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NÁZEV: 

Výzkum představivosti u dětí mladšího školního věku 

 

ABSTRAKT: 

Cílem diplomové práce „Výzkum představivosti u dětí mladšího školního věku“ bylo 

především zjistit úroveň prostorových dovedností u žáků 4. a 5. tříd. Tato práce 

porovnává a ukazuje úroveň plošné a prostorové představivosti ve dvou rovinách - 

teoretické (kvantitativní test – 2D představivost, 3D představivost) a praktické 

(manipulace s hlavolamy – Tangram, Soma kostka).  

 

KLÍČOVÁ SLOVA: 
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TITLE: 

The reserach of imagination in children younger school age 

 

SUMMARY: 

The aim of this thesis „Research the imagination of children younger school age“ was 

primarily to determine the level of spatial skills among pupils of the 4th and 5th grade 

of primary school. This work compares and shows the level of surface and spatial 

imagination in two planes – theoretical (quantitative test – 2D imagination, 

3D imagination) and practical (manipulation puzzles – Tangram, Soma cube). 
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ÚVOD 

Existuje mnoho věcí, které dokážou obohatit náš život. Jednou z nich 

je bezpochyby představivost. Její důležitost si ale uvědomuje jen málokdo. Každý z nás 

ji potřebuje, proto bychom ji měli rozvíjet nejen sami u sebe, ale hlavně u našich dětí. 

Představivost dokáže velmi výrazně zpestřit náš život. Snad každý se rád ponoří do snů 

plných představ. Představy o budoucnosti, cesty do jiného, třeba i nereálného světa, 

přemýšlení o novém vynálezu, který bude prospěšný celému světu… Díky 

představivosti a fantazii se můžeme ocitnout na místě, kam se nikdo jiný nedostane, 

jen my, a to v našich představách.  

Imaginární věci, vytvořené v našich představách, mnohdy dostávají skutečný 

tvar. Vezměme třeba profesi architekta, díky jehož fantazii vznikají stavby, na které 

pohlížíme minimálně s údivem. Co taková „chobotnice“ od Jana Kaplického, má to být 

Národní knihovna? V představivosti neexistují hranice, proto posouvá svět kupředu.    

Vědci, spisovatelé, designéři, letci a mnoho dalších profesí ji potřebuje ke svému 

povolání. Bez představivosti by nebylo vynálezů, bez vynálezů by to nebyl svět, který 

známe - moderní svět.  

Představivost je abstraktní pojem, který lze užít v mnoha oblastech. Tato práce 

je věnovaná převážně matematické představivosti. V teoretické části se zabývám 

otázkou, co je vlastně matematická představivost, přičemž ji rozděluji na představivost 

prostorovou a geometrickou.  

Je smutné, že mnoho dětí dnes netráví volný čas u stavebnic a různých kostek, 

které by mohly rozvíjet jejich myšlení. Hry podporující dětskou kreativitu nahradily 

počítače a herní konzole. Škola je dnes možná jediná instituce, která má tu možnost 

pěstovat v žácích kladný vztah k hrám a hlavolamům a tím v nich rozvíjet dětskou 

představivost. Proto se v jedné kapitole věnuji rozvoji prostorové představivosti 

a příčinám její nízké úrovně. Využití her a hlavolamů výrazně pomáhá v rozvoji 

abstraktního myšlení. 

Úkoly, týkající se prostorové představivosti, se velmi často objevují 

v IQ testech. Prostorová představivost je jedním z faktorů určující naší inteligenci. 

Částečně o ní v této práci hovořím. 

V praktické části bych ráda přiblížila metody, jimiž jsem zjišťovala úroveň 

prostorové představivosti žáků na 1. stupni, konkrétně ve 4. a 5. třídách. Popisuji úkoly, 

praktická cvičení a možné komplikace, se kterými jsem se setkala. 
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TEORETICKÁ ČÁST 
 

Teoretická část je opřená o množství informací z odborné literatury věnující se 

představivosti. První kapitolu věnuji inteligenci. Tuto mentální schopnost tvoří několik 

dimenzí, které ovlivňují komplexní rozvoj člověka. Jednu složku tvoří prostorová 

a plošná představivost, kterou se zabývám v dalších kapitolách. 

Zprvu hodnotím představivost jako významnou část lidského života. Dále 

dle citací několika autorů definuji prostorovou a geometrickou představivost. 

Vyzdvihuji důležitost této schopnosti a kladu důraz na její rozvoj pomocí her 

a hlavolamů.  
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Pro seznámení s prostorovou představivostí je třeba nejdříve představit 

problematiku inteligence. Prostorová představivost je jednou z částí této komplexní 

lidské dispozice. Celkový rozvoj má částečný vliv na všechny její aspekty, tedy 

i na prostorovou představivost. 

 

 

1. INTELIGENCE 

 

1.1 Vymezení pojmu inteligence 

Pojem inteligence a testy k jejímu zjištění mají v psychologii poměrně dlouhou 

tradici. Přestože slovo inteligence běžně a často používáme, je velmi obtížné stanovit 

jednoznačnou definici pro tento pojem. Nejčastěji se setkáme s laickou formulací: 

„Inteligence je to, co měří inteligenční testy.“  

Inteligencí se rozumí zejména schopnost člověka komunikovat, řešit problémy, 

adaptovat se na různá prostředí, schopnost učit se a logicky myslet.  

 

Hartl a Hartlová (2000) nabízí ve svém Psychologickém slovníku různá pojetí 

inteligence: 

Binet definuje inteligenci jako schopnost chápat, usuzovat, být vytrvalý a umět 

se přizpůsobit novým požadavkům.  

Ch. E. Spearman navrhuje teorii dvou faktorů. Definuje inteligenci jako 

rozumovou schopnost (g faktor - general) vyvozovat vztahy či řešit problémy, přičemž 

úspěšnost v jednotlivých úkolech závisí na specifických schopnostech (s faktor - 

specific). 

Inteligenci chápe jako komplexní schopnost, která je založena na dovednosti 

řešit problémy. Člověk musí být schopný používat své nabyté znalosti a zkušenosti, 

popř. mít schopnost dedukce ze známých hypotéz. Úspěšnost tohoto postupu je závislá 

na kvalitě a uplatnění těchto faktorů a na schopnosti řešení situace. 

D. Wechsler inteligenci pojímá v širším vymezení: „Inteligence je globální 

schopnost jedince účelně jednat, rozumně myslet a účinně se vypořádávat se svým 

okolím.“ 
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Rozsáhlý popis inteligence najdeme ve Wikipedii: „Inteligence je rozumová 

schopnost řešit nově vzniklé nebo obtížné situace; schopnost učit se ze zkušeností; 

schopnost přizpůsobit se; schopnost správného určení podstatných souvislostí a vztahů, 

pomocí nichž řešíme nové problémy a orientujeme se v nastalých situacích. 

