoval její poučky intelektuálně (nesmyslově) a nehmotně..." [48]. Podle Prokla definují pythagorejci bod jako
monádu, která má pozici. Bod je taková jednotka, která má umístění. Monádou 7
7

Z řeckého monas neboli jednotka, jednota.
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rozumíme jedinečnou entitu. Pythagorejská škola rozuměla prostoru, tedy i přímce,
jako souhrnu, nikoli náhodně „uspořádaných" bodů [68].
Parmenidés z Eley (kolem 530-470 př. n. 1.) zkoumá pravdu, kterou lze dosáhnout
čistým rozumem a která je v rozporu se zdáním poznatelným smysly. Jeho filozofie je
založena na jediném, nehybném a neměnném jsoucnu. Toto jsoucno je homogenní,
souvislé a tedy nedělitelné. Avšak to platí pouze ve světě absolutní pravdy. Pro
smyslové poznání naopak platí dualismus světla a tmy [96]. V interpretaci rozporu
mezi smyslovým a intelektuálním poznáním by se tedy Parmenidés mohl ptát: Co
je to bod? Tečka na papíru? Nebo je tečka jen modelem bodu? Cára namalovaná
na papíře není čistým geometrickým objektem, je to jen jakýsi obraz geometrického
objektu, který je možné vnímat smysly. Mohlo by se zdát, že Parmenidés dává
do rozporu svět pravdy, tj. svět rozumu a svět reálný, tj. svět smyslového vnímání.
Avšak zcela jistě se Parmenidés dotýká rozdílu právě mezi smyslovým a rozumovým.
Jestliže jsoucno je neměnné a nehybné, pak antická geometrie je přesně to místo,
kde se lze s neměnností a nehybností setkat.
Při sledování rozvoje představ o nekonečnu a o podstatě existence není možné
nezmínit slavné Zénónovy aporie. Zénón z Eley (490-430 př. n. 1.) v nich mistrovsky
ukazuje konflikt mezi smyslovým vnímáním a myšlenkovou abstrakcí a idealizací.
Jádro paradoxů leží ve vztahu diskrétního nekonečna a kontinua [78], [48].
Nejznámější aporie jsou o nemožnosti pohybu. V Aristotelovi se můžeme dočíst:
Čtyři jsou Zénónovy důkazy o pohybu, které působí obtíže těm, kdo je
chtějí vyvracet. První je, že není pohybu, ježto to, co se pohybuje, musí
dojít dříve do poloviny cesty, než dojde k cíli . . .
. . . nelze projít nekonečným počtem míst nebo se dotknout nekonečného
počtu míst v konečném čase.
Druhý důkaz je t.zv. Achilleus. Je to ten, že pomalejší tvor nemůže být
v běhu nikdy dostižen nejrychlejším, neboť pronásledující musí dříve
dojít tam, odkud vyběhl prchající, takže pomalejší je nutně vždy o něco
napřed.
Třetí důkaz je . . . , že pohybující se šíp stojí . . .
. . . neboť je-li vše vždy v klidu nebo v pohybu, (a nehýbá-li se), cokoli je
v stejném prostoru, a je-li konečně to, co se pohybuje v jednom okamžiku
(vždy v stejném prostoru), pak je letící šíp nepohnutý.8
Čtvrtý důkaz je o tělesech, která se pohybují na závodní dráze v stejném
počtu podél stejného počtu se stejnou rychlostí z opačných stran, jedna
tělesa z konce závodiště a druhá z postředka; při tom, jak myslí Zénón, se
8

Místo je asi porušeno, slova v závorkách jsou doplněna.
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stává, že se poloviční čas rovná dvojnásobnému . . . Buďtež např. stejná
stojící tělesa A A, druhá pak B B, počínající od středu těles A a stejná
počtem i velikostí s nimi, a třetí C C, počínající na konci, stejná s obojími
počtem a velikostí a stejně rychlá jako B. Nuže stane se, že první B
dostane na konec závodiště zároveň s prvním C, když se pohybovala
podél sebe. Dále se stane, že i tělesa C projdou podél všech B, ale B
jen podél polovice A, takže čas je poloviční, neboť obojí je stejně dlouhý
čas podél každého.9 Taktéž se stane, že tělesa B projdou podél všech C,
neboť první C a první B bude zároveň na opačných koncích, při čemž
se podle jeho slov pohybuje (první C) stejně dlouhý čas podél každého
z B jako podél každého z A, ježto se obojí10 pohybuje stejně dlouhý čas
podél A. u ([l], citováno z [97], s. 75-76)
Zénónovy aporie zachycují paradox, který vzniká na jedné straně neomezeným
dělením kontinua a na druhé straně nutností uskutečnit nekonečně mnoho situací
v konečném čase. Je to právě díky paradoxnímu spojení strnulého neměnného světa,
kterým se zabývala antická věda, a nekonečna. Proč jsou Zénónovy aporie problematické vyjadřuje komentář v prvním důkazu „nelze projít nekonečným počtem míst
nebo se dotknout nekonečného počtu míst v konečném čase". Rozložíme-li čas na
jednotlivé okamžiky, pak v nich není pohyb možný, protože v každém okamžiku je
např. šíp nehybný, můžeme si to představit jako fotografii. Avšak spojením mnoha
nehybných okamžiků nelze získat pohyb, neboli spojením bodů (tj. objektů míry
nula) nelze získat kontinuum.
Pravděpodobně jako reakce na Zénónovy aporie (speciálně na aporii Dichotomie,
která je vykládána jako důkaz neexistence pohybu) rozvíjí Démokritos (470-360 př.
n. 1.) svůj matematický atomismus12. Navazuje také na Parmenida, neboť za první
atom lze považovat jeho dobře zaokrouhlenou kouli jsoucna. Matematický atomismus se odlišuje od toho fyzikálního tím, že zde nejsou atomy dělitelné ani myšlenkově. Simplicius výstižně říká: „Malost je zde rozuměna absolutně, je ztotožněna
s nepřítomností částí" (citováno z [16], s. 175). Tato teorie předpokládá existenci
nedělitelné jednotky, která má nenulovou velikost. Tuto jednotku nelze rozdělit nekonečným dělením na ideální geometrický objekt. Všechny matematické objekty
9

T.j. C podél B a B podél A.
T.j. B i C.
11
Aristotelův vykladatel Alexandros to zobrazil takto:
A stojící tělesa
A A A A
B tělesa pohybující se od D k E,
D B4 B3 B2 B\ —> E C tělesa pohybující se od E k D,
<— Ci C2 C3 C4
D počátek závodiště,
E konec závodiště
10

Výklad místa je leckde sporný, ale základní myšlenka je jasná: stejná a stejně rychle se pohybující
tělesa
urazí v témže čase dráhu jednoduchou a dvojnásobnou.
12
Z řeckého atómos neboli nedělitelný [96].
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mají své přímé hmotné vzory: ideální matematický bod či přímka pro Démokrita
neexistují. Tím ale také nutně odmítá nekonečnou dělitelnost geometrických útvarů.
Každé dělení musí skončit po konečném počtu kroků u matematického atomu, který
již není dále dělitelný. Je to nenulová veličina vyplněná hmotou. V tomto systému
nemohou vzniknout Zénónovy aporie. Myšlenky matematického atomu využívá Démokritos pro svou velmi účinnou metodu, kdy rozkládá geometrická tělesa na vrstvičky o tloušťce atomu, resp. čáry na zrníčka - atomy. Počet atomů tvořících geometrický objekt ale není nekonečný, i když je tak velký, že ho není možné obsáhnout
našimi smysly. Délku, obsah nebo objem je pak možné vyjádřit jako počet těchto
atomů.1'® Atomismus nazírá geometrické objekty zcela jedinečným způsobem:
Přímka se skládá pro atomisty skutečně z „bodů", ovšem nikoli úplně
bezrozměrných, a tyto „body" či lépe řečeno tělíska se navzájem nedotýkají úplně, aby tvořily úplné kontinuum, nýbrž „sledují se" zvláštním způsobem, který v našem názorném světě nemá analogie... Délka
přímky je pak počet tělísek, z nichž se skládá; dělba přímky je skutečně
její rozdělení ve dvě či více skupin, z čehož vyplývá, že nelze každou
přímku rozdělit ve dva stejné díly; kruh je mnohoúhelník, jehož strany
se skládají z jediného nedílu; podobně atomisticky bylo definovat tečnu
atd... Tím vším stal se Démokritos patrně vlastním zakladatelem infinitesimálních metod starověké matematiky; neboť ačkoli již Anaxagoras
se zabýval matematicky otázkami nekonečně malého, teprve zde bylo
dosaženo plodných, pozitivních výsledků. ([48], s. 263)
Avšak pro matematický atomismus byla těžkou ranou nesouměřitelnost geometrických objektů. Atom by byl totiž vždy společnou mírou všech geometrických
úseček. Nástup Platónovy filozofie pak osud matematického atomismu zpečetil [16].
Pro Platóna nejsou geometrické objekty tvořeny látkou a proto jsou nepoměrně dokonalejší než objekty reálné. Nejsou to však ideje, neboť
nějaká idea je jen jediná, kdežto například bod se vyskytuje v mnoha
navzájem nerozlišitelných exemplářích. Náš přístup do světa geometrických objektů je tedy dosti podobný tomu, jako by jejich nekonečno bylo
jen potenciálním. Přitom však celý svět geometrických objektů nazírat
nedovedeme, takže s jistotou nevíme, kolik těchto objektů vlastně je, to
jest zda je jich nekonečně mnoho, nebo nesmírně mnoho. ([88], s. 14.)
Ucelenou představu o v antice přípustných výkladech nekonečna nalezneme v pracích Aristotela ze Stageiry (384-322 př. n. 1.). Aristotelés říká „Nekonečným slově
13

Myšlenky antických atomistů byly později využity v matematické analýze např. Viětem, Keplerem (Keplerova infinitesimální metoda) a Cavalierim (Cavalieriho metoda indivisibilií, tj. nedělitelných) v období renesance.
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to, co nemá žádného východiska nebo hranic, ačkoli by je podle své povahy míti
mělo." [2], Tedy popisuje bludné nekonečno. Dále říká „Nekonečným slově to, čím
lze procházeti stále dále bez konce, anebo jen stěží do konce." [2], kde vysvětluje
vlastně aktuální přirozené nekonečno. Nakonec Aristotelés uvádí i potenciální podobu nekonečna „Něčeho může bez konce přibývati neb ubývati, neb obé zároveň."
[2]-

Ve spisu Fyzika vyslovil Aristotelés zásadní otázku, která zůstala klíčovou nejen
pro matematiku až do novověku. Jde o to, zda „Je neomezeno jen v možnosti nebo
i ve skutečnosti?" A na tuto otázku odpovídá jednoznačně:
Je také zřejmo, že je nemožné, aby neomezeno bylo jsoucnem ve skutečnosti . . . ([1], Kniha III, kap. 5, s. 79)
Zbývá tedy, že neomezeno jest jenom v možnosti... neomezeno jest v tom
smyslu, že se stále přidává jiné a zase jiné, a přidané jest sice vždy
omezené, ale vždy zase různé. ([1], Kniha III, kap. 6, s. 84-85)
Pro nás je důležité, jak Aristotelés rozuměl bodu a kontinuu. Srovnává jednotku
a bod jako monády, přičemž první z nich nemá pozici a druhá ano [28]. V první
knize Fyziky uvádí „... spojité je neomezeně dělitelné" ([1], Kniha I, kap. 1, s. 22).
A dále ve třetí knize:
Pohyb, jak se zdá, náleží k tornu, co je spojité, a neomezené jest to, co
se jako první jeví v tom, co je spojité, proto se také stává, že ti, kdo
definují spojité, užívají k tomu často pojmu „neomezené", ježto spojité
je dělitelné do neomezena. ([1], Kniha III, kap. 1, s. 68)
Aristotelés považoval kontinuum za neomezeně dělitelné na části (které jsou dále
dělitelné), ale jen v možnosti, tj. potenciálně.
Na základě Platónovy (427/8-347 př. n. 1.) filozofie idejí formuluje Eudoxos
z Knidy (408-355 př. n. 1.) svou myšlenku spojité geometrie, kterou dovedl Eukleidés ve své práci k dokonalosti.
Nejucelenějším dílem antické matematiky jsou bezesporu Eukleidovy Základy.
V nich jistě Eukleidés (asi 325-260 př. n. 1) pracuje s absolutním nekonečnem. Avšak
překročit obzor se stále obává a pokud nemusí, nečiní tak. Eukleidés považuje za
geometrické objekty pouze objekty omezené. Následuje Aristotela a pracuje pouze
s nekonečnem potenciálním. Jedinou výjimkou je pátý postulát 14 , kdy o jevech před
obzorem vyslovuje tvrzení na základě jevů za obzorem. Není tedy divu, že se k pátému postulátu sneslo tolik výhrad a objevilo se tolik snah o jeho „důkaz". Avšak i
zde Eukleidés pracuje s přímkami ve smyslu prodloužitelných úseček.
14

Existuje různé číslování Eukleidových postulátů a axiomů. Někdy se zaměňuje i označení postulát a axiom. Přidržím se označení, které použil Servít ve svém překladu. Jde tedy o základní
pojmy neboli výměry; 12 axiomů neboli zásad; a 5 (resp. 4) postulátů neboli úkolů prvotných.
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V celých Základech Eukleidés vlastně nepoužívá pojem přímky, tak jak jej chápeme v dnešní terminologii. Cteme-li Základy, měli bychom všude tam, kde je slovo
přímka, rozumět úsečka. Eukleidés užívá pojem eutheia pro nějakou čáru, dnes
bychom mohli myslet buď úsečku nebo přímku či polopřímku. Jestliže potřebuje
zdůraznit konečnost čáry, užívá pojem peperasmenes, a pro prodloužitelnou čáru
užívá pojem ep apeiron.
V základních pojmech, neboli výměrách, Eukleidés vysvětluje, že „Čára je délka
bez šířky." a „Přímá je čára [úsečka], která svými body táhne se rovně". Euklides nezdůrazňuje spojitost čar (a jiných objektů). Považuje ji za samozřejmou. Vysvětluje
to jeho první postulát: „Budiž úkolem od kteréhokoli bodu ke kterémukoli bodu
vésti přímku [úsečku]." Druhý postulát říká: „A přímku [úsečku] omezenou nepřetržitě rovně prodloužiti". Tady Euklides chápe přímku, resp. prodloužitelnou úsečku,
jako potenciálně nekonečnou, spojitou a „obsahující" body.
Eukleidés definuje bod následujícím způsobem: „Bod je to, co nemá dílu." Své
definice formuluje přesně podle zásad Aristotelovy filozofie. Bod ale vysvětluje v souladu s Platónovou filozofií světa idejí. Tedy idea části není přítomna v idei bodu.
Umístění přísluší pouze idei konkrétního bodu. Eukleidés se zabývá především nějakými významnými body, např. vrcholy čtverce či průsečíky čar. V základních pojmech zdůrazňuje: „Hranicemi čáry jsou body." [20], [21].
2.2

Renesance a baroko

V období mezi antickými filozofy a renesanční vědou 16. století se matematika a
věda vůbec na dlouhou dobu odmlčela. Po tuto dlouhou dobu nedošlo v geometrii
k žádným významným zvratům, naopak díky historickému vývoji se dostávala spíše
do úpadku. Období renesance probudilo znovu zájem o filozofii, matematiku i další
obory a myslitelé začali navazovat na odkaz starověké vědy.
Avšak úrodným polem pro rozvoj představ byla rozumářská teologie. Bravurně
rozpracoval pojetí nekonečna v Praze působící španělský jezuita Rodrigo de Arriaga (1592-1667). Ve svém stěžejním díle Cursus philosophicus v Disputatio XXIII
s názvem De Infinito se můžeme dočíst o třech podobách nekonečna: nekonečno co
do množství; nekonečno co do velikosti a nekonečno co do intenzity. Nekonečno co
do množství je množství nějakých jednotek, které nelze spočítat tak, aby se počítání skončilo. Takový počet nelze vyjádřit žádným klasickým přirozeným číslem.
Toto množství by nespočítal nejen žádný člověk, ale ani nadčlověk (tedy např. anděl nebo ďábel). Nekonečno co do velikosti je takové, které se skládá z nekonečně
mnoha (nejspíše prostorově či časově rozlehlých) částí. Nakonec nekonečnem co do
intenzity míní např. nekonečnou teplotu či nekonečně velké úsilí ale také nekonečnou
Boží lásku.
Je zajímavé, že tři podoby popsané Arriagou jsou spojeny jen s nesmírně velkým,
nikoli s nesmírně malým. A to i přes to, že o nich psal v době, kdy se začínala rodit
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matematika nekonečně malých veličin. To ovšem neznamená, že by tento pohled
k nekonečnu opominul. Avšak jeho motivy, oproti tehdejším přírodovědcům, byly
čistě teologické.
Za zmínku stojí také dva velmi důležité postřehy. Jednak, že „jedno nekonečno
může být větší než jiné,... neboť jakékoli nekonečno je složeno ze dvou částí, z nichž
alespoň jedno je nekonečné a menší než celek" ([88], s. 129-130). A dále, že „nekonečno lze sevřít do mezí" ([88], s. 130). Je zřejmé, jak silné je tvrzení o sevřenosti
nekonečna. Je-li totiž nekonečno sevřeno do nějakých mezí, pak již není neuchopitelné, ale je možné je podrobit rozumovému zkoumání. Arriaga obhajuje aktuální
nekonečno a podává velmi důmyslný příklad nekonečného množství, totiž že „je
možný nekonečný počet andělů; existence žádného není v rozporu s ostatními" ([88],
s. 139) a není třeba je tvořit postupně, tedy potenciálně.
Avšak novověká evropská věda aktuální nekonečno odmítá. Poznáváme to z dnes
populárních úvah, které provedl Galileo Galilei (1564-1642) ve svém dílě Discorsi
e dimonstrazioni matematiche, intorno a due nuove scienze. Vysvětluje, že není
možné porovnávat počet všech přirozených čísel a počet všech čtverců (druhých
mocnin přirozených čísel), neboť lze ukázat, že je čtverců méně, ale také, že je jich
stejně jako všech čísel. Podobně pak nelze porovnat počet všech bodů na kratší a
delší úsečce. Jím navržené řešení takové situace je odmítnutí aktuálního nekonečna:
Nekonečno ano, ale potenciální, neboť v takovém případě máme co činit
aktuálně jen s konečnem, a tedy stojíme na pevné půdě. Úvahy o aktuálním konečnu jsou nebezpečné, neboť nemáme schopnost vytvořit si
vhodné pojmy týkající se tohoto nekonečna, přičemž pojmy vytvořené
při studiu jevů konečných nejsou na ně použitelné. ([88], s. 147)
Navíc aktuální nekonečno odporuje samotnému rozumu, když jsou jeho důsledky
v rozporu s Eukleidovými zásadami „Co se navzájem kryje, navzájem rovno jest" a
„Celek je větší než díl".
Aktuální nekonečno nepřijímal např. jeden z největších myslitelů tehdejší doby
Blaise Pascal (1623-1662). Rozhodně ho odmítl také John Locke (1632-1704), když
zpochybnil i možnost, aby si člověk vytvořil pozitivní ideu nekonečna1''.
Novověká věda nejenže odmítla aktuální nekonečno, ale problém aktuálního nekonečna ponechala jen na teologiii. Avšak záhy se s ním setkala znovu a bez zábran ho
využila. Totiž při objevu infinitesimálního počtu v pracech Isaaca Newtona (16431727) a Gottfrieda Wilhelma Leibnize (1646-1716) a jejich následovníků jako byli
bratři Bernoulliové a Leonhard Euler (1707-1783).
Již Johannes Kepler (1571-1630) se ve svém díle Nova stereometňa doliorum
vinariorum (1615) rozešel s archimédovským požadavkem přesnosti, když kruh roz15

Tedy nekonečnu můžeme rozumět jen jako nepřítomnosti konečného.
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ložil na nekonečné množství trojúhelníků se společným vrcholem v jeho středu a
kouli na nekonečně mnoho jehlanů [68].
Viěte 16 , Cavalieri17 nebo Torricelli18 se vlastně vrátili k myšlence Démokritova
atomismu. Jejich myšlenkové postupy se často zakládaly na nepřesných předpokladech jakéhosi atomizování. Pravděpodobně přitom nevěděli, že už Archimédes
sám použil tuto metodu (ve svém dopisu Eratostenovi) pro její heuristickou cenu.
Cavalieri použil teorii indivisibilií (nedělitelných) ve spise Geometría indivisibilius
continuorum (1635), kde mimo jiné popsal přímku jakožto vytvořenou pohybem
těchto objektů - bodů [68].
Základním pojmem infinitesimálního počtu vytvářeného Newtonem a Leibnizem
byla aktuálně nekonečně malá veličina. Nebyla exaktně definována. Matematikové
k ní přistupovali intuitivně. Byla to vlastně konečná hodnota nekonečně se zmenšující veličiny - veličina větší než nula, ale menší než jakékoli kladné reálné číslo.
Veličina, která nesplňuje Eudoxův-Archimédův axiom. Navíc v sobě nese spor, neboť
konečná veličina zvětšená či zmenšená o nekonečně malou se má brát jako nezrně—v 'IQ
nena.
Matematikové se při práci s ní opírali o geometrický názor. A dosahovali pomocí
infinitesimálního kalkulu překvapivé výsledky. Především pak při sčítání nekonečných řad. Vzhledem k tomu, že již dříve vykázala matematika přirozené nekonečno
ze svého vědomí, nezbylo jí, než pracovat s nekonečnem absolutním. Byla nucena
přijmout absolutní nekonečno v jeho aktuální podobě. Když už ne pro diferenciální počet (neboť nekonečně malé veličiny mohly být vykládány jako imaginární
objekty), tak pro integrální počet.
Avšak i díky lehkovážnosti, s jakou se někteří matematikové pouštěli do výpočtů
nekonečných řad, se objevilo mnoho chybných výsledků, které byly různě interpretovány. Proto není překvapivé, že metody infinitesimálního kalkulu, přestože dávaly
cenné výsledky, nebyly přijímaný bez výhrad. Například G. Berkeley (1685-1753)
odmítal nejen infinitesimálie vyšších řádů, ale i prvního řádu, tj. neuznával aktuálně
nekonečné dělení úsečky.
Vykoupení od nebezpečí neuváženého zacházení s aktuálním nekonečnem, které
ale zachová cenné výsledky infinitesimálního počtu, přinesl Jean le Rond d'Alembert
(1717-1783). „d'Alembert veden snahou vyloučit aktuální nekonečno z matematiky
zavedl pojem limity v jeho nejrůznějších obměnách" ([85], s. 4). Kritériem pro správnost výsledků infinitesimálního počtu stanovil jejich dosažitelnost potenciálním nekonečnem. V Eseji o základech filosofie vysvětluje, jak správně rozumět nekonečnu:
16

Francois Viěte (1540-1603), francouzský matematik
Bonaventura Cavalieri (1598-1647), italský matematik
18
Jan Evangelista Torricelli (1608-1647), italský fyzik
19
Poznamenejine, že teprve díky nestandardním modelům přirozených čísel mohly být nekonečně
malé (převrácené hodnoty nestandardních přirozených čísel) plnohodnotně zavedeny jako součást
nestandardní analýzy.
17
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[pojem nekonečno] je ve vlastním smyslu slova limitou konečná, to znamená mezí, k níž konečno neustále směřuje, ale nikdy jí nedosáhne, o níž
však lze předpokládat, že ačkoliv jí konečno nikdy nedosáhne, stále se jí
čím dál více blíží.
Geometrie tedy nepopírá existenci aktuálního nekonečna. Nepředpokládá
však - alespoň ne nutně - že nekonečno reálně existuje. A touto jedinou
poznámkou lze vyřešit velký počet námitek, jež byly vzneseny proti matematickému nekonečnu. ([88], s. 157-158)
Ačkoli Leibniz v infinitesimálním počtu pracoval s nekonečně malou veličinou,
v jiném kontextu se s aktuálním nekonečnem nesmířil. Totiž při paradoxu reflexivity20. Leibniz uvádí příklad jednoznačného přiřazení strany obdélníku a jeho úhlopříčky, ačkoli je strana bezpochyby kratší. Leibniz proto odmítá vyjádření nekonečna
nějakou číselnou hodnotou. Taková číselná hodnota by označovala počet všech bodů
na jakékoli úsečce, ačkoli jsou úsečky různě dlouhé. A to by bylo v rozporu s Eukleidovým axiomem „Celek je větší než část" [78].
Novověká matematika tedy (až na výjimky) aktuální nekonečno nepřijala. Díky
podivnostem, ke kterým by jeho přijetí vedlo, to ani zprvu nebylo možné. Přijetí
aktuálního nekonečna vyžadovalo zcela nový pohled, který byl spojen s odmítnutím
některého z Eukleidových axiomů. K takovému pohledu se odhodlal až Bernard
Bolzano a po něm George Cantor. Na jimi vytyčenou cestu se pak vydali i další
matematikové, i když zprvu s neskrývanými obavami.

2.3

Matematika teorie množin

Teorie množin byla od počátku svými tvůrci budována jako nástroj pro zkoumání
aktuálního nekonečna. Zřejmě i proto měla zprvu tolik odpůrců. Ještě v devatenáctém století bylo aktuální nekonečno oficiálně odmítáno. Dobře známý je postoj v té době jednoho z nejvlivnějších matematiků C. F. Gausse (1777-1855):
„... především protestuji proti používání nekonečné veličiny jako něčeho ukončeného, což je v matematice nepřípustné. Nekonečno nelze chápat doslovně, když
vlastně jde o limitu... Soudím, že s nekonečnem nelze zacházet tak, jako kdyby
bylo ukončené." ([88], s. 238).
Bernard Bolzano (1781-1848) však problematice aktuálního nekonečna přistoupil
zcela nově. Jednak přijal nekonečno v jeho aktuální podobě a dokonce podal důkaz
existence aktuálně nekonečné množiny21. Definoval nekonečné množství jako takové,
„které má samo takovou povahu, že každá konečná množina jednotek téhož druhu
představuje jeho část" [8]. To, co bylo doposud bráno jako hlavní argument pro
20

Vzájemně jednoznačné zobrazení nekonečné množiny na vlastní podmnožinu.
Ovšem tím, kdo zaručuje existenci aktuálně nekonečné množiny je Bůh. Podrobněji v Prvních
rozpravách o teorii množin s náz;vem Podivuhodný květ českého baroka [88].
21
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odmítnutí aktuálního nekonečna, totiž paradox reflexivity22, vzal Bolzano za hlavní
charakteristiku nekonečné množiny23. Vzájemně jednoznačné zobrazení nekonečné
množiny na svou vlastní podmnožinu nechápe jako spor, ale ukazuje na různé podoby
jevu velikosti, které se ukazují na nekonečných množinách:
...vzájemný vztah [vzájemně jednoznačné zobrazení], který jsme nalezli u porovnávaných množin,... stačí ovšem za všech okolností k tomu,
abychom je mohli prohlásit za zcela rovné i z hlediska množství jejich
prvků, jsou-li tyto množiny konečné... To vzbuzuje zdání, že by tak tomu
mělo být i když jsou místo konečných množin množiny nekonečné.
Tak se to zdá, pravím; avšak při bližší povaze se ukazuje, že tomu tak
vůbec nemusí být, neboť důvod proč tomu tak u všech konečných množin
je, spočívá v jejich konečnosti, a tedy odpadá u množin nekonečných. ([8],
§22)

Jaký z Eukleidových axiomů tedy Bolzano zavrhl při porovnávání nekonečných
množin? Zřejmě „Co se navzájem kryje, rovno jest". Naopak jedním z pilířů jeho
teorie zůstal axiom „Celek je větší než část." To můžeme nahlédnout i z jeho vysvětlení, že může existovat více nekonečen. „Uvádí příklad dvou polopřímek ze dvou
různých bodů A a B, které leží na stejné přímce a které běží na stejnou stranu, a
tvrdí že jedna z nich je větší o úsek AB. Přímka, na níž polopřímky leží, je opět
větší a to o veličinu, která je nekonečná, než obě polopřímky." ([78], s. 24).
Bolzano, stejně jako novověká matematika, totiž přijímal Eudoxův výklad velikosti, který oproti Pythagorejskému výkladu upřednostňujícím jev čísla, vystavuje
jev velikosti na základě délky úsečky. Když se tedy snažil doplnit strukturu čísel o nekonečné množství, konstruoval nekonečně velké veličiny, které měly být ústrojným
prodloužením reálných čísel. To se mu však nepodařilo.
Pro nás je podstatné pozastavit se ještě u toho, jak Bolzano rozuměl kontinuu.
Jeho pozornost byla zaměřena na kontinua geometrická, speciálně na přímku. Bolzano učinil rozhodný krok, když vlastně ztotožnil body na přímce s reálnými čísly.
Rozšířil reálná čísla o taková, která si doposud nikdo neuměl představit (jako limity
jistých posloupností, ale také body, v nichž nejroztodivnější funkce nabývají nulové
hodnoty (viz Bolzano-Cauchyova věta). Tento obor objektů - reálných čísel, jejichž
samostatná existence byla obecně přijímána, byla vzorem pro jednotky, z nichž se
skládá kontinuum. Bolzano vyložil množství bodů ležících na nějakém kontinuu jako
aktuálně nekonečné.
množina . . . bodů . . . je nekonečná. Dokonce již sama ... množina prosto22

Doposud chápaný nikoli jako paradox, ale jako spor.
Bolzano rozumí množině jako souhrnu prvků, jejichž uspořádání je lhostejné, a jež jsou chápány
jako jednotky téhož druhu [78].
23
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rových bodů mezi dvěma jakkoli blízkými prostorovými body je nekonečná... ([8], §17)
Body jsou jednoduchými částmi prostoru, nemají tedy žádná ohraničení,
žádnou pravou a levou stranu... ([8], §38)
Ovšem ačkoli Bolzano vykládá kontinuum složené z nekonečně mnoha bodů,
neříká, že by dvě různě dlouhé úsečky měly mít stejný počet bodů. Naopak, počet
bodů úsečky by měl být úměrný její délce. Tedy dvojnásobná úsečka by měla obsahovat dvakrát více bodů. A tak by to mělo platit i o dalších podobných útvarech. Odmítá příklad, kdy lze vzájemně jednoznačně na sebe zobrazit body na dvou
soustředných kružnicích o různých poloměrech proložením polopřímek s počátkem
v jejich středu. (Vzpomeňme, že to uměl Bolzano u mnoha nekonečných množin a
přesto je neztotožňoval ve velikosti co do množství jejich bodů. Je to další příklad
toho, že respektoval Eukleidův axiom „Celek je větší než část" oproti „Co se navzájem kryje, rovno jest".) To by totiž znamenalo, že stejný počet bodů by měly nejen
všechny úsečky, ale vůbec všechny křivky, které si nejsou podobné [78].
Dále Bolzano vysvětluje povahu nekonečnosti přímky:
Přímce, která sahá v obou směrech do nekonečna, musíme připsat nekonečnou délku a nekonečnou množinu bodů, která je nekonečněkrát větší
než množina bodů [na libovolné úsečce].
. . . přímka na obě strany neomezená nemá žádný střed... ([8], §49)
A podobně se staví i k analogickým částem roviny a prostoru. Bolzano se zhostil aktuálního nekonečna velmi odvážně. Zárukou pro jeho existenci byl Bůh a Ten
také zaručil, že nekonečno má své pevně dané „místo", i když je pro člověka nedosažitelné. Tím, že Bolzano ztotožnil přímku s reálnými čísly, dal podnět k zaplnění
doposud prázdného geometrického prostoru. K tomuto novému pohledu na geometrické objekty jako množiny bodů ale došlo později.
Bolzano pracoval v ústraní. Jeho práce nebyla všeobecně známa a nebylo nikoho, kdo by na něj navazoval. Paradoxy nekonečna dokončil nedlouho před svou
smrtí a vydány byly až po jeho smrti. Jeho myšlenky tak zůstaly na dlouhou dobu
nedoceněné a Cantorova teorie množin vyšla jiným směrem.
Za zakladatele teorie množin je právem považován německý matematik a filozof
Georg Cantor (1845-1918). Cantor začal budovat své veledílo o aktuálně nekonečných množinách v době, kdy bylo ve vědě akceptováno stále jen nekonečno potenciální. Téměř všechny matematické kapacity tehdejší doby veřejně aktuální nekonečno
zavrhovaly. Všeobecná nálada tedy aktuálnímu nekonečnu nakloněna nebyla. Přesto
Cantor vybudoval teorii množin zkoumající transfinitní čísla, kde kritériem „velikosti" je existence vzájemně jednoznačného zobrazení.
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Cantor rozlišoval dva druhy nekonečna. Jde o nekonečno nevlastní a nekonečno
vlastní, tedy aktuální. O nekonečnu nevlastním hovořil v případě, že nějaká veličina
roste nade všechny meze, popřípadě klesá k libovolně malým, ale vždy je konečná.
Naopak vlastní nekonečno je plně definovatelně, jsou jimi nekonečná čísla (označující
mohutnost a ordinalitu nekonečných množin), tedy taková čísla, která jsou větší než
všechna konečná [78].
Cantor byl přesvědčen, že potenciální nekonečno je jen pomocný pojem
a ukazuje se jen na podkladě aktuálního, bez něj nemůže existovat a
ani býti myšleno. Jeho realita je jen odrazem absolutního nekonečna, na
které poukazuje. Právě proto mu dali scholastici přívlastek synkategorematické [pojmově připojené, spolu definované]. ([78], s. 77)
Podrobil aktuální nekonečno také podrobnému filozofickému zkoumání. Rozlišil
tři projevy aktuálního nekonečna: nekonečno v Bohu, které se projevuje v dokonalém nezávislém bytí mimo svět, nazývá se absolutní a zabývá se jím spekulativní
teologie; nekonečno ve vnímatelných věcech ve stvořené přírodě, tím může být nekonečné množství jsoucen ve vesmíru nebo na Zemi a také množství Leibnizových
monád, z nichž se skládají fyzická tělesa; a transfinitní nekonečno zachytitelné v lidském myšlení ve formě transfinitních čísel - právě tímto nekonečnem se má zabývat
matematika a metafyzika. Podstatný rozdíl mezi prvním a posledním projevem nekonečna je v tom, že nekonečno transfinitní je možné dále zvětšovat na rozdíl od
nekonečna absolutního [78].
Cantor si kladl za cíl vytvořit ucelenou teorii o nekonečných množinách. Nástrojem pro jejich porovnávání se stalo vzájemně jednoznačné zobrazení. Pokud existuje
vzájemně jednoznačné zobrazení množiny A na množinu B, pak jsou tyto množiny
ekvivalentní, tj. mají stejnou mohutnost a je jim přiřazeno jediné kardinální číslo.
To se může stát i v případě vlastní podmnožiny nějaké nekonečné množiny, jak jsme
viděli v příkladech uváděných Galileim, Leibnizem nebo Bolzanem. Cantor tedy
ve své teorii přijal Eukleidův axiom „Co se navzájem kryje, rovno jest" a odvrhnul
axiom „Celek je větší než část". Díky tomu, že Cantor objevil nespočetnost množiny
reálných čísel, měl důkaz o existenci dvou různých nekonečen. Ukázalo se tedy být
účelné označit mohutnosti množin novými - nekonečnými, neboli transfinitními kardinálními čísly. Při bádání o uspořádaných strukturách mohl Cantor zavést druhý
typ transfinitních čísel - čísla ordinální. Na těchto číslech pak zavedl operace sčítání a násobení a zavedl pravidla, podle nichž získáváme další a další ordinální i
kardinální čísla. Pracoval tak s transfinitními čísly tak jistě a pevně, jako by byla
konečná (a ona v jistém smyslu konečná jsou, jsou totiž daná, neměnná, stejně jako
čísla reálná).
Podrobně také řešil problém kontinua. Již na počátku své vědecké práce popsal
ztotožnění přímky a reálných čísel. Kontinuem tedy pro něj je n-rozměrný prostor
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kde označuje reálná čísla. To, zda je kontinuum dělitelné a jakou povahu mají
objekty, z nichž se skládá, je tedy pro Cantora bezpředmětnou otázkou. Spory, které
se až doposud kolem výkladů kontinua vedly, vidí v tom, že nebylo řádně definováno.
Kontinuem Cantor nazval jistou podmnožinu prostoru 5Rn, jejíž všechny body jsou
hromadné a která je souvislá24.
Ve své práci Cantor rozřešil mnoho zásadních problémů, které pak ovlivnily nejen
teorii množin, ale i jiné obory matematiky. On sám se ale několikrát během své
práce dostal do situace, kdy ho intuice vedla špatným směrem. Podrobně o tom píši
v kapitole III. 1.2, kde se hovoří o smyčce. Bylo to nejprve tehdy, kdy chtěl dokázat,
že reálná čísla lze očíslovat čísly přirozenými. Předpokládal tedy, že mají stejnou
mohutnost. Až po několika letech snažení, změnil tvrzení v opačné a to následně
dokázal.
Cantor totiž původně nechtěl dokázat, že očíslování všech reálných čísel
přirozenými čísly není možné, ale naopak chtěl takové očíslování nalézt.
Jeho podvědomí si to totiž z důvodů obtížně vysvětlitelných přálo. Chytilo ho tak do smyčky, která mu nedovolovala odvrátit zrak od úvah, které
prováděl, i když k cíli nevedly. Tato smyčka ho škrtila několik roků, než
ho z ní nevinná Dedekindova poznámka vysvobodila. ([88], s. 259)
Do podobné situace se dostal i tehdy, když se snažil dokázat, že množina bodů na
přímce nemá stejnou mohutnost jako množina bodů ležících v rovině. Bylo by přece
přirozené, kdyby vícedimenzionální prostor měl také větší mohutnost. Po mnoha
nezdařených pokusech se Cantor obrátil k opačné možnosti. I když na dlouhou dobu
uvízl ve smyčce, zkušenost s přepočítáváním takových množin mu pomohla při objevu ordinálních čísel.
Jak již bylo řečeno, Cantorova teorie množin měla od počátku mnoho odpůrců
v čele s Leopoldem Kroneckerem (1823-1891)25. Kronecker vedl proti Cantorovi boj,
a to nejen na poli vědeckém. Proč si ale teorie množin vysloužila takový odpor?
[Kronecker] Byl sice první, avšak ani zdaleka ne poslední z těch, kteří
vůči Cantorově teorii cítili vnitřní nutkavý odpor, vycházející odněkud
z jejich nevědomí, a nebyl jediný, kdo ho lidsky nezvládl. ([88], s. 273)
Tehdejší matematická veřejnost chtěla znát smysl Cantorových transfinitních čísel. A poprávu se současní studenti matematiky ptají stejně. Cantor nespatřoval
smysl aktuálně nekonečných množin v jejich užitečnosti pro matematiku. On nahlížel
24

Definice zmíněných pojmů nejsou podstatné pro tuto práci; lze je najít v příslušné odborné

literatuře.
25
Kronecker byl mimo jiné také zastáncem konstruktivních důkazů, kterých v Cantorově práci
bylo jen poskrovnu.
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do sensoria Dei26 a prostřednictvím nekonečných množin ho poznával. Užitečnost,
po které volali Kronecker a další, se ukázala teprve později.
Vývoj porozumění nekonečnu neutichl se vznikem teorie množin. I nadále matematikové a filozofové diskutují o jeho přijetí a jeho výkladu. Objevily se proudy, které
se od množinového pojetí matematiky odvrátily, jako je intuicionismus. Jeho filozofii lze vyjádřit dvěma zásadami: návratem k potenciálnímu nekonečnu a k oborům
objektů (nikoli množinám); a klasickou uskutečnitelností, tj. uskutečňovatelem objektů daného oboru je nadčlověk (tedy Zeus). Rozpracována je také tzv. Alternativní
teorie množin, jejímiž klíčovými pojmy jsou přirozené nekonečno a obzor. Avšak pro
cíl této práce mohu putování po historii jevu nekonečna ukončit právě zde, neboť
hlavní proud matematiky, a tím i matematika vyučovaná na školách, stojí na základech teorie množin.
Zastavme se ještě na závěr tohoto oddílu u změn, které se odehrály v geometrickém prostoru. Vlivem nového přístupu teorie množin se také zásadně změnil pohled
na geometrické objekty a celý geometrický prostor. Ve spojení s objevem analytické
geometrie, kterou jako první rozpracoval Descartes (1596-1650). V díle Géométňe
(1637) využil algebraické postupy k řešení geometrických problémů, i když ještě
nepoužil souřadnice. Ty, jako takové, zavedl až Leibniz.
Za pomoci teorie množin bylo tak možné přímku chápat jako množinu bodů, ze
kterých se tato přímka skládá. Najednou se geometrický prostor zaplnil nejrůznějšími
objekty, které byly doposud nemyslitelné, z nichž úsečka bez koncových bodů nebo
kruh bez hraniční kružnice jsou ty nejjednodušší. Koncem 19. století se pak zrodilo
nové odvětví geometrie - topologie. Ta se dívá na roztodivné množiny bodů jako na
geometrické objekty a především tak vnímá i doplňky ke geometrickým objektům.
Zdálo by se, že geometrie, kterou dnes vyučujeme na našich školách, alespoň základních, odpovídá vývojově právě Eukleidovu pojetí. Ovšem ačkoli pracujeme
stále v Eukleidově geometrii, neboť je vytvořena na jeho pěti postulátech,
naše pojetí je značně ovlivněno pozdějším vývojem, především myšlenkami teorie množin. Často i když čteme samotného Eukleida, obsah jeho
slov si vykládáme prostřednictvím teorie množin. Tento obrovský krok, který
lidstvo započalo již v době Galilea, dokončil David Hilbert (1862-1943). Ve své knize
Gmndlagen der Geometrie (1899) provedl axiomatickou výstavbu geometrie a mimo
jiné vyslovil axiom úplnosti pro body, přímky a roviny. Od této chvíle byl geometrický prostor a priori vyplněn všemi body, všemi přímkami a všemi rovinami (tedy i
jejich částmi). Geometr od této chvíle nevytváří geometrické útvary, ale pouze si je,
jejich vlastnosti a vztahy „uvědomuje".
Tak například tvrzení „ke každým dvěma různým bodům existuje právě
jedna přímka, která jimi prochází" nyní neznamená, že takovou přímku
26

Tento pojem zavedl I. Newton a znovu použil B. Bolzano; mohli bychom ho přeložit jako
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lze vytvořit; není to úloha, jíž se musí umět zhostit každý, kdo chce
geometrii provozovat. Taková přímka ve studovaném společenství matematických objektů je, vždy v něm byla a vždy v něm bude; její bytí
je strnulé a nečasové. Objekty náležející do tohoto společenství nevytváříme; pouze si vypravujeme o těch, které tam jsou, lhostejno zda
některé z nich jsme či nejsme schopni zahlédnout. ([88], s. 406)
Hilberta nezajímalo, co jsou body a přímky, ale vztahy, ve kterých se nacházejí.
Hilbert pracuje s geometrickými objekty jako s čistě abstraktními. Toto formální
pojetí přetrvalo v euklidovské geometrii dodnes.
. . . axiomy v tomto Hilbertově pojetí toho nemají příliš mnoho společného s axiomy a postuláty uvedenými v Eukleidových Základech. Nejsou
to pokyny k evidencím, či obecná pravidla bezprostředního důsledku, ani
úlohy prvotné; jsou to tvrzení, která nedokazujeme. ([88], s. 407)
Dalo by se tedy říci, že se tím završila tisíciletá snaha antické vědy po učení
o strnulé neměnné ideální kráse. Takový je totiž náš geometrický prostor.