Je pravděpodobně nejdůležitější a rozhodně nejskloňovanější ze všech schopností, které 

současná psychologie rozlišuje. Je to vlastnost, což znamená, že je vrozená, nemůžeme 

tedy její míru ovlivnit, ale můžeme ji rozvíjet získáváním zkušeností a procvičováním 

modelových situací. Ideální je zaměřit se na jednotlivé faktory, vybrat si ty, v nichž 

jsme nejslabší a pokoušet se to cíleně změnit.“ (http://cs.wikipedia.org) 
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1.2 Rozdělení inteligence 

 

„Obecně je přijímáno, že inteligence není jedinou jednodimenzionální 

schopností, ale má složitou strukturu, která se navíc s věkem podstatně mění 

a diferencuje… tento obecný faktor stojí na vrcholu hierarchie řady speciálních 

rozumových schopností.“ (Krejčířová, 2001) 

 

Howard Gardner (1999) vyvodil sedm dimenzí inteligence:  

1) jazyková (lingvistická) - srozumitelné a přesvědčivé vyjadřování, porozumění 

čtenému textu a mluvenému slovu 

2) logicko-matematická - řešení problémů, matematických úloh 

3) představivost prostorová a plošná - např. orientace na mapě, ukládání zavazadel 

do kufru automobilu 

4) pohybová (tělesně-kinestetická) - talent v oblasti tance, sportu, pohybu obecně, 

ale i manuální zručnost (modelování) 

5) hudební - schopnost vnímat hudbu, komponování, improvizace 

6) intrapersonální osobnostní rozvoj - schopnost vnímat, pohotově registrovat 

a ovládat své vlastní emoce, schopnost seberegulace, selfkoncept (sebepoznání, 

sebehodnocení, seberozvoj) 

7) interpersonální - pro mezilidské vztahy, schopnost vyjednávat, porozumět chování 

jiných lidí  

 

Vezmeme-li Gardnerovo rozdělení, je patrné, že existuje kvalitativní 

diferenciace mezi dimenzemi. Řečeno jinak, ne všechny typy inteligence mají stejnou 

váhu. Vzhledem k této práci je důležité zmínit inteligenci prostorové a plošné 

představivosti a logicko-matematickou, které nám v běžném životě pomáhají při řešení 

různých úkolů.  

Jako velmi důležitou složku inteligence spatřuji také interpersonální, která se 

pro dnešní společnost ukazuje jako podstatná. Tato dimenze otevírá dveře k participaci 

ve společnosti (v případě dobrého výsledku), či tyto dveře zavírá (v případě špatného 

výsledku). Jedná se o vlohu, která dokáže ostatní části inteligence „prodat“.  
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Molnár (2004) ve své knize upozorňuje na faktorovou analýzu L.L.Thurstona, 

který inteligenci rozdělil do 7 dimenzí. Ty jsou na sobě víceméně nezávislé. Thurstone 

se zabývá oblastmi určitého typu primárních mentálních schopností.  

� V - verbální chápání (schopnost chápat význam slov) 

� W - slovní plynulost (schopnost rychle, plynule používat slova, rýmovat, řešit 

anagramy) 

� N - numerické schopnosti (umět používat čísla, rychle počítat a řešit problémy) 

� S - prostorovou představivost (schopnost vizualizace a manipulace s předměty 

v prostoru) 

� M - paměťové schopnosti (schopnost uchovat si a pohotově vybavit údaje) 

� P - percepce (rychlost vnímání - postřehnout podrobnosti, všímavost) 

� R - usuzování, uvažování (schopnost odvodit pravidla a zásady) 

 

Molnár (2004) dále hovoří o dříve nejčastěji používaném inteligenčním testu, který 

navrhl Amthauer (TSI - Test struktury inteligence), obsahující tato subtesty: 

IN - informace (logický úsudek)   

EL - eliminace slova (jazykový cit) 

AN - analogie (komb. schopnost, chápání vztahů )  

GE - generalizace, zobecňování (tvoření pojmů)  

AR - aritmetika, (praktické početní myšlení)  

NU - numerické řady (teoretické početní myšlení, nalézt zákon řady) 

PL - plošná představivost (volba geometrického obrazce) 

SP - prostorová představivost (úlohy s kostkami) 

ME - pamětní učení 

 

 Pokud se podíváme na Thurstonovu analýzu nebo na TSI Amthauera, 

je patrné, že všechny uvedené dimenze se dají v nějaké formě vyučovat ve škole. 

Buď mají vymezený samostatný předmět, který danou inteligenci rozvíjí, nebo se více 

či méně prolínají i do jiných předmětů. Testy, jimiž se měří inteligence, se dají do jisté 

míry naučit. Procvičováním sfér, ve kterých má člověk nedostatky, se dají zkušeností 

nabýt a tím zvýšit šanci na lepší výkon. 
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1.3 Testy inteligence 

 

„Nejužívanější globální inteligenční soubory jsou většinou konstruovány 

se snahou postihnout pokud možno co nejširší škálu dílčích schopností a z jejich celku 

co nejpřesněji odhadnout i úroveň obecné inteligence.“ (Krejčířová, 2001) 

Skutečnost je však taková, že některé všeobecné inteligenční testy nejsou 

adekvátní ke všem kulturám, diskriminují především děti z některých menšin. 

Existuje však několik testů, které jsou voleny tak, aby byly co možná nejméně 

ovlivněny znalostmi v dané kultuře a zachycovaly pouze „čistý intelektový potenciál“. 

Mezi tyto testy lze zařadit např. Ravenovy matice, Cattellův Culture Fair Test nebo 

český Říčanův TIP. 

Výsledky standardizovaných testů mohou poskytnout srovnatelné údaje mnoha 

jedinců. Testy používají psychologové, po vyhodnocení se může testovaný jedinec 

o sobě něco dozvědět.  
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 „P ředstavivost je důležitější než znalosti. 

Znalosti jsou omezené, ale představivost 

obklopuje celý svět.“   

             Albert Einstein 

 

2. PROSTOROVÁ PŘEDSTAVIVOST 

 

Pojem představivost chápeme v běžném jazyku jako „schopnost vybavovat si 

a vytvářet představy“. (Slovník spis. češtiny, 1978) 

Představa je pak „obraz vytvořený v mysli na základě minulého vjemu, 

rozumovou činností nebo na základě zkušeností“. (Slovník spis. češtiny, 1978) 

 

2.1 Význam představivosti v životě člověka 

 

Představivost je někdy řazena pouze do oblasti matematické, především 

geometrické, jako schopnost vybavovat si obrazy těles nebo geometrické útvary, které 

mají určité vlastnosti. Toto pojetí je velmi úzké. Představivost je předpokladem 

a základem tvořivosti, bez níž by nebyla možná tvorba ničeho nového. 

Představivost potřebuje ke svému životu každý, někdo ji však využívá více 

a jiný méně. Všichni žijeme v trojrozměrném světě, prostoru, kde se pohybujeme 

a manipulujeme s různými předměty. Bez představivosti by to šlo jen stěží. Existuje 

mnoho povolání, u nichž představivost hraje velmi důležitou roli (stavbaři, architekti, 

zahradníci, konstruktéři, sochaři, malíři, letci, potápěči aj.). Setkáme se s ní také 

u řidiče, který je díky ní schopen lépe předvídat dopravní situace a včas na ně reagovat. 

„Obecně se dá usuzovat, že lidé, kteří mají dobrou představivost, mají i lepší 

předpoklady být v životě úspěšnými.“ (Eva Krejčová, 1993) 

Pokud je představivost tak podstatná pro náš budoucí život, pro uplatnění 

člověka ve společnosti, měli bychom ji procvičovat a tím zvýšit úspěšnost v našem bytí. 

Důležité potom jsou vhodné podněty udávané školou i rodinou pro její rozvoj. 

O významu představivosti pojednává i anglický antropolog a matematik Jakob 

Bronowski, který ve své knize Vzestup člověka píše: 

„Člověk se liší od zvířat svou představivostí. Dovede uvažovat do budoucna, 

vynalézat, objevovat, dovede užívat různých vloh. To, čemu říkáme kulturní vývoj, 
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je ve své podstatě vývojem lidské představivosti… Vznik vědy a umění lze téže připsat 

lidské vloze: schopnosti představit si názorně budoucnost, předvídat, co se může stát 

a připravit se na to, umět budoucí děje zobrazit a přeměňovat ve vlastní mysli, 

na osvětlené ploše temné jeskyně nebo na televizní obrazovce… lidský tvor má řadu 

jedinečných schopností, ale tou nejzákladnější je umění činit závěry o neviděném 

na základě viděného, dokázat se přenést v mysli přes prostor a čas. Tato schopnost 

je skutečným pramenem našeho vědění…“. (Bronowski,1985) 

O důležitosti představivosti hovoří ve své knize Myšlením k bohatství také 

Napoleon Hill. Poukazuje na to, jak velkou roli hraje v našem životě obrazotvornost. 

„Obrazotvornost je v pravém slova smyslu dílnou, ve které všechny plány člověkem 

stvořené dostávají tvar. Pomocí imaginační schopnosti mysli se impuls, touha, 

proměňuje, formuje se a dává do pohybu…. Člověk může stvořit cokoliv, co si dokáže 

představit…. Když otevřeš svou mysl, dáš své představivosti křídla, která pro tebe 

budou pracovat…. Člověka v rámci jeho intelektu ohraničuje pouze to, jak rozvíjí 

a užívá své obrazotvornosti.“ (Hill, 1990) 

Umět si něco představit a realizovat nám dává pocit tvořivosti. S jakousi 

prostorovou představivostí se setkáváme i u zvířat, např. pták při lovu musí být přesně 

obeznámen s okolím, aby danou kořist úspěšně ulovil. (Stejně tak i jiné šelmy.) 

Migrující živočichové přesně vědí, kudy a kam jít. I zvířata zkoumají své okolí, výšku, 

hloubku či délku, jelikož na tom závisí jejich přežití. Této schopnosti však nedokážou 

využít jinak. Neumí přetvářet krajinu a měnit ji podle svých představ. Takovou 

schopnost má pouze člověk.  
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2.2 Definování pojmu prostorová představivost  

 

Na otázku, co je prostorová představivost, je velmi těžké nalézt jednoznačnou 

odpověď. Každý si pod tímto termínem představí něco jiného. Mnoho vědců, kteří se 

touto otázkou zabývali, ji popisují odlišně.  

Perenčaj a Repáš (1985): „Mohli by sme povedať, že to je akési videnie 

priestoru. Ale ten predsa musí vidieť každý, kto vidí. Problém je v tom, že nestačí 

priestor vidieť, ale je nutné si ho i zvědomovat.“ 

Důležité je prohlášení, že prostor je třeba si uvědomit. Ne každý, kdo se naučí 

chápat geometrická pravidla a zákonitosti, je schopný je v plné míře uplatnit. To je 

rozdíl i mezi stejně inteligenčně nadanými jedinci. Až po praktických zkušenostech 

člověk opravdu vidí všechny souvislosti, pokud je toho v plné míře schopen. 

Naproti tomu Gardner (1999) chápe prostorovou představivost především jako 

prostorovou inteligenci, jejímž jádrem jsou schopnosti, které zajišťují přesné vnímání 

vizuálního světa. Umožňují transformovat a modifikovat původní vjemy a vytvářet 

z vlastní zkušenosti myšlenkové představy, i když už žádné vnější podněty nepůsobí. 

Zde je naznačeno něco, co by se dalo definovat jako „praktická prostorová 

paměť“. To znamená, že člověk na základě svých vlastních zkušeností a schopností 

dokáže pouze ve své mysli pracovat pomocí představivosti s prostorovými tělesy, 

aniž by je musel poznávat jako trojrozměrný model. Používá zákonitosti, které si 

osvojil, a dokáže je přesně aplikovat. 

Šarounová (1982) nedefinuje prostorovou představivost tak komplexně. 

Prostorovou představivostí rozumí soubor dílčích schopností, týkajících se našich 

představ o prostoru, tvarech a vzájemných vztazích mezi tělesy, vztazích mezi předměty 

a námi a konečně také o prostorových vztazích jednotlivých částí našeho těla navzájem. 

Prostorové vztahy našeho těla mohou znamenat proporcionální náhled na stavbu 

těla a její dopad na užití v životě nebo můžeme vidět náznak propojení interakce 

člověka s prostředím. Z toho plynou pro mozek nové zkušenosti s využitím prostoru 

a těles, což má za následek právě růst představivosti. 

U Říčana (2007) můžeme najít několik společných bodů se Šarounovou. 

Pod pojem prostorová představivost zahrnuje tři prakticky důležité schopnosti. První 

je prostorová orientace, při níž jde o určování polohy člověka v jeho okolí, využije 

ji například letec nebo skokan. Druhá je vizualizace, která nám umožňuje představit si, 
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do jakých vzájemných vztahů se dostanou předměty mimo nás, octnou-li se v určitých 

polohách. Můžeme se s ní setkat například v deskriptivní geometrii. Poslední složkou je 

kinestetická představivost, kterou potřebuje technik, aby mohl určit výsledný pohyb 

různých soukolí apod. 

Molnár (2004) prostorovou představivost definuje jako soubor schopností 

týkající se reprodukčních i anticipačních, statických i dynamických představ o tvarech, 

vlastnostech a vzájemných vztazích mezi geometrickými útvary v prostoru. 

Reprodukční představy jsou člověku již známé, minimálně jednou viděné věci. 

Anticipační jsou takové, které se teprve objeví v nějaké konkrétní situaci, přičemž se 

snaží předvídat vývoj. K tomu, abychom byli schopni představit si nějaký pohyb 

či transformaci, musíme být do jisté míry schopni anticipační představy. 

Jirotková (1990) chápe prostorovou představivost jako intelektovou schopnost – 

dovednost vybavovat si – představit si: 

a) dříve viděné – vnímané objekty v trojrozměrném prostoru a vybavit si jejich 

vlastnosti, polohu a prostorové vztahy 

b) dříve nebo v daném momentě viděné – vnímané objekty v jiné vzájemné poloze, 

než v jaké byly nebo jsou skutečně vnímány 

c) objekt v prostoru na základě jeho rovinného obrazu 

d) neexistující reálný objekt v trojrozměrném prostoru na základě jeho slovního 

popisu 

Jde o schopnost dokázat transformovat a pohybovat různými tělesy, ať již dříve 

viděnými či neviděnými, nebo pouze na základě jejich slovního popisu. S těmito 

úlohami, manipulacemi objektů, se většinou setkáváme v IQ testech, proto je chápeme 

především jako intelektovou schopnost. 

Velmi podobně také charakterizuje prostorovou představivost Štípek. 