3

Hlavní p r a m e n y epistemologických překážek

Na závěr této kapitoly je vhodné shrnout hlavní jevy, které, jak se zdá, ovlivňují
výskyt epistemologických překážek pojmu nekonečno zcela obecně. Nyní tedy nepůjde o konkrétní historický vývoj některého z atributů nekonečna nebo samotného
porozumění nekonečnu, ale spíše o celkový pohled a východiska, která vývoj konkrétních pojmů doprovází a podmiňuje.

3.1

Pojetí existence

Již od počátku antické filozofie byla nastolována otázka o povaze existence jevů, a to
v nejširším slova smyslu. Stejně tak dnes, abychom si vůbec rozuměli, je vhodné se
domluvit, jak chápeme existenci například nějakého geometrického objektu. Avšak
explicitně se tak většinou neděje. Předpokládá se nějak samosebou, že přijmeme
takové stanovisko, jaké zaujala objektivní novověká evropská věda. Avšak každý
žák, speciálně v průběhu svého vývoje, chápe existenci objektů zkoumaných vědou
různě. Otázkou tedy je, jakou modalitu bytí těmto jevům žák přisuzuje. Přitom případné poopravení těchto žákových názorů patří mezi významné cíle celého učebního
procesu.
O modalitách bytí zde uvádím v plném znění scholion z pátého oddílu první
kapitoly práce Petra Vopěnky Pojednání o jevech povstávajících na množstvích.
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Ačkoli jevem je cokoliv, co se ukazuje tak, že na to můžeme ukázat jako
na „to" (neřkuli dát tomu jméno), a co se nějak (jakkoliv) jeví a dává tak
své bytí najevo, není bytí všech jevů stejné. Jinými slovy, bytí má mnoho
rozmanitých modalit. Tak například modalitou bytí stolu, na němž píši,
auta jedoucího pod mým oknem, jablka na mém stole, je bytí postižitelné
tělesnými smysly; ve všech třech uvedených příkladech hmatem a zrakem,
v případě auta též sluchem a někdy i čichem, v případě jablka též chutí.
Avšak nejen takovéto věci, ale též úmysl, představa, myšlenka, nějaký
vztah mezi lidmi a podobně jsou jevy, přičemž bytí každého z nich má
svou svéráznou modalitu. I vodník nějak je, totiž jako pohádková bytost.
O některých dvou modalitách bytí lze říci, že jedna je vyšší (nebo též
hodnotnější) než druhá, jiné dvě jsou obtížně porovnatelné. Modality
bytí lze tedy vykládat tak, že tvoří jakousi pyramidu. U jejího vrcholu
jsou ty, které vysoce ceníme; například bytí živého člověka, ale i zvířete,
kvetoucí květiny, i když ony mohou být všelijak odstupňovány a jejich
hodnoty posuzovány z různých úhlů. Na úpatí této pyramidy pak leží
takové modality bytí, které nezřídka vyvolávají rozpaky, zda je lze za
bytí vůbec považovat.
Rovněž můj stůl, který se rozbil a byl spálen, stále ještě nějak je; totiž
tak, že byl. Jeho bytí již není bytím v uskutečnění, ale pouze bytím
v myšlení, popřípadě v mé představě; hodnota modality jeho bytí se
snížila.
Některé modality bytí (především bytí postižitelné tělesnými smysly)
mají tedy vedle své hlavní modality, jíž je bytí v uskutečnění, ještě dvě
příbuzné nižší modality: odsunutí příslušné modality do minulosti a její
otevření v možné budoucnosti.
Některé jevy již samy modalitu svého bytí ukazují, jiné nabízejí modalitu
vyšší (popřípadě nižší) než jim jsme ochotni přiznat.
Volné, leč účelné zacházení s modalitami bytí různých jevů bývá užitečné.
Tak například něčemu přisoudíme modalitu bytí jen proto, abychom sporem dokázali, že ji mít nemůže, nebo jen proto, že chceme, aby to tak
bylo, i kclyž to tak není - to když nějaké dítě chceme odvrátit od nějakého
nebezpečí, ale také třeba jen někoho, nebo dokonce sama sebe obelhat.
([89], s. 31)
Evropská věda vyrostlá z antické filozofie a matematiky volí podle vzoru antické
geometrie za hlavní nástroj zkoumání reálného světa ideální, ostrý a strnulý svět
podložený pod světem reálným. Tento ideální svět je pak vlastním předmětem jejího zkoumání, kdežto svět reálný je místem, na něž věda více či méně zdařile přenáší
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poznatky získané v pod ním podloženém světě ideálním. Bytí nějakého objektu reálného světa má tedy jinou modalitu než bytí ideálního objektu pod něj podloženého.
Modalita bytí ideálních objektů, jmenovitě objektů čisté geometrie, bývá vykládána
dvojím způsobem. Při platónském pojetí geometrie považujeme bytí těchto objektů
za trvalé (nečasové), existují nezávisle na tom, zdaje někdo nazírá. Při eukleidovskoaristotelovském pojetí geometrie jsou tyto objekty vykládány jako abstrakce z objektů reálných. Abstrahovat znamená odlučovat. Geometrická úsečka je odloučena
(abstrahována) z úsečky nakreslené. Bytí těchto ideálních (abstraktních) objektů je
tedy vázáno na bytí objektů reálných a není trvalé. Přesto je jejich existence objektivní, to znamená nezávislá na tom, kdo je vytváří. Platónské pojetí v matematice
začalo převládat od začátku dvacátého století. Například přímku vykládáme jako
množinu bodů na ní ležících a ne jako kontinuum nerozložitelné na jednotlivé body.
Jednotlivé body lze pochopitelně na přímku umísťovat a podobně.
Možné je to, co někdo dovede uskutečnit. Také možnost má různé modality v závislosti na povaze uskutečňovatele. Jednotliví lidé toho moc uskutečnit nedovedou,
nehledě na to, že jejich schopnosti jsou různé. Jinými slovy, lidské modality (to
znamená jednotlivých lidí) jsou různé a jejich povaha je subjektivní.
Ani v geometrickém světě (pojatém eukleidovsko-aristotelovsky) člověk nedovede
prodloužit úsečku tak daleko, jak by si přál - a navíc tak, aby prodlužování a vůbec
uskutečňování různých objektů mělo objektivní povahu. Proto v antické geometrii
a vůbec v matematice až do konce devatenáctého století, si matematici začali přivlastňovat schopnosti olympských bohů. Zeus dovede prodloužit úsečku tak daleko,
jak si zamane a podobně.
Zásadní obrat nastal spolu se zavedením aktuálně nekonečných množin, kdy se
uskutečňovatelem různých objektů, jmenovitě množin, stal křesťanský Bůh. Ten dovede prodloužit úsečku až do nekonečna, neboli vytvořit přímku stejně jako množinu
přirozených či reálných čísel a podobně. Jeho schopnosti si dnes matematici přivlastňují.
Různost modalit bytí reálných či ideálních objektů, stejně jako různost modalit možností ideálních objektů v závislosti na jejich uskutečňovateli, je třeba brát
v úvahu při učebním procesu. Děti na počátku učebního procesu přistupují k jevům naprosto subjektivně. Přisuzují existenci těm objektům, které mohou evidovat
tělesnými smysly, a to bezprostředně. Například zeptáme-li se dítěte, zda nějaká
daná úsečka AB má střed, odpoví že ne, dokud není tento střed sestrojen. Tedy teď
úsečka střed nemá, ale za chvíli by ho mohla mít. Aby ho měla, buď musí být již
sestrojen a nebo ho musí (fyzicky) dítě sestrojit. Tuto potřebu vykonání nazývám
principem tvůrce. Popsaná situace nás však upozorňuje ještě na jeden fakt, totiž že
dítě rozumí bodu jako oné čárce na obrazu úsečky, popřípadě přímce či úsečce jako
jejímu obrázku. Mluvíme tak obecně o záměně objektu s jeho modelem. Oba tyto
jevy budou podrobně komentovány v experimentální části práce a v závěru.
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V dalším stádiu jedinec na stejnou otázku už odpovídá, že úsečka střed má, ale
další body nevidí, popřípadě jich vidí jen nějaký malý počet, zopakuje-li v myšlení
konstrukci středu. Mohli bychom mluvit o zeslabeném principu tvůrce. Jedinec totiž stále potřebuje vědět, jak se daný objekt vytvoří. Avšak už nemusí být oním
tvůrcem, dokonce ani nemusí být objekt fyzicky sestrojen. Stačí, když je mu znám
postup konstrukce. Pro takového jedince nemůže být na úsečce nekonečně mnoho
bodů, neboť neexistuje postup, jakým by byly sestrojeny. Odpověď takového dítěte
lze pak charakterizovat vyjádřením: Na úsečce bude tolik bodů, kolik se jich tam
vejde. V jeho představě totiž probíhá proces konstrukce těchto bodů. Tento způsob uvažování lze přirovnat k uvažování Eukleidovu. Ten samozřejmě nepovažuje
úsečku za množinu bodů. Body jsou pro něj buď ty, které jsou významné (krajní
body úsečky, vrcholy čtverce) nebo ty, které konstruuje. Zásadní rozdíl je ale v tom,
že zde body nekonstruuje člověk, ale nadčlověk. To souvisí s posouváním obzoru
našeho pohledu, o čemž bude pojednávat jeden z následujících paragrafů.
V dalším stádiu se tedy role uskutečňovatele posouvá s tím, jak je posouván náš
obzor. Obzorem se zabývá následující paragraf.

3.2

Obzor

Jak bylo řečeno, matematika, jako vědní obor, pracuje již od starověku jen s nekonečnem klasickým, tj. jasně vymezeným a nezávislým na jedinci. Oproti tomu
přirozené nekonečno je jev subjektivní. Jedinci se může nějaká množina nebo objekt
jevit nekonečným (tedy přirozeně nekonečným), jestliže se táhne až k jeho (jedincovu) obzoru. Obzor je také pojem subjektivní - je to hranice našeho pohledu, ať už
smyslového nebo „prodlouženého znalostmi" a zároveň mez rozdělující „viditelnou
část světa od neviditelné". Překročíme-li nějaký obzor, znamená to, že rozšíříme
viditelnou část, a to, co se předtím jevilo jako nekonečné, se už nekonečným nejeví.
Uvědomíme-li si přítomnost obzorů a možnost jejich překračování - nalezneme-li
onen společný princip překonávání našich obzorů, objevíme klasické nekonečno. Tak
k němu přistupoval Eukleidés, když požadoval, aby jakákoli úsečka byla prodloužitelná tak, jak potřebujeme, nebo když formuloval tvrzení o množství prvočísel slovy
„Prvočísel je více než jakékoli dané množství". Vyslovil tak požadavek, že jakýkoli
obzor může být překročen. Ten, kdo uměl jakýkoli obzor překročit, byl Zeus. Je
zřejmé, že se v tomto případě jedná o nekonečno potenciální - neříká se totiž, že
jsou již všechny obzory prolomeny. Takový přístup se objevuje až v teologických
úvahách středověku a do matematiky definitivně proniká aktuální (klasické) nekonečno až s teorií množin díky Bolzanovi, Cantorovi a jejich pokračovatelům. Oproti
tomu v případě přirozeného nekonečna se setkáváme spíše s jeho podobou aktuální,
protože množiny, které se táhnou až za naše obzory, již existují. S potenciálním přirozeným nekonečnem se můžeme setkat např. v situaci nějaké posloupnosti objektů,
které v určité nejasné oblasti mění svou podstatu.
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Poznamenejme ještě, že s obzorem se setkáváme ve dvou podobách. Jednak při
pohledu do dálky, kdy se nám velmi početná množina může jevit jako nekonečná,
a dále při pohledu do hloubky, kdy se nám může zdát nějaká množina nekonečná
proto, že její prvky jsou neuchopitelné, nerozlišitelné.
Právě vnímání obzoru, jeho posouvání a překračování hraje ve vývoji podstatnou
roli. Předpokládám, že v různých podobách se (mnohdy skrytá) znalost přirozeného
nekonečna bude objevovat jako překážka při utváření znalostí o klasickém nekonečnu, a to jak v potenciální podobě, tak v aktuální. Potenciální vnímání nekonečna
se stává překážkou v okamžiku, kdy je jedinec novým kontextem nucen aktualizovat
potenciální přístup k nekonečnu. V tuto chvíli by měl úplně zrušit obzor, který je
přirozeným projevem potenciálního přístupu. On to ale neudělá a přesune jej do
jakéhosi „nevlastního bodu", kde s ním již nelze posouvat.

3.3

Porozumění konečnu

Je na místě očekávat, že znalosti o konečnu, tj. o konečných geometrických objektech
a o konečných množinách, jsou překážkou pro znalosti o jednotlivých atributech
nekonečna27. Evidentní je to u platnosti Eukleidova axiomu „Celek je větší než
část", o jehož platnosti na konečných objektech máme bezpočet zkušeností. Není
proto překvapivé, že bylo v historii tolikrát komentováno, že u nekonečných množin
zachování tohoto pravidla neplatí a proto nekonečné množiny nejsou možné.
Podobně nebylo nerozumné očekávat, že suma nekonečně mnoha kladných veličin
musí růst nade všechny meze. Popřípadě, že spojením bezrozměrných bodů nelze
vytvořit množinu, která má nenulovou míru. Dobře uspořádaná konečná množina
má maximum a minimum a proto jakákoli množina by maximum a minimum měla
mít.
Jednoznačně tedy očekáváme, že zkušenosti nabyté manipulací s konečnými objekty (ať už matematickými nebo z běžného života) mají obecnou platnost. Proto
bylo jejich nesplnění v historii vykládáno jako spor a tudíž bylo důvodem k zavržení
aktuálního nekonečna.

3.4

Diskrétnost versus kontinuum

Obrat ve výkladu a manipulaci například s přímkami či úsečkami jako množinami
bodů mohl přirozeně nastat až po nástupu teorie množin na konci 19. století. Do té
doby podle Aristotela platilo, že kontinuum nelze rozbít na body, pak už by to totiž
nebylo kontinuum, ale hromada bodů na sebe nijak neodkazujících.
O povaze kontinuua se vedly diskuse již od dob předsokratovských filozofů. Zdá
se, že byly ukončeny až ztotožněním přímky a reálných čísel a definicí, kterou vyslovil
Georg Cantor.
27

0 atributech nekonečna podrobněji v kapitole 3 Metodologie.
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Na základě Zěnónových ideí byla formulována teorie atomů. Ty měly být dále
nedělitelné ale konečné velikosti. Uspořádání atomů také koresponduje s představou
diskrétní množiny, kdy každý prvek má svého následovníka. Zkušenosti s diskrétním uspořádáním představují také velmi osvědčenou znalost, kterou máme tendenci
přenášet do jiných kontextů. Studenti pak mohou očekávat, že každý bod má svého
souseda, resp. že každé reálné číslo má následovníka.

Kapitola III
Teoretická východiska a
metodologie
V této kapitole nejprve předložím teoretická východiska svého výzkumu mezi která
patří jednak existující studie a jednak teorie epistemologických překážek, abych na
jejich základech mohla konstruovat otázky experimentu a ustanovit metodologii výzkumu.

1

Teoretická východiska

V posledních více jak třiceti letech byla otázka učení a výuky témat souvisejících
s nekonečnem, popřípadě otázka porozumění nekonečnu samotnému, v centru zájmu
mnoha výzkumníků didaktiky matematiky. 1 Panuje všeobecná shoda, že nekonečno
je zásadním pojmem poznávacího procesu a že zasluhuje hlubší analýzu v rámci
kognitivní psychologie [22].
Uveřejněné práce by se daly rozdělit do čtyř hlavních (nikoli disjunktních) oblastí
zájmu. Jde jednak o práce zabývající se mohutností množin, nejčastěji číselných,
které upozorňují na nekonzistentní odpovědi studentů (mezi jinými [76], [79], [33],
[80]). Například [75] upozorňují na nepřesnosti a protichůdné představy studentů,
které jsou důsledkem přenášením zkušeností z konečná na nekonečné. Fischbein,
Tirosh a Hess ukázali, že studenti uvažují o nekonečnu spíše jako o nekončícím ději
[22].

Druhou zkoumanou oblastí je porozumění studentů limitním procesům a pojmům
souvisejícím s infinitesimálním kalkulem. Mezi tradiční práce patří [41], [70], [73].
Ve své studii Monaghan ukazuje, že obvyklé vyjádření „pokračuje do2nekonečna"
studenti používají spíše pro vyjádření pokračování procesu, a nemají nutně na mysli
1

Pro ucelený přehled je možné nahlédnout do dvojčísla 2-3 48. ročníku časopisu Educational
Studies in Mathematics, které bylo celé věnováno nekonečnu a ze kterého mnohokrát cituji.
2
Zde by bylo možná na místě užít výraz „donekonečna", který v češtině lépe vystihuje myšlenku.
V angličtině Monaghan uvádí „going towards infinity".
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nějaký objekt, který by bylo možné vykládat jako aktuálně nekonečný. Marx uvádí,
že limitní proces je vlastně pro studenty zprostředkovatelem mezi konečným a nekonečným [40].
Třetí oblast je charakteristická studiem vztahu potenciálního a aktuálního pojetí nekonečna. Autoři se vesměs shodují, že historický vývoj aktuálního pojetí byl
neobyčejně pomalý a mnohdy vyvolával spory, ne-li paradoxy. Proto také poznávací
proces vyžaduje kognitivní zralost jedince a propracovanou metodiku výuky [42],
[81], [17],
Poslední pomyslnou oblastí zájmu didaktiků a psychologů jsou obecné mechanismy podílející se na utváření pojmu nekonečno. Tall [74] upozorňuje, že neexistuje
jediné (správné) pojetí nekonečna. Existují vedle sebe, a to jak v mysli jedince,
tak v teorii matematiky jako takové (např. Cantorovo nekonečno kardinálů a teorie
nekonečně malých). Popisuje pojmy přirozeného a formálního nekonečna:
... natural concepts of infinity, developed from experiences in the finite world,
and formal concepts if infinity, built from formal definitions nad deductions.
Initial natural concepts often involve conflicting ideas, however, by building
from different formal definitions, different formal notions of infinity can be
constructed, each consistent in itself. ... Natural thinking is appropriate for
thought experiments that suggest possible theorems; formal thinking is appropriate for establishing formal proofs. Individuals may prefer one approach
or the other, or use each method as appropriate.3 ([74], s. 235)
Mnoho prací konstatuje, že studenti promítají do pojmu nekonečno své zkušenosti z běžného života. Vytvářejí si tak modely pojmu mimo školní výuku [36].
Fischbein [23] vysvětluje, že takto nabyté zkušenosti pak vytvářejí tzv. tiché modely4. Ty nejsou vědomě kontrolovány a mohou později způsobit špatné interpretace
a rozpory.
When we have to deal with concepts which axe highly abstract or very complex, our reasoning tends to replace them by [mental models]... Sometimes,
mental models are used intentionally, consciously, but sometimes we are not
aware of their presence and/or of their impact. These are tacit models... The
model brings with it also properties which are not relevant for the original.
3

. . . přirozená pojetí nekonečna utvářená na základě zkušeností z konečného světa a formální
pojetí nekonečna vycházející z formálních definic a dedukcí. Počáteční přirozená pojetí s sebou
často nesou konfliktní představy, a to i přes to, že byly konstruovány na základě různých formálních definic, mohou být totiž konstruovány různé formální pojmy nekonečna, každý vnitřně
bezesporný. . . . Přirozené uvažování je vhodné pro myšlenkové pokusy, kdy objevujeme nová tvrzení; formální myšlení je užitečné při formálním dokazování. Jedinec může upřednostňovat jeden
z těchto přístupů, nebo používat podle účelnosti oba. (vlastní překlad)
4

tacit models
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Tacit models, being uncontrolled consciously, may lead to distorted interpretations and conclusions.
. . . T h e main models t h a t we considered were small spots for points, finite
strips for lines, space properties for the interpretation and the measure of
time (especially with reference to Zeno's paradoxes). 5 ([23], s. 328)

V neposlední řadě sein spadají i práce zabývající se epistemologií [33] nebo didaktickými překážkami [73], [62], Například Jahnke [33] uvádí, že, narozdíl od dosavadního přístupu, v Cantorově teorii není nekonečno spjato s kontinuem. Zatímco
Newton nebo Leibniz pracovali s funkcemi jako s popisem děje, Cantor je vykládá
jako vztah dvou množin. Podobně studenti intuitivně chápou spojitou funkci jako
čáru bez děr, kterou vytvoříme pohybem tužky po papíře. Jahnke říká, že učitelé by
si měli uvědomit, že „[students'] earlier intuition is not really wrong, but applies only
to a limited domain, whereas in other domains new intuitions must be built up 6 "
([33], s. 194). Dubinsky a další [17] využili APOS teorii k výkladu procesu utváření
pojmu nekonečno v mysli jedince. APOS teorie (podle struktur actions, processes,
objects, schemas) vychází z myšlenek Piageta a předpokládá, že existuje blízký vztah
mezi podstatou matematických pojmů a jejich vývojem v mysli jedince. Utváření
pojmu popisují pomocí mentálních mechanismů interiorization (zvnitřnění) a encapsulation (zapouzdření). Shrnují, že chceme-li studentům pomoci překonat potíže při
porozumění nekonečnu, je prvním krokem pochopení podstaty těchto mechanismů.
V této kapitole uvedu jednak teoretická východiska celého výzkumu založená na
teorii epistemologických překážek, která vhodně vysvětluje smysluplnost porovnávání fylogenetického a ontogenetického vývoje představ o matematických pojmech.
Dále vysvětlím a rozvinu pojem kognitivního konfliktu, jakožto diagnostického nástroje realizace a vyhodnocení experimentů. V neposlední řadě formuluji otázky
experimentálních rozhovorů na základě formulovaných atributů nekonečna a předpokládaných překážek (viz kapitola II.3).

1.1

Stanovení cíle výzkumu

Základní otázkou mého výzkumu bylo identifikování epistemologických překážek ve
vytváření pojmu nekonečno v geometrickém kontextu. K tomu jsem vybrala klíčové
5

Když pracujeme s pojmy, které jsou vysoce abstraktní nebo velmi komplexní, máme tendenci
je nahrazovat [mentálními modely],.. Někdy jsou tyto modely užívány vědomě a záměrně, avšak
někdy si jejich přítomnosti nebo jejich vlivu nejsme vědomi. To jsou tiché modely... Takové modely
s sebou nesou i vlastnosti, které nejsou relevantní vzhledem k původnímu pojmu. Tiché modely,
nekontrolované vědomím, mohou vést ke zkomoleným interpretacím a závěrům.
. . . Základní modely, které jsme popsali, jsou malá tečka pro body, konečný úzký pás pro přímky a
vlastnosti prostoru pro výklad a měřitelnost času (speciálně vzhledem k Zénónovým aporiím).
"prvotní intuice studentů není přímo chybná, jen má omezenou oblast aplikace a v dalších
oblastech je třeba vytvářet intuici novou (vlastní překlad)
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pojmy, se kterými se setkávají již žáci na prvním stupni základních škol - bod a
přímku. Na základě studia historie porozumění nekonečnu jsem vytypovala čtyři
hlavní zdroje epistemologických překážek (viz kapitola II.3) díky nimž jsem mohla
formulovat výzkumné otázky:
• Které znalosti o bodech, přímkách, kontinuu a konečnu hrají roli epistemologických překážek?
• Jak se projevuje jev obzoru ve znalostech-překážkách?
• Jak se projevuje jev existence ve znalostech-překážkách?
• Je možné vysvětlit potenciální pojetí jako epistemologickou překážkou a jak
se projeví?
• Jaké znalosti se podílí na tzv. atomistickém přístupu a jak se projeví jako
epistemologická překážka?
Předpokládala jsem, že zásadní roli bude hrát zkušenost, která je v matematice popsána dvěma Eukleidovými axiomy, a to „Celek je větší než část" a „Co se
navzájem kryje, rovno jest". Dále přesvědčení, že kde je nekonečno, tam musí být
zároveň neomezeno. V neposlední řadě předpokládám, že podstatným jevem ovlivňujícím pojetí nekonečna je geometrický názor vycházející z obrázku a (podvědomá)
manipulace s obzorem.
Pro zodpovězení výzkumných otázek bylo pak nutné stanovit dílčí výzkumné
úkoly. Jedná se o volbu diagnostické metody, formulaci otázek experimentu na základě vymezených atributů, konstrukci historických odpovědí, konstrukci předpokládaných žákovských odpovědí, kategorizaci žákovských výpovědí a popis jevů, které
řídí vývoj představ o nekonečnu a brzdí, respektive usnadňují, hlubší pochopení
nekonečna.

1.2

Epistemologická překážky

Jak již bylo řečeno, teorie epistemologických překážek navazuje na Piagetovu teorii
vývojových stádií. Ovšem zde se předpokládá, že konstrukce poznání není určena
jen stádii - ve smyslu pozitivních stádií vývoje, jak je formulovali Piaget a Garcia ale také prostřednictvím negativních stádií, zahrnujících různá pravidla, přesvědčení
a způsoby uvažování, které vytvářejí překážky pro změny vedoucí k dalším stádiím
[65].
Tato teorie je založena na myšlenkách G. Bachelarda, jehož filozofie vědy byla
rozpracována mezi lety 1927 až 1953. Poprvé použil pojem epistemologická překážka
(epistemological obstacle) a zformuloval ideu paralely mezi psychologickou teorií individuálního mentálního vývoje a dospíváním a mezi genetickou teorií vývoje pojmu
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v historii vědy. Fylogenezi vědeckého pojmu charakterizoval pomocí čtyř zásadních
principů: epistemologický zlom, epistemologická překážka, epistemologický profil a
epistemologický akt.
• Epistoinologický zlom (Epistemological break): je to způsob, kterým vědecký
poznatek protiřečí našemu zdravému rozumu, zkušenostem a přesvědčením.
• Epistemologická překážka (Epistemological obstacle): jsou to pojmy, metody či
zvyky, které brání epistemologickému zlomu. Jsou to takové nutnosti v uvažování, které se zdají být dány a priory a které jsou přímo závislé na skutečnosti,
že nejsme schopni domýšlet dále, než nám to umožňuje současné poznání. Epistemologické překážky vlastně vytváří náš „zdravý rozum", resp. důvěru v naše
představy.
• Epistemologický profil (An epistemological profile): je rozbor myšlení daného
jedince, profil přináší záznam epistemologické překážky a umožňuje objevit
epistemologickou překážku bránící jedinci ve „vědeckém uvažování".
• Epistemologický akt (An epistemological act): je vědecké konání, které přináší nový směr ve výzkumu, resp. novou formulaci starších myšlenek v novém
kontextu ([3] citováno z [61]).
Bachelard zdůrazňuje, že překážky nejsou chyby v poznání, ale jsou to znalosti
vytvořené jinou cestou a pro jiný účel a přizpůsobené jiným podmínkám. Navíc je
můžeme najít jak v historii vědeckého poznání jako takového, tak ve vývoji vědeckého myšlení jedince:
The mechanism of acquisition of knowledge could be applied just as well
to epistemology or to the history of science as to learning or teaching.
In both cases, the notion of obstacle appears fundamental to the consideration of the problém of scientific knowledge.7 ([7], s. 83)
G. Brousseau přenesl Bachelardovy myšlenky do didaktiky matematiky v sedmdesátých letech minulého století. Definuje překážku (obstacle) jako soubor chyb
vztahujících se k předcházejícím znalostem. Tyto chyby jsou stálé, nestěhují se, ale
naopak se opakují. Může je opakovat jedinec sám nebo je opakuje mnoho jedinců
(tj. „děti obvykle dělají tuto chybu") a nebo se opakují v historii daného pojmu čí
pojetí. Překážkou je znalost, neboť existuje oblast, v níž je tato znalost užitečná,
pravdivá a lze ji úspěšně použít. Tato oblast je obvykle velice dobře jedinci známa
a znalost je ověřena mnoha zkušenostmi. Avšak:
7

Mechanismus získávání znalostí může být aplikován stejně dobře na epistemologii nebo historii
vědy jako na učení se nebo vyučování. V obou případech se pojem překážky zdá být základní pro
pochopení problému vědeckého poznání, (vlastní překlad)
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• Je tu oblast, kde tato znalost selhává a dává špatné výsledky. Znalost není
schopna přenosu do jiného kontextu.
• Tato znalost odolává sporům, se kterými je konfrontována, a tak zabraňuje vytvoření „lepší" znalosti. Tato znalost-překážka se objevuje stejným způsobem
kdykoli se jedinec dostává do obdobné situace. Zde můžeme postihnout rozdíl
mezi překážkou a obtíží. Obtíž není způsobena jinou znalostí, ale neznalostí
nebo chybějící dovedností apod. Je-li jednou překonána, už se neopakuje. (Zde
pochopitelně není řeč o zapomínání.)
• Taková znalost-překážka je překonána, až když je nová znalost upevněna ve
vědomostní struktuře jedince, což je dlouhodobý proces, neboť existují další
pojmy, které se váží na původní znalost-překážku.
Hlavní myšlenkou této teorie je to, že překážka neznamená chybějící znalost.
Naopak znalost je přítomna, ale není přijatelná v některé situaci. Znalost jakožto
překážka je odolná vůči zamítnutí. Má tendenci se lokálně přizpůsobit s tím, že ona
sama je měněna, jak nejméně je to možné. Důvodem je to, že překážka je znalost
vztahující se k nějakému pojmu, tj. k matematickému pojmu, který souvisí s celou
množinou situací, kde tato znalost dává smysl, a s celou skupinou významů, které
jedinec může spojovat s tímto pojmem, a s mnoha nástroji, tvrzeními a algoritmy,
které jedinec může používat při práci s tímto pojmem [7]. Podobně také v [58] nebo
N.
Brousseau zkoumal možné překážky vyskytující se při vyučování matematiky.
Zjistil, že zde existuje mnoho důvodů, proč překážky vznikají. Pokud uvažujeme
o nějaké překážce v didaktické situaci8, je velice obtížné zjistit celý systém zdrojů
konkrétní překážky. Brousseau [7] klasifikoval následující příčiny překážek:
• ontogenetický původ
• didaktický původ
• epistemologický původ
Každý z těchto zdrojů je spojen s různou komponentou didaktického systému,
která vstupuje do didaktické interakce. Překážky ontogenetického původu jsou
spojeny s vlastní kognitivní kapacitou studenta. Jsou to omezení (včetně neurofyzického a dalších) jedince v daném období jeho vývoje. Jedinec rozvíjí své poznání
přiměřeně svým možnostem a cílům daného věku. Překážky didaktického původu se vztahují k vyučování. Závisí na výběru didaktických stylů a strategií nebo
na volbě vzdělávacího systému. Překážky epistemologického původu se vztahují k samotnému procesu nabývání znalostí. Jsou to překážky, kterých se nemůžeme
8

uvažujeine složitý systém učitel-student-znalost

1. TEORETICKÁ

VÝCHODISKA

57

a ani bychom se neměli vyvarovat, neboť mají fundamentální formativní funkci pro
danou znalost. Právě tyto můžeme nalézt v historii samotného pojmu [7].
Brousseau v některých svých starších pracích zmiňuje i čtvrtý původ překážek a
to kulturní původ [58]. V pozdějších pracích ale tento pojem dále nerozpracovává.
Brousseaův přístup je založen na předpokladu, že znalost může existovat a dávat smysl pouze tehdy, pokud představuje optimální řešení v daném systému daných
skutečností. Historické studie mohou být tak inspirující právě pro zjištění, které nutnosti musely být změněny pro vznik či vývoj dané matematické znalosti. V tomto
pojetí není tak znalost stavem mysli, je to vlastně řešení nějakého problému, které je
nezávislé na řešiteli9. Z tohoto pohledu jsou epistemologické překážky zdrojem opakujících se nenáhodných chyb, kterých se jedinec dopouští při řešení odpovídajících
problémů. Epistemologická překážka je něco, co zcela náleží samotné znalosti. Ovšem
to neznamená, že získávání a rozvíjení konkrétní znalosti je na jedinci zcela nezávislé.
Je ale nutné rozlišit překážky epistemologického původu od překážek dalších, vztahujících se ke studentu samotnému, k didaktické volbě apod. Tedy epistemologická
překážka je taková, která souvisí pouze se znalostí jako takovou [58], [60].
Shrneme-li tato tvrzení, pak teorie epistemologických překážek interpretuje studentovo porozumění matematice pomocí myšlenky, že rozvoj vědomostí jedince je
posloupnost jednotlivých pojetí a překážek, které je nutné překonat. Zároveň by
didaktický akt měl být zaměřen na vytváření a organizaci výukových situací postavených na základě pečlivě zvolených problémů, které by studenty vybízely k přehodnocení svých předešlých konceptů a umožňovaly tak překonat možné epistemologické
překážky [7], [60].