Z matematického hlediska lze představivost definovat jako schopnost vytvářet 

(podle popisu) představy těles, poté s nimi dále manipulovat, měnit jejich proporce, 

vzájemně je kombinovat a tvořit tak představy nové. Představivost by neměla být 

chápána pouze jako vybavování si obrazu či konkrétního objektu, ale právě jako 

schopnost práce s představou. (Štípek, http://virtual.fpv.umb.sk) 
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2.3 Definování pojmu geometrická představivost 

 

Dušek (1970) nehovoří o prostorové představivosti, nýbrž používá pojem 

geometrická představivost, kde se věnuje rozvoji představivosti s geometrickým 

obsahem. Navrhuje systém cvičení k jejímu rozvoji, přičemž upozorňuje, že není 

zásadní jen žákova představa, ale také schopnost ji v mysli analyzovat, doplňovat 

a přetvářet. Tvrdí, že představivost vypěstovaná v jednom oboru neznačí úspěch 

představivosti v oboru jiném. 

Je pravda, že o představivosti můžeme hovořit v několika oblastech, ne každý 

člověk bude stejně tvořivý ve všech oborech. Existují další typy představivosti, 

například zvuková (auditivní), zraková (vizuální) nebo pohybová (motorická). Člověk, 

který vyniká ve vizuální představivosti, kdy si výborně pamatuje např. tváře, obrazy 

nebo mapy, nemusí být tolik schopen třeba představivosti motorické, kdy by si měl 

zapamatovat soubor pohybů, např. předvedenou sestavu na aerobiku. Pokud ale budeme 

různé typy představivosti trénovat, je víceméně jisté, že časem dosáhneme lepších 

výsledků.  

Šarounová (1982) se v geometrické představivosti zabývá těmito jejími 

složkami: 

a)  schopností rozeznávat rovinné útvary, 

b)  představami o některých vztazích mezi útvary v rovině, 

c)  schopností rozeznávat základní tělesa v prostoru, 

d)  představami o vzájemné poloze těles a rovin v prostoru. 

Jirotková (1990) geometrickou představivost definuje jako schopnost – 

dovednost:  

a)   poznávat geometrické útvary a jejich vlastnosti (Tento bod chápe Kuřina (1970) 

jako složku názorného myšlení.) 

b) abstrahovat z konkrétních objektů jejich geometrické vlastnosti a vidět v nich 

geometrické útvary v čisté podobě, 

c) na základě rovinných obrazů si představit geometrické útvary v nejrůznějších 

vzájemných vztazích, a to i v takových, v nichž nemohou být předvedeny pomocí 

hmotných modelů geometrických útvarů, 

d) mít zásobu představ geometrických útvarů a schopnost vybavovat si jejich 

nejrůznější podoby, 
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e) představit si geometrické útvary a vztahy mezi nimi i na základě jejich popisu. 

Stopenová (1999) popisuje proces rozvíjení geometrických představ 

a geometrických pojmů v ontogenetickém vývoji jedince, který specifikuje pět úrovní 

vývoje: 

- vizuální 

- analytickou 

- abstraktní 

- deduktivní 

- axiomatickou 

 

Obecně je možno rozlišovat představivost na prostorovou a na její abstraktnější 

formu – geometrickou. „Prostorová představivost se opírá o poznávání tvarů předmětů, 

o jejich rozmístění a pohyb v prostoru, a proto její rozvoj úzce souvisí i s poznáváním 

geometrických útvarů, které jsou abstrakcí skutečných reálných objektů, a tak 

i prostorová představivost rozvíjená při vyučování geometrii má abstraktní charakter.“ 

(Jirotková, 1990) 
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2.4 Definování pojmů týkajících se prostorové představivosti 

Prostorová, v tomto případě spíše geometrická představivost je 

jedna z nejdůležitějších matematických schopností. Opírá se o poznávání vlastností 

trojrozměrných geometrických předmětů, o jejich velikost, tvar, polohu a rozmístění 

v prostoru. Všechny tyto vlastnosti patří mezi základní aspekty dvojrozměrných 

a trojrozměrných předmětů. Geometrické útvary jsou abstrakcí reálných objektů, proto 

i prostorová představivost ve vyučování má abstraktní charakter. 

Stopenová definuje čtyři prostorové vlastnosti, jimiž jsou tvar, velikost, poloha 

a umístění.  

Tvrdí, že tvar  je vlastnost hlavní, která rozlišuje předměty a jejich části. 

Na rozdíl od obrysu (neboli nástinu tvaru, čáry, která objekt ohraničuje), který má 

podobu jen dvojrozměrnou, je tvar jako vlastnost trojrozměrných předmětů složitější: 

dovolává se představ o tom, jak předměty vypadají zpředu (nárys), ze stran (bokorys) 

a shora (půdorys), toho se využívá v technických výkresech a v geometrickém rýsování. 

Říká, že velikost předmětů nebo jejich částí je vlastnost, kterou člověk určuje 

jako výraz vztahu nějakého předmětu k určité jednotkové míře (při měření) nebo jako 

výraz vztahu předmětu k jiným předmětům v jeho okolí (při určování rozměru). 

Určování rozměrů ale nemusí být vždy realizovatelné přímou cestou. Proto se 

v měřících metodách používají znalosti a zákonitosti vycházející z lidské představivosti 

a dedukce ze známých principů. Pak mluvíme o měření nepřímém.  

Poloha bodu předmětu nebo jeho části znamená jeho postavení vzhledem 

k základně, k rovině nebo ke svislici. V tomto významu může daný předmět nebo jeho 

část „stát“, „ležet“, „být položen šikmo“, „stát obráceně“ apod. Změnit polohu předmětu 

v představě znamená představit si předmět v jiné poloze vzhledem k jeho svislé ose 

nebo podstavné rovině, beze změny místa vzhledem k ostatním okolním předmětům. 

Umístění chápe jako situování předmětů v okolí nebo části předmětu v jeho 

celku k ostatním jeho částem. Místo předmětu určuje jeho vztahem k nějakému bodu, 

do směru a vzdálenosti.  
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3 RÁMCOV Ě VZDĚLÁVACÍ PROGRAM  

V Rámcově vzdělávacím programu pro primární školy nalezneme několik 

vzdělávacích oblastí. V oblasti Matematika a její aplikace, převážně v tematickém 

okruhu Geometrie v rovině a v prostoru, nalezneme úkony, které by žák měl v určitém 

období zvládat. Většinou se týkají samotné geometrie, avšak některé úkoly jsou úzce 

spjaty s představivostí, kterou také najdeme v tematickém okruhu Nestandardní 

aplikační úlohy a problémy. Vzdělávání je založeno především na aktivních činnostech 

s matematickými objekty, což je pro rozvoj představivosti velmi podstatné. Z oblasti 

Matematika a její aplikace vyberu některé kompetence, které souvisí s rozvíjením 

prostorové představivosti u žáků základních škol. 

3.1 Geometrie v rovině a v prostoru 

V oblasti představivosti žáci znázorňují geometrické útvary a modelují reálné 

geometrické situace. Těmito činnostmi si uvědomují vzájemné polohy objektů jak 

v rovině, tak v prostoru, což přispívá k rozvoji jejich myšlení. Žáci by se měli učit 

porovnávat různé obrazce a modely z hlediska velikosti obvodu, obsahu a objemu. 

Zkoumání velikostí tvarů a prostoru vede žáky k řešení polohových úloh, se kterými 

se mohou setkat v reálných situacích.  

Osvojování si dovedností v určité vzdělávací oblasti vede žáka k utváření 

a rozvíjení klíčových kompetencí. V matematice lze velmi výrazně ovlivnit dětské 

myšlení a schopnosti k rozvoji prostorové představivosti vhodnými příklady. 

Rozvíjení prostorové (resp. geometrické) představivosti je jedním z hlavních cílů 

vyučování, především v matematice. Pomocí představivosti jsou žáci schopni řešit 

úkoly v matematice – nejčastěji v geometrii, ale i v běžných životních situacích. 

Nejvhodnější období pro rozvoj prostorové představivosti je v době předškolní 

a na 1. stupni, zejména v první a druhé třídě, mezi 6. – 8. rokem. Pokud se v tomto 

vývojově vhodném období zamešká rozvoj této schopnosti, zpravidla už se nedožene, 

proto mají učitelé na základních školách široké pole působnosti. A s tím související 

odpovědnost, protože i nadané dítě potřebuje v tomto směru pomoc ve vývoji svého 

vnímání. 
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4. ROZVOJ PROSTOROVÉ PŘEDSTAVIVOSTI  
 

Každý člověk by měl rozvíjet svou prostorovou představivost. Bez tvořivosti 

a představivosti, které spolu úzce souvisí, nelze vytvářet nic nového.  

„Velmi důležité pro rozvoj myšlení dítěte je poznávání, rozlišování 

a pojmenování základních geometrických tvarů, tj. čtverce, kruhu, trojúhelníku 

a obdélníku. Již od 3 – 4 let se mohou děti postupně seznamovat s kruhem a čtvercem.“ 

(Kárová, 1998)  

Dítě v předškolním věku by mělo uvědoměle užívat předložek a příslovcí 

(za, před, nad, pod, v, vedle, uvnitř, mezi, uprostřed, naproti, vysoko, nízko, blízko, 

daleko…). Dítě se učí tato slova uplatňovat v běžných životních situacích, popisováním 

objektů vzhledem ke své vlastní osobě (za mnou stojí stůl, vedle mě leží koberec…), 

popisováním dvou předmětů a jejich vzájemného vztahu (na koberci stojí židle, 

pod lavicí leží pes, uprostřed obýváku stojí stůl…). 

Eva Krejčová (1993) ve svém článku píše, že je prokázáno, že představivost se 

dá rozvíjet. Nejpříznivější období je od 5 do 12 let věku dítěte. Největší pole působnosti 

mají v této době učitelé, zejména vyučující geometrii. 

Problém však nastává u některých učitelů, kteří sami nemají dostatek 

představivosti. Mnohdy necítí ani potřebu tuto schopnost u žáků rozvíjet, jelikož 

ji nepovažují za důležitou. Někteří učitelé na prvním stupni se více upínají na rýsování 

jednoduchých objektů, které naučí žáky přesnosti, pracovat s pravítkem a tužkou, 

ale jejich představivost to většinou moc nerozvíjí. Tím nechci říct, že jsou takoví 

všichni. Existuje i mnoho učitelů, kteří se snaží rozvinout žákovo myšlení na abstraktní 

úroveň různými cvičeními a hrami.  

 „Výsledky různých šetření týkajících se hodnocení představivosti naznačují, 

že tato stránka vzdělání je u nás opomíjena. Příčin této skutečnosti je zřejmě více. 

Jednou, možná dost závažnou, je fakt, že představivost se dá jen velice obtížně měřit. 

V učebních cílech je také deklarována příliš obecně. Učitelé se soustřeďují na formální 

stránku vyučování geometrie – nácvik rýsování, převody, výpočty aj.“ (Krejčová, 2003)  
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4.1 Příčiny nízké úrovně prostorové představivosti 

 

Stížnosti na nízkou úroveň prostorové představivosti jsou alarmující 

jak v Česku, tak i na Slovensku, a to nejen v matematice a deskriptivní geometrii. 

Poukazují na ni (Šarounová, 1982; Molnár, 1987-1989; Leischner, 2003; 

Juščáková, 2002), ale také např. v kartografii (Dušek, 2001) či v chemii a zdravotnictví. 

Zjištěné příčiny současného stavu v této oblasti publikuje Josef Molnár (2004) 

zejména v letech 1987-1990. Své poznatky obohacuje o novější informace jiných autorů 

(viz výše). 

 

Příčiny lze rozdělit do několika skupin: 

� Nejobecnější příčiny lze spatřovat 

� v nedocenění významu rozvinuté prostorové představivosti pro společenskou 

praxi, 

� v podněcování syntetické geometrie a v nesprávném vztahu k její výchovně-

vzdělávací hodnotě. 

� Celková doba, kterou je ve vyučování možno věnovat rozvíjení prostorové 

představivosti, je nedostatečná, neboť 

� při současném pojetí matematiky jako vyučovacího předmětu 

• není dostatek času k procvičování učiva, 

• je patrný úbytek vyučovacích hodin geometrie, stereometrie a topo-

grafických prací v terénu, 

• mnohdy chybí aplikační stereometrické úlohy v jiných tematických celcích; 

� ubývá vyučovacích předmětů, ve kterých je rozvíjení prostorové představivosti 

nejúčinnější, což je důsledkem zrušení 

• samostatného předmětu rýsování na základních školách, 

• povinné deskriptivní geometrie na gymnáziu, 

• výtvarné výchovy na středních školách a jejího odklonu od technických 

náčrtů na základních školách. 

� K plnění úkolů při rozvíjení prostorové představivosti nejsou dostatečně 

připraveni všichni učitelé matematiky, neboť 

� na fakultách připravující učitele byla malá pozornost věnována syntetické 

geometrii trojrozměrného prostoru, učitelé tedy nemají 
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• patřičnou průpravu ve výuce rýsování, 

• vypěstován správný vztah k vyučování stereometrii, 

• mnohdy sami dostatečně rozvinutou prostorovou představivost; 

� se projevuje citelný nedostatek kvalitní metodické literatury k dané 

problematice. 

� Nejsou zcela vždy respektovány požadavky vyplývající z poznatků pedagogické 

psychologie, zejména 

� chybí cílevědomost, soustavnost a komplexnost při rozvíjení prostorové 

představivosti dětí, 

� ne vždy se správně využívá praktických zkušeností žáků a jejich potenciálních 

dispozic vyplývajících z ontogenetického vývoje, jmenovitě u mladších žáků, 

� starší žáci nebývají dostatečně motivováni (vztah k technickým disciplínám 

apod.), 

� pozornost bývá zaměřena na rozvoj statických reprodukčních představ a jsou 

opomíjeny představy pohybu, transformací i schopnosti anticipace, 

� zpravidla nebývá zohledněna relativní obtížnost vytváření podmíněných 

reflexů na prostorové signály a získávání vědomostí o prostoru. 

� Projevily se i následky nedůsledného aplikování metod rozvíjení prostorové 

představivosti v matematice, například 

� žáci nejsou vedeni k zobrazování těles a prostorových situací (ve volné 

rovnoběžné projekci) při řešení úloh, 

� není pěstován grafický projev žáků, 

� nedostatečně se procvičují konstrukční úlohy. 