1.3

Epistemologická překážka a paradox

Pojem epistemologické překážky bychom mohli srovnat s paradoxem. Paradoxy provázejí lidské myšlení od antiky, přesněji od doby, kdy lidé začali vědomě užívat rozumové uvažování pro získávání nových poznatků. Paradox je „neočekávané, překvapující tvrzení, zdánlivě protismyslné a odporující běžným soudům, pokládaným za
správné". Slovo paradox se skládá ze dvou částí „para" a „doxa". „Doxa" je z řeckého názor, mínění nebo také výklad. Je to protiklad k „epistémé", neboli vědění,
které je trvalé a neměnné. Předpona „para" značí mimo, vedle nebo proti [95].
Paradoxy se velmi často objevovaly ve spojitosti s pokusy o formalizaci nekonečna a často to byly právě paradoxy, které posunuly pojetí nekonečna dále. Velice
známé jsou Zénónovy aporie. Jsou to paradoxy, které zachycují vztah nekonečna a
kontinua. Přesně vystihují jádro problému a jsou stále přesvědčivé, neboť napadají
právě ten aspekt myšlení, který přetrval v matematice do dnešních dnů. Zénónovy
paradoxy kladou nepříjemné a znepokojující otázky, jejichž cílem je zamyslet se nad
9

Je nutné zdůraznit, že zde je řeč o znalostech jako takových, např. matematických pojmů,
nikoli o znalostech jedince, které jsou chápány jako závislé na jedinci.
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podstatou problému. K jinému (ale vlastně stejnému) paradoxu dospěl G. Galilei.
Ve své práci Dialog o dvou hlavních systémech světa v Discorsi, publikované roku
1638, poznamenává, že pokud zobrazíme přirozená čísla ve vzájemně jednoznačné
korespondenci na jejich čtverce, dojdeme k očividnému rozporu, že totiž nekonečná
množina čísel je ve své velikosti stejná jako svá vlastní nekonečná část. V této samé
práci Galilei také uvádí, že body na dvou nestejně dlouhých úsečkách je možné vzájemně jednoznačně zobrazit a tudíž dvě nestejně dlouhé úsečky obsahují stejný počet
bodů. Ačkoli Galilei se odvažuje pracovat s aktuálním nekonečnem, svých výsledků
se zalekl, neboť přímo odporovaly zdravému rozumu. Část je přece vždy menší než
celek, jak už uvedl Euklidés ve svém axiomu. Galilei na základě tohoto rozporu
zamítl nekonečné množiny jako objekty, neboť „nepodléhají rozumu". Ačkoli po
dlouhou dobu byly tyto paradoxy důvodem odmítání nekonečných množin (např. C.
F. Gauss nebo A. L. Cauchy (1789-1857)), nakonec se staly dobrým způsobem, jak
nekonečné množiny zkoumat [8], [24], Byl to Bernard Bolzano, který si uvědomil, že
právě tyto paradoxy charakterizují nekonečné množství, a využil je k jeho definici.
Ve své knize Paradoxy nekonečna definuje nekonečné jako opak ke konečnu [9]. Překonání těchto paradoxů - rozporů se „zdravým rozumem" - dosáhl ale až George
Cantor. Ale ani jeho výsledky nebyly zprvu bez výhrad přijímány, což dokresluje,
jak obtížné bylo pro matematiky se přes tuto překážku přenést. 10
Srovnejme nyní roli epistemologické překážky a paradoxu v matematice. Mají
skutečně mnoho společného. I paradox spočívá v nějaké znalosti, která, je-li použita
v novém kontextu, dává neočekávané výsledky, které jsou v rozporu s předpokladem. I ony mají nakonec pozitivní vliv na rozvoj daného vědního oboru a na jejich
základě se prohlubují dosavadní znalosti. Často se uplatní při školní výuce, např.
Zénónovy aporie, neboť vyvolávají zájem studentů, kteří se přirozeně snaží o jejich
vysvětlení. Neztotožňuji paradoxy s epistemologickými překážkami, ale předpokládám, že paradoxy jsou dobrými kandidáty pro nalezení epistemologických překážek
týkajících se pojmu nekonečno.
V práci matematiků se můžeme setkat ještě s jedním jevem souvisejícím s překážkami, který prof. P. Vopěnka nazval smyčkou. Je to situace, kdy myšlení někoho
uvízne v nějakém snažení a vlastně opakuje mnohokrát nesprávnou cestu, neboť není
ochoten zříci se nějakého předpokladu.
. . . podivuhodný psychický jev, který by bylo možno nazvat uvíznutím
matematického uvažování ve smyčce...
Takovéto uvíznutí matematických úvah ve smyčce není vůbec jevem ojedinělým, ale naopak neustále ohrožujícím každou tvůrčí matematickou
činnost. Matematik v ní může někdy být tak uvězněn, že nedělá nic jiného, než že každý den znovu a znovu opakuje tytéž úvahy, o nichž ví,
10

Podrobněji o této problematice v kapitole II Historie nekonečna.
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že k cíli nevedou. Není pochyb, že každý tvůrčí matematik o této smyčce
ví a také ví, jak je obtížné vymanit se z ní, když se do ní chytí. ([88],
s. 259)
Do takového stavu se dostal George Cantor, když se více než tři roky snažil
dokázat, že množina bodů na čtverci má větší mohutnost než množina bodů na
úsečce. V dopise Dedekindovi:
. . . odpověď [zda lze body na čtverci očíslovat reálnými čísly] je evidentní.
K určení bodu v n-rozměrném prostoru je přece zapotřebí n nezávislých
souřadnic. ... přinejmenším je třeba dokázat, proč záporná odpověď je
evidentní.
... i já jsem stál na straně těch, kteří zápornou odpověď považovali za
pravděpodobnou, a to ještě do nedávné doby, než jsem díky dosti složitým pochodům mysli nabyl přesvědčení, že odpověď je kladná, a to bez
jakýchkoli omezení. Krátce po té jsem nalezl důkaz. ([88], s. 261-262)
Na dokreslení Cantorova rozpoložení mysli, když ze smyčky unikl, uvedu ještě
jeho slova z následujícího dopisu Dedekindovi: „... pro mne samotného [to bylo] tak
neočekávané a tak nové, že nejsem schopen uklidnit svou mysl... Je le vois, mais je
ne le crois pas [vidím to, ale neuvěřím tomu]." ([88], s. 263)
Cantor se ale do smyčky dostal již dříve, a to když dokazoval očíslování reálných
čísel čísly přirozenými. Před tím totiž již dokázal, že lze takto očíslovat všechna
racionální čísla i všechny konečné posloupnosti celých čísel. Dedekind pak poslal
Cantorovi důkaz o spočetnosti všech algebraických čísel. Po několika letech dokazování se Cantor rozhodl dokázat negaci tohoto tvrzení, protože teprve záporná
odpověď by byla nesmírně zajímavým výsledkem. Na základě těchto událostí pak
Cantor provedl čistě existenční důkaz transcendentního čísla (viz kapitolu II.2.3).
Prof. Vopěnka popisuje i vlastní uvíznutí ve smyčce:
O řešení shora uvedené úlohy [o vytvoření modelu teorie množin o axiomech skupin A, B, C, D, E, v němž neplatí hypotéza kontinua] jsem
se pokoušel téměř dva roky. Během této doby jsem nabyl přesvědčení, že
jde vskutku již jen pouze o záležitost technickou a že tedy řešení je tak
říkajíc na dosah ruky. V té době však mé matematické uvažování uvízlo
ve smyčce, která mi nedovolovala provádět podobné úvahy pro některé
jiné dva příhodné modely... Zanedlouho vyšlo najevo, že cesta, po níž
jsem se vydal, byla správná. Pouze modely . . . byly zvoleny nesprávně.
([88], s. 727)
Ve smyčce uvízli také mnozí z těch, kteří se snažili dokázat pátý Eukleidův postulát. Například A. M. Legendre v osmi různých vydání své knihy vyslovil pokaždé
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jiný (avšak vždy domnělý) důkaz. Tušil, že jeho důkaz není v pořádku, a proto se
pokoušel znovu a znovu.
Uvíznutí ve smyčce můžeme přirovnat tomu, kdy je naše domněnka založená na
dřívějších zkušenostech a znalostech z jiných kontextů natolik silná, že nám neumožňuje přemýšlet novým způsobem. V tom je možné ji srovnat s překážkou, která
brání v získání nové znalosti.
Následující paragraf pojednává o kognitivním konfliktu, který byl vymezen jako
nástroj pro vedení a analýzu řízených rozhovorů. Při realizaci experimentů jsem se
několikrát setkala s tím, že student (pro mne překvapivě) trval na nějakém z matematického hlediska absurdním důsledku svých předpokladů jen proto, aby se těchto
předpokladů nemusel zříci. Ukázalo se, že to je dobrý indikátor překážek.

1.4

Kognitivní konflikt

Jestliže má být nějaká znalost překážkou, musí v nějakém kontextu selhat, tzn.
produkovat špatné odpovědi. Toto selhání si nemusí uvědomovat jedinec sám. To
znamená, že jedinec neví, že dostal nesprávný výsledek nebo odpověď. Abychom ale
ke znalosti přistupovali jako k překážce, musí existovat někdo, kdo tuto nesprávnou
odpověď zaznamená. Může jím být experimentátor, učitel nebo matematik. Ten
zprvu nevidí přímo znalost-překážku, ale až její důsledek. Pozná to podle toho, že
je v rozporu 11 s jinými skutečnostmi, které (v rámci dané teorie, v našem případě
v rámci školské matematiky) považuje za správné. Je důležité si uvědomit, že za
stejným rozporem mohou stát různé překážky.
Pokud si jedinec sám rozpor uvědomí, nebo je schopen si ho v budoucnu, avšak
za stávajících znalostí, uvědomit, mluvím o kognitivním konfliktu 12 . Kognitivní
konflikt tedy není sporem mezi žákovou nesprávnou odpovědí a nějakou objektivní
pravdou (to je rozpor), ale konfliktem mezi znalostí produkující tuto nesprávnou
odpověď a nějakou jinou jeho znalostí. Kognitivní konflikt je tedy spor ve znalostní
struktuře jedince - jedinec si uvědomuje, resp. je schopen si uvědomit, že jeho znalostní struktura není konzistentní.
Zřejmě jako první využívá pojem kognitivní konflikt J. Piaget. Vysvětluje proces
učení na základě adaptace organismu na prostředí pomocí tzv. asimilace, kdy nová
znalost „zapadá" do znalostní struktury jedince (ta se „jen" rozšiřuje), a akomodace,
kdy je pro vytvoření nové znalosti nutné přebudování dosavadní znalostní struktury.
"Terminologie kolem pojmu kognitivního konfliktu vznikla ve spolupráci v týmu vedeném doc.
P. Eisenmannem [11].
12
Konflikt je podle Psychologickétio slovníku „rozpor, spor, současné střetávání dvou protichůdných tendencí, k. vnější/vnitřní (approach-approach conflict): nabízejí se dva nebo více lákavých
cílů" - v našem případě tvrzení, jakožto důsledek nějaké znalosti. O kognitivním konfliktu hovoří
poprvé v souvislosti s pojmem nekonečno Tall [71], [72]. O tzv. cognitive conflict teaching approach
hovoří v souvislosti s porovnáváním nekonečných množin Swan [69].
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Proces učení je tak charakterizován neustálým narušováním rovnováhy mezi asimilací a akomodací. Je-li rovnováha narušena, tedy nový poznatek nelze zařadit do
stávajícího kognitivního schématu, hovoří o kognitivním konfliktu, tedy psychickém
napětí a následné snaze problém vyřešit [51]: „Rozvoj inteligence a usuzování probíhá ve stádiích, a to vždy na základě jisté nové situace, která zvrátí současný řád,
a vytvoří tak nerovnováhu, již bude muset subjekt kompenzovat adaptací, ze které
pak vznikne nová, silnější rovnováha."
Konstruktivistická didaktika vyzdvihuje roli kognitivního konfliktu především
v boji proti prekonceptům. Konstrukce poznání má probíhat uvědoměním si své
reprezentace a následným navozením kognitivního konfliktu. Kritikové však oponují, že někteří žáci nevidí vzdálenost mezi svým pojetím a pojetím předkládaným
učitelem nebo ji nepovažují za důležitou, popřípadě nechávají obě koncepce koexistovat. Larochelle a Desautels pak vysvětlují strategii kognitivního konfliktu vlastně
navozením situace vyvolávající kognitivní konflikt a následnou snahou o kognitivní
rovnováhu [6].
Pokračovatelé Piageta pak rozvedli především pojem sociokognitivního konfliktu.
Např. Doise, Mungy, Bednarz, Garnier nebo Gilly předpokládají, že je nutné procházet konflikty, abychom se učili. Avšak v tomto případě je podstatná sociální interakce
v navození i překonávání kognitivního konfliktu [6].
Tall a Schwarzenberger mluví o tzv. vědomém a podvědomém konfliktu (conscious and subconscious conflicts) vyvolaném dvěma „blízkými" (matematickými)
neslučitelnými pojetími. Uvádějí, že konflikty bývají vyvolány přenosem matematických myšlenek do výuky, kdy nutně dochází k jejich zkreslování, podrobněji uvádějí
následující příčiny: „... can be seen to arise from purely linguistic infelicity13", v dalším případě konflikt „... arises from a genuine mathematical distinction 14 ", a nakonec konflikt „... arises from particular events in the past experience of an individual
pupil15" ([73], s. 49). Srovnáme-li to s terminologií teorie překážek, pak se vlastně
jedná o překážky didaktického původu. Domnívám se, že příčina těchto konfliktů
může ležet i v dalších typech překážek, zvláště pak v překážkách epistemologických.
Beru tedy v úvahu oba zdroje kognitivních konfliktů. Autoři dále uvádějí, že pokud
je konflikt vědomý, můžeme očekávat reakci jedince: . . . the existence of two 'nearby'
concepts can cause mental stress arising from the emergence of unstable thoughts 16
([73], s. 44). Toto napětí se pak jedinec přirozeně snaží odstranit. V této práci tedy
chápu kognitivní konflikt v mírně jiném významu, totiž vždy musí být vědomý, jinak
ho nepovažuji za navozený.
0 kognitivním konfliktu se zmiňuje také Spagnolo, který uvádí, že konflikt vzniká
13

[přIClna] muže vycházot čistě z jazykově nepřiměřenosti (vlastní překlad)
"vzniká ze skutečné matematické rozdílnosti (vlastní překlad)
"Vzniká z předcházejících zkušeností jedince (vlastní překlad)
16
přítomnost dvou 'sousedních' pojetí může zapříčinit mentální napětí v důsledku vzniku nestabilního stavu mysli (vlastní překlad)
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mezi nějakou předcházející představou, o které si student myslel, že je definitivní, a
novou představou, kterou s sebou přináší nové použití nějakého pojmu. Kognitivní
konflikt je proto vnitřní (míněno uvnitř znalostní struktury jedince) konflikt mezi
dvěma pojmy, představami nebo mezi pojmem a představou (citováno z [62]). Pojem
kognitivního konfliktu je také využíván v rámci APOS teorie, která byla vystavěna
na Piagetových myšlenkách o úzkém vztahu povahy matematického pojmu a vývoje
mysli jedince [17].
Kognitivní konflikt je zajímavý především proto, jak se s ním jedinec vyrovnává.
Podle způsobu vyrovnávání můžeme totiž usuzovat na stádium procesu překonávání
dané překážky. Budu rozlišovat následující možnosti vypořádání se s kognitivním
konfliktem:
• Marný pokus o odstranění konfliktu: jedinec po několika pokusech zjišťuje,
že k odstranění konfliktu nemá dostatečné prostředky nebo nemá dostatečnou
motivaci nebo je unaven, atd. Odmítá tedy kognitivní konflikt odstranit a spor
v jeho znalostní struktuře přetrvává. Ani tato varianta vyrovnání se s kognitivním konfliktem není ale pro něj bezcenná, má totiž propedeutický význam
pro další konflikty vyvolané s cílem postupně překonat danou překážku.
• Nesprávný pokus o odstranění konfliktu: jedinec se snaží změnit svou kognitivní strukturu tak, že ji přizpůsobuje nesprávné tezi z rozporu. Chybně
koriguje správné znalosti, překážka se tedy nemění vůbec nebo se mění nežádoucím způsobem a dále přetrvává.
• Úspěšný pokus o odstranění konfliktu: jedinec si nabourává víru ve správnost překážky a mění ji tak, že již dále v tomto kontextu nesprávné odpovědi
neprodukuje.
Teprve tím, že jedinec kognitivní konflikt odstraní, postupně překonává danou
překážku, která je příčinou zaznamenaného rozporu a vyvolaného kognitivního konfliktu. Jediná překážka může tedy v různých kontextech vést k vyvolání různých
kognitivních konfliktů. Odstraněním jednoho kognitivního konfliktu nedojde k úplnému překonání překážky, obvykle je naopak zapotřebí vyvolat u žáka řadu kognitivních konfliktů (v různých kontextech) a ty odstranit, aby se překážka mohla
postupně překonat.
Obecně může mít kognitivní konflikt dvě funkce:
• pomocí něho můžeme překážku identifikovat (diagnostická funkce);
• po jeho navození a odstranění můžeme překážku překonávat, tedy zkvalitňovat
znalostní strukturu žáka (výuková, vzdělávací funkce).
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Učitel i experimentátor může vyvolávat takové situace, kdy předpokládá, že se jedinec dostane do kognitivního konfliktu. Jeho cílem je buď si ověřit existenci předpokládané překážky (diagnostická funkce) nebo překonávat předpokládanou překážku
(vzdělávací funkce). Učitel či experimentátor se ale dostane i do situace, kdy se objeví rozpor, popřípadě už přímo kognitivní konflikt nečekaně, resp. nezáměrně. Pak
by měl zkoumat, je-li příčinou nějaká překážka, správně ji diagnostikovat, vyvolávat
ve vhodných kontextech další kognitivní konflikty, vést žáka k jejich odstraňování a
tak dospět k postupnému překonání dané překážky.
Ideální by bylo mít vytypované překážky tak, aby učitel, pokud zaznamená rozpor, měl nástroje, jak vyvolat kognitivní konflikt a tím vytvořil situaci vhodnou
k překonávání této překážky, podobně jako to požadují Tall a Schwarzenberger:
„... the role of the teacher in finding a suitable resolution will be crucial, and more
decisive than such factors as choice of syllabus, textbook... " 17 ([73], s. 49). Na rozdíl od nich se však nedomnívám, že by vyučovací proces měl být veden tak, aby se
kognitivním konfliktům vyhýbal, což souvisí s tím, že se autoři zaměřili pouze na
konflikty související s didaktickými překážkami. Podobně jako Tsamir nebo Swan
oceňuji jejich funkci při vytváření znalostí [80], [69] a především pak při překonávání
překážek.
V rámci této práce je tedy teorie kognitivního konfliktu využívána jednak při
konstruování řízeného rozhovoru, kdy jsou vytypovány kontexty, ve kterých by mohlo
dojít k rozporu a následně ke kognitivnímu konfliktu. V dalším je pak kognitivní
konflikt využíván jako nástroj při analýzách rozhovorů.

2

Metodologie v ý z k u m u

Jako hlavní experimentální metodu jsem zvolila kvalitativní šetření, a to řízené
rozhovory. Při kvantitativních metodách totiž mnohdy zaznamenáváme v podstatě
jakési prvotní reakce. Mě však zajímala představa respondentů (vzhledem k cíli
práce) o nekonečnu úzce vázána na mnoho dalších pojmů. Chtěla jsem identifikovat
možné epistemologické překážky a vysvětlit jejich podstatu a také prostřednictvím
kognitivního konfliktu (viz dále) částečně popsat znalostní strukturu daného jedince.
Vzhledem k tomu, že sleduji ontogenetický vývoj představ o nekonečnu, bylo
nutné vybrat respondenty z širokého věkového pásma. Do výzkumu jsou tak zařazeni
žáci základních škol od 3. třídy až po studenty středních škoj. Podařilo se mi na
dokreslení některých jevů získat i rozhovory s vysokoškolskými studenty.
Podstatné části záznamů rozhovorů z diktafonu a videokamery byly přepsány
do protokolů. Pomocí nich jsem vypracovávala analýzy těchto rozhovorů. Na jejich
základě jsem formulovala možné překážky v porozumění pojmu nekonečno a způsoby
17

. . . role učitele při hledání vhodného řešení je zásadní a rozhodující narozdíl od takových faktoru
jako volba učebního plánu nebo učebnice... (vlastní překlad)
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jejich překonávání. Při sestavování přibližných scénářů experimentálních rozhovorů
jsem používala tzv. metodu konstruované reakce žáků [30].
Analýzy jsem prováděla ve třech etapách: Nejprve jsem provedla analýzu a priori všech sedmi otázek, a to především na základě zkušeností a na základě jiných
výzkumů a také na základě konstruovaných hypotetických historických odpovědí.
Následovala analýza jednotlivých žáků s cílem popsat jejich představu o zkoumaných jevech, kdy v centru zájmu byl vždy konkrétní jedinec. Klíčovým nástrojem
bylo navozování a diagnostika způsobu překonání kognitivního konfliktu (viz dále).
Poslední etapou byla jevová analýza vycházející z individuálních analýz, kdy jsem se
snažila jednotlivé žákovské výpovědi zařadit do kategorií odpovědí vytvořených v a
priori analýze. Tento seznam jsem tedy měnila a doplňovala vždy, když se objevil
dosud nezaznamenaný jev související s porozuměním nějakému atributu nekonečna.
V závěrečných paragrafech této kapitoly nejprve vymezím atributy nekonečna
a následně formuluji otázky experimentálního rozhovoru tak, aby svým zaměřením
pokrývaly zvolené atributy.

2.1

Formulace otázek: Atributy nekonečna

Nekonečno má mnoho různých projevů a ukazuje se na mnoha jevech. Rada důležitých matematických pojmů, metod, jednotlivých myšlenek i rozvinutých teorií je
na něm založena. Například A. Marx ve své studii o představách žáků o nekonečných procesech uvádí nekonečný proces jako pojítko, prostředníka mezi konečnem
a nekonečnem, a také mezi dvěma světy „Außenwelt" a „Mathematikwelt" ([40], s.
85).
V souvislosti s atributy nekonečna hovoří Tall a Schwarzenberger o následujících
(vědomých i podvědomých) konfliktních pojetí, které jsou podstatné pro porozumění
nekonečnu: mezi desetinnými čísly a limitou, mezi desetinnými čísly a zlomky, mezi
číslem a limitou a mezi posloupností a řadou [73].
Pro potřeby této práce bylo třeba tuto spleť navzájem propojených projevů
strukturovat, vyčlenit jeho klíčové projevy, jeho atributy:
• mohutnost množiny (rozlišování konečných, velmi početných a nekonečných
množin, přijetí aktuální nekonečné množiny);
• ohraničenost množiny (rozlišování ohraničených, velmi velkých a neohraničených množin);
• míra množiny (geometrické míry bodových množin, představy nekonečně malých a nekonečně velkých veličin);
• uspořádání (vnímání hustoty uspořádání, polarita „atomistických" a diskrétních představ a představy kontinua u číselných a geometrických množin);

2. METODOLOGIE

VÝZKUMU

65

• nekonečný proces (fenomén neomezeného opakování, indukce, rekurze);
• konvergence ( v n í m á n í f e n o m é n u přibližování, p ř e k o n á n í p o t e n c i á l n í a r g u m e n -

tace).
Atributy pak posloužili k formulaci otázek, kdy bylo důležité uvědomit si, na jaký
projev nekonečna se otázka zaměřuje a zda v tomto kontextu zůstává i respondent.
Atributy pochopitelně posloužily i pro to, aby nebyl některý z projevů v otázkách
opomenut. Ovšem vzhledem k zaměření práce, totiž geometrickému kontextu, je
vždy největší pozornost věnována atributům ukazujícím se na geometrických objektech a v geometrických kontextech.

2.2

Formulace otázek: Strukturovaný rozhovor

Pro vlastní výzkum jsem formulovala osm hlavních otázek. K některým pak byly
ještě doplněny otázky, které buď napomáhaly lepšímu porozumění představy respondenta nebo měly přímo umožnit navodit u respondenta kognitivní konflikt.
U každé otázky jsou uvedeny atributy, kterých se otázka týká. To je ovšem těžké
jednoznačně určit, protože jde o pojem komplexní a často se v rozhovorech respondent dotýká mnoha atributů. Například u všech otázek lze uvažovat atribut nekonečného procesu, pokud budeme jednotlivé objekty chápat potenciálně (například
proces zvětšování přímky). Jako hlavní tedy beru to hledisko, s jakým cílem a očekáváním jsem otázku respondentům pokládala. Dále se k jednotlivým otázkám, pokud
to bude možné, pokusím rekonstruovat hypotetickou odpověď, která by byla v příslušné historické době považována za správnou. Odpovědi označené jako množinové jsou
brány jako správné i z hlediska dnešní školské matematiky.
U každé otázky je uvedeno, pro kterou věkovou skupinu je určena. Vzhledem
k rozsahu otázek nebyly zadávány danému respondentovi vždy všechny otázky, avšak
pro snadnější orientaci budu v celé práci dodržovat následující číslování otázek.
Otázka 1:
Je dána polopřímka A/V s počátečním b o d e m A a polopřímka BB' s počátečním b o d e m B tak, jak je to na obrázku 1. Rozhodni, jestli je delší polopřímka AA' nebo je delší polopřímka BB' nebo jsou obě stejně dlouhé.
A'

A

B

B
Obrázek 1

Doplňující otázka: Jak to dopadne s jejich délkami, posuneme-li polopřímku
AA' tak, jak je to na obrázku 2?
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A'

B7"

B
Obrázek 2

Komentár: Otázka je určena pro všechny věkové kategorie (avšak otázka předpokládá znalost pojmu polopřímka, což u žáků 3. třídy ZŠ nutně nepředpokládám).
Zkoumané atributy jsou ohraničenost množiny a míra množiny.
Aristotelovsko-Eukleidovská odpověď: Přímky a tedy i polopřímky jsou
chápány potenciálně nekonečné, tedy v každém okamžiku je polopřímka konečná,
jen ji lze podle potřeby prodlužovat. Není tedy možné na danou otázku odpovědět.
Může být delší polopřímka AA' stejně jako polopřímka BB'.
Bolzanova (Platónská 1 8 ) odpověď: Polopřímka BB' je delší, a to o úsek
odpovídající AB.19

Otázka 2.
Je možné spojit body A a D nějakou čárou tak, aby neprotínala přímku
p (viz obrázek 3)? Vysvětli proč, případně nakresli.

X

A

p
X

B
Obrázek 3

Doplňující otázka: Mají přímky m a n na obrázku 4 průsečík, popřípadě dokázala) bys ho najít?
18
19

Protože geometrické objekty jsou chápány jako neměnné, strnulé.
Bolzano vytvářel svou teorii na základě Eukleidova axiomu „Celek je větší než část", jak bylo

vysvětleno v kapitole Nekonečno v historickém vývoji matematiky.
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Obrázek 4
Komentář: Otázka je určena pro všechny věkové kategorie (avšak otázka předpokládá znalost pojmu přímka, což u žáků 3. třídy ZŠ nutně nepředpokládám).
Zkoumaným atributem je ohraničenost množiny.
Aristotelovsko-Eukleidovská odpověď: Přímka je v každém okamžiku konečná, proto ji lze nějakou čarou obejít. Oblouk, kterým přímku obcházíme, se tak
zvětšuje podle toho, jak prodlužujeme přímku p.
Množinová odpověď: Přímku obejít nelze, protože je aktuálně nekonečná.
Otázka 3.
Je dána úsečka AB délky 5 cm. Rozděl ji v poměru 2:3. Nakresli větší i
menší část. Jaké geometrické objekty jsou obě části?

A

A

D

B

D1

D2

B

Obrázek 5
Komentář: Otázka je určena pro žáky od 5. třídy ZŠ a středoškolské studenty.
Zkoumaným atributem je míra množiny, a to ve smyslu velikosti bodu, a dále uspořádání, a to ve smyslu uspořádání bodů na úsečce.
Aristotelovsko-Eukleidovská odpověď: Vzniknou dvě úsečky, obě s krajními
body. Krajní body se na konci úseček objeví, jakmile je rozdělíme. Bod nemůže
přidat na velikosti, tedy není podstatné, zda ho přidávám. V původní úsečce je to
jediný bod.
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Atomistická odpověď: Body Dl a D2 budou sousední body, na původní úsečce
budou vedle sebe. Je možné, že se nám úsečku nepodaří rozdělit v požadovaném poměru, a to pokud bude původní úsečka obsahovat takový počet bodů, který nebude
dělitelný 5.
Infinitesimální odpověď: Ani v pojetí nekonečně malých veličin bychom nemohli uvažovat, že body Dl a D2 jsou nekonečně blízko, protože jednak existují
nekonečně malé veličiny vyšších řádů a jednak je nahlíženo na kontinuum klasickým
způsobem. Jiný pohled bychom mohli získat, pokud bychom rozvinuli Descartovu
myšlenku soumezných bodů 20 , kterou rozpracoval v Principech filosofie [15]. Tak by
mohly být body Dl a D2 soumezné, tj. nekonečně malé, ale sousední21.
Množinová odpověď: Úsečku je možné rozdělit tak, že vznikne uzavřená úsečka
a polootevřená úsečka. Je lhostejno, ke které úsečce bude patřit krajní bod (a která
bude otevřená), neboť přidáním či odebráním konečného počtu bodů neměníme
velikost objektu.
Otázka 4.
Je dána přímka d a bod A, který na ní neleží (viz obrázek 6). Sestroj
čtverec ABCD tak, že bod D leží na dané přímce d a čtverec ABCD má 22
a) co nejmenší obsah;
b) co největší obsah.
d

X

A
Obrázek 6
Komentář: Otázka je určena pro žáky 7. a 9. třídy ZS a středoškolské studenty.
Zkoumanými atributy jsou ohraničenost množiny a míra množiny.
Aristotelovsko-Eukleidovská odpověď: Čtverec s největším obsahem sestrojit nelze, neboť vždy by bylo možné sestrojit čtverec ještě větší a to podle toho, jak
bychom prodloužili přímku d.23
20

Aby nedošlo ke zkreslení Descartových myšlenek, musím zdůraznit, že o soumezných bodech
hovoří tehdy, kdy popisuje dotyk dvou reálných koulí (dotýkají se ve dvou - soumezných - bodech, každá v jednom). Descartés nesouhlasil s Démokritovou filozofií dále nedělitelných částeček
a v Principech filosofie argumentuje proti Démokritovu atomismu.
21
Poznamenejme, že tato formální úvaha se uplatnila v deskriptivní geometrii
22
0tázka je vypůjčena z výzkumu dr. D. Jirotkové [34].
23
Je to vlastně analogie k Eukleidovu důkazu, že prvočísel není žádné konečné množství, neboť
pokud by bylo, mohl by vytvořit prvočíslo další.
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Atomistická odpověď: Atomisté pracovali s nejmenším možným (kladným)
úhlem. 24 V důsledku toho by mohli zkonstruovat polopřímku, která by byla téměř
rovnoběžná s přímkou d, svírala by s ní tento nejmenší možný úhel.25 Avšak ani
atomisté nepracovali s přímkou jako aktuálně nekonečnou.
Schumacherova 26 odpověď: Hledaný čtverec by byl nekonečný, strana AD by
byla polopřímkou rovnoběžnou s přímkou d.27
Množinová odpověď: Takový čtverec neexistuje, uvažovaná množina nemá
maximum.
Otázka 5.
Je dán čtverec ADCD. Nalezněte na jeho straně BC bod X takový, že
trojúhelník ABX bude mít
a) co největší obsah;
b) co nejmenší obsah.
Komentář: Otázka je určena pro žáky 5. třídy ZS a starší. Zkoumaným atributem je míra množiny, uspořádání a nekonečného procesu, a to ve smyslu opakovaného zmenšování trojúhelníku, a konvergence, a to ve smyslu přibližování hledaného
bodu X bodu B. (Poznamenávám, že v souladu s běžnou školskou terminologií bodem strany BC míním jakýkoli její vnitřní bod i body koncové, avšak případ X — B
není považován za trojúhelník.)
Aristotelovsko-Eukleidovská odpověď: Trojúhelník nelze nalézt, neboť kdybychom měli nějaký bod X, mohli bychom najít další bod, který by byl bodu B blíže.
Atomistická odpověď: Bod X je před bodem B tak, že vzdálenost \XB\ je
nejmenší možná.
24

Tzv. rohový úhel, který svírá kružnice se svou tečnou. Uvádí ho i Eukleidés v Základech, a to
v úloze XVI Třetí knihy, kde se dočteme: „[Úhel] sevřený obloukem... a úsečkou.. .jest menší než
jakýkoli úhel ostrý úsečkový." ([21], s. 107). Vopěnka o tom v komentáři píše: „Úhel, který svírá
tečna v daném bodě kružnice s obloukem této kružnice, je tedy menší než každý ostrý úhel, který
svírají dvě různé úsečky. Jeho velikost se sebepodrobnějším úhloměrem změřit nedá. Proto bývá
vykládán jako úhel nulový. Avšak přísně vzato naprosto nulový není; je pouze nekonečně malý... I
v matematice založené na aktuálním nekonečnu jsou totiž nekonečně malé veličiny přítomné ve
velikostech úhlů křivek. A jsou v nich přítomné nejen aktuálně, ale jako jevy zcela názorné, a
nikoliv imaginární nebo dokonce mystické." ([21], s. 108-109).
25
Ovšem je to úvaha zcela hypotetická, protože jak uvádí předcházející poznámka, rohový úhel
je úhlem mezi křivkou a její tečnou, popřípadě mezi křivkou a jinou čarou, nikoli mezi dvěma
úsečkami.
26
H. Schuxnacher (1780-1850)
27
Schumacher použil ideu nekonečné kružnice při pokusech dokázat pátý Eukleidův postulát o rovnoběžkách. Je pochopitelné, že si vysloužil kritiku; známé je stanovisko Gausse, které
jsem uvedla v úvodu kapitoly 2.III Matematika teorie množin a které bylo odpovědí na Schumacherův postup při důkazu.
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Infinitesimální odpověď: I kdybychom používali pojem nekonečně malé veličiny, musíme odpovědět, že hledaný trojúhelník neexistuje. A to proto, že ke každé
nekonečně malé veličině existuje nekonečně malá veličina většího řádu, která je ostře
menší. Alespoň tak s nimi pracovali Leibniz a Newton. Oproti tomu Descartés rozuměl bodům jako diskrétním nekonečně malým, když popisoval soumezné body
v Principech filosofie[ 15]. Pro Descarta by tedy existoval nekonečně malý trojúhelník, jehož vrcholy B a X by byly soumezné.
Množinová odpověď: Trojúhelník neexistuje, protože uvažovaná množina nemá
minimum (pouze infimum).
Pozn.: Rozdíl mezi odpovědí „trojúhelník nelze najít" a „trojúhelník neexistuje"
je v tom, jak pojímám soubor oněch trojúhelníků. Tedy zda je postupně tvořím
nebo pracuji s jejich množinou, tj. všechny trojúhelníky již existují 28 . (Podobně
v předcházející, tj. čtvrté otázce.)
Otázka 6.
Máme dány dvě soustředné kružnice k, l takové, že poloměr kružnice k je
větší než poloměr kružnice l, jak je to na obrázku 7. Která kružnice má
více bodů nebo mají obě stejně?

Komentář: Otázka je určena pro žáky 9. tříd a středoškolské studenty. Zkoumaným atributem je mohutnost množiny, ale také míra množiny, a to ve smyslu
velikosti bodu.
Aristotelovsko-Eukleidovská odpověď: Křivky nejsou chápány jako „sestavené z bodů", takže otázka nemá smysl. Na obě lze narýsovat jakékoli množství
bodů.
Atomistická odpověď: Kružnice s větším poloměrem se zcela jistě skládá
z většího počtu bodů. Počet bodů-atomů totiž určuje poloměr.
28

Právě množinová matematika dovolila zavést do logiky existenční kvantifikátor

2. METODOLOGIE

VÝZKUMU

71

Bolzanova odpověď: Na kružnici s větším poloměrem je více bodů a to i přes to,
že existuje vzájemně jednoznačné zobrazení bodů jedné kružnice na body druhé. To
totiž lze, jak Bolzano předpokládal, najít mezi jakýmikoli nekonečnými množinami.
Právě jako příklad uvádí tvrzení J. K. Fishera, který vedl průměry z jejich společného
středu a tak proti obě kružnice vždy právě jednou. Jedná se o Aristotelův paradox,
avšak Aristotelés zcela jistě nesledoval množství bodů na oněch kružnicích, spíše
jejich délku (otáčíme-li průměrem, pak za stejnou dobu (otáčíme obě o 360°) obkreslí
kratší průměr kratší dráhu oproti delšímu) [78].
Množinová odpověď: Obě kružnice obsahují stejný počet bodů, protože existuje vzájemně jednoznačné zobrazení, které přiřadí body jedné kružnice bodům
kružnice druhé.
Otázka 7.
Platí 0,9 < 1 či 0,9 = 1? Vysvětli proč.
Doplňující otázka:
a) Jaký je rozdíl čísel, tj. 1 — 0,9?
b) Znázorni číslo 0,9 na číselné ose.
Komentář: Otázka je určena pro žáky 9. třídy ZŠ a středoškolské studenty.
Zkoumaným atributem je uspořádání množiny, míra množiny, a to ve smyslu velikosti
bodu, nekonečný proces a konvergence. Otázka se zdánlivě netýká geometrického
kontextu, avšak úzce souvisí s představou číselné osy a tím i kontinua a bodu, proto
byla do mého výzkumu zařazena. Stejně tak je to u následující, tj. osmé otázky.
Atomistická odpověď: Zcela hypoteticky by atomisté předpokládali, že číslo
0,9 je předchůdcem čísla 1.
Bolzanova odpověď: Bolzano váhal s přijetím rovnosti obou čísel. Teprve
důsledek, jaký by to mělo na kontinuum ho přiměl, že rovnost přijal.
Množinová odpověď: Jde o různý zápis stejného čísla, neboť číslo 0, 9 získáme
jako součet nekonečné řady.
Poznámka: Mohli bychom také uvažovat aritmetickou odpověď, kdy lze postupovat takto: Označme x = 0, 9. Pak je lOx = 9,9. Odečtením rovnic (9a; = lOx — x =
9,9 — 0,9 = 9) dostáváme řešení x — 1. Respektive můžeme uvažovat takto: i = 0,3,
vynásobením rovnosti číslem 3 dostaneme přímo 1 = 0,9. 29

29

Proč tyto „důkazy" jsou pro žáky často nepřesvědčivé, je možné vidět v rozhovorech a jejich
analýzách v další kapitole, např. rozhovor 25 s Jindrou nebo rozhovor 7 s Františkem.
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K a p i t o l a IV
E x p e r i m e n t á l n í část
1

Záznamy rozhovorů a jejich analýzy

Rozhovory byly zaznamenávány buď na diktafon nebo na videokameru. Poté byly
provedeny přepisy podstatných částí a ty analyzovány. V práci jsem, především
kvůli rozsahu přepisů a plynulému textu, uvedla jen výtah z přepisů tak, abych
dokumentovala předpokládané představy respondentů, a to s nejvyšším ohledem na
zachování autentičnosti rozhovoru. Ve všech záznamech označuje E experimentátora.
Respondenti jsou označováni počátečním písmenem svého křestního jména. Každá
reakce, ať respondenta nebo experimentátora, je číslována. Text kurzívou v hranatých závorkách představuje komentáře, vysvětlující situaci. V kulatých závorkách
jsou uvedeny podstatné gestikulace apod. Čísla v kulatých závorkách označují pauzy
v řeči ve vteřinách.