� Významnější roli by měly sehrávat moderní metody a technické prostředky 

výchovy a vzdělávání, zejména multimediální prezentační programy, grafické 

programy i dynamická počítačová geometrie. 

� Mezi další příčiny nedostatečně rozvinuté prostorové představivosti žáků patří 

� zařazování výuky do méně intenzivních částí školního roku, 

� vynechávání stereometrického učiva některými učiteli, 

� opomíjení stereometrických úloh při maturitních, přijímacích a jiných  

zkouškách.  (Molnár 2004) 
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Dalším autorem zabývajícím se prostorovou představivostí a jejími nedostatky je 

prof. Hejný. V kapitole o stereometrii píše: „V praxi býva učivo stereometrie veľmi 

často minimalizované do niekoľkých hodín a preberené iba úchytkom. Často sa uvádza, 

že príčinou je nedostatek času. Domnievame sa, že druhou príčinou je nechuť učiteľov 

púšťať sa do tejto chúlostivej tematiky. Nazdávame sa, že úlohu tu hrajú dve 

skutečnosti: 

1. Slabá pripravenosť vyučujúcích na vyučovanie tohto tematického celku. 

2. Predsudok, že stereometrie je v podstate nenaučiteľná; alebo má žiak dar 

priestorového videnia, alebo nemá.“ (Hejný, 1990) 

 

Slabá připravenost učitelů a úroveň vyučování stereometrie zapříčiňuje klesající 

tendenci znalostí následující generace žáků. Averze některých učitelů k vyučování 

stereometrických či planimetrických úloh má za následek nižší připravenost studentů 

k řešení úkolů týkajících se představivosti. Působení na rozvoj prostorové představivosti 

musí být cílevědomé a systematické. Učitel by si měl ujasnit pojem prostorová 

představivost a vhodnými úlohami by měl v tomto směru rozvíjet myšlení žáků.  

Je třeba prolomit začarovaný kruh, neodtahovat se od geometrie a úloh 

na prostorové myšlení, právě naopak, je důležité vyhledávat takovéto problémy, zabývat 

se jimi, protože jen tím člověk získá dostatečnou zásobu zkušeností.  

„M ůžeme se setkat s žáky, kteří nejenže sami nikdy nemodelovali geometrické 

útvary, ale ani je vymodelované v prostoru neviděli, a tak si často nedovedou představit 

v prostoru to, co rýsují na papíře, a nevidí souvislost mezi narýsovanými a reálnými 

objekty.“ (Jirotková, 1990) 

 

„Jak šikmo lezeš! Vytkla matka ráčeti. 

Jak šouráš každou nohu napříč kamením! 

Má matko, učitelko, ráček povídá, 

až sama půjdeš rovně, půjdu podobně.“ 

Ezop: Matka a syn 

 

Chceme po žácích představivost a fantazii a přitom jí sami máme nedostatek. 

Učitel by měl jít dětem příkladem a vyhledávat jim takové úlohy, které představivost 

rozvíjí. Jedním z hlavních cílů učitelů na 1. stupni je právě onen rozvoj prostorové 

představivosti. 
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„Člověk je ze všech živočichů 

nejrozumnější, ježto má ruce.“  

Anaxagoras z Klazomen 

 

4.2 Jak rozvíjet prostorovou představivost 

 

Pro rozvoj geometrické představivosti je nejcennější dětství. Manipulace 

s předměty je pro duševní rozvoj dítěte velice důležitá. Každé dítě by mělo střídat 

manuální činnosti, které podporují zlepšení motoriky. Kreslení, vybarvování, lepení, 

stříhání, stavění staveb z různých kostek, modelování, skládání papíru, ale i zapínání 

knoflíků či zavazování tkaniček vede k rozvoji jemné motoriky. Pokud dítě svou činnost 

ještě slovně popisuje, rozvíjí se tím jeho myšlení. 

Viera Uherčíková a Ivan K. Haverlík (1999) tvrdí, že „Prostorovou představivost 

nemá člověk vrozenou. Je však ovlivnitelná zkušeností a dá se „natrénovat“ využitím 

vhodných her a učebních pomůcek, mezi které patří i hlavolam Tangram.“  

Podle Evy Krejčové (2003) zkušenosti naznačují, že stále nedoceněnou 

příležitostí k formování prostorové představivosti jsou nejrůznější skládanky. Skládanky 

(někdy se také setkáváme s označením mechanické hlavolamy) řadíme mezi specifické 

didaktické hry. Jejich podstatou je složit daný obrazec nebo sestavit vlastní z několika 

dílů, přičemž je zapotřebí řídit se stanovenými pravidly. Každá skládanka má jiný 

stupeň obtížnosti, záleží na tom, komu je hlavolam určený. Mezi základní hlavolamy, 

rozvíjející prostorovou představivost patří Tangram, Soma kostka, Kolumbovo vejce, 

Evereto, Pentamimo, Kouzelný kruh aj. Matematické představy se u dětí nejlépe rozvíjí 

pomocí herních činností a manipulací s předměty.  

Věra Kárová (1998) píše: „K hrám musí mít dítě dostatek času a pokud to lze, 

má při nich svoje činnosti popisovat. Mluvením se rozvíjí myšlení dítěte.“ Hry, 

obzvláště ty stavebnicové, rozvíjí u dětí motoriku, prostorovou představivost, logické 

myšlení a orientaci. Doporučují se stavět jedno, dvě i několikapodlažní stavby podle 

fantazie nebo podle předloženého vzoru. 

Děti se s řešením logických úloh setkávají již v předškolním věku, kdy mohou 

sestavovat různé domy či jiné útvary z dřevěných barevných kostek. Hrají si s puzzle, 

kde se učí chápat návaznost daných obrázků, staví hrady z písku a kamínků, 

kde realizují své představy. Samozřejmě všechny získané zkušenosti si zapamatovávají 
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a pak je využívají v dalším životě. Čím více zkušeností mají, tím se jejich představivost 

rozvíjí. Naopak ti, kteří nemají možnost se seberealizovat již v dětském věku, hůře 

chápou prostorovou představivost v pozdějších letech. Mají jakýsi skluz 

ve vědomostech za ostatními stejně starými dětmi. Je proto velmi důležité dát všem 

dětem možnost seberealizace, možnost naučit se vnímat své okolí stejně. V pozdějším 

věku pak budou schopny lépe řešit dané situace a lépe porozumět problematice 

prostorové představivosti. 
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4.3 Hry, které pomáhají rozvíjet prostorovou představivost 

 

Velmi dobře procvičují lidskou představivost a motorické funkce stavebnice. 

Obvykle se z nich dá postavit skoro všechno, na co si jen člověk vzpomene. 

Je na stavitelích, jak bujnou mají představivost. Mezi jedny z nejznámějších her mající 

pozitivní působení na rozvoj myšlení dítěte patří: 

 

4.3.1 Lego 

Zřejmě nejrozšířenější stavebnicí pro rozvoj dětské představivosti je Lego.  

Stavebnice se začala vyrábět v padesátých letech minulého století v Dánsku. Odtud se 

postupem času rozšířila do celého světa, nyní se vyrábí i v České republice v Kladně. 