1.1

Rozhovor 1: Vendulka, 3. třída ZŠ

El: Tady je polopřímka a, která začíná bodem A. A tady druhá polopřímka, ta začíná
bodem B a budem jí říkat b. Mě by zajímalo, která z nich je delší. (kreslí zadání
otázky 1, ale obraz polopřímky BB' vypadá stejně dlouhý jako obraz polopřímky
AA')
V2: (5) Jsou stejný (1) stejně dlouhý.
E5: Jak to, vždyť tady ta (ukazuje na obrázek) začíná o kousek dřív.
V6: (2) no, a končí kousek blíž. A ta a zase začíná dál a taky končí kousek dál.
E7: Aha. A kdybych tuhle druhou kousek prodloužila (protahuje polopřímku b na obrázku)
Jak by to bylo ted?
V8: Tak by bylo delší to béčko.
E9: Hmm. Víš, co to je polopřímka?
V10: Polopřímka je, když je bod a z toho jdou (naznačuje rukama) na každou stranu (1)
ty (1) přímky a nikde nekončej.
E l i : Aha. A tak jak by to bylo s těmahle (vrací se k obrázku)? Co kdybych prodloužila
teď tu polopřímku a? (prodlužuje ji tak, že namalované čáry vypadají stejně dlouhé)
V12: Tak by byly stejně dlouhý.
73
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E13: A kdybych to udělala takhle? (znovu prodlužuje obrázek polopřímky a)
V14: Tak by byla ta áčko (1) delší.
Vendulka zaměňuje polopřímku s jejím obrazem (V6, V8). I přes to, že správně
popisuje, co je polopřírnka (V10), při řešení otázky pracuje s představou obrázku
(V12, V14).
E15: (kreslí zadání otázky 2) Dokázala bys spojit ty body A a B nějakou čárou, klidně
klikatou tak, abys neprotla tu přímku p? (18) Tak já se zeptám jinak. Šlo by tu
přímku nějak obejít?
V16: Šlo by jakoby (kreslí oblouk kolem namalované čáry)
E l 7 : A ta přímka určitě neprotne tu tvojí čáru klikatou?
V18: Ne.
E19: Dobře. A tady máme dvě přímky (kreslí zadání doplňující otázky), já je pojmenuju
třeba k a l . Protnou se tyhle dvě přímky?
V20: Protnou.
E21: A kde?
V22: Tady někde (ukazuje na místo, kde bychom po prodloužení čar našly průsečík přímek) jako uprostřed.
E23: Hm. A nemůžou se teda protnout i tady ty? (ukazuje na původní obrázek)
V24: No (2) mohly by.
E25: A co bys musela udělat? (16) Víš, mě se zdá, že se tyhle dvě přímky protnou někde
tady (ukazuje na obrázek doplňující otázky a místo, které Vendulka označila jako
průsečík přímek kal), tak ta přímka a ta tvoje čára se protnou někde tady (ukazuje
na předpokládaný průsečík přímky p a Vendulčiny spojnice AB).
V26: No. (přikyvuje)
E27: Takže kdybych to takhle protáhla, tak tady najdu ten průsečík.
V28: Hmm. (přikyvuje)
E29: Dala by se teda ta čára AB udělat tak, aby se neprotly?
V32: To by se asi (1) nedalo.
E33: Nedalo. A proč myslíš, že by se to nedalo?
V34: Protože kdybych to udělala jako že by se ještě nedotkla toho (ukazuje na obrázku),
tak kdyby (1), tak to bych musela stejně prostě jakoby jí obejít. A to by se vždycky
protáhlo a to protlo.
I v této otázce Vendulka pracuje nejprve s obrazem přímky (V16). Prostřednictvím otázky E19 (doplňující otázka) chce experimentátor navodit kognitivní konflikt (dále jen KK). Odpověď V22 naznačuje, že se to podařilo. V odpovědi V24
se Vendulka pokouší navozený KK řešit, a to se jí podaří (V32, V34) za pomoci
experimentátora (E25, E27).
E39: [Byla zadána a zodpovězena otázka
Experimentátor zadává otázku 4b v pozměněné podobě: má se najít nejkratší/nejdelší úsečka AB tak, že bod A je dán a bod
B má ležet na dané přímce b.} A naopak co nejdelší?
V40: Tak bych to musela dát tady na kraj. (kreslí bod B na konec namalované čáry)
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E41: A co kdybych si tu přímku představila, jak ona pokračuje dál a dál (naznačuje na
obrázku), a dala ten bod až takhle sem? (znázorňuje bod za namalovanou čárou)
V42: (spojuje s bodem A)
E43: Hmrn. A kam ten bod B dát, aby to už nešlo prodloužit?
V44: Úplně (3) na konec (1) jakoby (1) na konec tý (4) úsečky, kterou máme (nesrozumitelné).
E45: Tady tý p (ukazuje na obrázku) myslíš?
V46: Hm. (6) (přemýšlí) To nejde dát jako (1) to nejde dát jakoby (1) protože je jako
nekonečná, tak to nejde dát jakoby (1) nejdál, aby už nešlo prodlužovat, protože je
to (1) nekonečná.
V kontextu otázky 4 se Vendulka vrací k silné představě přímky jakožto obrazu
(V40). Experimentátor upozorňuje na předcházející řešení úlohy (KK), Vendulka
ale setrvává na úrovni představy obrazu (V44). Tentokrát ale již bez pomoci experimentátora sama KK řeší (V46). K odůvodnění, proč přímka nemá konec, používá
potenciální argumentaci (V46): nejde dát nejdál, aby už to nešlo prodlužovat.
E59: [Byla zadána a zodpovězena otázka 5a. Experimentátor zadává otázku 5b.] A kam
bys ho dala, aby byl naopak co nejmenší?
V60: (3) (kreslí bod X a trojúhelník ABX)
V62: Trošku nad ten bod B.
V64: Asi tak půl centimetru.
E65: Půl centimetru? To je asi takhle (ukazuje na prstech).
V66: Nebo (1) dva milimetry asi.
E67: A kdybys dala jenom jeden milimetr?
V68: Tak by to bylo (2) ještě blíž.
E69: A kdybys ho dala jen půl milimetru?
V70: Tak by to bylo ještě blíž.
E71: A jenom čtvrt milimetru.
V72: Tak už by to bylo hrozně malinký.
E73: A kam bysme ho teda dali, aby už to bylo co nejmenší?
V74: Hm (1) skoro k tomu (kreslí).
Opět je zde dominantní představa na základě obrázku (V62: trošku nad ten bod
B; V66, V74), kdy Vendulka pracuje s jakýmsi předchůdcem bodu. V tomto kontextu
Vendulka nepřijímá potenciální argumentaci (jak tomu bylo u předcházející otázky),
aby došla k závěru, že se takový trojúhelník nedá sestrojit (popř. najít). Domnívám
se, že je to v tomto kontextu pro ni obtížnější proto, že je uvažovaná množina
omezená - úsečku má celou před sebou, takže uvědomit si, že překračuje obzor
(nyní obzor do hloubky) je náročnější.
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Rozhovor 2: Jenda a Marie, 3. třída ZŠ

[Jenda a Marie řešili otázku nejprve písemně.]
E l : Ptám se, jestli je možné spojit ty body A a B
32: Ne.
E3: nějakou čárou tak, aby neprotínala přímku p.
M4: Nejde.
J8: Vůbec. To by se to tady jednou takhle muselo rozpůlit. (ukazuje přímou spojnici mezi
A a B)
M9: To by se to muselo ohýbat taky nějak.
E10: A proč by se nemohla ohýbat? To může. To nemusí být přímka.
M12: Tak to už může.
E13: Tak to nakreslete.
J14: (oba kreslí) A jsem tam!
E19: A tahleta čára, co jste tam teď nakreslili, tak ta určitě neprotne tu přímku?
J20: Hmm.
M21: Neprotne, no.
E24: Co je to ta přímka?
M25: Ale kdyby byla delší, tak by to protla.
E26: Takže kdyby ta přímka byla delší
M27: Kdyby to bylo takhle třeba (ukazuje rukama), kdyby byla přes celý papír, tak by
to nešlo.
Jenda a Marie neznají pojem přímky (rozhovor byl realizován na začátku školního roku, oproti předcházejícímu rozhovoru s Vendulkou a následujícímu rozhovoru
se Štěpánem, které byly realizovány ke konci školního roku). Přímka je pro ně totéž,
jako obraz přímky (M25, M27). Protože pojem neznají, experimentátor se nesnaží
navodit KK, neboť nemá k dispozici jinou znalost, se kterou by mohlo být jejich
tvrzení (M12, J14, M21) ve sporu.

1.3

Rozhovor 3: Štěpán, 3. třída ZŠ

E9: [Štěpán nejprve řešil otázku 5a] Dobře, a teď kdyby měl být ten trojúhelník co nejmenší.
Š10: Tak to by byl takhle. (ukazuje trojúhelník)
E l i : Tak ho zase namaluj.
Š12: (kreslí)
El3: A to by vážně nešel udělat menší?
Š14: (2) No, asi jo. (opravuje obrázek)
E15: A tohle už je ten nejmenší?
Š16: Menší už nenamaluju, (2) to už by pak nevypadalo jako trojúhelník.
E17: A kde přesně je tenhle vrchol? (ukazuje na bod X)
Š20: Tady akorát nad tím béčkem.
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Stepán ztotožňuje trojúhelník a body s jejich obrazem (Š16). Navíc zde můžeme
pozorovat princip tvůrce v jeho čisté podobě, protože existence hledaného trojúhelníku závisí na tom, jestli ho Štěpán dokáže namalovat. Štěpán předpokládá existenci
nějakého předchůdce nebo souseda bodu (Š20).
E23: Dobře, pojď se podívat ještě na jednu úlohu. Tady jsou dvě polopřímky (ukazuje
zadání úlohy 1). Dokázal bys říct, která z nich je delší?
Š24: To nejde, ty sou obě stejný.
E25: Ale vždyť tahle (ukazuje na obrázku) začíná o kousek dřív?
Š26: Hrnm. (3) Ale je to polopřímka.
E27: (2) No a co to znamená, že je to polopřímka?
Š28: No, že to takhle pokračuje pořád dál a dál. (naznačuje rukou pokračování polopřímek) (1) Protože jsou nekonečný.
E29: No dobře, ale tahle by měla být o tenhle kousek delší (ukazuje úsek AB), ne?
Š30: No, to jo, (2) ale když jsou nekonečný, tak tady ten kousek (1) to je jedno, protože
jsou pak nekonečný.
V kontextu polopřímek Štěpán na svůj věk překvapivě bezpečně pracuje s představou nekonečné polopřímky (Š24, Š30). Používá potenciální argumentaci (Š28).
Tvrzení, že polopřímky jsou stejný vysvětluje tím, že jsou nekonečný, a proto není
podstatné, že na obrázku „jedna začíná dřív" (Š30). Předpokládám, že Štěpán,
vzhledem ke svému věku, nezná vzájemně jednoznačné přiřazení jedné polopřímky
na druhou, ale je možné, že si ho intuitivně dokáže představit, a nebo uvažuje tak,
že je jen jedno nekonečno a proto jsou polopřímky stejně dlouhé. Jednalo by se tak
o analogii ke kritériu, které popsaly Tirosh a Tsamir [77] ve výzkumu o porovnávání
mohutností nekonečných množin.

1.4

Rozhovor 4: Patrik, 5. třída ZŠ

[Patrik před rozhovorem odpovídal na některé otázky písemně.]
E5: [Otázka 2] Tady jsi napsal, že to není možné. A mě by zajímalo proč.
P6: Protože přímka vlastně pokračuje všude (naznačuje rukama) takže oni se vlastně
nemůžou spojit.
E7: [Otázka 1.] Já tady načrtnu polopřímku, která začíná v bodě A a pojmenuju jí a. A
tady druhou polopřímku začínající B a pojmenuju jí b. Chci-se zeptat, jestli by si
dokázal říct nebo mohl říct, která z nich je delší.
P8: (zamítavě kroutí hlavou) (2) Obě jsou vlastně, obě pokračují (naznačuje rukou) někam, takže nedá se to, nedá se to určit, která je delší.
E9: Hm, dobře. A kdyby si měl porovnat (dokresluje přímku) přímku. Která z nich je
delší. Přímka nebo polopřímka?
P10: (zamítavě gestikuluje) Nedá se to, protože všechny jsou ne (1) pokračují do nekonečna, takže (zamítavě kroutí hlavou)
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Patrik pracuje s přímkou, resp. polopřímkou jako nekonečnou a používá potenciální argumentaci (P8), když jejich nekonečnost popisuje dějem: pokračují do
nekonečna1 (P10).
El5: [Otázka J^b. Patrik v písemném zadání hledal nejdelší úsečku AB tak, že bod A je
dán a bod B má ležet na dané úsečce b. Jde o analogii k původnímu zadání. Do
odpovědi nakreslil bod B na konec obrázku přímky b (viz obrázek).] A tady? Jak's to
udělal tady? (ukazuje na Patrikovo řešení otázky 4b)2
P 1 6 : No, tady (1) vlastně by moh' být ten B nekonečný (naznačuje

rukou), protože jako

někde jinde, úplně někde jinde než n a papíru, protože t a přímka je nekonečná. Takže
(1) jsem ho udělal co nejdál, co je t a m t a přímka, ale moh' by být i dál.

E17: Takže mohl by být třeba i tady? (ukazuje na konec listu papíru)

P18: Hmm.
E19: A třeba i tady? (ukazuje mimo papír)
P20: Hmm.
E 2 1 : A kdyby tedy měl být, že už nemůžu pokračovat (naznačuje

rukou)

takhle?

P 2 2 : Tak n a konci. Vlastně přímka je nekonečná, takže (2) nikde. Nemoh' by být.
E 2 3 : Nebyl by žádný takový?

P24: Ne.
I argumentace P16 naznačuje, že Patrik chápe přímku jako potenciálně nekonečnou. Stejně jako v předchozích otázkách ale Patrik na svůj věk překvapivě dobře
vyvozuje, že bod B nemůže existovat (P22, P24), protože ke každému takovému bodu
bychom dokázali sestrojit (myslet) jiný, který by byl dál. (Jde o analogii k Eukleidově argumentaci, že prvočísel není žádné konečné množství.) Musím poznamenat,
že Patrika v tomto kontextu neomezují ani naše schopnosti takové body konstruovat
- tedy u Patrika se neprojevuje princip tvůrce (dále jen PT), a to ani v oslabené
podobě.
E25: [Nad Patrikovým řešením otázky 5a.] Kam si teda ten bod X dal?
P 2 6 : No, vlastně (2) co nejdál k tomu bodu C. Že dál už vlastně nejde. Může být jenom
n a tý BC, takže už dál nejde.
E 2 7 : A je to přímo ten bod C a nebo je to nějaký jiný bod?
P 2 8 : (2) Jiný bod, protože vlastně nemůžou být dva body n a sobě.

E29: Aha. A tady? (ukazuje na druhé Patrikovo řešení, tj. řešení otázky 5b) Tady má
být ten obsah co nejmenší, tak kam jsi ho dal?
P 3 0 : No, vlastně (1) Nedal jsem ho na bod B, ale hned jakoby. Ono to tady není takhle
znázorněný, ale (1) prostě (2) aby to bylo pořád na BC a aby to bylo co nejdolej.
*Na mnoha místech v rozhovorech jsem váhala, mám-li psát „do nekonečna" nebo „donekonečna" , neboť čeština umožňuje obojí, ale výklad je, speciálně pro můj výzkum, zásadně odlišný.
Nezbylo mi, než se řídit citem.
2
Z písemné odpovědi bych usuzovala, že Patrik zaměňuje přímku s jejím obrazem a pracuje s ní
jako s konečnou úsečkou. Slovní vysvětlení ale ukazuje jeho hlubší porozumění pojmu přímka. To
byl hlavní důvod, proč jsem se rozhodla vést experimentální rozhovory a ne provádět dotazníková
šetření.
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V tomto kontextu Patrik předpokládá existenci bodu X, na rozdíl od předcházející úlohy neargumentuje tak, že by se s bodem mohl přibližovat. Pracuje s jakousi
nejmenší vzdáleností (P30). Zajímavá je také odpověď P28. To, že body nemůžou
být na sobě, podporuje tezi, že Patrik pracuje s bodem jako s objektem, který má
nenulovou velikost.
[.Patrik písemně řešil i jiné úlohy než ty, které jsou v mé práci zařazeny do experimentálního rozhovom. Mimo jiné odpovídal na otázku: Čeho je nekonečně mnoho?
Uvedl, že bodů na úsečce.]
E51: Je tady otázka: Čeho je nekonečně mnoho? a ty jsi uvedl
P52: Je toho víc, ale tak jsem uvedl příklad třeba bodů na úsečce, protože (1) ně na
úseč (zarazí se), na přímce, na přímce. Já jsem se jenom splet. Na přímce, protože
přímka je nekonečná.
E53: A na úsečce jich není nekonečně mnoho? [Patrik již dříve odpovídal na otázku V kolika bodech se protíná kruh a sečná přímka. Odpověděl: V nekonečně mnoha.]
P54: No dá se to spočítat, protože vlastně (naznačuje rukama omezenost úsečky) Sice by
to jakoby (zamítavě kroutí hlavou) Protože je to určené místo. Protože někde končí.
E55: Ale tady (ukazuje na řešení otázky uvedené v E53) jsi ale taky říkal, že to začíná
tady, končí tady a taky jsi říkal, že těch bodů je tam nekonečno.
P56: Hm. (4) No tak jako, já jsem myslel jako, že se to nedá spočítat. Ani tady se to
nedá spočítat, ale vlastně když to někde končí, (opět naznačuje rukama omezenost
úsečky) tak to není nekonečně mnoho.
E57: Aha, takže sice nemůžeme říct kolik, ale není jich nekonečně mnoho?
P58: No.
E59: Kdežto na tý přímce, která není omezená, jich je nekonečně mnoho.
P60: No, vlastně nekonečně mnoho je jenom na něčem, co je nekonečný. Když ta úsečka
je konečná, tak musí být. Sice se to nedá spočítat, ale je tam ňáký [počet].
I tento způsob uvažování podporuje domněnku, že Patrik je atomista. Zásadní
je argumentace, že když to někde končí, tak to není nekonečně mnoho (P56) a nekonečně mnoho je jenom na něčem, co je nekonečný (P60). Jde o přirozenou představu,
že nekonečně mnoho objektů musí zaujímat nekonečné místo, což by platilo, kdyby
objekty neměly nulovou velikost (resp. nekonečně malou velikost, jedná-li se o objekty téhož druhu). Tato představa je u Patrika silnější než to, že počet bodů na
úsečce neumíme určit, a to ani principiálně (P56, P58 v reakci na E57).

1.5

Rozhovor 5: Jakub, 5. třída ZŠ

E43: [Před Jakubem je písemné zadání otázky 2.} Tak a teď kdyby si stál tady, (ukazuje
na bod A) na jednom místě a chtěl jsi se dostat sem (ukazuje na bod B). (2) Slo by
to někudy, nemusíš jít přímo, že jo. To asi nejde přímo, to by to protlo. Ale šlo by
se někudy dostat do toho bodu B?
J44: No, šlo. (kreslí oblouk AB)
E49: Hm. (2) Takže ta přímka p neprotne tu čáru AB?
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J50: (2) Hm, 110, neprotne.
E51: Tak já se k tomu ještě zeptám (kresli) Tady je nějáká jedna přímka. Tady je druhá
přímka. (kreslí) Já je pojmenuju třeba (2) man, jo. (4) Protnou se tyhlety dvě
přímky? (3) Našel bys jejich průsečík?
J52: (2) No našel, no. Kdybych to ještě víc prodloužil.
J54: (kreslí) Takhle a takhle.
E55: A našel's jejich průsečík?
J56: Tady. (ukazuje tužkou na papír)
E57: Jasně. A šlo by teda teď pro tu tvojí čáru (ukazuje) AB a pro tu přímku taky najít
průsečík?
E59: Jestli by se takhle taky dalo najít průsečík, jako's to našel u týhle.
J60: Taky bych tuhle čáru (ukazuje na přímku p) prodloužil.
E61: A můžeš jí prodloužit?
J62: (4) No, je to přímka, tak jo. (kreslí) A tady vlastně vznikla takhle ten průsek, nebo
E63: Průsečík.
J64: Průsečík.
E65: Hm, to je ten bod. Takže teď už protíná tu čáru AB. A dala by se tam nakreslit
jiná čára, která by zase přímku neprotínala?
J66: Zase neprotínala. Uf.
E67: Víš, jak to bylo předtím. (ukazuje na papír) Předtím si tu AB nakreslil tak, aby
tam ten průsečík nebyl. Teď jsi tu přímku trochu prodloužil, takže tam zase je. Šla
by tam nějaká jiná, ne tahleta čára (ukazuje na papír), nějaká jiná nakreslit?
J68: Ne.
E69: Nešla?
J70: Nešla.
E71: Tadleta by to třeba nebyla? (kreslí)
J72: No ta ne, protože sem by se mohla tady ta přímka (ukazuje) zase prodloužit.
Jakub řeší otázku nejprve na základě představy přímky jakožto jejího obrazu
(J44). Pomocí doplňující otázky (E51) chce experimentátor navodit KK. To se podařilo a Jakub úspěšně KK řeší (J62), což experimentátor ověřuje dalšími dotazy
(J72). Jakub zde zůstává v potenciální argumentaci a mluví o tom, že by se přímka
(resp. pro Jakuba její obraz) dala prodloužit.
E97: [Jakub řešil otázku 5 nejprve písemně. Předcházela nejprve diskuse o řešení otázky
5a] A podruhé jsi ho umístil kam?
J98: Podruhé jsem ho umístil, (ukazuje na papír) no, kousek nad to, nad bod B.
E99: Nad bod B. Dal by se tam teď sestrojit, když jsi to takhle nakreslil, mohl bys tam
sestrojit ještě menší?
J100: Ano.
E101: Jo? Ukaž.
J102: (kreslí) Takhle.
E103: Perfekt. Takže to by byl ještě menší (Jakub přikyvuje) trojúhelník, že jo. Ten X
by byl ještě blíž. (1) A teď, když jsi to tam udělal, šel by ještě menší?
J104: Ještě, nejmenší.
E105: (2) No, ten úplně nejmenší. Že už pak menší nejde.
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J106: Šel by.
E107: A jak bude vypadat?
J108: (snaží se vkreslit další bod)
E109: Možná to jenom řekni, nebo jenom ukaž.
J110: No. Ze nebude, bude úplně (1) Taková třeba, takovej kousíček, strašně malinkej
kousíček. (ukazuje)
J112: bude nad AB. (1) Nad úsečkou AB.
E l 13: Přilepenej tady nad tim. Hm. (2) Dobře.
Jakub předpokládá existenci bodu X. Na pozicích E103 a E105 se experimentátor snaží navodit KK, když Jakub předtím přijal způsob zmenšování trojúhelníku.
Přesto Jakub nemění svou odpověď (JI 10). KK tedy nebyl navozen. Jakub pracuje
s jakousi nejmenší vzdáleností - strašně malinkým kousíčkem.
J162: [Jakub v písemném dotazníku odpovídal na otázku: Kolik je bodů na úsečce? a
Kolik je bodů na přímce? Odpovědi ale nenapsal, chtěl je vysvětlit ústně.] To bude,
jako že podle toho, jak je ta úsečka velká, a ta přímka. Ta přímka je nekonečná. Na
přímce se jich dá udělat nekonečno, možná i víc. A na úsečce taky podle toho, ta
úsečka, jak je dlouhá.
E163: Podle toho, jak je dlouhá. Hm.
J164: Když je třeba takováhle ta úsečka, takováhle ta úsečka, vidíte (ukazuje prsty malou úsečku) takováhle úsečka. Tak třeba jde udělat bodů, já nevím, třeba když je
centimetr, tak deset bodů.
El65: Jasně.
JI66: Možná i dvacet.
E167: Když by byla taková? (rozpřahuje ruce)
J168: Když je taková. Tak sto, dvě stě, tři sta.
U Jakuba dominuje PT - body na úsečce nebo přímce vytváříme. Vytváření není
omezeno našimi možnostmi, pokud jde o nekonečnou přímku. (Jeho dodatek nekonečno, možná i víc (J162) nejsem schopná na základě tohoto rozhovoru vysvětlit.)
Na omezené úsečce ale můžeme vytvářet body podle toho, jak je dlouhá (J162, J164,
J166, J168). Jakub je tedy nejspíše atomista (na což ukazuje i jeho řešení otázky
5b, viz předcházející úryvek).

1.6

Rozhovor 6: Jirka, 5. třída ZŠ

E l : Představ si, že máš dvě úsečky, jednu 3 cm dlouhou a jednu 2 cm dlouhou. Nakresli
si je a nějak pojmenuj. (Jirka črtá úsečky AB a CD.) Když tyhle dvě úsečky spojíš,
co ti vznikne?
J2: Úsečka pět centimetrů.
E3: Hmm, tak teď je nakresli spojené. (Jirka kreslí dvě úsečky za sebou) Co jsi to tam
napsal?
J4: B rovná se C.
E5: Takže ty body se překrývají? My jsme ale nechtěli, aby se nám ty úsečky nějak
překrývaly, my jsme chtěli jen slepit.
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J6: Jo takhle. (připisuje další čárku)
E7: Tak jak bude dlouhá?
J8: 2 centimetry plus 3 centimetry plus (4)
E9: Co plus?
J10: (2) vzdálenost mezi těma dvouma bodama.
E l i : My jsme ale nechtěli, aby byla mezi nimi nějaká vzdálenost. My jsme je chtěli úplně
spojit. (1) Je mezi nimi nějaká mezera?
J12: No, neni, když ty dva body splývaj.
E13: To nemůžou být dva body vedle sebe, aby mezi nimi už nebylo nic, ale byly různý?
J14: No, (2) nedá se to nakreslit.
E15: Nakreslit se to asi nedá, protože máme moc silnou tuhu. (2) Ale dají se dát tak
blízko?
J16: Daj!
El7: Dobře, jak tedy bude ta úsečka dlouhá?
J18: No 5 centimetrů!
E19: A tahle úsečka, kterou jsi narýsoval jako první? (Jedna úsečka AD, pouze s bodem
B = C.)
J20: 5 centimetrů!
E21: Ale na téhle úsečce je o bod víc.
J22: No, jenomže to je ten samej bod.
E23: Takže se na tom bodě překrývají?
J24: Ně, jako. (1) Tam jsou dva body, mezi nimiž je nulová vzdálenost.
E25: Aha, a velikost toho bodu? (2) Ta tam nehraje roli?
J26: Hraje, no.
E27: Takže ten bod má nějakou velikost?
J28: Ve skutečnosti může bejt nějak velikej. (Ukazuje na čárku znázorňující bod na papíře.)
E39: A kde je bod C?
J40: No, ten je vlastně vedle toho B.
E43: A jak přesně blízko? (2) Je mezi nimi ještě něco?
J44: Není, vůbec nic už mezi nima není.
E45: Aha (3) Kdybych si tady narýsovala dva body, třeba X a Y, mají ty body mezi
sebou střed?
J46: Hmm.
E47: Tak ho nakresli. (Jirka kreslí bod Z) A mají body Z aY mezi sebou střed?
J48: Z a Y? Mají.
E49: Můžeš ho nakreslit? (Jirka kreslí bod M) A mají body Z a M mezi sebou střed?
J52: No jistě. (kreslí)
E53: Podívej se na body B a C. Mají mezi sebou střed?
J54: Ano.
E55: Ale ty jsi říkal, že mezi nimi už nic není.
J56: Hmm. Tak ten střed. (5) Jenže on nemá žádnou velikost, tak může být tam, kde nic
není.
E57: Aha. A kdybych ten střed pojmenovala třeba S. Je mezi body S a C střed?
J58: Hmm.
E59: Takže já tam můžu dát kolik chci bodů?
J60: Hmm.
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Pořád budu přidělávat středy a středy? Strašně moc středů?
Hmm.
A všechny je můžu dát mezi ty body?
Hmm.
Ty jsi ale řekl, že mezi nima nic není.
No, žádný reálný místo.
Takže všechny ty body se najednou smrsknou v nic?
No, (2) vlastně (2) No jako, (2) Mezi ty body B a C se jich vejde nekonečně mnoho
a mezi ty body A a B taky. Akorát, že když je budu chtít znázornit na úsečku AB
pět a na úsečku BC taky pět, tak na úsečce BD budou hustějš naskládaný.
No, ale tam není žádná úsečka. Jestli je tam nějaká úsečka, tak to nejsou ty dvě
původní úsečky nalepený těsně na sobě
Aha.
My jsme se ale domluvili, že je spojíme těsně vedle sebe. (3) Tak je někde něco
špatně. (3) Takže, je mezi body B a C nějaký střed nebo není.
No je.
Takže mezi těmi body je ještě místo?
No, vlastně jo.
Ale my jsme přece nechtěli, aby mezi nimi bylo nějaké místo.
Tak to nejde.
Tak je posuň k sobě ještě blíž, aby tam žádné místo nezůstalo.
No jo, jenomže to už se potom budou překrývat.
Takže to nejde udělat?
Ne. (2) Buďto se budou překrývat a nebo mezi nima ještě něco zbyde.

Jirka nejprve řeší problém tak, že koncové body úsečky splynou. Experimentátor
se snaží toto řešení zpochybnit. Proto Jirka dochází k odpovědi J24. Zde se experimentátorovi podaří navodit KK, neboť Jirka si uvědomuje, že mezi každými dvěma
body existuje další bod (střed úsečky). Dojde ale k neúspěšnému pokusu o jeho
řešení (J56). V následujícím se ale ukazuje, že Jirka vlastně nepracuje s body B a
C jako sousedy, i když uvedl, že mají nulovou vzdálenost (J72). Jirka zcela správně
uzavírá, že budto se budou překrývat a nebo mezi nima ještě něco zbyde. Zajímavé
je, že si Jirka uvědomuje, že se pohybuje mezi dvěma světy - světem geometrickým
a světem reálným (J28).
E87: Dobře, tak se pojďme podívat ještě na jednu otázku. Hele, tady jsou dvě polopřímky
(kreslí zadání otázky 1), jedna začíná v bodě A a druhá v B. A mě by zajímalo,
která z nich je delší.
J88: (2) No, ty sou stejný.
E89: Stejně dlouhý?
J90: Hmm. (přikyvuje)
E91: Ale vždyť tahle (i-> BB') začíná jakoby pozdějc?
J92: No, ale sou nekonečný.
E93: Ale tahle má o ten kousek víc.
J94: Ne. (3) To jenom tak vypadá. (1) Voni jdou pořád dál.
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BB') je pořád o kousek

delší.
J 9 6 : (2) Jenže to u toho nekonečna nehraje žádnou roli. (2) Oni jsou takhle (naznačuje

rukou) stejný.

Polopřímky chápe Jirka jako nekonečné. I když používá potenciální argumentaci
jdou pořád dál (J94), jeho závěr je aktuální (J88, J96), navíc správně (na svůj věk
překvapivě) uvažuje o vlivu konečné veličiny na nekonečnou. Usuzuji proto, že se
nejedná o případ kritéria jediného nekonečna (viz [77]), když používá vysvětlení jsou
takhle [odpovídajícím způsobem] stejný.

1.7

Rozhovor 7: František, 7. třída ZŠ

E9: [František má před sebou písemné zadání otázky l.\ Dokázal by si říct, která z těhle
dvou polopřímek je delší?
F 1 0 : Obě dvě stejně.
F 1 2 : Protože nikde nekončej.
E 1 3 : A kdybys je měl porovnat s přímkou?
F 1 4 : (6) Jako délku?
E 1 5 : Hm, délku. Jestli t a přímka p je delší než
F 1 6 : Není. (2) Protože ona m á sice nekonečno n a dvě strany, ale stačí nekonečno na jednu
stranu a pořád je to nekonečno.

František chápe polopřímku jako aktuálně nekonečnou (F10, F12). Porovnává i
dva různé objekty - přímku a polopřímku. Je možné, že uvažuje tak, že je jen jediné
nekonečno (kritérium jediného nekonečna, [77]), proto jsou všechny takové objekty
stejně dlouhé (F16).
E 1 7 : Tady je přímka p, tady je bod A a tady bod B. Daly by se body A a B spojit nějak
tak, aby t a spojovací čára neprotla přímku pl
F 1 8 : (3) Nešly.
E 1 9 : Proč?
F 2 0 : Protože přímka p m á na obě strany nekonečno a to nejde nějak obejít.

I v tomto kontextu pracuje František s přímkou jako aktuálně nekonečnou.
E31: (ukazuje na písemné zadání otázky 4b) Má se najít bod B na přímce b tak, aby
byla úsečka AB co nejdelší. [Jedná se o obměnu otázky 4, kdy se nehledá čtverec o
nejmenším/největším obsahu, ale nejkratší/nejdelší úsečka.]
F 3 2 : (6) To by v podstatě nemělo nikdy konec, protože t a úsečka AB by potom byla
nekonečná, protože todle jde do nekonečna (naznačuje pokračování

přímky

bysme s touhle stranou museli jít taky do nekonečna, aby to bylo co nejdelší.
E33: A dalo by se to takhle udělat.
F 3 4 : No nedalo, protože t o je nekonečno. To by pořád bylo dál a dál.
F 3 6 : Nejdelší nejde.

b) my
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E37: A ta možnost, jak jsi říkal. Já jsem myslela, že by si šel takhle rovnoběžně. (črtá
rovnoběžnou čáru začínající v bodě A)
F38: No téměř rovnoběžně. (2) Vono by se to potom spojilo, jenže to je nekoneč (1)
v nekonečnu by se to spojilo.
F40: V podstatě se to spojí tam, kde (2) je nekonečno. (1) No, prostě je to nekonečný,
no.
E41: Takže ten bod D by byl v nekonečnu?
F42: (2) No. (přikyvuje)
E43: Takže vznikla by vlastně nekonečná úsečka AB.
F44: No.
E45: A tahle AB by nebyla rovnoběžná.
F46: No. (přikyvuje)
E47: Jenom skoro.
F48: Jo.
Opět František pracuje s aktuálně nekonečnou přímkou (F32, F36), i když používá potenciální argumentaci (F34). V F38 používá téměř rovnoběžně, což je podoba
nejmenší možné vzdálenosti, tj. atomismu. Objevuje se zde vyjádření v nekonečnu
by se to spojilo, které považuji za projev představ o obzoru. To, co je nekonečné, se
táhne k obzoru, resp. obzoru dosáhne (F38, F40). To pak umožňuje představovat si
takové objekty, jako nekonečnou úsečku.
E55: (Ukazuje na písemné zadání otázky 5b) A tady se má udělat trojúhelník ABX tak,
aby měl co nejmenší obsah.
F56: Kdybysme to udělali v bodu B, tak už by to byla úsečka ne trojúhelník. Takže co
nejblíž {důraz) bodu B, vlastně by to šlo.
E57: Dobře. Podívej se ještě na tuhle úlohu. [Františkovi bylo předloženo písemné zadání
následující úlohy: Je dána úsečka AB o velikosti 10 cm. Bod Si je jejím středem.
Bod S2 je středem úsečky SiB. Bod S-j je středem úsečky S2B. Bod S4 je středem
úsečky S3B a tak dále. Splyne některý z bodů S s bodem B! Vysvětli proč.]
F58: Nesplyne. (4) Protože vždycky to musí bejt polovina.
F60: Že by to šlo přes mikroskopický vzdálenosti. Polovina, polovina, pořád polovina.
E61: Dobře. A když by tady šlo pořád polovina, pořád polovina. Tak když ty tady říkáš
(ukazuje na Františkovo řešení otázky 5b), že to uděláš těsně nad bod B, nešla by
z toho taky udělat polovina, z toho XB1
F62: (4) No říkám co nejblíž bodu B, ne těsně (1) co nejblíž.
E63: Co nejblíž. To znamená, že už by mezi nima nic nebylo? (4) Nebo bylo?
F64: (6) No, oni by nebyly stejnej bod, ale v podstatě by mezi nima už nebyla skoro
žádná vzdálenost.
E65: Hni. By byly nějak nalepený na sebe, si mám představit?
F66: (7) No, skoro jo. Protože je bod B hned u něj je bod C (myslí X). Nejmenší vzdálenost co mezi nima de ňák udělat, by se nějak udělalo.
E67: A myslíš, že by se to dalo vyjádřit číslem, jaká je ta vzdálenost?
F68: (5) To asi ne. To bysme šli strašně. (1) Nebo možná jo, ale bylo by to nula celá
periodických jedna. [0,01]
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František pracuje s nejmenší možnou vzdáleností (F56, F62). Prostřednictvím
jiné úlohy (E57, E61) chce experimentátor navodit KK. Ačkoli si v kontextu této
jiné úlohy František uvědomuje možnost dalšího dělení libovolně malé úsečky na
polovinu, v kontextu úlohy 5b tuto argumentaci nepoužívá. K navození KK tedy
vlastně nedošlo. František si představuje body na úsečce diskrétně (F66), proto ho
považuji za atomistu. Pracuje dokonce s nejmenším možným kladným číslem 0, 01.
I zde je patrný vliv vnímání obzoru, když toto číslo má nekonečně mnoho nul a na
nekonečné pozici jedničku.
Protože se František sám zmínil o číslech s periodickým rozvojem, zeptala jsem
se ho i na otázku 7, která nebyla primárně určena pro žáky 7. tříd.
E77:
F78:
E79:
F80:
E83:
F84:

E87:
F88:
E89:
F90:

E91:
F92:
E93:
F94:
E95:

Myslíš, že by se číslo 0,9 dalo porovnat s číslem 1?
Nedalo.
Jestli bych uměla říct, které z nich je větší nebo
Číslo 1 je větší, protože vlastně to číslo 0, 9 je menší o tu 0, 01.
A tohle číslo (ukazuje na 0,01) kdybych teď vynásobila deseti, co bych dostala?
(5) Kdybysme ho vynásobili deseti, tak dostaneme nula celá nula periodických deset,
ale v podstatě je to to stejný, protože periodických je taky nekonečno, by se dalo
říct.
To samý číslo by to bylo?
No.
Já si to číslo nějak označím, jo? Třeba x. A ty říkáš, že desetkrát x by bylo x. (píše
rovnici 10x = x)
Tady u toho čísla jo. Protože tu desetinou čárku bysme posunuli o tu jednu nulu
doprava, ale těch nul je nekonečno, takže pořád by to bylo nula celá nula periodických
jedna.
Takže to jedno posunutí tam nemá žádnej vliv.
Nemá.
Hm. A kdyby si si řek, tak já mám takovouhle rovnici (ukazuje na rovnici lOx = x)
s neznámou x, uměl bys jí vyřešit?
(6) No vyřešit. (2) Jako přímo jaký (1)
Přímo najít to X. Začali bychom takhle (zakryje předcházející zápis 0,01 a ukazuje
X

na rovnici), máme takový číslo, který má tuto vlastnost: desetkrát x je x. Co to je
za číslo?
F96: No teď už to vim, kdybych to nevěděl, tak by to bylo trochu složitější.
E97: Počkej, proč? (2) Zkus to řešit normálně, jako se řeší rovnice. (5) Převedem x na
jednu stranu (2) Vy ste rovnice ještě asi neměli, vid?
F98: Moc ne, no.
E99: Ale jedno číslo bysme určitě uhodli, který má tuhle vlastnost. Když ho vemu desetkrát, tak se s nim nic nestane.
F100: Nula.
E101: Nula. (2) Ale to je jediný řešení, ta rovnice žádné jiné řešení nemá.
F102: No může to bejt i 0,01, protože ta jednička na konci nehraje v podstatě žádnou roli,
protože přes ty nuly se nijak nedostanem. (2) I kdybysme to násobili, (2) v podstatě
čím bysme chtěli, tak přes ty nuly se nikdy nedostanem.
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E103: Hni. A ještě se zeptám, kdybychom si načrtli číselnou osu. Někde nulu a někde dál
jedničku. Určitě bys uměl tady načrtnout číslo žádná celá devět desetin.
F106: Asi někde tady. (črtá)
E107: Jasně. A teď těch 0,9.
F108: Bylo by to v podstatě co nejblíž tý jedničce, ale nedalo by se to tam znázornit.
E109: Takže by to bylo
F110: No, to by bylo jako tady u toho. (ukazuje na své řešení úlohy 5b)
František okamžitě využil výsledků předcházející úlohy pro zdůvodnění svého
přesvědčení, že 1 > 0,9. František s číslem 0,01 pracuje jako s nekonečně malým
číslem, protože násobením desítkou se číslo nezměnilo. Číslice 1 je na aktuálně nekonečné pozici (F102). Experimentátor se pak snaží navodit KK pomocí sestavení
rovnice s jediným (a to nulovým) řešením (E93). Tento postup ale selhává, protože František se s tématem rovnic ve škole ještě neseznámil, proto k navození KK
nemůže dojít. Číslo 0,9 je tedy pro Františka předchůdcem čísla 1. Na číselné ose
musí být před jedničkou. Stejně jako v předcházející úloze, což František okamžitě
uvádí (F108, F110).

1.8

Rozhovor 8: Martina, Lucka, Kuba, 7. třída ZŠ

El: Problém začíná takto. Máme úsečku AB 9 cm dlouhou, (načrtává) Máme ji rozdělit
v poměru 1:2. To dokážete udělat?
L2: (črtá bod C) Ta první část bude mít 3 cm a ta druhá 6 cm.
E3: Tak, kdybych si teď představila, že mám speciální nůžky a úsečku rozstříhla právě
v tom daném poměru, co vznikne?
K4: Dvě úsečky.
L6: AC a CB.
E7: Můžete je tady načrtnout (Martina črtá) vedle sebe, už budou rozstřižené.
M8: Ta první bude AC a bude 3 cm dlouhá a ta druhá CB bude 6 cm dlouhá.
E9: Dobře, jenže (1) když se podíváte na první obrázek, na úsečku AB, najdete tam jen
jeden bod C
K10: Tady nemůžou být dva body C\
E13: (Lucka škrtá u obou úseček polovinu písmene C, smích) Co jsi tady tím myslela?
L14: No, rozstříhnu i ten bod. (smích)
K16: To je blbost! Prostě u jedný ten bod bude a druhý nebude. Bude to prostě polopřímka, teda (2) poloúsečka.
K18: Třeba tady k tý to dáme. (ponechávají úsečku AC, u druhé škrtají krajní bod C.)
E19: Dobře, teď tedy u té druhé nemáme bod C, kde tedy končí?
K20: Nikde!
L21: Tady končí! (ukazuje k bodu C.) (2) Tady ten bod není. (1) Ten je tady. (ukazuje
na úsečku AC) (2) No tak tady můžeme pojmenovat jiný bod.
L23: No tady (ukazuje k přeškrtnutému bodu C) to pojmenujeme třeba D.
E24: Hmm, to by šlo. Tak ten bod D označte do obrázku. (2) Dobře, teď mám tedy jiný
problém. Ty úsečky AC a DB vznikly rozstřižením tý velký úsečky AB. A mě by
zajímalo, kde je na úsečce AB bod D'!
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K25: To bude C D, jako jeden bod.(fce značce C na úsečce AB vpisuje D)
L26: Jako C = D. (doplňuje rovnost)
E33: No dobře a kde je tedy bod Dl Je vedle bodu Cl nebo je to přímo bod Cl
M34: Když to uděláme takhle (ukazuje rovnost bodů C a D), tak je to ten samej bod.
Takže jsme nic nevyřešili.
L35: No tak, jak je tady ten bod C, jak je tady ta čárka, tak se to rozpůlí. Taje třeba jeden
milimetr, tak to rozpůlíme a tady bude půl milimetru a tady taky půl milimetru
(k rozsthženým úsečkám).
K39: Jako že by tady byla půlka C a tady druhá půlka Cl (3) To je blbost.
M43: A tady (k rovnosti bodů C a D) nemůžou bejt dva body?
L44: Ze bysme ten bod D dali takhle úplně hned vedle toho, úplně. (ukazuje k bodu C)
E45: Hmm, to nezní špatně. Teď je otázka, jestli to dokážeme dát tyhle dva body takhle
těsně vedle sebe?
K46: No to už by tady ta (úsečka DB) byla kratší.
E47: Proč?
K48: No, (1) protože (2)
M49: O ten milimetr.
L57: Tak ten bod (D) dáme úplně, takhle, úplně vedle toho, úplně. (k bodu C)
E61: No, dobře. A jaká bude vzdálenost mezi těma bodama?
L62: Jako vedle sebe. No, muselo by to bejt úplně vedle toho. (3) No, ale stejně by tam
kousíček byl.
E63: Kousíček by tam byl?
K64: No, bylo by tam něco.
E65: Takže jste se shodli, že jestli jsou tu dva body, tak mají nějakou vzdálenost, (přikyvují) No, ale jestliže je mezi nimi nějaká vzdálenost, tak mezi nimi musím najít
ještě nějaký bod, ne?
L66: No, tak, že by tam bylo C a ten úplně u něho blízko by byl tady bod D.
E67: Dobře, a tenhle bod D, jak daleko by byl od bodu Cl
L68: No úplně těsně u něj. (kreslí pásek a na něj čtverečky 1) Nebo takhle, jak máme tu
úsečku a na ní bod a takhle hned vedle něj druhej.

Obrázek 1
E73:
E75:
L76:
E77:

No, Lucka, jak to zvětšovala, tak nakreslila úsečku, která má tloušťku.
A bod je tohle? (na čtvereček.)
Hmm, tohle je bod. (1) A to je taky nějak tlustý, no.
Tohle je opravdu úsečka a tohle je opravdu bod, ten čtvereček? (5) Může mít úsečka
tloušťku?
K78: Může.
M79: Nemůže.
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L80: Může i nemůže.
E81: Tak kdyby měla. Jaký je rozdíl mezi takovýmhle pásem, který Lucka nakreslila,
takovýmhle obdélníčkem a úsečkou?
K82: To není obdélník, ale čára.
E83: No, ale když to Lucka nakreslila zvětšeně, tak to obdélník je. (2) Tak jaký je tedy
rozdíl mezi obdélníkem a úsečkou? Jen v tom, že úsečka má o hodně menší tloušťku
než obdélník?
L84: Ne, obdélník může mít víc úseček. Tam může být i takhle úsečka. (kresli kolmo
k původnímu směru) (1) Já nevím, jak bych to řekla. (2) Ten obdélník se skládá
z úseček! Tady je úsečka, tady je úsečka, tady je úsečka a tady je úsečka, (různě je
klade do obdélníku)
K85: Tam je hodně úseček vedle sebe.
E105: No, dobře, my se do toho nějak zaplétáme. Víte co, zkusíme to odjinud. Představme
si, že máme různé dva body. Dokázali byste najít mezi nima střed? (črtá)
L106: No jasně, (domaluje střed)
E107: Dokážete najít střed mezi těmahle dvěma bodama? (mezi původním bodem a středem)
Všichnil08: Ano.
E109: A dokážete najít střed mezi těmahle dvěma bodama? (mezi původním bodem a
novým středem)
VšichnillO: No ano.
E l l l : A mezi těmahle? (mezi původním bodem a dalším novým středem)
Všichnill2: Jo!
E l 13: A půjde to pořád? Nebo se to u nějakého bodu zastaví? (1) A pak střed už nepůjde
najít?
K114: Nezastaví. No, až to bude celý vyplněný.
LI 15: Až ty body budou úplně takhle u sebe.
E l 16: Takže dojdu jednou ke dvěma bodům, mezi kterými už nebudu moc najít střed?
L117: Snad jo, ne?
E128: Dobře, tak teď si vezmem ten Lucky obrázek. Vlastně to dáme pod mikroskop. (2)
Jak vypadá bod pod mikroskopem?
L129: Jako takovej čtvereček, na tý úsečce.
E130: Dobře. Co je tohle, tohle, tohle a tohle? (ukazuje na vrcholy čtverečku)
M131: Body.
L133: No, vrcholy toho čtverečku. Toho malinkýho.
E136: Tak já zopakuji to, co jste právě řekli. Tady máme bod a ten má tady a tady a
tady bod.
Všichnil37: (smích)
E138: A kdybychom si ten obrázek zase zvětšili
L139: Tak to bude zase stejný.
E140: No a není to tedy divný, že jeden bod
L141: Má hodně bodů.
E142: Ano, přesně. Jeden bod má hodně bodů.
K143: No, je to divný.
M144: (5) A tam se přesně ukáže takhle, pod tiin mikroskopem, přesně?
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E160: [Děti se začali dohadovat, že kdybychom obrázek pořád zvětšovali, museli bychom
bod pořád zmenšovat.] Dobře. Tak co vzít rovnou ten bod menší? Třeba jednu milióntinu milimetru.
L161: To ale zase můžu mít lepší mikroskop. A ten to zvětší až takhle.
M162: A nejde to tak, že by se to úplně ztratilo?
E163: (2) Jak to myslíš, „ztratilo"?
M164: No, že bysme to dělali tak dlouho, až by se to úplně
K165: (1) Se ztratilo. Vypařilo.
E166: Ano, to je dobrý nápad. Dělat to tak dlouho až by tam už nic nebylo. Mohli bychom
tedy začít tak, že máme nějaký bod, pod mikroskopem vidíme spoustu bodů, tak
bychom si jeden z nich vzali, zase bychom to zvětšili a vzali si jeden bod. A dělali
bychom to pořád dál a tak dlouho, až...
L167: Až by to byl úplně takhle bod. (prsty naznačuje titěrnost bodu)
E168: Teď je otázka, jak by byl velký? Kdy by to už stačilo?
L169: No, až by, (2) kolikrát to ten mikroskop zvětší.
El70: Tak si představte, že můj mikroskop dokáže vytvořit vždycky větší zvětšení.
LI71: Takže to bych pořád pokračovala. Milióntiny, desetimilióntiny, (Martina zamítavě
vrtí hlavou) stomilióntiny, miliaxdniny. A takhle by to pořád pokračovalo.
Ml72: No a to by se nikdy ne to
LI73: Kdybysme pořád mohli udělat větší zvětšení, tak by tam pořád něco bylo.
K181: Až do toho posledního bodu, co tam je.
E182: Dobře, až do toho posledního bodu. A jak je velký ten poslední bod?
K186: No a takhle bysme to zapisovali, (píše 0,1 mm
0,01 mm —• 0,001 mm —>...)
až bysme došli nakonec.
E187: Ale, co je na tom konci?
K188: No nějaký číslo.
M189: No, ale vždyť je to takhle nekonečný.
L190: No to by potom bylo tady nuly, tady nuly (píše 0,00000... 01 mm)
M191: No to je ale jako byste se nás zeptala, jaký číslo je nekonečný.
M195: A to nejde!
E196: A na to se ptám. Jaký číslo je úplně poslední.
M198: Ležatá osmička.
E199: Tady ale velikost zmenšujeme.
M200: Ale jinak je to to stejný.
K203: To nikdo neví. To ještě nikdo třeba nedokázal.
K205: Nekonečně nul a na konci bude jednička. (píše 0,000^. .01 mm)
oo
Vzhledem k tomu, že jde o rozhovor se třemi respondenty, je velmi těžké provést
analýzu a jednoznačně je zařadit. V některých okamžicích se totiž názor jednoho
nepodařilo explicitně formulovat, protože dominantní roli převzal v tu chvíli někdo jiný. Zcela jistě to platí o Martině, která se v průběhu rozhovoru projevovala
nejméně. Oproti tomu Kuba měnil své názory různě podle toho, jak se rozhovor
odvíjel. Je tedy také obtížné hovořit o tom, zda byl navozen KK, protože i když
by se mohlo zdát, že ano, nedošlo k tomu pravděpodobně u všech tří respondentů.
Přesto se ukázaly některé klíčové jevy.
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Lucka se po celou dobu projevuje jako typický atomista. Předpokládá existenci
dvou sousedních bodů a bod pro ni má nenulovou velikost (L14, L35, L44, L66, L68,
L115, L117). Ztotožňuje geometrické objekty a jejich modely - obrázky (L35, L169),
proto se také u ní projevuje PT.
Kuba není ve svých odpovědích stálý. Nejprve překvapivě řeší problém v odpovědi K16, když mluví o objektu, se kterým se nemohl ve škole setkat, a to o poloúsečce. Z pohledu současné matematiky je to vlastně ideální řešení. Nechává se
ale strhnout úvahami Lucky. Odmítá ale půlit bod (K39). Byl to právě Kuba, kdo
vyslovil myšlenku zmenšování (reálného) bodu až ke geometrickému a předpokládá,
že by v tomto procesu měl být jakýsi poslední bod o velikosti 0 , 0 0 0 . . . 0 1 . Je to
oo
projev vnímání obzoru.
Martina pracuje s nekonečnem uvážlivěji, než její spolužáci. Oponuje, že při
procesu zmenšování bodu bychom nikdy neskončili (M172, M189) a odmítá existenci
limity tohoto procesu, jakožto výsledku tohoto procesu (M191, M195).
Experimentátor se nejprve v otázce El05 snaží navodit KK mezi tvrzením o dvou
sousedních bodech a znalostí, že každá úsečka má střed. KK se ale navodit nepodařilo, protože Lucka a Kuba přijali možnost existence dvou bodů, které nemají
mezi sebou střed (K114, L115, L117). Následně se experimentátor pokouší navodit
KK v E130 a E136, aby naboural představu bodu jako malého čtverečku. U Kuby
a Lucky k tomu dochází v L141 a K142. Martina má ale od počátku jinou představu, proto reaguje jinak v M144 a navrhuje řešení KK v M162. Představy Lucky
a Kuby se během rozhovoru posunuly, o bodu již nemluví jako o malém čtverečku,
ale vlastně jako o nekonečně malém objektu, tj. posunuly své obzory.

1.9

Rozhovor 9: Lukáš, sekunda osmiletého gymnázia

E23: Jasně, ještě jsem se chtěla zeptat, kdybych tady měla takhle dvě polopřímky AA! a
BB'. (kreslí) Můžeš mi říct, která z nich je delší?
L24: (2) Nedá se to v podstatě říct.
E25: (1) A proč?
L26: Protože nevíme, kde má koncovej bod, ta přímka. (1) První i ta druhá.
E27: Ten koncový bod se dá najít nebo se nedá najít?
L28: Musel by se nejdřív určit, v jaký je vzdálenosti.
E29: Když by to byly polopřímky, jo?
L30: Ano.
E31: (2) A ty si ho můžeš určit někde?
L32: V zadání třeba, když potřebujeme.
E59: Abych tomu dobře rozuměla. Říkáš, že nemůžeš změřit délku těch čar, takže se nedá
říct, která je delší?
L60: (přikyvuje)
E61: A kdyby někdo tvrdil, že jsou stejně dlouhé, tak můžeš s ním souhlasit nebo ne?
L62: (3) No, mohl bych.(l) Protože to jsou stejně dlouhé úsečky
E63: Myslím tím tu celý ty polopřímky.
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L64: Aha, tak to ne!
E65: To by si s tím nesouhlasil?
L66: Ne! Neřekl bych mu ne ani ano.
Lukáš pracuje s polopřímkou jako s potenciálně nekonečnou, protože neví, kde
má [polopřímka] koncovej bod (L26). Soudí, že nekonečné objekty nemůže porovnat
(L24, L66), což je analogie ke kritériu porovnávání mohutností nekonečných množin
popisovaném v [77].

1.10

Rozhovor 10: Martin a Tomáš, 7. třída ZŠ

El: Představte si, že byste měli úsečku, která je 2 centimetry dlouhá a úsečku, která je
3 centimetry dlouhá. Klidně si je načrtněte. (Martin načrtává úsečku AB a CD.)
Tak a teď si představte, že je přilepíme k sobě. Že je spojíme tak, aby vznikla jediná
úsečka. Jak dlouhá vznikne úsečka?
Oba2: 5 centimetrů.
E3: 5 cm? Zkuste to načrtnout za sebe tak, jak je spojíte.
M4: (rýsuje jednu úsečku, asi 5 cm dlouhou, vyznačuje do ní jeden bod)
E5: Tys je ale neslepil za sebe, tys narýsoval jednu dlouhou. (6) Tak, přesně mě teď
zajímá, kde je ten bod B a kde C.
T6: No, když jsou tam střetnutý, tak nejsou nikde jinde, (ukazuje na jedinou značku bodu
na úsečce)
E7: Takže oni se tady (ukazuje) překrývají?
T8: No.
E9: Já jsem ale nechtěla, aby se úsečky překrývaly, já jsem chtěla, aby jste je slepili vedle
sebe.
M10: (přikresluje další značku pro bod těsně vedle první)
E l i : Takže ty body jsou vedle sebe?
M12: No.
E13: A je něco mezi nima?
T14: Ne.
E15: Vůbec nic? (1) Ale jsou vedle sebe?
M16: Jsou.
T17: No.
E18: Nejsou to tedy stejné body?
Obal9: Ne.
E20: Dobře. (3) Já teď narýsuji dva body, X a Y. Mají tyhle dva body mezi sebou střed?
T21: Maj.
M22: No, když si vezmu takhle tu úsečku (ukazuje úsečku XY) a udělám půlku, tak
dostanu ten střed.
E23: Hmm. (označuje střed S) A mají body X a S mezi sebou střed?
M24: Ano.
T25: Maj. (črtá bod N)
E26: A mají N a X střed?
M27: Taky.
T28: Jasně, (dopisuje další bod)
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E29: A myslíte, že je pravda, že můžem říct, že každý dva body mají mezi sebou střed?
M30: Hrnin
T31: No. (váhavě)
E32: A jak je to s těmi body B a Cl
T33: Ty maj taky mezi sebou střed.
E34: Takže mezi nima něco je?
T35: Jo.
E36: No, ale my jsme je nechtěli dát od sebe daleko, aby se mezi ně něco vešlo. My jsme
je chtěli nalepit úplně k sobě. (5) Tak jak to tam bude s těma bodama?
T37: No budou, (1) ten střed bude na tom bodu B a C.
E38: Takže ten bod B a C
T39: Je střed.
E40: Je sám sobě středem?
M41: No.
E42: Takže je to jeden bod? B a C je jeden bod?
M43: No.
E44: Takže se B a C překrývají? Nalepili jste je tak, ty úsečky, že jste je těma krajníma
bodama dali na sebe?
T45: Hmm.
E65: Ale my jsme je nechtěli dát na sebe, my jsme je chtěli dát vedle sebe. (2) Jakou má
tedy bod velikost podle vás.
T66: Asi tak (1) tak jednu desetinu milimetru.
E70: Tak tedy dobře. Řekněme, že má jeden bod velikost jednu desetinu milimetru. Kdybych měla přesnější pravítko, tak tam jednu desetinu milimetru mohu vidět. Mohla
bych mít čárku jako nulu a čárku jako jednu desetinu milimetru. Pak od nuly do
jedné desetiny je jedna celá malinká úsečka, která má velikost jednu desetinu milimetru. A co ty její krajní body. Jakou ty mají velikost?
T71: No taky.
E72: (2) Taky jednu desetinu milimetru? Vždyť celá ta úsečka má velikost jednu desetinu
milimetru.
M73: No, tak se skládá jenom z bodu.
E74E: Aha. A když bych to teď rozstříhla napůl, co mi vznikne?
M75: Půlky.
E76: A ty půlky jsou co? (2) Půl bodu?
M77: No, ne. (3) Když to rozstřihneme v půlce, tak vzniknou dvě úsečky.
T79: Dva body.
E80: Dva body? Takže jeden bod se skládá ze dvou bodů?
T81: No, jeden bod, když rozstříhnu, tak vzniknou dva body a ten jeden můžu zase
rozstříhnout na dva body.
E82: Takže já můžu z jednoho bodu nastříhat kolik chci bodů?
T83: No.
E84: A kde jsou všechny? Já tam vidím jenom jeden.
T85: No, oni se tam objeví.
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Poté, co bylo zamítnuto řešení, že krajní body úsečky ztotožníme, navrhli Martin
i Tomáš, že body 5 a C budou sousední (M10 a M12, T14, M16). Experimentátor se
snaží navodit KK mezi představou sousedních bodů a existencí středu úsečky (E20
až E32). K navození KK dochází vyslovením T33 a T35. Jako řešení KK navrhují
návrat k původnímu řešení a následně v T66 Tomáš vyslovuje domněnku, že bod má
asi jednu desetinu milimetru. Je to tedy atomistický přístup. E70 je znovu pokusem
o navození KK, ale v M73 jde o neúspěšný pokus o řešení připuštěním existence
jednobodové úsečky - jde opět o atomistiké řešení. I v následujících odpovědích se
Tomáš snaží zamezit KK a uchovat si svou původní představu (T81).
E86: (2) Dobře. Zkusíme ještě jednu věc. Představte si, že mám jednu úsečku a pak ještě
jednu úsečku, která je dvakrát tak dlouhá. Na těch úsečkách leží nějaké body. (črtá)
Na které úsečce je více bodů?
M87: Na týhle velký.
T88: Ne, na obou stejně.
E89: A proč?
T90: No protože, na obou jsou dva základní body a obě můžu vždycky rozstříhnout
(ukazuje na středy úseček) a tak těch bodů je stejně.
E91: Martine, ty s tím souhlasíš?
M92: Hmm.
E93: Takže říkáte, že na obou úsečkách je stejně bodů, protože (2) Proč vlastně, já teď
přesně nevím.
M94: Já bych řek, že tady na tý větší bude víc než tady na tý menší.
T95: Ne, podívej, tady jsou tyhle dva. (ukazuje krajní body úsečky)
M96: Já to vim, ale tuhle menší úsečku máš menší než tu větší.
T97: Ale daj se rozstříhnout stejně.
E102: A jak jsi to myslel ty, Tomáši, s tím stříháním?
T103: No, tyhle krajní spojim, (1) potom tady ten prostřední a tady je taky prostřední.
(spojuje vzájemně středy úseček) A pak zase takhle, (naznačuje, jak by se pokračovalo)
E104: (4) Takže, která úsečka má víc bodů?
T105: Obě stejně. (Martin přikyvuje)
E106: Dobře, když tedy má jeden bod nějakou velikost, domluvili jste se, že jednu desetinu
milimetru, tak já tady začnu kreslit: jeden bod, jedna desetina milimetru, druhý bod,
druhá desetina milimetru, třetí, čtvrtá, (ukazuje na menší úsečku) Ted to spočítám,
to je 5 cm, to je 50 milimetrů, to je 500 desetin milimetru, takže jsem dostala, že
tahle úsečka má 500 bodů. Ta větší úsečka má 10 cm, to je 100 milimetrů, to je
1000 desetin milimetru. Takže ta delší má 1000 bodů. (4) Tak teď tomu už vůbec
nerozumím. Před chvílí jsme docela rozumně došli k tomu, že obě ty úsečky mají
stejný počet bodů. Teď jsme zase došli k tomu, že jedna má 500 bodů a druhá 1000
bodů. (3) No, tedy jedna ta úvaha musela být špatná.
T107: No, že jsou si ty úsečky rovný, (1) že jsou jako úplně stejný. Tady ta je právě větší,
ta jich má víc.
E108 Tak ty myslíš, že je špatná ta úvaha se středama? Myslíš, že ta větší úsečka má víc
bodů?
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T109: Hmm.
E l 10: A co ty, Martine?
M l 11: No, ta větší jich má víc.
I v tomto kontextu se Martin projevuje jako atomista (M87, M94). Tomáš „zná"
postup, jak ukázat, že je na obou úsečkách stejný počet bodů (T90 až T103). Experimentátor se následně snaží navodit KK mezi tvrzením o velikosti bodu (T66) a
tvrzením, že úsečky mají stejný počet bodů. K navození dojde, ale chlapci KK řeší
nesprávně. Tomáš se vrací ke své představě o bodu (T107).
Takové chování je typické, pokud se setkáváme s překážkou, kterou je v tomto
případě znalost bodu - atomu, tj. objektu s nenulovou velikostí. Tato znalost je
pro Tomáše natolik silná, že odvrhuje vlastní argumentaci o vzájemném přiřazování
bodů, protože je s ní ve sporu. Původní znalost tak zůstala nezměněna.

1.11

Rozhovor 11: Marek, 7. třída ZŠ s rozšířenou výukou
matematiky

[Marek odpovídal nejprve na otázky písemně.]
E109: Tak teď tahle otázka. (ukazuje na zadání otázky 4)
M l 10: Nó, tak ale to jsem nevěděl, protože ta přímka může vést do nekonečna, může být
někde tady, takže ten bod D by ležel jako by, to by bylo, ten čtverec nejde nakreslit,
protože ten bod na tý přímce by byl úplně někde vzdálenej a byl by vlastně ten
čtverec propojenej takhle kdyby
E l l l : Mohl bys ho nakreslit? Kdyby ten bod byl třeba tady (náhodný bod na přímce d).
M112: (črtá) Třeba tady by to bylo propojený. (1) Tady a tady. (ukazuje na papíře)
E113: Jasně.
M116: No jo, ale ta přímka je nekonečná (naznačuje rukou), takže ten bod D může víst
někam do nekonečna. Takže (2) vlastně tak to by se ani nevešlo na ten papír.
El 17: A je tam někde ten bod D?
M118: No, nevím. Asi není no, protože ta přímka vlastně vede furt, nikde nekončí. Takže
kdybysme chtěli největší, tak ten bod D bude úplně na konci tý přímky, aby byl co
největší.
M120: Ale když nikde nekončí, tak nemá konec, takže ten bod bysme neměli kam nakreslit.
M122: Protože tam nikde vlastně ani není.
Pro Marka je přímka nekonečná. I když používá k popisu dějové sloveso (přímka
vede furt v M118), závěry jsou aktuální, protože Marek soudí, že hledaný bod neexistuje (M120, M122). U Marka je patrný vliv PT, protože částečně argumentuje
nemožností takový čtverec nakreslit (M110, M120).
El73: A co nejmenší? [Byla diskutována otázka 5a. V písemném řešení Marek nejprve
zaměnil v zadání stranu BC za stranu CD, proto odpověděl, že všechny trojúhelníky
budu mít stejný obsah.]
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M174: Co nejmenší, (1) tak úplně dole. Nebo úplně dole ne, tak bude tady někde (ukazuje
před bod B) úplně, no možná to taky vlastně nejde skoro zobrazit.
E175: A je tam?
Ml76: No v tom bodu už by to nebyl trojúhelník.
M178: Nevím, kde to bude. To úplně co nejmenší číslo, co existuje, tak nad tím bodem,
aby vlastně byla co nejmenší mezera mezi tím bodem B a X. [Marek už předtím
odpovídal na otázku: Jaké je nejmenší číslo větší než nula? Odpověděl: No není, protože to může být 0,000... a tak a nevím, kde to skončí ani, to může být nekonečně
mnoho nul furt, někde na konci bude jednička, to už nevím ani kde.]
El79: Hm, hm. Takže někde úplně těsně nad ním.
M180: No.
E181: Blizoučko.
M182: Aby byla prostě co nejmenší dýlka mezi bodem B a X co jde, tak potom tam by
byl ten bod X, aby byl ten trojúhelník co nejmenší. A co největší? Tak to by byl
asi na vrcholu.
E183: Hm, jasně, jasně, jasně. A když říkáš co nejmenší dýlka mezi X a B, že jo, říkáš?
Jaká je asi tak?
M186: Náký nula celá nula, nula, nula, nula někde bude jednička na konci.
E189: Takže myslíš, že bys to tam dovedl nakreslit?
M190: Ne, asi ne.
E191: A proč ne?
M192: No to bude, já vlastně bych to nakreslil někde tady (vyznačuje tužkou na papíře)
skoro na bodu. Takhle by to vypadalo, že je to na bodu, ale třeba, nevím, pod
mikroskopem bysme viděli, že je to těsně nad.
Marek pracuje s nejmenší vzdáleností mezi dvěma sousedními body (Ml74,
M182), jde vlastně o aktuálně nekonečně malou veličinu (M178, M186). Pro Marka
není kritériem existence trojúhelníku možnost takový trojúhelník nakreslit. I přes
to, že to technicky reálně není možné, takový trojúhelník existuje (M190, M192).
Neprojevuje se tedy PT. Marek není atomista v klasickém slova smyslu (tj. považuje
bod za nenulový objekt, jakousi kuličku), ale přesto pracuje se sousedními body, tj.
body na úsečce zůstávají pro něj diskrétně rozložené.

1.12

Rozhovor 12: Monika, 9. třída ZŠ

[Monika odpovídala na některé otázky nejprve písemně. Písemné zadání obsahovalo i
otázky, které nejsou zařazeny do mého výzkumu. Mimojiné odpověděla, že na úsečce
leží určitý počet bodů, podle délky; na přímce leží nekonečný počet bodů; a na
kružnici leží konečný počet bodů.]
E5: [Monika odpovídala v písemném zadání na otázku: Kolik společných bodů má přímka
p a kruh ohraničený kružnicí kl Otázka byla doplněna obrázkem. Nejprve odpověděla
3 body, tato odpověď byla pečlivě zaškrtána. Pak nekonečně, i tato odpověď byla
pečlivě zaškrtána. Nakonec odpověděla: jako v H AB.\ A teď ta druhá otázka.
V kolika bodech protíná přímka celý kruh kl A tvoje odpověď?

1. ZÁZNAMY

ROZHOVORŮ A JEJICH

ANALÝZY

97

M6: Body od úsečky A a B. (ukazuje na úsečku AB, kde body A a B jsou průsečíky
přímky p a kružnice k.)
E7: Dalo by se říct, kolik je tam těch bodů.
M8: (přikyvuje) Dalo. Konečně mnoho, no. Jako, hodně.
E9: Hodně. Asi neumíme říct kolik?
M10: Ne. (vrtí hlavou)
E l i : Ale říkáš, že konečně mnoho.
M12: Hm. (přikyvuje)
El3: A proč myslíš, že konečně mnoho?
M14: Protože kdybych jich bylo nekonečně, tak by to musela být přímka.
E15: Jasně, takže protože je to jenom ten kousek (rukama naznačuje omezenost úsečky),
M16: Kousek. (přikyvuje)
El7: tak jich je konečně.
M18: Hmm.
Monika předpokládá, že na omezené množině (úsečce) nemůže být nekonečně
mnoho bodů. (V rozhovoru 5 s Jakubem, 5. třída jde o stejnou znalost.) Každé
nekonečné množství musí totiž zaujímat také nekonečné místo.
E19: Chci se zeptat, jestli bys mohla říct, která z těch polopříinek je delší? [Otázka 1.]
M20: (5) To asi žádná. Obě pokračujou až do nekonečna, až se setkají. (naznačuje rukama
v opačné orientaci)
E21: Tam?
M22: Hmm
E23: I tam?
M24: Tam ne (o opačné orientaci), tam, ale pak by šla až (rukama naznačuje v orientaci
t—> AA' a obloukem k opačné orientaci)
E31: A dalo by se říct, že jsou stejně dlouhý?
M32: (3) To možná. (nejisté) (1) Ale možná tahle by byla možná kratší. (ukazuje na
polopřímku AA')
M36: Tak každá přímka většinou pokračuje až úplně do nekonečna (naznačuje rukama,
jak přímka z jednoho bodu „běží" na obě strany, pak ruce obloukem spojí zpět) až
se jednou setká zase v dalším (1) bodě.
Pro Moniku je polopřímka (i přímka) přirozeně nekonečná. Polopřímky se setkávají v nekonečnu - když dosáhnou obzoru (M20, M36). Je to jakýsi nevlastní
bod, se kterým Monika zachází podobně jako s obyčejným bodem. Proto má počáteční úsek vliv na celou délku polopřímky (M32). Monika používá také kritérium
neporovnatelnosti nekonečných objektů (analogie ke kritériu v [77]).
E47: [K písemnému řešení otázky 2, kde Monika protáhla obraz přímky až na kraje papíru.] Jestli se daj body A a B spojit a píšeš nedaj. Proč?
M48: Protože přímka pokračuje až do nekonečna.
V tomto kontextu Monika pracuje s přímkou jako aktuálně nekonečnou. (Avšak
to nevylučuje pojetí přímky jako (aktuálně) přirozeně nekonečné.)
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E53: [Monika otázku 4 (kde se místo čtverce s nejmenším/největším obsahem hledala
nejkratší/nejdelší úsečka) v písemném zadání nevyplnila, stejně jako všechny otázky
na stejné stránce, protože si jich nevšimla.] (čte zadání otázky 4) A teď opačně, aby
ta úsečka AB byla co nejdelší.
M54: (4) Tak někde hodně daleko. (usmívá se)
M56: (4) Tak v nekonečnu.
E57: V nekonečnu. Takže ten bod B by ležel v nekonečnu.
M58: (přikyvuje)
E59: A jak bys, teda kdybys měla začít kreslit, protože jí nemůžeš nakreslit celou, když
bod B leží v nekonečnu,
M60: Hmm. (přikyvuje)
E61: ale kdybys ji měla začít kreslit, tu AB, jak by asi tak vypadala?
M62: (3) Tak ňák (2), že bysme začali trochu (1) rovnoběžně (črtá) s tím, s přímkou b.
A pomalu aby se (2) tak ňák (1) začala přibližovat k béčku.
E63: Hmm. Takže kdyby byla rovnoběžná, tak by (1) ten bod B (1)
M64: Nebyl. Nedal by se sestrojit.
E65: Nedal by se setrojit. Takže ona musí bejt nerovnoběžná ale
M66: ale přibližně.
V kontextu otázky 4b se Monika vrací k přirozenému nekonečnu, když hledaný
bod B umisťuje do nekonečna (M56). Nekonečná úsečka AB by měla být skoro
rovnoběžná s přímkou b (M62, M64, M66).
E73: [Před Monikou leží písemné zadání otázky 5b, právě odpověděla na otázku 5a.\ Kde
by měl být, aby ten trojúhelník měl co nejmenší obsah.
M74: (2) Tak někde malinkej kousek nad B. (črtá)
E75: Hmm. A pak tady byla někde otázka s tou úsečkou, jak se půlí a pořád se půlí a pořád
se půlí. [Monika v písemném zadání řešila otázku: Je dána úsečka AB o velikosti
10 cm. Bod Si je jejím středem. Bod S2 je středem úsečky S\ B. Bod S3 je středem
úsečky S2B. Bod 54 je středem úsečky S3B a tak dále. Splyne některý z bodů S
s bodem B1 Vysvětli proč. Odpověděla: ne.] A tvoje odpověď je, že ne, že to nejde.
A proč, proč myslíš?
M76: Když se to bude furt půlit, tak (2) podle mě se to nemůže rovnat. No, když je to
půlka, tak se půlka nemůže rovnat jedné.
E77: Jo, jasně. Takže se bude pořád půlit (1) A nemůže se stát, že třeba tam bude S
(naznačuje rukama) triliarda a už to dál nepude? To takle rozpůlit?
M78: No pude.
E79: Pude? Vždycky?
M80: Hmm.
E81: No a když ty si sem namalovala ten X (ukazuje k řešení otázky 5b) takhle, nedala
by se ta XB, ta úsečka mrňavá taky rozpůlit?
M82: Určitě.
E83: To znamená, že dostanu ještě menší trojúhelník.
M84: (1) No. (2) Tak ale kdyby byl rovno B, tak už by to nebyl trojúhelník.
E87: Hmm. Ale když ho nakreslím sem, tak zase umím menší.
M88: (7) Takže by se rovnaly.
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E89: Myslíš, že by se X rovnalo B?
M90: Ne, tady. (ukazuje na úlohu o půlení úsečky)
E91: Jo tady. (2) Ze bysem se tam někdy dostala těma půlkama. (3) To by tam muselo
být nějak takhle (kreslí), to jedno S by tam ještě nebylo a to další už jo.
M92: (2) Hmm. To další by bylo tady. (2) A furt by tam ještě bylo, až do nekonečna.
E97: Víš co, když tady (ukazuje) říkáš: zase se to dá rozpůlit, to znamená zase bude
menší a menší a menší ta úsečka, tak to samý by se dalo přece dělat tady (ukazuje
na úsečku BX u úlohy o trojúhelníku ABX), že jo. (Monika přikyvuje) (2) Tak když
dáš bod X sem, tak já ho dám do půlky. (2) A řeknu: udělala jsem menší. (Monika
přikyvuje) (4) Takže, jde tam udělat ten X tak, abychom to už nedokázali rozpůlit?
M98: (4) To asi ne, (usmívá se) nedá.
Monika pracuje s malinkým kouskem (M74) jako s nejmenší možnou délkou
úsečky. V otázce E75 se experimentátor snaží navodit KK. V M76 a M78 Monika akceptuje možnost opakovaného dělení a M82 a M84 potvrzuje, že KK byl
navozen. Monika ale řeší KK nesprávně, protože zavrhuje možnost dalšího dělení
úsečky (M90). Sama ale není se svým způsobem řešení spokojená (M92). S pomocí
experimentátora (E97) nakonec KK řeší úspěšně (M98).
E99: Tady je ještě taková otázka. Tady s tím 0,9. [Monika řešila otázku 7 písemně.
Odpověděla, že 0,9 < 1.] Víš, co to je 0,9?
M100: Hmm.
E101: Kdybys to měla někomu vysvětlit, kdo nezná, co je ta čárka nad tou devítkou, co
bys mu řekla?
M102: Ze je to nula celá devět, devět, devět až do nekonečna skoro.
E103: (1) Skoro nebo úplně?
M104: No, úplně, (smích)
E105: Takže říkáš, že 0,9 < 1 a proč si to myslíš?
M106: Protože nula celá devět nemůže bejt rovno jedný.
E107: Jako, že to začíná
M108: No, kdyby to bylo devět devět devět furt devět, tak to nemůže bejt jedna. Tak je
jedna větší.
E109: Jo. A o kolik je to teda větší?
MHO: O nula celá nula nula nula (naznačuje rukou pokračování nul) jedna na konci.
El 11: Napiš mi to číslo.
M l 12: (píše 0,00000
1)
El 15: A tohle číslo, nedalo by se rozpůlit?
M l 16: (4) Ne. Protože kdyby tady bylo 05, tak je to větší.
El 17: Ze jo, viď. To by bylo pětkrát větší. Půlka z toho a pětkrát to by bylo to samý.
(Monika přikyvuje) To je divný číslo. (3) Nedá se rozpůlit. (2) Co vynásobit deseti?
M118: (6) To by se přidala nula (ukazuje na konec desetinného rozvoje) a to je furt to
samý.
El 19: Počkej, při násobení desetinných čísel by se posunula desetinná čárka.
M120: Hmm, (4) to je furt. (2) I kdyby to bylo v nekonečnu, tak (2) ta čárka, to je jedno.
E121: Hmm. Tak rozpůlit to nejde. Když to vynásobím deseti, tak se to nezmění
M122: Hmm.
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E129: A kdybych si to chtěla načrtnout na číselné ose. (črtá) Tady je nula, tady je
jednička. Uměla bys to číslo 0,9 znázornit na té ose?
M130: Hmm. (přikyvuje)
M132: (4) Asi tady někde, (kreslí čárku těsně před 1) Až úplně tady.
E133: To znamená, ten kousíček, co ti tam zbyl mezi nima (ukazuje na interval (0,9; 1)),
je tohleto číslo? (ukazuje)
M134: Hmm.
E137: Je ještě nějaký číslo mezi 0,9 a jedničkou?
M138: (5) Ne.
E141: Dalo by se říct, který číslo je takhle těsně před tou 0, 9.
Ml42: Žádná celá devět.
E143: No počkat, to určitě ne. Protože je 0,9, pak 0,99, pak 0,999 (ukazuje na číselné
ose) a všechny tyhle čísla budou před tou 0,9.
M144: (4) Možná kdyby byla na konci osmička. Devět, devět až osum.
E145: Jo, (1) takže žádná celá devět periodických, nebo nekonečně mnoho devítek, a na
konci osmička.
M146: Hmm. (přikyvuje)
E147: A tohle číslo by se dalo
M148: Osumdesát pět. (3) Osmdesát devět (1) na konci, (směje se)
M150: Osmdesát devět, ještě periodických.
E151: Takže máme číslo (píše) 0,98, no ale
M152: ještě devítku
E153: ono by se dalo zvětšit. A teď
M154: Zase devět periodických. (2) To je zajímavý.
E155: Kam teda s tou osmičkou?
M156: (6) Nekonečno, (pokrčí rameny a usměje se) (1) Nedomysleli jsme to. Teda já.
Monika chápe nejspíš počet devítek v desetinném rozvoji jako přirozeně nekonečný, jednak na to ukazuje reakce M102: skoro do nekonečna, jednak to, že vlastně
existuje nějaká poslední devítka, protože rozdíl 1 — 0,9 má poslední cifru na nekonečné pozici (M110, Ml 12). U Moniky lze zaznamenat překážku, kterou je znalost
porovnávání desetinných čísel tzv. po číslicích v desetinném rozvoji (M106), kterou
bychom mohli vyjádřit obecně slovy: když to začíná nula celá, tak to nemůže být
jedna (celá).
Pro Moniku je rozdíl 1—0,9, tj. číslo 0 , 0 . . . 01, aktuálně nekonečně malá veličina,
protože rozpůlením nebo desetinásobným zvětšením se toto číslo nemění (Ml 16,
M120). Prostřednictvím těchto vlastností chce experimentátor navodit KK (E121).
Prozatím se to ale nedaří, protože takové vlastnosti nejsou díky podivnosti čísla
0 , 0 . . . 01 s ničím v rozporu.
V kontextu číselné osy se potvrzuje, že Monika chápe číslo 0,9 jako předchůdce
čísla 1 (M132, M138). Experimentátor chce navodit KK pomocí předchůdce čísla
0, 9 (E145). K navození dojde, což potvrzuje odpověď M148 a M154. Monika ale
nemá prostředky, jak KK řešit. Jde o marný pokus o řešení. Představa diskrétního
uspořádání čísel (bodů) na úsečce zůstává nezměněna.
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Rozhovor 13: Michal, 9. třída ZŠ s rozšířenou výukou
matematiky

[Michal řešil otázku nejprve písemně.]
El: Tak. A tedkon. Platí tohle: [čte Michalovu písemnou odpověď] „Protože i když se
číslo tak neuvěřitelně blízko blíží k jedničce, číslo 1 je prostě číslo 1 a lze ho také
zapsat ve tvaru 1,..." Jasný. (2) Čili ty říkáš, že když to začíná takhle nulou, viď,
tak jak by to mohlo bejt rovný jedný.
M2: To nemůže být rovný jedný, protože když mám jednu celou, tak je to (1) Tak je to
jedna celá nula nula nula nula nula prostě tak dál. Ale když mám nula celá devět
periodických. Tak mám nula celá devět devět devět devět devět devět devět.
E5: A víš, o kolik je ta jednička větší?
M6: To se nedá, to se nedá spočítat.
E7: Ale je větší? Je, určitě?
M8: Jednička je větší. I když tam může bejt třeba (2) 70 miliard desetinnejch, těch
devítek.
M10: Tak je to sice o malililinko větší, ale je to větší, ta jednička. A jednička bude
jedničkou a nebude to žádný jiný číslo.
Michal chápe periodický rozvoj jako potenciálně nekonečný: neuvěřitelně blízko
blíží k jedničce (El). V M8 ho vysvětluje dokonce jako konečný, avšak 70 miliard je
tak velké číslo, že překračuje Michalův obzor (v kontextu počtu desetinných míst),
pro Michala je to tedy totéž jako nekonečno. Navíc se projevuje (podobně jako
v rozhovoru 12 s Monikou, 9. třída) překážka porovnávání desetinných čísel v M2
nebo M10.