Stavebnice Lego se skládá z mnoha druhů větších či menších plastových kostek, které 

do sebe zapadají. Lego má obrovskou variabilitu. Dá se z něho postavit prakticky 

cokoliv - model automobilu, letounu, vlaku, lodí, různých staveb. Možnosti jsou téměř 

neomezené. To si lze ověřit například v některém ze čtyř Legolandů po světě. 

Prodávané stavebnice jsou odstupňovány podle náročnosti tak, že s jednoduchým 

základním Legem může začít dítě již v předškolním věku a postupně se rozvíjet. 

Z nejvyšší verze Lego technik lze postavit i funkční roboty. Lego v tomto případě 

obstarává pouze funkční pohybový aparát a o zbytek se postará elektronika. Lego 

samozřejmě není jedinou stavebnicí svého druhu, má spoustu příbuzných, ale světově 

je nejprodávanější. 

 

4.3.2 Merkur 

Jedna z nejznámějších českých stavebnic, která významně pomáhá k rozvoji 

dětské představivosti, je hra Merkur. Začala se vyrábět přibližně ve dvacátých letech 

minulého století v České republice. Je tvořena lakovanými ocelovými profily, kterým 

jako spojovací prvky slouží šrouby a matice, což se principielně blíží i reálným 

konstrukčním celkům. Díky tomu může dítě získat i zcela konkrétní praktické 

zkušenosti. Z této stavebnice se dají postavit velmi reálné modely pracovních strojů, 

aut, vlaků… Některé tyto stavebnice se prodávaly s elektrickými motorky, hřídeli 

a kladkami, takže se daly postavit i pohybující se modely různých reálných strojů. 

Merkur výrazně pomáhá v rozvoji dětské motoriky, představivosti a velmi záleží 

na šikovnosti stavitele.  
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4.3.3 Papírové modely 

Další velmi zajímavou stavebnicí pro děti jsou papírové modely různých věcí, 

nejčastěji aut, lodí a letadel, vydávané například v časopisu ABC. Na stránce bývá 

rozkreslený model dopravního prostředku ve 2D, který musí jeho stavitel vybarvit, 

následně vystříhat a potom slepit. Tato činnost podporuje prostorovou představivost, 

protože stavitel modelu vidí jednotlivé díly ve 2D a skládá z něho 3D model.  Dále je 

jen na jeho představivosti, v jakých barvách se mu bude jeho model líbit. Činnost 

trénuje i manuální zručnost, protože papír je slabý a není úplně jednoduché práci dovést 

ke zdárnému konci. 

 

4.3.4 Origami 

Slovo Origami pochází z Japonska, znamená skládat papír. Počátky spadají 

do 9. století. Původně sloužilo k náboženským účelům a výzdobě šintoistických 

chrámů. Jako zábavná činnost se Origami uchytilo daleko později, až v 17. století. 

Mezi nejznámější Origami patří papírový jeřáb (Orizuru) nebo legendární Kawasakiho 

růže, což je velmi složitá skládanka, kterou se podaří složit jen malému počtu 

dospělých.  

Největšího rozkvětu dosáhlo skládání Origami v 18. století a svoji oblíbenost 

si drží dodnes. V Japonsku se tamější děti učí skládat papír již ve školkách. Že jsou 

Origami dobré pro trénink představivosti a koncentrace dokládají i pokusy provedené 

ve Spojených státech amerických, které tento předpoklad statisticky potvrdily. 

(Boakes, 2009) 



 
 

32 
 

Manipulativní hry v této době bohužel upadají. Dnešní děti upřednostňují 

počítač místo hraní klasických kostkových her s kamarády. Ačkoli i počítač lze 

efektivně využít. Existují PC hry, které podporují myšlení dětí. 

 

4.3.5 Tetris (skládačka) 

Velmi známou počítačovou hrou, která vznikla v polovině osmdesátých let 

dvacátého století v Rusku, je Tetris. Ve hře jde o skládání 2D obrazců různých tvarů 

do vodorovné linie přes celou obrazovku. Jakmile hráč zvládne udělat řadu, ta zmizí 

a zbytek se propadne o řád dolů, načež hráči přibude bodové ohodnocení. Postupem 

času se hra zrychluje, a tak je čím dál náročnější skládat z obrazců řady. Pokud se hráči 

zaplní displej aniž by měl poskládané řady, hra končí. Tento problém je zároveň spojen 

s nutností vyrovnat se s těmito obtížemi v rychlém sledu a v časové tísni. Myslím, 

že hra velmi dobře rozvíjí a trénuje plošnou představivost. Za zmínku stojí i existence 

různých verzí, kde hráč skládá prostorové obrazce na stejném principu (př. 3D Tetris). 

 

4.3.6 Letecké simulátory 

Populární jsou také letecké simulátory, kde je hráč v roli pilota. Hra probíhá 

v trojrozměrném prostředí, proto je pro člověka při prvním setkání obtížná orientace. 

Po osvojení ale přesně rozeznává svou polohu, což je prakticky vhodné pro navazující 

schopnosti. Prostorová orientace například v lese je pro některé lidi problémem, ale jiní 

hledají směr se samozřejmostí. Tito lidé mají větší předpoklady stát se piloty, potápěči 

nebo lepšími řidiči než ostatní. 
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Představivost můžeme rozvíjet několika způsoby. Velmi zábavnou, nenásilnou 

formu zlepšení této schopnosti poskytují společenské hry (Ubongo, Digit aj.) 

a hlavolamy (Tangram, Soma kostka, Kolumbovo vejce aj.).  

 

4.3.7 Ubongo 

Ubongo je poměrně nová společenská hra, zaměřená na rozvoj plošné 

představivosti. Každý hráč má 12 různých dílků, z nichž se vždy některé snaží poskládat 

do předem určeného tvaru. Všichni hráči skládají dílky najednou (každý do svého pole). 

Ubongo procvičuje představivost, pohotovost a rychlost. Kombinace tvarů a jejich 

různé přetáčení připomíná Tetris.  

 

4.3.8 Digit 

Digit je hra podporující především geometrickou představivost. Cílem je 

přesunout jedno z pěti dřívek tak, jak je znázorněno na kartičce. Hra má rychlý spád 

a hodí se pro žáky již na 1. stupni. 

 

4.3.9 Kolumbovo vejce 

Je jedním z hlavolamů rozvíjející výrazným způsobem prostorovou 

představivost. Jedná se o podobný hlavolam jako je Tangram (obr. 1), s tím rozdílem, 

že Kolumbovo vejce je devítidílná skládačka. Na podobném principu je založeno více 

hlavolamů, např. Kouzelný kruh, který je tvořen deseti díly. 
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4.4 Hlavolamy, které jsem použila ve své práci 

 
4.4.1 Tangram 

Jedním z hlavolamů, rozvíjejících plošnou představivost, je bezpochyby 

Tangram „ch’i ch’iao ťu“. Tato důmyslná sedmidílná skládačka pochází ze staré Číny 

a nepochybně patří mezi nejstarší mechanické hlavolamy. Je to vlastně čtverec, 

promyšleně rozdělený, tvořený ze sedmi dílů, z nichž lze sestavit neskutečné množství 

obrazců. Cílem hry je vytvořit ze všech 7 dílů tvar podle předlohy.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 1 

 

 

4.4.1.1 Historie Tangramu 

 

Z historického hlediska je nejstarší známý odkaz (1780) na tento hlavolam 

od dřevorubce jménem Utamara. Roku 1742 byla publikována kniha s obdobným 

hlavolamem, avšak první zmínka o Tangramu se objevuje až v knize okolo roku 1813 

(napsána pravděpodobně za vlády císaře Chia China (1796 - 1820), kdy byl Tangram 

v Číně již velmi populární. Začátkem 19. století se Tangram rozšířil do západní Evropy 

a Severní Ameriky, kde také dostal svůj nynější název. 