1.14
E25:
L26:
E27:
L28:
E29:
L30:
E31:
L32:
E33:
L34:
E35:
L36:
L38:

Rozhovor 14: Luboš, 9. třída ZŠ
[o bodech na úsečce] Dokázal bys odhadnout, kolik jich tam může být?
Nekonečno.
Já namaluju ještě jednu úsečku, kratší, (črtá) Dokázal bys říct, kde je víc bodů?
Ne! (rozhodně)
Proč?
(2) Jednoduše. Bod by mohl být kdekoli. Kdybych tady udělal i tady (ukazuje na obě
úsečky), tak jich bude stejně. A nebo jich tu bude i víc. (ukazuje na kratší úsečku)
Jak to myslíš?
No, že se jich tam může vejít víc a taky nemusí. Záleží tak trochu i na nás, (1) jako
kolik jich tam dáme.
Ty myslíš, že tam ty body dáváme my?
No, to ne, (5) ono jich je tam, na tý úsečce jich může být nekonečně mnoho, na
obou.
Souhlasil bys, že jich je tam stejně?
Tak to nevim, jestli bych souhlasil. (1) Protože, jak jsem řek, může jich být nekonečně
mnoho, ale taky nemusí mít skoro žádnej.
Kdyby se to dalo dělat lupou, a pak ještě menší, tak jich tam bude nekonečně mnoho.
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U Luboše hraje zásadní roli PT. Nechápe úsečku jako množinu (tj. existujících)
bodů, body se na úsečku teprve umísťují (L30, L32, L36). Jde o předmnožinové chápání kontinua. Luboš ale není omezen obrázkem, protože mu postačuje principiální
možnost body na úsečku umísťovat (L34, L36, L38).

1.15

Rozhovor 15: Jana, 9. třída ZŠ

E87: [Nad zadáním otázky 6.} Tady jsou dvě kružnice, menší a větší. Mohla bys říct, která
z nich má víc bodů?
J88: (1) Větší kružnice má víc bodů.
E89: A proč? (2) Jak mi to můžeš vysvětlit?
J90: No, protože, tahle je jako delší, takže tadyta (ukazuje na kružnici l) se jakoby vejde
tady do tý (ukazuje na kružnici k), takže tady toho bude víc.
E91: (2) Dobře. (2) Co kdybych tady kreslila takhle úsečky (črtá úsečky s jedním krajním
bodem S a druhým na kružnici k). Tak vždycky tady k tomu bodu (ukazuje na
bod kružnice k) budu mít jeden bod na tý menší kružnici (ukazuje průsečík úsečky
s kružnicí l).
J92: (2) No, když to budeme takhle spojovat, tak jednou na tý větší ještě nějaký body
budou, ale na tý menší už ne.
E93: Tomu nerozumím, jak to, že tam už body nebudou? (1) Takže když povedu přímku
nějakým bodem větší kružnice, tak projde nějakým zabraným bodem na té menší?
(kreslí přímku, která prochází středem S, vyznačeným průsečíkem úsečky a kružnice
l a pak zahýbá do dosud nevyznačeného bodu kružnice k, viz obrázek 2)
J94: Ne, to bude takhle: Tady ta prostřední přímka prochází bodem na větší kružnici,
ale na tý menší už bod není, (1) ona projde mezi těma dvěma bodama. (ukazuje na
obrázku)
E95: (2) A to jde, aby přímka prošla kružnicí a neměla s ní společný bod?
J96: Jo, de.

Obrázek 2
Jana vychází ze znalosti, že celek je větší než část. Na pozici E91 se experimentátor snaží navodit KK. Jana ho ale řeší nesprávným způsobem, když raději připustí,
že sečná přímka nemá s kružnicí společný bod (J94, J96). Jsem přesvědčena, že za
jiných okolností by Jana něco takového netvrdila a běžně pracuje se sečnou přímkou
správně. Jana je atomista, což jasně potvrzuje obrázek.
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Rozhovor 16: Hanka, kvarta osmiletého gymnázia

E l : [Hanka má písemné zadání otázky 3.] Hanko, tady je úsečka AB dlouhá 5 cm. Ty jí
máš rozdělit v poměru dvě ku třem a otázka je, co vznikne, když je v tom poměru
rozstříhneš.
H2: Dvě úsečky, (2) dva a tři centimetry. (črtá úsečky AC a DB)
E3: Hmm. Mohla bys ty body C a D namalovat do tý původní úsečky?
H4: No. (kreslí jedinou čárku a píše k ní C = D)
E5: Takže původně to byl jeden bod a najednou jsou z toho dva?
H6: Ne, to ne. (2) To je jeden bod, ale když se to rozstříhne, tak se tam jako objeví další.
E7: Objeví? On vznikne?
H8: Hin, já nevim jak bych to řekla. (2) Než to rozstříhnem, tak je tam jen jeden bod,
ale jak se to rozdělí, tak se tady hned ukáže další bod.
Hanka nechce připustit omezenou čáru, která nemá daný konec, což je pochopitelné, protože se nikdy s takovým objektem nesetkala. Avšak Hanka nepracuje
se sousedními body. Bod D vznikne až jako konec nové úsečky, dokud je úsečka
„vcelku", bod D neexistuje.

1.17

Rozhovor 17: Lada, 9. třída ZŠ

E39: Další otázka: Máš dvě polopřímky, polopřímku a, která začíná v nějakém bodě A a
polopřímku b, začíná v bodě B. Která myslíš, že je delší? (ukazuje na obrázku)
L40: No že budou zase stejný, asi.
E41: Stejný? A proč?
L42: No protože se můžou (1) prostě pokračovat (1) když začínají jakoby v tom jednom
bodě, tak pak jako můžou se jako (2) budou prostě stejný, protože je můžu utnout
jakoby v tom jednom bodě (1) nebo jakoby skončit tam tu čáru (1) a budou vlastně,
můžou bejt stejný, ale měly by bejt vlastně i (2) jedna delší a jedna kratší.
E43: Aha, takže co z toho si vybereš? Stejný nebo jedna kratší?
L44: (smích) No. (3)
E45: Dobře, ale tak když je někde utneš, tak to vlastně už nebudou
L46: No, nebudou to polopřímky.
L48: No tak budou asi stejný.
Lada vnímá polopřímky potenciálně (L42), protože záleží na tom, kde polopřímky
končí Lada si pak potřebuje uvědomit principiální možnost pokračování polopřímky,
aby je označila jako stejně dlouhé (nejspíše proto, že to jsou stejné geometrické
objekty).
E59: [Lada řešila úlohu 4a.] Dobře, takže to je nejmenší a největší?
L60: No tak to zase aby byl [bod B] co nejdál od bodu A. Takže by byl až někde pryč
z tohohle papíru (2) na tý přímce.
E61: Aha, tak tohle je jenom nakreslená část té přímky? Ona pokračuje dál?
L62: No. Takže ten bod by byl třeba tady. (kreslí ho na kraj papíru)
E63: Ale ty jsi sama řekla, že přímka pokračuje dál.
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L64: No tak já nevím, někam, (2) až prostě jako tam, kde tu přímku mám sestrojenou.
U Lady můžeme vidět silný vliv obrázku (L60, L62) a P T (L64). Bod dává pryč
z papíru, to znamená, že bod zmizí za její obzor. V tomto kontextu vlastně pro
Ladu není přímka klasicky nekonečná, a to ani potenciálně, i když nemá pevně daný
konec.

1.18

Rozhovor 18: Martin a Vašek, sexta osmiletého gymnázia

[.Martin a Vašek odpovídali na otázku 5 nejprve písemně každý sám. Martin odpověděl: těsně nad bod B. Vašek odpověděl: co nejblíže k bodu B, ale X 0 B.\
E15: Myslíte, že je něco mezi tím bodem X a bodem B?
M16: (2) Kdyby to bylo úplně těsně, tak by tam mohla bejt vzdálenost toho jednoho
nedefinovanýho bodu. (2)
E17: No, ale bod přeci není vzdálenost.
M18: No neni, ale když je nedefinovanej, tak musí mít určitej minimální průměr. (2)
Nějaká skulinka tam bejt musí.
V19: Já teda myslím, že tam není nic. (1) Ale ten bod bude mít pravděpodobně nějakou
velikost, jinak by množina bodů nedala přímku.
M21: No něco minimálního tam bejt musí, protože kdyby to bylo na sobě, tak to nebude
ten trojúhelník.
E22: A myslíš, že to XB je úsečka?
M23: Úsečka o dýlce toho jednoho bodu.
M27: No takže X je už jenom jeden bod vzdálenej od B, abych tam už nemoh' najít
další.
E28: Moment, jak jeden bod vzdálenej?
M30: Ten bod, kterej se nedá definovat, tak o ten to bude vzdálený. Aby tam nemoh'
bejt už jinej.
V31: To teda já si to myslím úplně jinak.
V33: Takže tohle je úsečka, tady je A. (kreslí obrázek 3) Jo, je to teda hodně zvětšený.
Tady je B. No a ten jeden čtvereček je bod. Tak si to představuju.

Obrázek 3
Především Martin, ale i Vašek předpokládají existenci hledaného bodu X a pracují s nejmenší možnou nenulovou vzdáleností (písemná odpověď, M16, M23, M27,
M30). Martin je typický atomista a explicitně říká, že nejmenší úsečka se musí
skládat ze tří bodů (M27). Vašek je také atomista, ale důvodem není nedokončená
abstrakce z obrázku, ale předpoklad, že objekty nulové velikosti by nemohly vytvořit nenulovou velikost - přímku (V19). Na pozici V33 pak Vašek vysvětluje svou
atomistickou představu 2. Stejná situace je v rozhovoru 8 s Luckou, 7. třída.

1. ZÁZNAMY

ROZHOVORŮ A JEJICH

ANALÝZY

105

E37: No ale pokud bod je pro tebe tenhle obdélníček nebo čtverec, tak ale ten má nějakou
velikost, (1) respektive obsah. Přece když teď ten čtvereček bude mít nějakou stranu,
tak i když hodně malou, tak ale ta strana bude mít nějakou velikost.
V34: No tak v tom případě bychom museli jít do nekonečna.
Experimentátor se snaží navodit KK a Vašek navrhuje řešení postupným zmenšováním.
E51: Zeptám se vás ještě na něco. Máte dvě polopřímky, tak jak jsou nakreslený na
obrázku. Která je delší?
M52: Musej bejt stejný.
V53: (přikyvuje) Jo, stejný.
E54: Hni a jaktože jsou stejný, když jsem tuhle (ukazuje) nakreslila dřív?
M55: To je jedno, kde začíná.
V56: Jsou nekonečný.
Martin a Vašek chápou přímku aktuálně nekonečnou. Porovnávají je buď jako
stejné objekty, nebo používají kritérium jediného nekonečna.
E77: [Martin a Vašek vyřešili první část otázky 4] A ten největší teda?
V78: Ten největší určitě nejde.
M79: Ten nejde, protože nemáme (2)
E80: Proč nejde?
V81: No, teoreticky řečeno na konec tý přímky (1) dáme bod B. Ale ten konec to nemá,
takže to nejde.
E84: A co kdyby jsem řekla, no ale já si myslím, že přímka má konec, končí v nekonečnu?
V85: Tak tím pádem ta vzdálenost je nekonečná (1) ta vzdálenost přímky AD.
V87: Pokud končí v nekonečnu, tak nekončí.
M88: Protože pořád pokračuje, (smích)
V89: Pokud si nekonečno nepředstavujeme jako bod teda. (Martin se směje)
E90: No a co kdyby si to někdo jako bod představoval? Co si o tom myslíte?
V91: No já si myslím, že se to nedá definovat bodem, protože když najdeme ten bod,
tak ta přímka musí furt pokračovat, protože kdybych ten bod našel, tak to není
nekonečno. (2) No, já si to prostě nepředstavuju jako bod, no. Já si to představuju,
jako že ta přímka pořád vede. (Martin přikyvuje)
V tomto kontextu jim nedělá potíže odmítnout existenci hledaného objektu.
S přímkou pracují (alespoň Vašek, u Martina to není jisté vzhledem k odpovědi M88
a jeho malému zapojení do rozhovoru) jako s aktuálně nekonečnou. V odpovědi V81
si Vašek při vysvětlování pomáhá obzorem (nejprve mluví o konci, ale ten neexistuje,
protože ho lze myslet za všemi obzory), odmítá ale existenci nějakého nevlastního
bodu v nekonečnu (V87, V91).
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Rozhovor 19: Blanka, 2. ročník gymnázia

El: (nad obrázkem k zadání otázky 1) Co je delší, polopřímka a [(-»• AA!\ nebo polopřímka
b [h-> BB']?
B2: No tak, kdybych si to změřila, (1) tak
E3: (2) No moment, „změřila", to přece
B4: No jasně, tohle je jen kousíček (1) No tak kdybych vzala, že ten počáteční bod je
tady (bod A) a ten další bod (bod B) je až tady, tak vlastně tahle
BB') by měla
bejt delší. (2) Protože má vlastně ten bod posunutý.
E5: (2) Aha, takže myslíš, že polopřímka 6 je o ten kousek delší?
B6: No, o ten kousek je delší.
E7: Dobře. Co kdybych teď nakreslila tu polopřímku a na jeden papír (kreslí) a polopřímku b na druhej papír. Pořád mluvíme o těch stejných polopřímkách. A teď
s tím druhým papírem, kde je ta polopřímka a, pohnu a najednou dostanu bod A
opticky před bod B. (1) Co si myslíš teď? Která je delší?
B8: Tak už je polopřímka a delší.
E9: (2) No ale vždyť to jsou pořád stejné polopřímky?
BIO: (2) No právě, že jsme ale posunuly ten bod [A] před ten B.
Blančina představa polopřímky je silně ovlivněna vlastnostmi obrázku. Blanka
zaměňuje obrázek s pojmem polopřímky (B2, B4). Projevuje se u ní i znalost, že
celek je větší než část v odpovědi B4. Experimentátor chce navodit KK (E7, E9).
Ten ale navozen není, protože Blanka nepovažuje za sporné, že nejprve je delší jedna
polopřímka a posléze druhá. Nejsou totiž tak úplně stejné, když jsme jednu posunuly
(BIO).
E25: [Byla zodpovězena otázka 4a, experimentátor zadal otázku 4b s pozměněným značením, namísto přímky d je dána přímka b a na ní se hledá bod B tak, aby čtverec
ABCD měl největší obsah.]
B26: Největší možný, (1) tak ten by musel bejt (1) Je to přímka?
E27: Ano, je to přímka.
B28: No takže to a [myslí nejspíš stranu a hledaného čtverce]by mohlo vlastně vést až do
nekonečna.
E29: Počkej, tomu nerozumím.
B30: No jako že bych z A udělala šikmou čáru a pak na to čtverec. A čím dál by ten bod
byl [B], tak tím větší by byl ten čtverec. (ukazuje a kreslí jeden z možných čtverců,
pak další - větší)
E31: Hm. Takže kde bude ten bod B ležet?
B32: No ten bod B bude ležet co nejdál od toho, (1) od tý kolmice od bodu A.
E33: A co znamená „co nejdál"?
B34: No to by právě znamenalo třeba až v tom nekonečnu.
E35: Takže myslíš, že bod B leží v nekonečnu?
B36: No.
E39: (3) Myslíš, že to AB bude úsečka?
B40: No, bude to úsečka. Vlastně když se ten bod najde [bod B], tak by to měla bejt
úsečka.
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E41: A najdeš ten bod? Když leží v nekonečnu?
B42: To já nevim, jestli na to někdo přijde (smích) časem. Ale je to jako jenom pro
představu. To nejde, to vlastně nejde narýsovat.
Původní potenciální vnímání přímky chce Blanka aktualizovat - při potenciálním
vnímání má ale přímka v každém okamžiku koncový bod, jen je ho možné znovu
posunout. Tohoto jevu se Blanka nevzdala, jen koncový bod posunula do nekonečna
- až na jakýsi obzor (B28, B34). Což jí umožňuje mluvit o objektech, jako je úsečka,
jejíž jeden bod leží v nekonečnu (B40). (Bylo by vhodné zjistit, jestli tento objekt je
pro Blanku totéž jako polopřímka či nikoli.) Zpochybňuje ale své úvahy pod vlivem
P T (B42).

1.20

Rozhovor 20: Míša, sexta osmiletého gymnázia

E9: A kolik bodů má třeba úsečka?
M10: Nekonečně mnoho.
E l i : (črtá kratší a delší úsečku) A ta druhá?
M12: Taky nekonečně mnoho.
E13: A která jich má víc?
M14: Ta delší.
E15: O kolik?
M16: (6) No, asi o tenhle kousek, (ukazuje rozdíl mezi kratší a delší úsečkou)
E l 7 : (2) Na tom kousku je ale asi taky nekonečně mnoho bodů, ne?
M18: No, je.
E19: (3) Brali jste už stejnolehlost?
M20: Hm.
E21: No, tak tam jste si asi říkali, jak jednu úsečku zobrazit na druhou, (črtá obrázek)
M22: No. (přikyvuje)
E23: A asi jste si říkali, že vždycky jednomu bodu z týhle úsečky (ukazuje na kratší
úsečku) přiřadíme jeden bod z týhle úsečky (ukazuje na delší úsečku).
M24: No. (přikyvuje)
E25: (4) To ale znamená, že těch bodů na tý menší úsečce je stejně jako bodů na tý větší
úsečce.
M26: (2) No, může jich bejt stejně (1) asi, ale (1) taky je těhle (ukazuje na delší úsečku)
víc (2), protože když to dám takhle jako na sebe, tak tady přebejvaj (ukazuje na
obrázku).
E27: Hm. To je ale nějaký divný, že jich je jednou stejně a jednou víc.
M28: (2) No, protože jich je nekonečno.
Míša pracuje s úsečkou jako s aktuálně nekonečnou množinou bodů. Avšak princip, že celek je větší než část, je pro ni důvodem, proč delší úsečka musí mít více
bodů (M16). (Zde musí nejprve kratší úsečku zobrazit na podmnožinu delší úsečky.)
Experimentátor se pokouší navodit KK (E19 až E27), když využívá znalostí o stejnolehlosti (M24), ale překážka celek je větší než část překonána není, protože nekonzistentnost představ Míša vysvětluje tím, že jde o nekonečné množiny, kde je taková
„podivnost" možná (M26, M28). Jde tedy o nesprávný pokus o odstranění KK.
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Rozhovor 21: Pavel, sexta osmiletého gymnázia

E7: Tady je úsečka AB o velikosti 5 cm. (črtá) Máš ji rozdělit v poměru 2 : 3. Co dostaneš?
P8: Dvě úsečky, jednu dva centimetry, druhou tři centimetry.
E9: Můžeš je nakreslit?
P10: (kreslí úsečky AX a XB)
E l i : Počkej, ten bod X patří k oboum úsečkám?
P12: A jo, (2) tak tady u jedný ten bod nebude, (dává bod do prázdného kroužku)
E13: A nemohl by to být nějaký jiný bod, já nevim třeba Y, kterej by byl tady na tý
(ukazuje na úsečku AB) hned vedle XI
P14: No, tak to nejde říct. Když vezmem dva body, tak jde najít další bod, který by byl
ještě mezi těmahle.
E15: Jak to, že tyhle dva body nesplynou, když jsou tak blízko u sebe?
P16: To je díky tomu, že je to něco bezrozměrnýho na něčem rozměrným [úsečka] Tam
vlastně je to takovej podobnej příklad jako, jestli je víc přirozenejch čísel nebo reálnejch od nuly do jedničky. Protože kdybychom je číslovali, ty reálný, tak vždycky
najdem další reálný číslo, který můžem tím přirozeným očíslovat. Takže těch reálných je vlastně víc. A je to vlastně jako u těch bodů. Tam vlastně furt můžem
najít další a další body, který budou blíž a blíž, ale nikdy se nám nestane, že by
se překryly, teda že by splynuly v jeden. Kdybychom řekli, že jsou od sebe nějak
vzdálený, tak popřem tu podstatu bodu, že jsou bezrozměrný.
Pavel dokázal obdivuhodně aplikovat své znalosti o hustotě reálných čísel do
geometrického kontextu (P14). Pozici P10 necharakterizuji jako rozpor, protože po
jediné experimentátorově narážce ( E l i ) se Pavel opravuje a okamžitě pracuje s objektem jakési otevřené úsečky. Aktivně pracuje s bodem jako objektem míry nula
(P16).
E17: Hm. (3) A dokázal bys teda porovnat množiny bodů na těhle kružnicích? (črtá
obrázek k zadání otázky 6)
P18: No, ty sou stejný.
E19: A proč?
P20: Protože jsou to jakoby stejný množiny. (2) To je jako kdybysme porovnávali ty
reálný s reálnýma.
E21: Myslíš, jako že jsou obě spojitý?
P22: No, přesně.
I v této otázce Pavel potvrzuje na svůj věk výjimečné představy o rozložení
bodů na úsečce, kdy dokáže propojovat dva kontexty - geometrický a aritmetický
(P20). Obě množiny považuje za kvalitativně stejné, a tudíž za ekvivalentní, protože
takovou ekvivalenci zná z množin reálných čísel.
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Rozhovor 22: Klára, 3. ročník gymnázia

[Klára odpovídala na otázky nejprve písemně.]3
E31: Je možné spojit body A a B nějakou čárou tak, aby neprotínala přímku? A vysvětli,
případně nakresli. Tak tady nevidím odpověď.
K32: Hni, já myslím, že to asi není možný.
E33: Hm. A proč?
K34: No, že jako když to spojím, ty body A a B, tak vždycky tady (ukazuje na papíře)
dostanu nějakej průsečík s tou přímkou p.
E35: No a co kdybych to udělala takhle? (kreslí čáru okolo obrazu přímky)
K36: No, tak to jo, no.
E37: To by šlo?
K38: No, ne, 110, kdyby se protáhla zase ta přímka, tak by tady taky musel bejt nějakej
bod. (naznačuje tužkou prodloužení přímky)
E39: A já můžu tu přímku takhle protáhnout? (2) Nebo nemůžu?
K40: No, nevím. Přímka je jako že dlouhá, že nikde nezačíná a nekončí, takže asi jo.
E43: A co kdybych šla teda opravdu až takhle třeba (naznačuje tužkou na papíře větší
oblouk). Sice by se mi to nevešlo na papír, ale
K44: Hm, tak ta přímka tam bude ale furt. Ta se taky nevejde na papír, prostě že nikde
nemá začátek ani konec. Vždycky když uvidíme nějakej kousek přímky, tak je to
jenom kousíček.
E45: Dobře, takže ta přímka. Ovšem víte co? Ona ještě teďko protažená není, jo. Tak
kdybych to udělala dřív, než vy to protáhnete. To by nešlo?
K46: No, ale ona tam stejně pořád je, akorát, že není protažená.
Klára vnímá přímku jako aktuálně nekonečnou (K34, K38 a speciálně K46).
Nepřistoupí ani na výzvu E45, tzn. že v tomto kontextu se u Kláry neprojevuje PT.
E185: Tady máme nějaký čtverec a máme najít na jeho straně BC bod X tak, že vznikne
trojúhelník a ten trojúhelník bude mít největší obsah. Tak to jste říkala, že je to bod
X, který bude ležet v bodě C. Bude to tenhleten trojúhelník (ukazuje na Klářino
písemné řešení). A má co nejmenší obsah a tam je nějaký vztah [trojúhelníková
nerovnost] a teď já tomu úplně nerozumím.
K186: No, někde úplně blízko toho bodu B bude jako by co nejmenší, ale musí být ta
vzdálenost AB a BX větší než ta AX, aby se to dalo jako vůbec narýsovat. Ten
trojúhelník.
E187: Hm. A můžu se zeptat? Jak asi velká bude ta úsečka BX?
K188: (13) No menší, ale. (10) Vzdálenost BX bude malá, prostě tak, aby splňovala to
pravidlo. Aby když tam přičtu AB, aby byla větší než vzdálenost AX.
E189: Jasně. Takže určitě bude větší než nula,
K190: No to jo.
E191: aby to vůbec splňovalo. Ale bude malá, říkáte. Dobře (6) A já se ptám, jak malá?
Kolik by to tak jako mohlo být? (2) Takže bude to nějaký malý číslo, a hodně malý
kladný číslo.
3

Rozhovor byl realizován v rámci výzkumu projektu GA CR č. 406/07/1026 a je publikován

v [11].
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K192: No.
E193: (13) Představme si, že abysme to viděli, tak já tam někam ten bod X narýsuju (1)
nebo načrtnu, aby měl ten trojúhelník nejmenší obsah. A teďka, když tam takhle
ten bod B a ten bod X mám a říkáte, velikost té úsečky BX je nenulová, je to ňáký
strašně malý, ale kladný číslo. Dal by se najít střed mezi těmi body X a B1
K194: No. (kreslí střed)
E195: Jasně. A teďko když jsem našla ten střed, je to ňáký třeba bod S, že jo. Tak ta
velikost úsečky SB je menší než velikost úsečky XB. Je to pravda nebo ne?
K196: Ne. SB a XB jsou stejný. Protože to je vlastně střed tý (1), ne, jo jo.
E197: Jo. Ta první úsečka byla ta XB, že jo, ta děsně malinkatá (Klára přikyvuje) úsečka,
ale ňáká (Klára přikyvuje) úsečka a to SB je půlka z ní, že jo?
K198: Hm, jasně. Takže, jo. SB je menší než BX.
E199: Hm. To znamená, ten nový trojúhelník, ten ABS musí mít menší obsah, že jo.
K200: Hm. (3) Musí, no.
E201: Tak jak malá má být tahle XB, aby to nešlo dělit?
K202: No musí, aby to byla hnedka první ta vzdálenost, která když se přidá k tý AB,
aby šla narýsovat, aby byla větší než ta AX.
K204: Jo, ABS už by nešel narýsovat, protože by tam neplatila ta trojúhelníková nerovnost nebo jak
E205: Neplatila, myslíte?
K206: No, neplatila. Že by to bylo mohlo bejt hodně maličký, tak že by to nemuselo jít
nerýsovat jako.
E207: (3) Tak já si, to bysme asi nezvládli narýsovat, to je pravda, to asi ani ten X bysme
nezvládli narýsovat, ale
K208: Ze už by to jako neplatilo [trojúhelníková nerovnost], že by to nemusel bejt trojúhelník.
Zde Klára upozorňuje na nutnost splnění trojúhelníkové nerovnosti, nikoli na
„technickou", popř. „reálnou" možnost narýsování. Přesto se domnívá, že existuje
nějaká nejmenší velikost úsečky, pro kterou bude trojúhelníková nerovnost ještě splněna, pro menší vzdálenost již ne (K186).
Experimentátor se snaží navodit KK, a to tak, že chce Kláru přivést na existenci
menšího trojúhelníku (E191 až E195).
Klára dospívá k tomu, společně s experimentátorem, že inkriminovaná strana
trojúhelníku je menší než původní. Tím byl navozen KK. Klára si uvědomuje, že se
došlo k tvrzení, které se neslučuje s její původní odpovědí (K198, K200).
Překážka je ale způsobena jednak představou nejmenšího atomu a jednak fixací
na obrázek, i když je posunuta oproti podobným situacím se žáky 2. stupně ZS.
Klára se stále odvolává na trojúhelníkovou nerovnost, nikoli na „reálnou" možnost
narýsování.
I když experimentátor ukázal Kláře, že k jejímu trojúhelníku existuje trojúhelník
menší, a tím byl KK navozen, Klára jeho existenci nakonec zavrhla s tím, že by takový trojúhelník již nešel narýsovat. KK byl tedy odstraněn nežádoucím způsobem.
Překážkou zde může být stále ještě fixace na obrázek - model geometrického objektu
a dále představa nejmenší možné délky - jakéhosi atomu.
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E271: Platí 0,9 < 1 nebo 0,9 = 1?
K272: Při zaokrouhlování by se to rovnalo jedničce, ale bez zaokrouhlování to není stejný.
E273: Hm. A proč to není stejný?
K274: Nula celá devět desetin periodických není stejný jako jednička, protože to je o kousíček menší, je to menší číslo.
K276: A když se to zaokrouhluje, tak se to zaokrouhluje nahoru a můžem to zaokrouhlit
jakoby na tu jedničku, ale bude nám tam kousíček chybět.
E283: Ano, a když říkáte, že 0,9 je menší než jedna, tak mi teď řekněte, jaký je rozdíl
mezi tou jedničkou a mezi tím 0, 9.
K284: (2) Tak tam je žádná celá ňáká, já nevim kolik, milióntina, já nevim.
E285: Milióntina?
K286: No prostě, no není to jedna desetina, je to menší než ta jedna desetina, mnohem
menší.
E287: Tak jaký?
K288: (7) No těch devítek je tam víc, je to nula celá devět devět nevim, kam až.
E289: Aha. Těch devítek v tom rozvoji 0,9, kolik jich tam teda je?
K290: Nekonečně mnoho. (2) Ne, já nevim, je jich tam prostě hodně, strašně moc.
E291: A hodně, nebo nekonečně mnoho?
K292: (3) Já nevim, jestli jako umíme určit, kolik jich tam je přesně, nebo neumíme.
E293: Podívej, Kláro, tou periodou se rozumí, že těch devítek je nekonečně mnoho, že
ten desetinný rozvoj nikdy nekončí, víš, že se ta devítka pořád opakuje.
Klára popisuje číslo 0,9 tak, že je o kousíček menší než jedna (K274), resp.
že nám do jedné bude kousíček chybět (K276). Tyto výpovědi naznačují potenciální
vnímání počtu devítek v periodickém rozvoji. Při postupném přidávání devítky totiž
vždy kousek do jedničky chybí, sice menší a menší, ale vždy nenulový, proto 0,9
nemůže jedné dosáhnout.
Hledáním rozdílu (E283) se experimentátor snaží navodit KK. To se zatím nepodařilo. Ukazuje se, že u Kláry jde kromě již zmiňované překážky porovnávání
desetinných čísel také o její představu toho, co vlastně čárka nad devítkou označující periodu znamená (K290, K292). Nekonečně mnoho devítek je pro ni hodně,
strašně moc, tedy počet devítek je pro Kláru přirozeně nekonečný.
Experimentátor poté v další, zde neuvedené, asi 2 minuty trvající části rozhovoru
připomněl Kláře na příkladu dělení dvojky devítkou, co se periodou rozumí a k čemu
se používá.
E302:
K303:
E304:
K305:
E306:
K307:
E308:
K309:
E310:

Tak se teda teď vraťme k té otázce, je 0,9 menší než jedna nebo je rovno jedné?
Menší, protože to 0, 9 nikdy nebude jedna, protože tam prostě kousíček schází.
Jaký kousíček? Ten mezi 0,9 a jedničkou?
No, jasně, a my neumíme přesně určit, jak je velkej.
Napiš si, Kláro, jedna děleno devíti, vedle sebe, a vyděl ta dvě čísla. Kolik to je?
(dělí na papíře) Nula celá, jedna (3), jedna (4), žádná celá jedna periodických.
Jasně. A dvě devítiny?
(3) Žádná celá dvě (2) periodických.
Ano, a tři devítiny?
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K311: Žádná celá tři periodických.
E312: No, a tak dál, že, a osm devítin.
K313: Žádná celá osum periodických.
E314: Hm. A devět devítin?
K315: Žádná celá devět periodických.
E316: Hm. A devět devítin se dá zapsat, říct nějak jinak, vyjádřit to číslo jinak, ještě
jiným slovem?
K317: Jedna.
E318: Aha. A teď ale říkáte, že jednička je totéž co 0, 9.
K319: (2) No, to máte pravdu.
E320: Tak je nebo není teda?
K321: (2) No tak takhle je.
E322: Takhle? Jak takhle? Buď to rovno je nebo není, ne?
K323: No. Já si myslim, že to nemá bejt rovno, protože když to začíná 0,9, tak to nemůže
bejt rovno jedný, (3) ale přes ten zlomek to rovno je.
Pokud Klára přijala, že periodický rozvoj je nekonečný, pak ho chápe potenciálně
nekonečný, protože podobně jako v K274 a K276 0,9 nikdy nebude jedna, protože
tam prostě kousíček schází (K303). KK se tedy pomocí otázek o rozdílu čísel 1 a 0, 9)
navodit nepodařilo. Za odpovědí K305 my neumíme přesně určit, jak je [kousíček
mezi 0,9 a 1/ velkej se skrývá právě potenciální přístup, kdy se rozdíl s každým přidáním devítky do desetinného rozvoje zmenšuje. Naznačuje to také vliv PT, protože
my musíme rozdíl postupně vypočítávat.
Experimentátorovi se podařilo navodit KK jiným způsobem (E306 až E318), a
to v K319. Avšak překážku vyjádřenou slovy když to začíná 0,9, tak to nemůže bejt
rovno jedný se nabourat nepodařilo. Klára odmítá KK odstranit (je to tedy marný
pokus o odstranění) a spor v její znalostní struktuře přetrvá, popřípadě ho bude
řešit nežádoucím způsobem, a to tak, že se bude snažit opravit domnělou chybu
v postupu dělení čísel devítkou.
Obecně ani tato varianta vyrovnání se s KK však není pro jedince bezcenná, má
totiž propedeutický význam pro další KK vyvolané s cílem postupně danou překážku
překonat.

1.23

Rozhovor 23: Jan, 3. ročník gymnázia

E05: Tady jsou dvě polopřímky [Otázka 1]. Je některá z nich delší a pokud ano, tak
která?
J06: No tak, (1) ty přímky nikde nekončej, nebo ty polopřímky nikde nekončej, takže (3)
nedalo by se určit, která je delší. Ale kdyby bylo daný, prostě, kde to nekonečno je
nebo kde to nekonečno končí (smích) nekonečno končí, prostě, kde by se nacházelo
to nekonečno, tak by byla delší ta b. Ale vlastně nekonečno daný není, takže se to
nedá určit, polopřímka, která je delší.
E l i : A kdybych posunula tu polopřímku a takhle? [doplňující otázka]
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J12: 2e to pokračuje, pokračuje pořád a pořád dál, takže by obě stejný. Nebo stejný, teoreticky stejný, protože může může pokračovat, (2) není dán konec, takže nemůžeme,
nemůžeme říct, která je delší. Zase kdyby byl ten konec dán, tak (1) tak by byla
delší a.
Jan pracuje s polopřímkou jako s potenciálně nekonečnou. Polopřímky není
možné porovnávat, protože není ukončeno jejich prodlužování. Vyslovuje hypotézu,
že pokud by bylo dáno, kde nekonečno je, pak by byla delší polopřímka b. To znamená,
že by byl dán poslední obzor, který by ale neztratil atributy obzorů předešlých.
E31: Jasně. [Otázka Jtb, další podmínky úlohy byly vysloveny v předcházejících částech
rozhovoru.] A opačně, zkusme načrtnout nebo říct, jak by vypadal čtverec, zase
stejné vlastnosti, ale jeho obsah by byl co možná největší. [Otázka 4b]
J32: No tak, vlastně protože ta přímka je nekonečná, tak bych moch vzít k tý přímce
přímku, vlastně přímka AD by pak mohla být taky rovnoběžná s d, takže by se
protínaly někde v tom nekonečnu, takže by byly téměř, téměř rovnoběžný, nebo
vlastně byly by rovnoběžný, no a ten čtverec
E33: No, tak byly by nebo téměř?
J34: No, blížilo by se to k tý rovnoběžnosti.
J36:
J38:
E39:
J40:

E41:
J42:
E43:
J44:
E45:
J46:

Vlastně až v tom nekonečnu by se poznalo, že nejsou rovnoběžný.
No, takhle bych to vzal, no vlastně, pak by ten čtverec byl zase nekonečně velký.
A můžu se zeptat, kde by pak byly body B a C v tom případě?
Body D a C by pak byly taky v nekonečný vzdálenosti od toho A. Byly by v závislosti
na tom bodu D, takže když budu mít bod D v nekonečnu tady tím směrem, tak ve
stejné vzdálenosti by byl bod B (2) kolmo na tu přímku AD (ukazuje)
Já se musím zeptat. Vy jste řekl „ve stejné vzdálenosti". Jaká by ta vzdálenost byla?
Ta vzdálenost by byla neurčitelná. Nekonečná.
Nekonečná a ve stejné vzdálenosti?
(smích) No, poměrově (2) Nevím, jak bych to řekl.
Protože před tím jste řekl, že se ty vzdálenosti nedají určit, že je nechcete porovnávat
a teď řeknete „ve stejné vzdálenosti".
No, byly by tam daný jen ty směry, vlastně, směr přímky AD a směr přímky AB,
který by byly na sebe kolmý.

Jan pracuje s nejmenším možným úhlem - ten by svíraly dvě skoro rovnoběžné
přímky (J32, J34). Předpokládá existenci nevlastního bodu umístěného na samotný
obzor, kde je nekonečno (J32), až tam by se poznalo, že dvě přímky nejsou rovnoběžný (J3G). To mu dovoluje uvažovat o nekonečně velkém čtverci (J38). Takový
čtverec má ale všechny vlastnosti čtverce konečného (J40). Otázkou E43 navozuje
experimentátor KK a Jan ho řeší oslabením požadavků na nekonečný čtverec (J46).
Nekonečno je pro Jana spojeno s neurčitostí (J42), což bude patrné i z dalších
částí rozhovoru.
E57: A dokázal byste najít kružnici, která by měla naopak co největší poloměr? Bod
dotyku by zůstal. [Je dána přímka t a na ní bod T. Máme najít kružnici, která se
dotýká přímky t v bodě T a která má co největší průměr. Otázka byla formulována
jako doplňující k otázkám 1 a 4 v tomto rozhovoru.]
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J58: To by byl ten střed v nekonečné vzdálenosti od bodu T, na kolmici teda. (2) No a
ten, vlastně, ten postup by byl stejný a poloměr by byl nekonečný.
E59: A dokážete si představit, jak by ta kružnice vypadala kolem toho bodu T? Jenom
tu část?
J60: Začínalo by to podobně. No, vona by vlastně vedla (1) No, vypadala by (2) Si
to tedy moc představit nedovedu. Protože pořád by to vedlo (ukazuje rukou velký
oblouk podél přímky t) a ten konec bysme nikde neviděli, ale (1) by to vedlo pořád
podél, podél tý t a jak by byla nekonečně velká, tak bychom vlastně ani nepoznali,
že je to kružnice. Protože by (1) Hmm, vypadala by jako přímka t vlastně.
E61: A teď se musím zeptat: Vypadal by nebo byla by?
J62: Byla by, (2) kdyby teda se jí povedlo někomu zkonstruovat.
J64: Byla by (4) Když by byla nekonečně velká (2) tak by vlastně byla za začátku shodná
s t. A někde v tom nekonečnu by se začala otáčet. (naznačuje rukama)
E65: A kolik společných bodů by měla ta kružnice s tou přímkou?
J66: No, zase nekonečno. (usmívá se)
J68: No, někde v tom nekonečnu by se to začalo otáčet (smích) no takže by se nezačalo
vlastně.
Jan opět pracuje s nekonečným objektem (J58). Znovu se odehrává nějaký děj na
obzoru: v tom nekonečnu by se začala otáčet (J64). Otázkou E57 chce experimentátor
navodit KK a v průběhu odpovědi J60 navozen byl. V J68 si Jan uvědomuje, jak
„podivný" objekt by to musel být.
E77: (črtá čtverec ABCD) Na úsečce BC, na straně čtverce, se má najít bod X tak, aby
byl obvod co možná nejmenší. [ Otázka 5b, zde v pozměněné podobě, kdy se místo
trojúhelníku s nejmenším obsahem hledá trojúhelník s nejmenším obvodem.]
J78: Tak potom, (3), X by muselo, (2), vlastně kdyby byl schodnej s B, tak by to nebyl
trojúhelník, (1) to by byla jenom přímka. Ale to X bych umístil, vlastně, těsně vedle
bodu B, vlastně v nekonečně malé vzdálenosti od bodu B. Vlastně pak by byl ten
obvod nejmenší.
E79: A jaký by byl, ten obvod?
J80: Obvod by byl (5) by se blížil (3) vlastně by byl těsně větší než dvakrát \AB\.
J82: O něco malinko, (1) vlastně o nekonečně malou část větší než dva \ AB\.
Jan pracuje s nekonečně malou vzdáleností dvou (nejspíše sousedních) bodů.
To, že existuje řešení, naznačuje, že Jan intuitivně pracuje s diskrétním rozložením
bodů na úsečce. Je to překážka znalosti jiných struktur, které diskrétní rozložení
mají, především množiny přirozených (resp. celých) čísel.
J90: [Odpovídá na otázku 3 o rozdělení úsečky v daném poměru.] No, to by byly dvě
úsečky, (črtá úsečku AX a XB)
E91: Já se teď musím zeptat. To ten bod X existuje dvakrát?
J92: No, to by byl (1) vlastně (2) To by bylo to místo, kde se to rozpůlilo.
J94: No vlastně bylo by to to samý místo, (2) kde Nebylo by to vlastně to samý místo.
Bylo by to místo v nekonečně malé vzdálenosti od toho bodu řezu.
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E95: Já tady naznačim (črtá do původní úsečky). Řekněme, že tady je to místo, kde jste
to rozříznul. To by byl ten bod XI
J96: To je bod, který leží mezi X\ a X2.
E97: Takže je tam vedle sebe X\, X a X2I
J98: Hni, jenže teď mi tam zbyl bod navíc. (5)
E101: Teď je tu bod, který nepatří ani k jedný úsečce.
J102: No, tak bych ho rozpůlil. (2) Bod (smích) to asi nejde. No, tak to nevím, kam bych
ho dal. (3) To je vlastně jenom místo, kde se to rozděluje, takže ten bod by patřil
buď tam nebo tam. (mění označení úseček na AX (tzn. škrtá index u X\) a X2B)
E103: Můžete nakreslit X2 kde byl na úsečce AB?
J104: (2) Vlastně hnedka tady (naznačuje tužkou za bod X) vedle X. Těsně vedle X.
E105: Mezi nima už nic není?
J106: (1) Ne.
El 11: Umíte najít střed mezi bodama X a X2?
JI 12: Střed? (5) (smích) Oni jsou v nekonečně malý vzdálenosti. (2) Tak kdybych to
poměrově zvětšil, tak mi tam zase zbydou zase další body. (3) Takže bych zase moh'
udělat střed, 110. A zase by mi tam zbyly další body (1) a prostě donekonečna bych
to opakoval. (2) Takže se to vlastně nedá přesně určit.
Jan znovu pracuje s nekonečně malou vzdáleností bodů (J94) a s diskrétním
rozložením bodů (J96). Pomocí otázky E97 byl navozen KK (J98). Jan řeší KK
úspěšně, ale překážka sousedních bodů není nabourána (J104). Hledáním středu
mezi dvěma body (El 11) je znovu KK navozen a Jan ho znovu úspěšně odstraňuje
(J112).
E113: Dobře. (1) A úplně poslední otázka. Tady je přímka a tady takhle dva body (črtá
obrázek k zadání otázky 2). Daly by se ty body spojit tak, aby ta spojnice neprotla
tu přímku?
JI 14: Ne, to nejde.
E115: Proč?
J116: No, ať půjdu jakkoli (ukazuje rukou), tak tu přímku vždycky protnu, protože je
nekonečná. (2) No ale, zase, kdyby bylo daný, kde to nekonečno je, tak by takhle
(naznačuje rukou oblouk) (2) ne to nejde, to by stejně protlo. To prostě nejde.
Pro Jana je přímka v tomto kontextu aktuálně nekonečně dlouhá, protože končí
v onom nevlastním bodě, kde je nekonečno.

1.24

Rozhovor 24: Martina, 4. ročník gymnázia

[Martina má před sebou vždy písemné zadání úlohy]
El9: Máme dvě polopřímky (ukazuje na obrázek). Která myslíš, že je delší?
M20: Jsou stejné.
E21: Proč?
M 2 2 : Protože nemají konec.

E23: Ale tahle polopřímka začíná dřív.
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M24: Na tom nezáleží. Hlavně, že nemají konec.
Martina chápe polopřímku jako (klasicky) aktuálně nekonečnou (M20, M22).
Jistě argumentuje, že na začátku nezáleží, když nemají konec (M24). Kritériem pro
jejich porovnání může být buď to, že se jedná o stejné geometrické objekty, nebo
o analogii kritéria jediného nekonečna.
E33: [Otázka 4b, část a byla zodpovězena.} Dobře a kam umístíš bod D, aby obsah byl
co nej větší možný?
M34: AD nesmí být kolmá k d. (kreslí náhodný čtverec ABCD, který má větší obsah
nežli ten první)
E35: No dobře, ale úkolem bylo sestrojit čtverec s co největším obsahem a to tenhle není.
Hele, (kreslí větší čtverec) tenhle má větší strany, takže i větší obsah než ten tvůj.
M36: Takže bod D dám na nějaký konec přímky.
E37: Zajímavé, takže bod D umístíš na konec přímky
M38: Ale protože to je přímka, která nemá konec (smích)
M40: No tak největší nezjistím. (2) Protože nemá konec.
M42: Takový nesestrojím, protože by to musela být buď polopřímka, která vlastně, ne
(1) to by musela být úsečka
E43: Co by musela být úsečka?
M44: No z přímky d by musela být úsečka, abych tam vlastně mohla dát ten bod D, aby
to bylo co největší. Ale když to je přímka, tak nemůžu zjistit, kdy je to největší.
Nejprve je Martina ovlivněna obrázkem (M36), tuto odpověď ale sama okamžitě
zamítá a opět pracuje s přímkou jako s aktuálně nekonečnou (M38, M40). Soudí, že
hledaný objekt za daných podmínek nelze najít, a uvádí, jak by se podmínky musely
změnit, aby úloha řešení měla (M44). To, že Martina neodpovídá čtverec neexistuje,
ale největší nezjistím (M40), takový nesestrojím (M42), nemůžu zjistit, kdy je to
největší (M44) naznačuje vliv PT v oslabené (zde v jakési poslední) podobě.
E51: [Otázka 5b, část a byla zodpovězena.] A co nejmenší?
M52: Dám ho někam těsně nad B. Ale to nemůžu přesně určit, kde.
E53: A proč ne?
M54: Je to tam nezměřitelný (2) jako jde to změřit (1) Třeba řeknu, že strana BC má
1 cm. Ale když chci, aby to mělo co nejmenší obsah, tak když to dám jenom kousek
nad to B, vždycky to půjde míň.
M56: No tak ten je (3) tu nejmenší vzdálenost, co jde nad tím B.
M60: No tak jestli chceme ten úplně nejmenší, tak to vlastně nemůžeme určit.
V tomto kontextu, kdy se velikost hledaného objektu stále zmenšuje a je tudíž celá před naším zrakem, je pro Martinu daleko obtížnější zamítnout existenci
trojúhelníku ABX. Ačkoli takovému trojúhelníku přisuzuje neurčitost (M54) a uvědomuje si, že vždy mohu úsečku BX zmenšit (M54), předpokládá nejprve, že nějaká
taková nejmenší vzdálenost existuje (M56). Sama si ale uvědomila tento spor (navodila KK) a nakonec ho správně odstranila (M60).
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Rozhovor 25: Jindra, oktáva osmiletého gymnázia

El:
32:
E3:
J4:

Mohl bys porovnat čísla (píše) 1 a 0,9?
(4) Já bych řek, že jsou to stejný hodnoty.
Stejný? Ale tady to začíná nula celá a tady to jedna celá?
No to 0,9 je tak nekonečně blízký jedničce, že si ten kousíček ani nedovedu představit,
takže jsou pro mě stejný.
E5: Blízký není stejný. Mně se zdá, že si ty výroky odporujou.
J6: No, já jsem viděl, jak se dá formálně ukázat, že to je to samý (ukazuje důkaz pomocí
5 =0,3). To je ale ve formální rovině, ale to jsou víc myšlenky, než reálný věci, to
záleží, jak to každý chápe. V tom jak si to představuju, tak to úplně neodpovídá,
musí tam bejt nějaký rozdíl i ta 0,3 se těm | blíží, než že by to bylo to samý, je to
nekonečně blízko, protože se postupně blíží.
E7: (3) A když říkáš, že kousíček chybí, co by to mělo být?
J8: (2) V geometrii je to bod.
E9: A v aritmetice?
J10: (3) Já neviin (2) nic, no můžeš určit limitu, jedna, ale to je to, že se k tomu blíží.
(3) To co chybí, by se teoreticky dalo zapsat tohle (píše 0,01). Jenže tohle je jenom
formální zápis, otázka je, jestli tohle něco znamená (4) v tý formální rovině se dá
ukázat obojí, že se to rovná, i že se to nerovná. Vono by se to dalo napsat takhle
(píše 0,9 + 0,01 = 1) a teď je otázka, jestli je tohle (ukazuje na 0,01) nula.
E l i : (3) No, a tohle číslo, kdybys ho vynásobil deseti
J12: Když ho vynásobíš deseti, tak ti vyjde to samý, takže v tom běžným chápání by to
byla nula.
J14: Takovýhle věci už se nedaj tak lehce oslabit a říct, že to je vymyšlený, (2) tohle asi
přesvědčí víc lidí, že to je jedna.
E15: A tebe?
J16: No, zatím jo (2) nějak v tom zatím nemůžu najít žádnou díru, takže (3)
El7: Dobře, a kdybys měl určit obraz čísla 0,9 na číselné ose? (črtá číselnou osu)
J18: Tak bych ho narval tak blízko k tý jedničce, až by s ní splynul.
E19: Splynul nebo by byl děsně blízko?
J20: Když si to budu představovat postupně, tak bude děsně blízko, když se budu přibližovat, tak tý jedničky nikdy nedosáhnu, ale (3) tak bych mohl udělat ten myšlenkový
skok, tak se to tam doblíží, ale když si to budu představovat, tak tam vždycky bude
chybět ta několikátina, (4) jenže to vlastně nikdy nebude ta periodických (5) to je
vlastně chybná úvaha představovat si to, že se to blíží, takže (píše rovnost).
Jindra nejprve pracuje s periodickým rozvojem jako potenciálně nekonečným.
Číslo 0,9 postupně aproximuje čísly 0 , 9 . . . 9 s konečným počtem devítek. Vyjadřuje
to slovy nekonečně blízký jedničce (J4), nekonečně blízko, protože se postupně blíží
(J6), blíží se to k jedné, jako k limitě (J10), vždycky tam bude chybět ta několikátina
(J20) apod. (Je zřejmé, že je ovlivněn učivem o limitách.) Proto by také měl existovat
nenulový rozdíl 1 - 0 , 9 . Jindra dochází k tomu, že by to mělo být nějaké číslo, které by
formálně zapsal jako 0,01 (J10). Sám si ale uvědomuje nekonzistentnost svých úvah,
kterou vyjadřuje slovy otázka je, jestli je [toto číslo] nula (J10). Jindra se setkal
s důkazem, že 0,9 = 1 (J6). Tento důkaz ale považuje pouze za formální a vnitřně
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ho nepřesvědčil. Tzn. že překážka potenciálního chápání desetinného rozvoje nebyla
tímto způsobem překonána. Jindra kdysi vytvořený KK odstranil tak, že stejně
aproximoval i | = 0,3 potenciálně vnímá i periodický rozvoj čísla 0,3 (tj. nesprávný
pokus o odstranění KK). Experimentátor Jindrovi nabízí novou argumentaci (tj.
může se opět navodit KK) v E l i . Jindra i tentokrát odmítá přijmout rovnost, což
vyjadřuje slovy v tom běžným chápání by to byla nula (J12).
V geometrickém kontextu, tj. při hledání obrazu čísla 0,9 na číselné ose, dochází
k posunu. Nejprve číslo 0,01 modeluje jako bod (J8). Proto taky obraz umisťuje
tak blízko k tý jedničce, až by splynul (J18). V J20 ale postupně dochází k řešení
KK. Nejprve uvažuje, že musí udělat myšlenkový skok, pak se 0,9 doblíží k jedné.
Nakonec explicitně vyjadřuje jenže to vlastně nikdy nebude ta periodických to je
vlastně chybná úvaha představovat si to, že se to blíží, a píše rovnost.
E23: Mohl bys porovnat tyhle dvě množiny prvků? (ukazuje na obrázek k zadání otázky
6)

J24: Jako která obsahuje víc prvků?
E25: Hmm.
J26: No tak, obě obsahujou nekonečně mnoho prvků, že jo (3) a (2) nechceš se zeptat na
kruhy?
E27: Proč na kruhy?
J28: Protože tam by to bylo jednodušší, protože ten kruh l by obsahoval ten kruh k,
takže by to bylo větší nekonečno.
E29: Tak zatím zkus ty kružnice.
J30: No, obě obsahují nekonečně mnoho a žádný není prvkem obou dvou, tak asi je to
stejný, do tý menší je zas můžeme víc nahustit, aby to odpovídalo.
J32: Když si představím, že by to mělo odpovídat (2) jé, tohle je dobrá představa, když
povedu polopřímky tady ze středu, tak každá protne ty kružnice ve dvou bodech a
ty si budou odpovídat.
E33: A kdybys měl porovnat ty kruhy?
J34: Ten větší obsahuje tuhle část (menší kruh) a ještě tuhle část (mezikruží), takže
obsahuje body, kterým v tom menším kruhu už nic neodpovídá. (4)
E35: Takže?
J36: Takže ačkoli je v obou těch kruzích nekonečně mnoho prvků, tak jich ten větší
obsahuje nějak víc, (2) což je zvláštní.
E37: Podívej, kdybych ty kružnice natáhla na úsečky, tak bych to taky mohla udělat tak,
že jedna obsahuje druhou.
J40: Tak počtem prvků jsou teda rovný, ale jsou (2) vypadaj různý, [o kruzích]
J42: Tady (na menší kružnici) jsou ty prvky naskládaný blíž u sebe.
E43: Asi si slyšel, že úsečka je tak zvaný kontinuum.
J44: Jo (3) no, to jo, no.
E45: To znamená, že jsou tam ty body tak hustě, že už to hustějš nejde.
J46: To je pravda, jsou jenže mě se zdá, že když to udělám takhle, tak těmhle bodům už
nic nepřiřadím (ukazuje na kruh, kde větší z kruhů obsahuje menší kruh, takže existuje vzájemně jednoznačné zobrazení menšího kruhu na vlastní část většího kruhu).
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Jindra chápe množinu bodů kružnice, popřípadě kruhu jako aktuálně nekonečnou. Při jejich porovnávání hledá nějaké vzájemně jednoznačné zobrazení (J30, J32),
se kterým se možná už ve škole (nebo jinde) setkal. V případě kruhů se ale nabízí
využít principu celek je větší než část, které nabízí identitu jako vzájemně jednoznačné přiřazení jedné množiny do druhé (J34, J46). Experimentátor chce navodit KK
tak, že ukáže, že i body obou kružnic lze zobrazit do (E37). Jindra ho ale řeší jen
zdánlivě (J40), protože v odpovědi J46 se k myšlence znovu vrací. Experimentátor
chce navodit KK ještě pomocí zmínky o kontinuu (E43), když Jindra vyslovil myšlenku o řidším a hustším rozložení bodů na kružnici (J42). Ten ale odstraněn nebyl,
nejspíš ani nebyl navozen, protože znalost o kontinuu není u Jindry zvnitřnělá.

1.26

Rozhovor 26: Marek, 4. ročník gymnázia

[Marek na otázky odpovídal nejprve písemně. Na otázku 1 odpověděl: Když budou obě polopřímky pokračovat do „nekonečna" bude vždy BB' delší. Vezmeme-li
v úvahu, že nekonečno přece někdy jen má konec. Ten konec je pro obě dvě polopřímky stejný. Tzn. i kdyby směřovaly stále do nekonečna a my je v jakékoliv části
přerušili a změřili, vždy bude delší polopřímka BB', nikdy nenastane situace, že by
byla AA' delší.]
E27: Jc delší polopřímka AA! nebo polopřímka BB'?
M28: (8) No když bych je měl jenom takhle, tak jsou stejně dlouhý. A to je schválně, že
ta jedna začíná později?
E29: No, je to schválně.
M30: Aha, já myslel, že je to jenom nepřesný. (2) Tak pak je delší polopřímka BB'.
E31: A kdybych to nakreslila takhle? (kreslí polopřímku AA' na jiný papír a posune ji
tak, že začíná „dříve" než BB')
M32: Teď je A A' delší.
E33: Ale to je přeci pořád ta stejná polopřímka o stejné délce.
M34: Ale jde o ten začátek. (2) Začíná dřív než ta polopřímka BB', takže je o ten kousek
delší. Předtím byla o ten kousek delší ta BB'.
Pro Marka je polopřímka potenciálně nekonečná, dokonce mluví o místu, kde je
nekonečno, tedy o nějakém posledním obzoru. Dobře je to vidět v písemné odpovědi,
kterou pak opakuje znovu v rozhovoru (M30). Experimentátor se doplňující otázkou
snaží navodit KK (E31), ten ale navozen není, protože posuneme-li polopřímku, už
je to jiná situace.
E37: [Marek řešil nejprve otázku 4a.} A kde bude bod D, aby byl obsah co největší?
M38: (4) No bod D musí být co nejdál od bodu A. (3) Já bych řekl, že to jde tak, ono
se to furt sklápí, jakoby ten úhel tady mezi tím tady, až to dojde téměř k těm nula
stupňům.
E39: Tomu nerozumím, můžeš to vysvětlit? Jak, že to téměř dojde k 0°?
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M40: No, když budu ten bod D posouvat pořád dál, tak (2) se to AD bude pořád víc
jako sklápět, jakoby (2)
E41: Zkus to třeba nakreslit.
M42: (bodem A kreslí rovnoběžku s přímkou d) Takže se to bude blížit k tomuhle. (k rovnoběžce)
E43: Jenom blížit nebo to nakonec splyne?
M44: No (3) řekl bych, (2) asi se to nakonec dotkne.
M50: No, takhle (1) kdybych to vzal teoreticky, jo. Tak se ty rovnoběžky v nekonečnu
protnou, takže to znamená (2), tak tam bude ten největší obsah, že jo. Vlastně (1)
je to, normálně bych řek, že je to co nejblíž těm nula stupňům, jo. Ale jestli se teda
někde protnou, tak jsou to rovnoběžky. Tak by to měly být rovnoběžky.
E51: Takže myslíš, že ten bod D je právě tím bodem dotyku přímky d a týhle rovnoběžky?
M52: No, ano. To si myslim (velice potichu).
E53: Takže leží bod D v nekonečnu?
M54: No.
Marek přistupuje k řešení atomisticky, když mluví o nejmenším kladném úhlu
(M38). Znovu se potvrzuje jeho potenciální přístup, když bude bod D posouvat pořád
dál a dál, a tím úsečku AD [postupně] sklápět (J40, podobně v M42).
Posléze odpověď mění s tím, že rovnoběžky se protnou v nekonečnu (M50), tedy
na obzoru, a proto úsečka AD bude rovnoběžná s přímkou d.

1.27

Rozhovor 27: Jarmila, 4. ročník gymnázia

E23: [ Jarmila řešila otázku 4a. Experimentátor zadává otázku 4b.] Přesně tak. A kde teda
bude ležet bod D, pokud má mít čtverec ABCD co největší obsah?
J24: Tak když to má bejt největší, tak bude ležet asi v tom nekonečnu.
J26: No, čím vlastně se dál oddaluje od toho áčka, tak tím je větší, takže aby byl největší,
musí být v nekonečnu.
Jarmila (podobně jako v předcházejícím rozhovoru Marek) umisťuje nekonečno
na nějaký poslední obzor. Je to důsledek potenciálního uvažování (J26: čím dál se
oddaluje od toho áčka, tak tím je větší), které chce Jarmila aktualizovat.

1.28
E15:
Z16:
El7:
Z18:

Rozhovor 28: Zbyněk, oktáva osmiletého gymnázia

[nad zadáním otázky 1] Která z těhle polopřímek je delší?
Ani jedna, jsou stejně dlouhý.
Proč?
No protože jsou obě nekonečně dlouhý a nekonečno s nekonečnem nemůžu poměřovat. Ačkoli je to na jedné straně ukončený a na druhý ne.
Z20: Hm, prostě rozhodně nemůžu říct, která je delší. (1) To, že jsou stejně dlouhý, je
relativně sporný.
E21: No a nedalo by se říct, že ty polopřímky na druhý straně končí v nekonečnu?
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Z22: No to nejde, protože nekonečno se mi pořád posouvá. Jakmile sem v nekonečnu, tak
to moje nekonečno je zase dál, že jo? Protože jakmile sem v nekonečnu, tak je to
pro mne konečno a není to nekonečno (smích).
Zbyněk chápe polopřímky aktuálně nekonečné a odmítá je porovnávat. Je to analogie s kritériem porovnávání mohutností nekonečných množin popisovaným v [77],
resp. v [80]. Nemůže totiž říci, že jsou stejně dlouhé (Z20), protože to je pro něj relativně sporný. A to proto, jak předpokládám, že jednu může zobrazit do druhé (tj.
jednu chápat jako část té druhé), což se díky způsobu znázornění polopřímek nabízí
(a což byl i záměr této otázky). V Z22 vysvětluje, proč neexistuje žádný poslední
obzor, kde by bylo nekonečno. Ačkoli argumentuje potenciálně (pořád se posouvá),
neznamená to, že by tak přímky chápal.
E45:
Z46:
E47:
Z48:
E49:
Z50:
E51:
Z52:
E53:
Z54:
E55:
Z56:

[Zbyněk odpovídal na otázku 4a. Experimentátor zadal otázku 4b.] A největší možný?
Tak největší možný bude samozřejmě mít teoreticky v nekonečnu.
Moment, co bude v nekonečnu?
Bod D.
Jak v nekonečnu?
Co nejblíže nekonečnu, přičemž náleží přímce, ale je prostě nejblíže nekonečnu.
Jakože skoro na konci tý přímky?
Co nejblíže nekonečnu, nejlépe v nekonečnu. (2) Na přímce, v nekonečnu.
To už je nejpřesnější popis, který k tomu můžeš dát?
No. Prostě bude co nejblíže nekonečnu, nejlépe v nekonečnu.
No právě, můžeš to říct nebo ne? (2) Že je bod D v nekonečnu?
Můžu to říct, ale v tu chvíli nebudu moct popsat ten obsah, nebudu ho moct popsat,
vyčíslit ani přiblížit. Ale můžu říct, že je největší. Protože větší už není.

V kontextu této úlohy, oproti úloze 1, naopak mluví o bodu v nekonečnu (Z52,
Z56). Ví, že se potom už čtverec nedá zvětšovat (to opět naznačuje, že přímky
chápe aktuálně nekonečné), a také to pro něj není „tak úplně" čtverec, protože
o něm nemůže téměř nic říci (Z56). Domnívám se, že takto Zbyněk odpovídá jen
proto, že chce nějakou pozitivní odpověď dát, což vysvětluji jako didaktickou překážku: obvykle školní úlohy totiž mají pozitivní odpověď a studenti se jen zřídkakdy
setkávají s takovými situacemi, kde by odpověď byla typu to udělat nelze, takový
objekt neexistuje apod.

1.29

Rozhovor 29: Alice, VŠ (učitelství matematiky)

E l : Máme dvě kružnice o různém poloměru, (ukazuje obrázek) Která z nich má více bodů?
A proč?
A2: Tak, mám dvě kružnice o stejném středu a různém poloměru. Například kružnice
k2. Na kružnici k2 najdu libovolný bod. Když bod S (jedná se o střed obou
kl,
kružnic) spojím s bodem B (bod na kružnici k2), dostanu polopřímku SB. Tato
polopřímka protíná kružnici kx. Najdu ten průsečík polopřímky BS a kružnice h a
označím ho B'. Nyní si mohu vzít jiný libovolný bod na kružnici k2 a znovu udělat
tuto úvahu. A tak dál.
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E3: Takže, jestli tomu dobře rozumím, ty tvrdíš, že obě ty kružnice mají stejný počet
bodů?
A4: No, když je těch bodů nekonečně mnoho, tak se to dá těžko porovnávat (2) Ale jo
(váhavě).
E5: Ano?
A6: Jestli se dá porovnávat, že maj stejně bodů, když jich maj nekonečno? Jestli se dá
vůbec nekonečná množina porovnávat s druhou nekonečnou množinou? (3) Takže
já nevím.
E7: Aha. Takže netvrdíš, že jedna má míň a jedna má víc nebo že mají stejně. Tvrdíš, že
mají obě nekonečně bodů?
A8: Ale, ani bych netvrdila, že má jedna míň, ani bych netvrdila, že má jedna víc. Buďto
stejně nebo se to nedá porovnat.
Alice chápe kružnice jako aktuálně nekonečné bodové množiny a ukazuje, jak
jednu množinu prostě zobrazit na druhou (A2). Je pravděpodobné, že se už s důkazem ekvivalence setkala, zcela jistě alespoň při zobrazování ve stejnolehlosti. Váhá
ale s porovnáváním nekonečných množin: když je těch bodů nekonečně mnoho, tak
se to dá těžko porovnávat (A4). Je typickou představitelkou studenta, který používá
kritérium neporovnatelnosti dvou nekonečných množin (viz [77], nebo [80]): ani bych
netvrdila, že má jedna míň, ani bych netvrdila, že má jedna víc, buďto stejně nebo
se to nedá porovnat (A8).
E31: Základní problém je, že máš úsečku, řekněme 9 cm dlouhou, a máš jí rozdělit v poměru 1:2.
A32: Jo, vzniknou dvě úsečky, jedna 3 cm a druhá 6 cm.
E33: Nakresli to, prosím tě. (kreslí úsečku AB a bod C, který ji dělí v daném poměru.)
A teď bychom jí nůžkami rozstříhli. Kde by byl bod Cl
A34: No rozstříhnu to v tom bodě! (smích) Ten bod nebude nikde (2) Ba ne. Tak to
musím rozstříhnout před tím bodem nebo za tím bodem. Ale to je taky blbost,
vždyť ty body na sebe přímo navazují.
E35: No, ale ten bod C tam je a musí tam být i po rozstříhnutí. Mám tedy úsečku a
rozstříhnu jí.
A36: A vzniknou dvě úsečky.
E37: Které?
A38: AC a CB.
E39: Takže ten bod C bude u obou úseček?
A40: (5) No to bych ho musela rozstříhnout. To je ale jako s tím korálkem. Ten má
nějakou velikost (3) Prostě ho tam bude jen půlka, (smích)
E41: A to může být? Půlka bodu?
A42: No, když je nekonečně malý, tak ho můžu rozpůlit, a budu mít dva nekonečně malý.
To je jako když mám nekonečno a rozpůlím ho, tak taky dostanu zase nekonečno.
E43: No počkej, to ale může být podstatně jiné nekonečno. Například když bys rozpůlila přímku, která je nekonečně dlouhá, tak ti vznikne polopřímka, která je taky
nekonečně dlouhá, ale není to přímka.
A44: No tak já vůbec nevím.
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V odpovědi A40 Alice uvažuje o možnosti rozdělení bodu. Sama si uvědomuje
spornost takové úvahy. Reší ji pomocí představy nekonečně malého bodu, který
se dělením nemění (A42), a argumentuje analogií dělení nekonečna. V E43 chce
experimentátor navodit KK. Alice si ho uvědomuje, ale neumí ho řešit (A44), jde
tedy o marný pokus o řešení KK.

2

Výsledky analýz: Typologie odpovědí

2.1

O přímce

Představ přímky se týkají otázky 1, 2 a 4b.
Znění o t á z k y 1: Je dána polopřímka A A' s počátečním bodem A a polopřímka
jBD' s počátečním bodem B tak, jak je to na obrázku 4. Rozhodni, jestli je delší
polopřímka AA' nebo je delší polopřímka BB' nebo jsou obě stejně dlouhé.
Ä

B

Ä*

B'

"
Obrázek 4

. polopřímka BB' je delší: polopřímka je zaměněna se svým obrazem, délka
se posuzuje podle obrázku; jedná se o překážku záměna objektu s modelemdoplňující otázkou může být vyvolán kognitivní konflikt a následně nastat
jedna z variant pokusů o jeho odstranění
Tak odpovídá Vendulka (3. třída, rozhovor 1): Nejprve je delší polopřímka BB',
po posunutí bude delší polopřímka AA'. Pro Marka (4. ročník, rozhovor 26) je, stejně
jako pro Vendulku, jednou delší jedna podruhé druhá polopřímka, podle toho, jak
jsou namalované.
. polopřímka BB' je delší: polopřímky jsou chápány přirozeně nekonečné, tj
strašně moc dlouhé, táhnou se až k nějakému obzoru, ale počáteční úsek má
na celkovou délku vliv
V jednom okamžiku Monika (9. třída, rozhovor 12) připouští, že by mohla být
jedna polopřímka kratší.
. nelze určit, která z polopřímek je delší: polopřímky jsou chápány přirozeně
nekonečne, jejich délky jsou tedy nedosažitelné, nelze je proto porovnávat
Monika (9. třída, rozhovor 12) vysvětluje, ze není žádná z přímek delší, protože
obě pokračuji do nekonečna, až se setkají.
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• polopřímka BB' je delší: polopřímky jsou chápány potenciálně nekonečné,
avšak v každém okamžiku konečné, budu-li každou postupně prodlužovat, stále
bude polopřímka BB' napřed; doplňující otázkou lze navodit kognitivní konflikt4
Lada (9. třída, rozhovor 17) může polopřímky utnout a pak by mohla být jedna
delší a jedna kratší.
• nelze určit, která z polopřímek je delší: polopřímky jsou chápány potenciálně,
obě tedy můžeme prodlužovat a proto nelze určit jejich délku; v takovém případě se nepodařilo navodit kognitivní konflikt 5
Takového charakteru jsou výpovědi Patrika (5. třída, rozhovor 4), Lukáše (7.
třída, rozhovor 9) a Jana (3. ročník, rozhovor 23).
• polopřímka BB' je delší: polopřímky jsou chápány jako potenciálně nekonečné,
přestože končí na obzoru (končí v nekonečnu), což je vlastně pokus o aktualizaci
potenciálního přístupu, a protože jistým způsobem končí, projeví se při porovnávání počáteční úsek, můžeme totiž uvažovat tak, že v každém okamžiku
prodlužování je vždy delší polopřímka BB', proč by tomu tedy tak nemělo
být i tehdy, jsou-li obě prodlouženy až do limitního objektu, který končí na
posledním nevlastním obzoru; lze zde navodit kognitivní konflikt doplňující
otázkou
Typicky sem lze zařadit odpovědi Jana (3.ročník, rozhovor 23), dále Moniky (9.
třída, rozhovor 12) a Marka (4. ročník, rozhovor 26).
• obě polopřímky jsou stejné: polopřímky jsou chápány jako potenciálně nekonečné, obě můžeme stejně prodlužovat a protože to jsou i (kvalitativně) stejné
objekty, mají i stejnou délku, může jít o jistou obdobu kritéria porovnávání
mohutností nekonečných (aritmetických) množin the single infinity criterion6,
které popsaly Tirosh a Tsarnir [77]
Takto argumentoval Štěpán (3. třída, rozhovor 3): pokračují pořád dál a dál a
když jsou nekonečný, tak na počátečním úseku nezáleží. Stejně by se dalo rozumět
výpovědím Lady (9. třída, rozhovor 17).
• polopřímka BB' je delší: i když jsou polopřímky chápány jako aktuálně nekonečné, je možné jednu zobrazit na část té druhé a proto je jedna kratší než
druhá, jde o překážku celek je větší než část, což můžeme srovnat s kritériem
4

viz Aristotelovsko-Eukleidovskou odpověď
viz Aristotelovsko-Eukleidovskou odpověď
6
kritérium jediného nekonečna
5
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porovnávání mohutností nekonečných (aritmetických) množin the part-whole
criterion7, které popsaly Tirosh a Tsamir [77]; zde lze navodit kognitivní konflikt doplňující otázkou 8
Je zajímavé, že v tomto kontextu žádný z respondentů neužil kritérium celek je
větší než část pro délku aktuálně nekonečné polopřímky.
• nelze určit, která z polopřímek je delší: polopřímky jsou nekonečné a neomezené objekty nelze porovnávat, jde o obdobu kritéria porovnávání mohutností
nekonečných (aritmetických) množin, které popsaly Tirosh a Tsamir a které
označují the infinite quantities-are-incomparable criterion9 [77]
Takto argumentuje Zbyněk (oktáva, rozhovor 28): obě jsou nekonečně dlouhý a
nekonečno s nekonečnem nemůžu poměřovat.
• obě polopřímky jsou stejné: polopřímky jsou chápány jako aktuálně nekonečné
(a to klasicky i přirozeně), a nekonečno je jen jedno, jde o obdobu kritéria
jediného nekonečna, avšak v tomto kontextu hraje důležitou roli, že se jedná
o (kvalitativně) stejné objekty
Do této skupiny lze zařadit odpovědi Martiny (4. ročník, rozhovor 24), Martina
a Vaška (sexta, rozhovor 18) i Františka (7. třída, rozhovor 7): přímka má sice
nekonečno na dvě strany, ale pořád je to nekonečno, takže je stejně dlouhá jako
poloprimka.
• obě polopřímky jsou stejné: polopřímky jsou chápány jako aktuálně nekonečné
a jednu je možné vzájemně jednoznačně zobrazit na druhou; tento případ je
možné srovnat s kritériem the one-to-one-correspondence criterion10 porovnávání mohutností nekonečných (aritmetických) množin, které popsaly Tirosh a
Tsamir [77]

Zbyňkovy (í.oktáva, rozhovor 28) odpovědi by se daly chápat i tímto způsobem.
Zcela jisté sem patn Jirka (5. třída, rozhovor 6), který naznačuje, jak sl polopřímky
J
budou odpovídat.
Znění o t á z k y 2: Je možné spojit body X a B na obrázku 5 nějakou čárou tak, aby
neprotinala pftmku p? Vysvětli proč, případně nakresli.
7
8

kritérium celek-část
viz Bolzanovu odpověď

9

kritérium neporovnatelnosti nekonečna
kritériurn vzájemně jednoznačné korespondence

10
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A

P
X

B
Obrázek 5
• body je možné spojit: přímka je zaměňována se svým obrazem, je to zřejmá
překážka záměna modelu - obrázku a objektu
Takto odpovídá nejprve Vendulka (3. třída, rozhovor 1) a také Jenda a Marie (3.
třída, rozhovor 2).
• body je možné spojit: avšak přímku je možné prodloužit tak, že spojnice bude
přímku protínat, pak bude nutné udělat spojnici novou; přímka je chápána jako
neomezeně prodloužitelná avšak v každém okamžiku konečná čára; setkáváme
se s vlivem principu tvůrce, protože prodloužení přímky neexistuje, dokud ho
neprovedeme (byť myšlenkově)11
Takto bychom mohli rozumět odpovědi Jakuba (5. třída, rozhovor 5).
• body spojit nelze: protože bychom pokaždé mohli přímku prodloužit a tak
dostat průsečík; oproti předchozí odpovědi je zde posun především v tom, že
postačuje znalost principiální možnosti prodlužování přímky, přesto je přímka
chápána jako potenciálně nekonečná
Po odstranění kognitivního konfliktu takto uvažovala Vendulka (3. třída, rozhovor 1). Potenciálně chápe přímku i Monika (9. třída, rozhovor 12).
• body spojit nelze: protože přímka je nekonečná, nelze ji tedy nijak obejít 12
Příkladem jsou František (7. třída, rozhovor 7), Jan (3. ročník, rozhovor 23) i
Klára (3. ročník, rozhovor 22), její odpovědi ale oscilují mezi tímto a předcházejícím
porozuměním.
• Poznámka: Janova (3. ročník, rozhovor 23) odpověď naznačuje ještě další možnost řešení této otázky: Spojnicí bodů A a B by byl nekonečný oblouk, který
by měl s polopřímkou společný bod v nekonečnu.
11
12

viz Aristotelovsko-Eukleidovskou odpověď
viz množinovou odpověď
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Je dána přímka d a bod A, který na ní neleží. Sestroj čtverec ABCD tak, že bod
D leží na dané přímce d a čtverec ABCD má co nej větší obsah.
• bod D leží na konci obrazu přímky d, popřípadě na kraji papíru: přímka je
zaměňována se svým obrazem, jedná se o překážku záměna objektu s modelem;
stejně tak se zde projevuje princip tvůrce, neboť existuje jen to, co je sestrojené; je možné navodit kognitivní konflikt prodloužením přímky a sestrojením
většího čtverce
Takto řeší úlohu Vendulka (3. třída, rozhovor 1): bod bych musela dát na kraj
[namalované čáryj. Přímku a její obraz zaměňuje i Lada (9. třída, rozhovor 17) ale
také Blanka (2. ročník, rozhovor 19), když říká, že jedna polopřímka bude o ten
kousek delší než druhá.
• bod D leží na konci obrazu přímky d, avšak při prodloužení přímky se posune
i bod D: přímka je chápána potenciálně nekonečná a její prodlužování je třeba
realizovat (byť myšlenkově), jedná se tedy o jistou podobu principu tvůrce
Po řešení kognitivního konfliktu dospívá k této potenciální argumentaci Vendulka
(3. třída, rozhovor 1).
• čtverec nelze najít, protože vždy, když nějaký najdeme, můžeme vytvořit čtverec větší: přímka je chápána potenciálně nekonečná, ale její prodlužování je
chápáno jako objektivně zajištěné, tedy oproti předchozí odpovědi došlo k oslabení principu tvůrce13
Na konci rozhovoru Vendulka (3. třída, rozhovor 1) připouští, že čtverec neexistuje. Ze stejných důvodů jeho existenci odmítají Patrik (5. třída, rozhovor 4) a
František (7. třída, rozhovor 7).
• čtverec nelze najít, protože je nedosažitelný: přímka je přirozeně nekonečná,
tzn. strašně dlouhá, a její konec je nedosažitelný, proto bod D neexistuje
Takto uvažuje Marek (7. třída, rozhovor 11) a Monika (9. třída, rozhovor 12).
• bod D leží v nekonečnu: přímka je chápána potenciálně nekonečná s pokusem o aktualizaci (tento typ odpovědí by se dal charakterizovat snahou najít
limitu nějakého procesu), strany čtverce jsou polopřímky a strana AD je nekonečně blízko k rovnoběžce s přímkou d; projevuje se zde překážka související
s atomismem, kdy je očekávána existence nejmenšího úhlu; je možné navodit kognitivní konflikt buď pomocí otázek ohledně „skororovnoběžnosti" nebo
tak, jako uvedli Jirotková a Littler [35], pomocí otázek o úhlopříčkách a středu
takového nekonečného čtverce, což jsem ale při experimentech nevyužívala14
13 viz Aristotelovsko-Eukleidovskou odpověď
14
viz atomistickou odpověď
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Do této skupiny patří František (7. třída, rozhovor 7), který toto řešení připustil
po diskusi s experimentátorem, dále Blanka (2. ročník, rozhovor 19), Jan (3. ročník,
rozhovor 23), Marek (4. ročník, rozhovor 26) a Jarmila (4. ročník, rozhovor 27).
• existuje nekonečný čtverec: přímka je chápána klasicky aktuálně nekonečná,
strany čtverce jsou polopřímky a strana AD je rovnoběžná s přímkou d, je
možné navodit kognitivní konflikt buď pomocí otázek ohledně existence bodu
D a stále stejné vzdálenosti dvou rovnoběžek nebo jako v předchozím případě,
jak uvedli Jirotková a Littler [35]15
Tuto kategorii jsem vytvořila kvůli Zbyňkovi (oktáva, rozhovor 28), který, oproti
předcházejícím respondentům, zdůraznil, že takový čtverec nebude moci popsat ani
přiblížit, jediné co o něm vím, že už nebude existovat větší.
• čtverec neexistuje: přímka je chápána (klasicky) aktuálně nekonečná16
Takto uvažuje Vašek (sexta, rozhovor 18) nebo Martina (4. ročník, rozhovor 24),
která říká největší nezjistím, protože přímka nemá konec.
Z uvedených odpovědí je možné vytvořit typologii modelů přímky, které se týkají
její délky, tj. atributu neomezenosti:
• přímka je zaměňována se svým obrazem
• přímka je přirozeně nekonečná, tj. velmi dlouhá a její konec je nedosažitelný
• přímka je potenciálně nekonečná, ale v každém okamžiku je konečná, její prodloužení musíme teprve provádět
• přímka je potenciálně nekonečná, její prodlužování je principiálně dáno
• přímka končí v nekonečnu - na posledním obzoru, což je výsledek limity potenciálního přístupu
• přímka je aktuálně nekonečně dlouhá
V článcích [35], [36] nebo [34] jsou popsány výsledky výzkumu prováděného s vysokoškolskými studenty učitelství 1. stupně ZŠ, kteří popisovali, jak si představují
přímku. Zde se pochopitelně objevovaly i jiné atributy (např. tvar nebo množina
bodů). Experimentátoři uvádějí mimo jiné následující výsledky: Studenti někdy přisuzují nekonečnu „bytí" a v některých případech dokonce může být někde umístěno
(na obzoru). Někteří studenti považují nekonečno za vlastnost přímky. A konečně
někteří studenti tuto vlastnost formulují jako opozici ke konečnosti, tedy jako negativní vlastnost.
15
16

viz Schumacherovu odpověď
viz množinovou odpověď
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To odpovídá i mému šetření. Navíc je možné tyto přístupy srovnat i s přístupy
v historii. Nekonečno jako vlastnost, ve smyslu možnosti pokračování, nevyčerpatelnosti apod. bylo po dlouhou dobu jediným oficiálním přístupem. V kapitole II.2
Nekonečno v historickém vývoji matematiky jsem uvedla i přístup negativistický.
Nekonečno jako objekt a matematický pojem byl do matematiky přijat vlastně až
s teorií množin a s požadavkem na jeho aktualizaci.

2.2

O bodech a jejich rozložení na úsečce

Představ o bodu a o hustotě bodů na úsečce se týkají otázky 3, 5b a 7. (S těmito
představami souvisí i otázka 6, její analýzu ale ponechávám samostatně, protože se
jako jediná dotýká atributu mohutnosti množiny.)
Znění o t á z k y 3: Je dána úsečka AB délky 5 cm. Rozděl ji v poměru 2:3. Nakresli
větší i menší část. Jaké geometrické objekty jsou obě části?
Typologie odpovědí:
• vzniknou úsečky ADX a D2B, kde body D1 a D2 vznikly rozstřižením jediného
bodu D, protože bod má nějakou (nenulovou) velikost: respondent usuzuje na
základě představy o obrázku, kdy dochází k záměně modelu s objektem 17
Typickou představitelkou této kategorie je Lucka (7. třída, rozhovor 8), někdy
se k tomuto řešení přikláněl i Kuba (ve stejném rozhovoru). Podobně je tomu i
u Martina a Tomáše (7. třída, rozhovor 10).
. vzniknou úsečky AD, a D2B, kde body Dx a D2 jsou dva sousední body, mezi
nimiž již nelze sestrojit střed: i zde respondent může odpověď konstruovat na
základě obrázku, avšak uvažovaný bod může (ale také nemusí) být nekonečně
malý, a vzdálenost mezi body Dx a D2 je nulová18
Tuto myšlenku vyslovil Jirka (5. třída, rozhovor 6), i když jeho odpovědi je
možné zařadit i do další kategorie (viz níže). Takto také původně argumentoval Jan
(3. ročník, rozhovor 23).
. vzniknou úsečky ADX a D2B, kde body Dx a D2 vznikly rozstřižením jediného
nekonečně malého bodu D: protože je bod nekonečně malý, mohu ho rozstřihnout a výsledek bude znovu nekonečně malý objekt, respondent může usuzovat
na základě představy o obrázku, kdy dochází k záměně modelu s objektem
Takto uvažovala Alice (VS, rozhovor 29): když je nekonečně malý, tak ho můžu
rozpůlit, a budu mít dva nekonečně malý.
17
18

viz atomistickou odpověď
viz atomistickou odpověď
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• vzniknou úsečky AD\ a D2B, kde se bod D2 objevil až po odstřižení: protože
respondent nepřipouští existenci úsečky bez krajního bodu, předpokládá, že se
na místě rozstřižení objeví nový bod, který do té doby nebyl (protože úsečku
primárně nechápe jako množinu bodů, bod teprve vznikl), toto uvažování je
příkladem principu tvůrce 19
Právě takto argumentuje Hanka (kvarta, rozhovor 16): to je jeden bod, ale když
se to rozstňhne, tak se tam objeví další
• vzniknou úsečky AD\ a D2B, kde body D\ a D2 jsou dva sousední body, mezi
nimiž již ale lze sestrojit střed: je to obdoba jedné z předcházejících odpovědí,
ale je zde zachována možnost dalšího dělení úsečky D\D2, která má nekonečně
malou délku 20
K tomuto typu odpovědí se řadí argumentace Jirky (5. třída, rozhovor 6): jsou
tam dva body, mezi nimiž je nulová vzdálenost, ale protože bod má nulovou velikost,
mezi takové dva body se vejde. Po navození kognitivního konfliktu dochází k této
variantě také Jan (3. ročník, rozhovor 23): takže bych zase moh' udělat střed a zase
by mi tam zbyly další body a prostě donekonečna bych to opakoval, takže se to přesně
nedá určit.
• vznikne úsečka AD a zleva otevřená úsečka DB: respondent si uvědomuje
možnost libovolného přibližování dvou bodů a řeší problém analogicky jako
v kontextu intervalů reálných čísel21
Tuto variantu volí nejprve Kuba (7. třída, rozhovor 8) než je diskusí přiveden
k jiným hypotézám. Typickým představitelem takového uvažování je Pavel (sexta,
rozhovor 21): když vezmem dva body, tak jde najít další bod, který by byl mezi těmahle, takže u jedny úsečky bod bude a u druhý ne.
Znění o t á z k y 5b: Je dán čtverec ABCD.
takový, že trojúhelník ABX

Nalezněte na jeho straně BC bod X

bude mít co nejmenší obsah.

22

Typologie odpovědí :
• bod X bude asi 1 mm (resp. nějaká jiná konkrétní „malá" vzdálenost) od bodu
B: zde se do popředí dostává jednak obrázek, kdy dochází k záměně modelu
s objektem, a jednak princip tvůrce, čímž míníme přístup žáků k situaci tak,
že oni sami skutečně musí daný objekt zkonstruovat, najít apod., a tudíž je
omezují jejich lidské smysly a schopnosti
19

viz Aristotelovsko-Eukleidovskou odpověď
viz infinitesimální odpověď
21
viz množinovou odpověď
22
Analýzou odpovědí na tuto otázku a srovnáním v historickém kontextu se zabývá článek [10].
20
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Vendulka (3. třída, rozhovor 1) říká, že bod X bude trošku nad bodem B, asi
2 mm.
• bod X bude těsně nad bodem B: posun oproti předcházející odpovědi je v posunu obzoru; respondent si uvědomuje, že každou konkrétní délku může ještě
zmenšit, ale podobně jako v předchozím případě očekává nějakou odpověď,
kterou konstruuje na základě obrázku 23
U Štěpána (3. třída, rozhovor 3) se jedná o tento posun oproti předcházející odpovědi. Patrik vysvětluje, že bod X bude co nejdolej, hned nad bodem B. Podobně
také odpovídá Jakub (5. třída, rozhovor 5). Do této kategorie patří i původní odpověď Moniky (9. třída, rozhovor 12). Také Vašek (sexta, rozhovor 18) předpokládá
nějakou minimální, ne ale nulovou vzdálenost a také velikost bodu, protože jinak by
množina bodů nedala přímku. Z této představy vychází i Klára (3. ročník, rozhovor
22), když se domnívá, že existuje nějaká poslední délka, pro kterou bude ještě platit
trojúhelníková nerovnost, tedy bude existovat trojúhelník ABX.
• bod X bude nekonečně blízko bodu B: je to obdoba předcházející odpovědi, ale
opět se posouvá obzor (možná analogie nekonečně malých veličin), jde vlastně
o limitu předcházejícího postupu, kdy se zachovává existence bodu, vzdálenost
bodů \XB\ je pro respondenta aktuálně nekonečně malá, což s sebou nese
například to, že vynásobením takové vzdálenosti nějakým reálným číslem se
tato hodnota nezmění24
Takto uvažuje František (7. třída, rozhovor 7) a stejně starý Marek (7. třída,
rozhovor 11). Jan (3. ročník, rozhovor 23) odpovídá X bych umístil v nekonečně
malé vzdálenosti od bodu B.
. bod X je sousedem bodu B: body na úsečce jsou nazírány diskrétně, existují proto dva sousední body, mezi nimiž již nic není a které mají nulovou
vzdálenost, jde o typický atomistický přístup25
Tuto představu má Martin (sexta, rozhovor 18), což je dobře patrné z jeho obrázku.
• polohu bodu X nemůžeme určit (z důvodu našich omezených možností): bod
X je umístěn na samotný obzor, opět se projevuje princip tvůrce
Mnoho respondentů se klonilo k tomuto závěru po navození kognitivního konfliktu a pokusu o jeho odstranění. Nejspíše tuto odpověď (je možné, že i následující)
Monika (9. třída, rozhovor 12) akceptovala (nikoli sama vyslovila) během rozhovoru.
23

viz atomistickou odpověď
viz atomistickou i infinitesimální odpověď
25
viz atomistickou i infinitesimální odpověď
24
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• polohu bodu X nelze určit (díky možnosti bod X z kteréhokoli místa přiblížit
k bodu B): argumentace na základě dynamické představy a potenciálního přibližování se26
Takto uvažuje Martina (4. ročník, rozhovor 24): jestli chceme ten nejmenší, tak
to nemůžeme určit, protože když to dáme jenom kousek, tak to půjde míň.
• takový bod neexistuje: důvodem může být jak představa potenciálního přibližování tak vědomá práce se zdola omezenou množinou, která nemá minimum, resp. s konečnou otevřenou množinou27
Žádný z respondentů nebyl schopen formulovat svou odpověď takto „množinově",
a to ani ti středoškoláci, kteří v jiných kontextech pracují s otevřenými intervaly nebo
funkcemi, které mají infimum, ale nemají minimum.
• bod X bude v bodu B: akceptování úsečky jakožto trojúhelníku s nulovým
obsahem, což může být vlivem učiva o limitách
Nikdo z respondentů nepovažuje úsečku za extrémní případ trojúhelníku, naopak
to mnozí explicitně zavrhují. To je zřejmě důsledek toho, jak se o trojúhelníku mluví
ve škole (mimo jiné např. v souvislosti se zmiňovanou trojúhelníkovou nerovností).
Znění o t á z k y 7: Platí 0,9 < 1 či 0,9 = 1? Vysvětli proč.
Typologie odpovědí:
• platí 0,9 < 1, obraz čísla 0,9 na číselné oseje „kousek" před číslem 1: desetinný
rozvoj čísla 0,9 je chápán jako (klasicky) konečný, rozdíl čísel je 0 , 0 . . . 01, kde
počet nul je konečný28
Tuto představu má Klára (3. ročník, rozhovor 22). Také Michal (9. třída, rozhovor
13) kolísá mezi tímto a následujícím přístupem.
• platí 0,9 < 1, obraz čísla 0,9 na číselné ose se blíží číslu 1: desetinný rozvoj
čísla 0, 9 je chápán jako potenciálně nekonečný, kdy počet devítek je vždy
konečný, ale vždy se dá zvčtšit, tj. můžeme pracovat jen s aproximacemi čísla
0, 9, rozdíl čísel je 0 , 0 . . . 01, kde poslední pozice je pohyblivá stejně jako oslední
číslice desetinného rozvoje čísla 0,9, obraz čísla 0,9 není možné na číselnou
osu zobrazit, protože aktuálně pracujeme jen s aproximacemi, obraz se blíží
obrazu čísla 1
Takto uvažuje nejprve Jindra (oktáva, rozhovor 25), než postupně rozvíjí své
úvahy směrem k oběma následujícím typům odpovědí. Také Michal (9. třída, rozhovor 13) odmítá určit rozdíl, protože se počet devítek v rozvoji mění.
26

viz Aristotelovsko-Eukleidovskou odpověď
viz množinovou odpověď
28
viz atomistickou odpověď
27
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• platí 0,9 < 1, obraz čísla 0,9 na číselné ose je nekonečně blízko (popřípadě
nejmenší možnou vzdálenost před) číslu 1: desetinný rozvoj čísla 0,9 je chápán jako potenciálně nekonečný, ale se snahou o jeho aktualizaci, proto existuje nějaká poslední devítka, která je na „pozici nekonečno", rozdíl čísel je
0 , 0 . . . 01, kde počet nul je nekonečný, což je obdoba nekonečně malé veličiny,
protože při násobení reálným číslem nemění svou hodnotu, obraz čísla 0,9 je
nekonečně blízko obrazu čísla 1, a 0, 9 je předchůdcem l 2 9
Takovou představu má František (7, třída, rozhovor 7): číslo 0,9 je menší o tu
0,01. Podobně uvažuje Monika (9. třída, rozhovor 12).
• platí 0, 9 = 1, obraz čísla 0, 9 je totožný s obrazem čísla 1: desetinný rozvoj
čísla 0,9 je chápán jako aktuálně nekonečný, a poslední pozice neexistuje 30
Po odstranění kognitivního konfliktu během rozhovoru k této odpovědi dospěl
Jindra (oktáva, rozhovor 25).
V již zmiňovaném výzkumu v rámci projektu GA CR Č. 406/07/1026 byly
všechny čtyři typy odpovědí zaznamenány u vysokoškolských studentů (se studiem
zaměřeným na matematiku). Tedy ještě někteří vysokoškoláci chápou počet devítek
v desetinném rozvoji jako přirozeně nekonečný. Například studentka Petra o hledaném rozdílu říká: nula celá a tady by byly samý nuly, prostě hodně nul a tady někde
vzádu by byla ňáká jednička. Nebo Hanka vypovídá o tom, jak se nechce smířit
s rovností 0,9 = 1: když tam mám těch devítek nekonečně mnoho, tak pořád jako
je to sice o něco absolutně nekonečně malýho menší, ale pořád je to o něco menší
Naopak někteří jsou schopní aplikovat své znalosti o hustotě reálných čísel z kurzů
matematické analýzy. Hynek řeší navozený kognitivní konflikt pomocí hledání obrazu čísla 0,9 = 1 na číselné ose: vždyť to můžu nějakou jako lupou pořád zvětšovat,
a když Vím, že mezi každými dvěma čísly leží nekonečně mnoho dalších, tak je to
nesmysl. Tak se mi to ňák sype. Já měl jasnou představu, že prostě nula celá devět
periodicky je poslední číslo před jedničkou. Ale teď vidím, že je to blbost. Tak je to
asi teda rovno jedný. P o z n a m e n e j m e , že ž á d n ý z r e s p o n d e n t ů neužil znalostí z k u r z ů
m a t e m a t i c k é analýzy o nekonečných ř a d á c h . 3 1

z typologií uvedených tří otázek je možné vysledovat společné ukazatele - jevy,
které charakterizují porozumění bodu a rozložení bodů na úsečce32:
bod je přirozeně nekonečně malý - je velmi malý, ale s posunutím obzoru
se
jeho velikost může zmenšit
29

viz Bolzanovu odpověď
viz množinovou odpověď
31
Bylo čerpáno z dosud nepublikovaných materiálů
32
Některé výsledky byly uveřejněny v [55], [56], [37], [38],
30
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• bod je atom - nemůžeme ho zmenšit, ale nemůže mít nulovou velikost, protože
by pak množina bodů nemohla mít nenulovou velikost
• bod je nekonečně malý - zmenšit ho nemůžeme, ale nemá nulovou velikost, je
to vyhranění (limita) předcházejících pojetí
• body jsou na úsečce rozloženy diskrétně - každý bod má svého souseda
• úsečka je kontinuum - mezi každými dvěma body je další bod

2.3

O porovnávání mohutností nekonečných

množin

Ačkoli tato práce je primárně zaměřena na představy o geometrických objektech,
v otázce 6 se dotýká také představ o nekonečných množinách a porovnávání mohutností nekonečných množin. Souvisí ale i s představou bodu a s chápáním rozložení
bodů na kontinuu.
Znění otázky 6: Máme dány dvě soustředné kružnice k, l takové, že poloměr
kružnice k je větší než poloměr kružnice /. Která kružnice má více bodů nebo mají
obě stejně?
Typologie odpovědí:
• na kružnici l je méně bodů než na kružnici k, protože bod zabírá nenulové
místo: respondent má představu bodu jako nějakého korálku, proto se na kružnici s větší délkou vejde více bodů, tato představa může pramenit ze záměny
modelu - obrázku s daným objektem, jde o typický atomistický přístupů
Typickým atomistou je Jana (9. třída, rozhovor 15) pro niž delší kružnice musí
mít nutně více bodů. Takto nahlíží na bod také Martin a posléze i Tomáš (7. třída,
rozhovor 10) nebo Jakub (5. třída, rozhovor 5).
• na kružnici l je méně bodů než na kružnici k, protože na kružnici je konečně
mnoho bodů: nekonečně mnoho bodů může být jen na něčem neomezeném,
na omezené/konečné kružnici jich tedy musí být konečně mnoho, i když to
implicitně znamená, že jedinec považuje bod za objekt s kladnou velikostí, není
to přímým důvodem k odpovědi a ani si to nemusí explicitně uvědomovat 34
Například Patrik (5. třída, rozhovor 4) soudí: nekonečně mnoho je jenom na
něčem, co je nekonečný, když je úsečka konečná, tak musí mít určitý počet bodů, i
když se nedají spočítat. Podobně uvažuje i Monika (9. třída, rozhovor 12) a v jiném
kontextu Vašek (sexta, rozhovor 18).
33
,4

viz atomistickou odpověď
viz atomistickou odpověď
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• na kružnici l je méně bodů než na kružnici k, přestože bod zabírá nekonečně
malé místo: při zaplňování kružnice body bude menší kružnice dříve zaplněna,
v tomto smyslu je zde patrný stále vliv obrázku a principu tvůrce a potenciálního přístupu k vytváření bodů
• na obě kružnice je možné stále přidávat nové body: body na kružnici teprve
konstruujeme, jde o projev principu tvůrce v posunutém významu - body nekonstruuje sice respondent, ale nejsou a priori dány, množina bodů na kružnici
je chápána jako potenciálně nekonečná, je to vlastně předmnožinové

vnímání

35

kontinua

Luboš (9. třída, rozhovor 14) argumentuje tím, že body (na úsečku) teprve umisťujeme a proto nemůžeme množiny bodů porovnávat.
• na kružnici l je méně bodů než na kružnici k, přestože jsou chápány jako
aktuálně nekonečné: jedna je totiž menší než druhá, proto je možné jednu
považovat za část té druhé a užít kritérium celek je větší než část 36
Takto porovnává množiny (úsečky) Míša (sexta, rozhovor 20).
• nelze říci, na které kružnici je více bodů: na obou kružnicích je nekonečně
mnoho bodů a nekonečné množiny nelze porovnávat, jde o kritérium neporovnatelnosti nekonečných nekonečna [77]
Alice, vysokoškolačka (rozhovor 29) váhá nad tím, zda je možné porovnávat
dvě nekonečné množiny: Jestli se dá porovnávat, že maj stejně bodů, když jich maj
nekonečno? Jestli se dá vůbec nekonečná množina porovnávat s druhou nekonečnou
množinou? Takže já nevím.
• obě kružnice mají stejně bodů: na obou kružnicích je nekonečně mnoho bodů
a nekonečno je jen jedno, jde o kritérium jediného nekonečna [77]
• obě kružnice mají stejně bodů: na obou kružnicích je nekonečně mnoho bodů
a obě množiny jsou ekvivalentní, a to buď proto, že jde o stejné geometrické
objekty a nebo proto, že mezi množinami existuje vzájemně jednoznačné zob'37

razeni1'

Pro kružnice nachází vzájemně jednoznačné zobrazení Jindra (oktáva, rozhovor
25). Alice (VŠ, rozhovor 29) se přiklání i k této možnosti (váhá ale, zda je vůbec
možné množiny porovnávat, viz výše). Jistě takto uvažuje Pavel (sexta, rozhovor
35
36

viz Aristotelovsko-Eukleidovkou odpověď
viz Bolzanovskou odpověď

37viz množinovou odpověď
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21), který říká: jsou stejný, protože jsou to jakoby stejný množiny. Za ekvivalentní
považoval množiny (úsečky) i Tomáš (7. třída, rozhovor 10) než se nechal spolužákem
přesvědčit o nenulové velikosti bodu a přiklonil se k prvnímu typu odpovědi.
Podobné závěry lze nalézt ve studii [23]. Fischbein pracuje s tichým modelem
bodu jakožto malé namalované kuličky. Ke srovnatelným závěrům došel ve svém
rozsáhlém výzkumu Eisenmann [18], [19], který uvádí, že na prvním stupni ZS jsou
představy o geometrických objektech většiny žáků ovlivněny obrázkem a tato fixace
na obrázek obvykle s věkem ustupuje, ale není to pravidlem. Mnoho žáků druhého
stupně ZŠ odmítá nekonečný počet bodů na omezeném objektu. Toto podle mého
výzkumu může přetrvávat do vyššího věku. Dále se zmiňuje, že pro některé žáky
znamená nekonečně mnoho ve skutečnosti strašně moc. To popisuji jako projev přirozeného nekonečna a může se objevit u relativně starších studentů. Nakonec poznamenává, že z menšího šetření na učitelích-dobrovolnících je patrné, že nepřesné
představy o nekonečnu mají i samotní učitelé. Ti se pak přirozeně mohou snažit
vyhýbat se diskusím na toto téma a tím začíná začarovaný kruh.
V následující, závěrečné kapitole se budu snažit vytěžit jednak analýzy rozhovorů a typologie odpovědí a také předcházející kapitolu o vývoji pojetí nekonečna
v historii, abych formulovala závěry o epistemologických překážkách v porozumění
přímky a bodu s důrazem na jim náležející atributy nekonečna.

Kapitola V
Závěry
V této závěrečné kapitole uvedu výsledky analýz jednotlivých studentů i jevových
analýz odpovědí otázek experimentu z předcházející kapitoly. Ty budu srovnávat
s postřehy vyslovenými v kapitole II Nekonečno v matematice a s hypotetickými
historickými odpověďmi konstruovanými v kapitole III.2.2. Výsledkem jsou formulace epistemologických překážek v porozumění nekonečnosti přímky, nedělitelnosti
a nulové velikosti bodu a rozložení bodů na kontinuu.

1

Z á m ě n a geometrického o b j e k t u se s v ý m obrazem

Ve všech úlohách se projevilo, že žáci zaměňují daný geometrický objekt a jeho obraz namalovaný na papíře, popřípadě obraz v představě. U přímky se to projevilo
tak, že žáci pokládali polopřímku BB' za delší, protože porovnávali namalované
čáry (otázka 1), navrhovali, jak přímku obejít (otázka 2), a hledaný vrchol největšího čtverce umísťovali na konec namalované čáry nebo na kraj papíru (otázka
4b). V úlohách o bodu se často objevovala představa bodu jako nějakého dílku úsečky
nebo kružnice. To mělo vliv i na otázku 6, kdy takto smýšlející žáci nutně docházeli
k tomu, že menší kružnice má méně bodů.
Častěji docházelo k záměně u mladších žáků, ale není to pravidlem. Ovlivněni
obrázkem byli i gymnazisté. Častěji k tomu také docházelo v kontextu úloh o bodu
než v úlohách o přímce.
Na záměnu objektu a jeho obrazu je možné hledět jako na nedokončený proces
abstrakce a nevykládat ho jako překážku. Ovšem i v historii vidíme silný vliv geometrického názoru na matematické usuzování. A zde není na místě předpokládat
nedostatečný abstrakční zdvih. V kapitole II.2 je popisováno, jak se Parmenidés zamýšlel nad povahou geometrických objektů. Celé Eukleidovy Základy jsou bohatě
doprovázeny obrázky a mnohé postupy i důkazy jsou prováděny na základě geometrického názoru. Geometrický názor byl mnohdy úspěšně používán a brán jako
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záruka platnosti, příkladem je třeba věta o střední hodnotě. Dokud Bolzano neprovedl její analytický důkaz, byla její pravdivost opírána právě o geometrický názor.
Ovšem geometrický názor nám může mnohdy být i na škodu, a to tehdy, neumíme-li
si nějaký objekt představit. Příkladem je třeba Bolzanova funkce, která ač na uzavřeném intervalu spojitá není nikde diferencovatelná. Při uveřejnění si vydavatel
neodpustil poznámku ve smyslu, že je zřejmé, že taková funkce neexistuje, protože
ji nelze zobrazit. Podobně tomu bylo i v případě geometrických oblud, jakou je
například Peanova křivka, jejichž existence byla jen obtížně přijímána.
Z uvedeného vyplývá, že je možné znalost bod je namalovaná tečka (popřípadě čtvereček, čárka apod.), přímka je namalovaná čára apod. považovat
za epistemologickou překážku.

2

Princip tvůrce

V kapitole II. 1 a II.3.1 je podrobně popsáno, jak se v historii postupně posouvalo
pojetí toho, co existuje, co je možné a kdo je uskutečňovatelem - zda člověk, nadčlověk či Bůh. Po více než dvě tisíciletí bylo ke geometrickým objektům přistupováno
Aristotelovsko-Eukleidovsky. Teprve s nástupem teorie množin s Bolzanem, Cantorem a Hilbertem se pohled změnil na Platónský, kdy žádné objekty nevytváříme oni již existují a my na ně jen nahlížíme. Analogii k tomuto vývoji pojetí existence
ve výpovědích respondentů nazývám princip tvůrce. Chápeme-li například úsečku
předmnožinově, pak na ní vidíme jen její krajní body. Chceme-li pracovat s nějakým jiným jejím bodem, musíme ho nejprve vytvořit. Jestliže jsme navíc omezeni
našimi lidskými a technickými možnostmi, je to princip tvůrce v nejsilnější podobě
(je pochopitelné, že zde interferuje vliv obrázku). Princip tvůrce ale můžeme vidět
i v oslabené podobě, když vykládám počet bodů na úsečce jako potenciálně nekonečný. Body na úsečce postupně vytváříme, stačí jen znát princip, podle nějž se
body uskutečňují. Úplné oproštění od takových úvah přinesla teorie množin, když
Hilbert zaplnil geometrický prostor všemi body a geometrie se tak vrátila po více
jak 2000 letech k Platónovu pojetí.
V odpovědích na všechny úlohy se princip tvůrce projevil. A to u různě starých
žáků, i když je možné říci, že častěji u žáků mladších. Ačkoli se jev princip tvůrce
velmi obtížně formuluje jako překážka (tj. znalost), je možné ji vyslovit jako:

• existuje to, co vytvořím;

• existuje to, o čem vím, jak to vytvořit.
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Znalosti o konečnu

Není překvapivé, že znalosti o konečnu jsou překážkami pro porozumění pro nekonečné. Setkali jsme se s tím v historii vývoje, což popisuje kapitola II.3.3. Základním
principem, který žáci připisují konečnému a také nekonečnému je celek je větší
než část. Spornost dvou Eukleidových axiomů „Co se navzájem kryje, rovno jest"
a „Celek je větší než část" provází porozumění nekonečnu po téměř celou dobu jeho
vývoje. Je tedy přirozené, že se s tímto sporem musí vyrovnat i současní žáci.
Jiným projevem znalosti o konečnu je to, že součet „nulových" hodnot musí
být nula, což platí jen za předpokladu, že sčítáme konečné množství takových
hodnot. Proto například bod musí mít nějakou velikost, jinak bychom z nich nemohli
vytvářet úsečky a přímky. Ale také opačně bodů na úsečce nemůže být nekonečně
mnoho, protože je omezená, tedy součet nekonečně mnoha hodnot je vždy
nekonečný. Vždyť právě na těchto podivnostech jsou založeny Zénónovy aporie.
V neposlední řadě i znalosti o konečných strukturách ovlivňují porozumění nekonečnu. Konečná struktura nemůže být hustá, naopak každý prvek tam má souseda.
Tuto zkušenost si znovu a znovu vyvoláváme jak v denním životě, tak při práci
s množinou přirozených, propřípadě celých čísel. Znalost celá čísla mají předchůdce a následovníka je pak překážkou pro porozumění hustým množinám.
Znalosti o konečnu se jako překážka projevily i v úloze 7 při porovnávání čísel 0,9
a 1. Všichni respondenti nejprve odpověděli, že 0,9 < 1. Mnozí to pak vysvětlovali
na základě znalosti o tom, jak porovnávat desetinná čísla s ukončeným desetinným
rozvojem, tzn. porovnávání číslic na jednotlivých pozicích. Stejný postup volili i pro
číslo periodické a protože se liší hned na první pozici, nemohou být stejná, i když je
v periodickém rozvoji nekonečně mnoho devítek.
Taková čísla, jako je 0,9 neměla v matematice dlouho místo. Legitimně mohly být
přijaty až s infinitesimálním počtem, kdy bylo řečeno, co se myslí součtem nekonečné
řady. Např. Bolzano váhal s přijetím rovnosti mezi čísly 0,9 a 1, znamenalo by to
ale rozbití kontinua - množiny reálných čísel a proto rovnost přijal.

4

P ř i r o z e n é nekonečno

V analýzách rozhovorů1 j s e m se často setkala s tím, že žáci zaměňují strašně velké
s nekonečným. Platí ale obecně, že co se jednomu jeví jako nekonečné - strašně velké
jinému se jeví jako konečné. Dokonce jeden člověk může v různých kontextech témuž
přisuzovat jednou konečnost a podruhé nekonečnost. To záleží na tom, kde je obzor.
Tento přístup vystihuje tzv. přirozené nekonečno. Opět se potvrzuje, že s věkem (a
vlivem školní docházky) j e přirozené nekonečno postupně nahrazováno nekonečnem
íStejněTzávěry
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klasickým, ale i vysokoškoláci při výpočtech limit si běžně představují místo limity
do nekonečna nějaké velmi velké číslo.
O obzoru a jeho vlivu na porozumění nekonečnu podrobně píši v kapitole II.3.2.
Přirozené nekonečno bylo postupně nahrazeno nekonečnem klasickým, které bylo
možné objektivně zkoumat jako součást antické vědy. Cas od času si ale hledalo cestu
zpět (např. v nekonečně malých veličinách infinitesimálního počtu). Ve fyzikálních
modelech je pak s úspěchem používáno po celou dobu.
Překážkou tedy označuji znalost nekonečné je to, co je strašně nepředstavitelně veliké, co přesahuje (jedincův) obzor, na co jedinec nemá
nástroj, aby t o obsáhl nebo se toho jinak zmocnil.
V rozhovorech se ukázalo, že všichni bez výjimky měli větší obtíže při překonávání
obzorů v kontextu úloh o bodu oproti úlohám o přímce. Speciálně je to patrné
při porovnání odpovědí v úloze 4b o největším čtverci a v úloze 5b o nejmenším
trojúhelníku. Zatímco existenci největšího čtverce byli studenti ochotni odmítnout,
všichni předpokládali, že nejmenší trojúhelník existuje, a to i ti, kteří se ve škole
již seznámili s otevřenými intervaly a se zdola omezenými funkcemi bez minima.
To si vysvětluji tím, že přímka poměrně přirozeně přesahuje obzor našeho pohledu,
skutečně nám uniká. Ale nějakou úsečku a její body máme zdánlivě před sebou, na
dosah ruky. Teprve při podrobnějším zamyšlení si uvědomíme přítomnost obzoru i
zde, při pronikání do hloubky.

5

Potenciální p ř í s t u p

Potenciální přístup k nekonečnu byl po dlouhou dobu v matematice jediným přípustným. Pokusy o přijetí aktuálního nekonečna byly dokonce mnohdy téměř trestány.
Podrobně o tom mluvím v kapitole II. Potenciální přístup je v mnoha ohledech
velmi plodný. Student může úspěšně absolvovat několik kurzů matematické analýzy
na vysoké škole a řídit se potenciálním přístupem. Překážkou se stane tehdy, je-li
student nucen (kontextem problematiky) takový přístup aktualizovat.
Projevem této překážky je předpoklad nějakého posledního obzoru, který je ztotožňován s nekonečnem. V případě nekonečna do hloubky je to představa nekonečně
malé veličiny, více či méně sofistikovaná. V případě nekonečna do velikosti je to
například představa, že až v nekonečnu poznáme, že dvě skororovnoběžky

nejsou

rovnoběžné. Dochází k tomu proto, že jedinec přisuzuje takovému limitnímu objektu
na posledním obzoru mnohé vlastnosti, které měly objekty z pomyslné posloupnosti
(delších a delších úseček, menších a menších bodů, dalších a dalších aproximací čísla
0,9 atd.). Přímka má tedy jakýsi poslední bod, body jsou nekonečně malé a mají
sousedy, číslo 0,9 má poslední devítku na nekonečné pozici apod. Při potenciálním přístupu jde totiž o to, že stále postupně oddalujeme obzor. Jedinec chce tedy
provést všechna tato oddálení najednou a výsledkem není prolomení všech obzorů a
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připuštění, že už žádný není, ale vytvoření jakéhosi „nevlastního" posledního obzoru.
Můžeme tedy uzavřít, že potenciální porozumění nekonečnu je překážkou
pro aktuální přístup a projevuje se tak, že jedinec umisťuje nekonečno
na poslední nevlastní obzor, namísto toho, aby existenci obzoru odmítl.

6

Atomismus

O atomismu jsem se mohla zmínit již v části 1 o obrazech a v části 4 o přirozeném
nekonečnu i v části 3 o konečnu v této kapitole. Atomismus je ale natolik specifický
přístup, že je nutné věnovat mu samostatný paragraf.
Démokritově atomismu a infinitesimálnímu kalkulu se podrobně věnuji v kapitole II.2. Tento přístup přinesl mnoho především praktických výsledků. Avšak jeho
důsledky jsou mnohdy nežádoucí, jak ukazují konstruované odpovědi k otázkám 3,
4, 5 a 6, kdy například nemusí existovat rozdělení úsečky v daném poměru nebo
(zcela hypoteticky) můžeme mluvit o skororovnoběžkách.
U respondentů se atomismus často objevuje, a to v různých podobách do relativně vysokého věku (i u vysokoškoláků), avšak jako u většiny jevů i zde má tendenci
s věkem vymizet. V odpovědích má atomismus dva základní projevy:
• body jsou malá tělíska s fyzikálními vlastnostmi;
• body jsou diskrétně uspořádány.
Zatímco první projev postupně s věkem a tím i s vyšší mírou abstrakce u studentů
ustupuje, druhý projev přetrvává mnohem déle. Není totiž odstraněn ani potenciálním přístupem ani limitou tohoto potenciálního přístupu, jak bylo popsáno v části
5 této kapitoly.
V důsledku atomismu může ale docházet k patologickým představám, že sečná
přímka nemá s kružnicí průsečík, protože přímka prochází mezi body, jak jsem se
s tím setkala v rozhovoru (15) s Janou.

7

Poznámky

V odpovědích těch studentů, kteří v otázce 6 pracovali s nekonečnými množinami
bodů, jsem se setkala se stejnými kritérii pro porovnávání mohutností nekonečných
množin, jaké popisují ve svých výzkumech Tirosh a Tsamir (například [77], [80]). Jde
o kritérium neporovnatelnosti nekonečna; kritérium jediného nekonečna; kritérium
část-celek; a kritérium vzájemně jednoznačné korespondence. V úloze 1 používali
r e s p o n d e n t i analogická kritéria, kdy se projevil ještě jev kvalitativně shodného objektu. Někteří žáci uváděli, že polopřímky jsou stejně dlouhé proto, že se jedná
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o stejné objekty a nemuseli hledat vzájemné zobrazení. Není to ale totéž, jako kritérium jediného nekonečna, protože zde je důvodem nejen to, že jsou polopřímky
nekonečné, ale také to, že jsou to stejné geometrické objekty.
Obecně se ukázalo, že s přibývajícím věkem dochází k ústupu jak vlivu obrázku
na představu žáka, tak principu tvůrce. Avšak tyto jevy jakožto mechanismy přetrvávají ve všech věkových kategoriích. Postupně se nahrazuje představa přirozeného nekonečna potenciálním a následně aktuálním přístupem. Nelze ale říci, kdy
k těmto transferům dochází, neboť je to vývoj zcela individuální. Setkáváme se totiž
se žáky teprve 5. třídy, kteří se snaží o aktualizaci nekonečna (například Jirka (6),
Patrik(4)), ale na druhou stranu i se středoškolskými studenty (například Klára(22),
Blanka(19)) nebo, jak ukazují další studie ([19], [34], [35], [62]), s vysokoškolskými
studenty učitelství či učiteli samotnými, kteří pracují s přirozeným nekonečnem.
U otázky 4 a 5 a částečně i u otázky 3 se objevil jev, který popisuji jako potřebu
pozitivní odpovědi. Totiž žáci předpokládají, že úloha má řešení v tom smyslu,
že hledaný objekt existuje. Vysvětluji si to tím, že ve škole se obvykle setkávají
s úlohami, které mají řešení. Velmi zřídka jim je zadána úloha, na níž by správně
odpovídali, že řešení neexistuje, že nelze najít, popř. že úloha je neřešitelná. Chápu
to tedy jako didaktickou překážku: úloha má (pozitivní a jednoznačné)
řešení.
Na mnoha místech různých rozhovorů jsem zaznamenala společný jev, a to vyjádření, že nekonečno je nedefinovatelné, popř. neurčité. Sbaragli na základě výzkumu
s učiteli primárního stupně vyvozuje, že se jedná o didaktickou překážku, neboť je
způsobena nedostatkem pozornosti, kterou učitelé tomuto pojmu věnují [62]. Díky
tomu, že žákům a studentům jsou mnohdy předkládány jen formální pojmy, které
jsou v rozporu s jejich dosavadními zkušenostmi, vytváří si představu, že nekonečno
je ve své podstatě nepoznatelné.

8

Závěrečná p o z n á m k a o kognitivním konfliktu

Tato práce si nekladla za cíl dávat návody učitelské veřejnosti, jak pracovat se žáky
a prohlubovat jejich znalosti o nekonečnu. Přesto se ukázalo, že takto lze využít
navozování a následné odstraňování kognitivního konfliktu. Metoda kognitivního
konfliktu, jak to stručně nazvu jen pro účely tohoto odstavce, se ukázala vhodná
nejen jako diagnostický nástroj v konstrukcích otázek a při analýzách. Přítomnost
překážky totiž potvrzovalo nejlépe, pokud student řešil kognitivní konflikt nesprávně
(příkladem je rozhovor 15 s Janou nebo rozhovor 18 s Martinem a Vaškem), popřípadě byl jeho pokus o odstranění marný (rozhovor 12 s Monikou, rozhovor 29
s Alicí). Avšak případy, kdy došlo k úspěšnému odstranění kognitivního konfliktu
(např. rozhovor 25 s Jindrou o čísle 0,9 nebo rozhovor 24 s Martinou o nejmenším
trojúhelníku či rozhovor 5 s Jakubem o obcházení přímky), mohou být inspirací pro
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reedukaci představ o nekonečnu i ve školské výuce. Učitel může žákům nabídnout
takové situace (úlohy, diskusi apod.), kdy by bylo možné u některých vyvolat kognitivní konflikt, a pak napomáhat s jeho odstraněním. Pokud ale učitel řeší vyslovený
rozpor sám, neřeší tím kognitivní konflikt (pokud byl vůbec navozen) a k reedukaci
dochází jen obtížně. Avšak i to je jistě lepší, než když o jevech souvisejících s nekonečnem nemluví vůbec. Je důležité si uvědomit, že jednak k odstranění kognitivního
konfliktu dochází jen v určitém kontextu a pokud za sporem stojí znalost-překážka,
je nanejvýš pravděpodobné, že se v jiných kontextech bude objevovat znovu. A dále,
že i když nedojde k odstranění kognitivního konfliktu, žák postoupil ve svém vývoji o kus vpřed, protože každé takové setkání s kognitivním konfliktem (pokud byl
skutečně navozen a nejedná se jen o rozpor, který zaznamenává učitel) má propedeutický význam a připravuje ho na postupné překonání překážky.
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