 
 

35 
 

 

Jeho objevení není nijak historicky zachyceno, avšak uvádí se několik legend 

o jeho původu vzniku.  

 Jeden z pramenů uvádí, že asi před čtyřmi tisíci lety žil vynikající řemeslník 

jménem Tan, který navrhl a vyrobil jako poctu nejvyššímu císaři nádherně glazovanou 

dlaždici. Celá vesnice šla spolu s Tanem předat dar císaři, ale na chodbách paláce Tan 

klopýtl, upadl a svůj dar rozbil na sedm kousků. Tan se rychle pokoušel složit tyto díly 

zpátky do dlaždice, ale stále mu vznikaly nové a nové geometrické tvary a obrázky. 

Císař byl vyrušen hlukem na chodbách a poslal sloužící, aby zjistili, co se to děje. 

Když se sloužící vrátili, předali císaři skládanku sedmi dílků jako dar k jeho potěšení 

a zábavě. 

Jiná legenda se dotýká lidu názvem Tanka, který žil v okolí řeky. Tato řeka byla 

velkou vodní cestou pro obchod s opiem. Lidé si na svých cestách hráli s podivnou 

skládačkou a sestavovali s její pomocí roztodivné obrázky. Odtud tedy název Tangram. 

Tangram měl a má i v současnosti různá provedení. Ať už byl vyroben z luxusní 

slonoviny či polodrahokamů v krabičkách jako dar pro panovníka nebo ze dřeva, umělé 

hmoty či papíru, vždy si uměl získat popularitu. Tangram je nástroj zábavy, rozvíjející 

prostorovou představivost a fantazii, ale také trpělivost a soustředění. 

 

Z této zajímavé hry jde složit nespočetné množství různých obrazců. Viera 

Uherčíková a Ivan K. Haverlík (1999) se zmiňují o čínských matematicích, kteří 

dokázali před sto šedesáti lety, že lze z Tangramu poskládat 13 mnohoúhelníků: jeden 

trojúhelník, šest různých čtyřúhelníků, dva různé pětiúhelníky a čtyři různé 

šestiúhelníky. Z matematického hlediska slouží manipulační hry s Tangramen 

k propedeutice a k seznamování se s pojmy shodnost, podobnost, středová a osová 

souměrnost, obvod a obsah geometrických útvarů apod.  
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4.4.1.2 Pravidla pro práci s Tangramen 

 

Z této sedmidílné skládačky se mohou sestavovat různé geometrické obrazce, 

obrázky zvířat, věcí, budov, lidských postav v různých pohybových situacích apod. 

Při této hře je třeba dodržovat následující pravidla: 

• v každém obrazci musí být použito všech 7 dílů 

• žádné části dílů se nesmí překrývat 

• všechny díly se mohou libovolně převracet 

 

Tangram slouží jako didaktický prostředek k rozvíjení prostorové představivosti, 

přičemž je pro děti vhodný již od 8 let. (Krejčová, 1993)  

S tímto hlavolamem se dá pracovat v podstatě dvěma způsoby. Náročnějším 

na logické a kombinační myšlení je skládání dílků podle obrysu předlohy, kdy mají 

řešitelé stavebnicovými prvky vyplnit ohraničenou plochu. Ve druhém případě žáci 

vytvářejí obrázky dle vlastní představivosti (osoby, zvířata, známé předměty…), přitom 

však respektují zmíněná pravidla. Výsledek skládání zaznamenají překreslením nebo 

nalepením na papír. 

 

Takovýto hlavolam si může vytvořit každý sám. Chce to jen tvrdý papír, nůžky 

a správné rozdělení čtverce (obr. 7), avšak je možné si ho i zakoupit (plast, dřevo). 

  

       

Obr. 2 

Vybrané figury, které lze z Tangramu složit 
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4.4.2 Soma kostka (Soma cube) 

„Cílem hry je sestavení stejného tělesa, jako jsou prvky, z nichž se skládá 

(sestavení krychle z malých krychliček).“ (Mozkolam č. 16, 2007)  

Jedná se o sedmidílnou kostku, která je složena z malých krychliček v počtu 

3 x 3 x 3. Krychličky jsou vzájemně pospojovány stěnami tak, že každý díl je složený 

ze tří nebo čtyř kostiček. Říká se, že Soma kostka je 3D ekvivalentem Tangramu. Také 

se skládá ze sedmi dílů, které by měl hráč všechny použít, ať už k vytvoření něčeho 

originálního či podle předlohy.  

 

S použitím představivosti můžeme z těchto dílů sestavit mnoho různých 

zajímavých trojrozměrných předmětů (např. postel, krystal, „obrácený třínohý stůl“). 

            

Obr. 3 

Vybrané figury, které lze ze Soma kostky složit 

 

Roku 1969 vytvořil komerční verzi Soma kostky Parker Brother, ale tento 

zajímavý hlavolam objevil roku 1936 dánský básník a vědec Piet Heine (1905-1996), 

který je tvůrcem dalších vynálezů, např. Superellipse.  

 

Šest dílů je složeno ze 4 kostiček, z nichž 2 dílky jsou totožné, pouze zrcadlově 

obrácené. Sedmý díl je sestaven ze tří krychliček. Celá Soma kostka se tedy skládá 

z 27 krychliček. 

 

 

Obr. 4 

Díly, z nichž se Soma kostka skládá 
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PRAKTICKÁ ČÁST 
 

V praktické části diplomové práce provedu výzkumné šetření zjišťující úroveň 

představivosti u žáků na 1. stupni. Zaměřím se především na existenci souvislostí 

u plošné a prostorové představivosti. Základním souborem pro zpracování dat byly 

3 základní školy, ke kterým jsem dospěla prostým náhodným výběrem. Důvodem je to, 

že cílem práce není zobecnění na celou kohortu žáků 4. a 5. tříd. 

 
 
5. VÝZKUMNÉ ŠETŘENÍ 
 
 
5.1 Cíle 
 

- vytvořit testy zkoumající úroveň plošné a prostorové představivosti 

- vytvořit hlavolamy (Tangram, Soma kostka)  

- zjistit pomocí testů a hlavolamů, zda mezi 2D a 3D představivostí existují 

závislosti 

 

5.2 Metody 

Pro svou práci jsem zvolila kvantitativní výzkum. Jedná se o metodu vědeckého 

výzkumu, která měří určité vlastnosti pomocí proměnných. Výsledky jsou většinou 

statisticky zpracovány a následně interpretovány. Oproti kvalitativnímu výzkumu 

se kvantitativní zaměřuje na širší okruh informací. 

 Metodou, kterou jsem použila, jsou samovyplňovací testy (SAQ). Testy, jimiž 

jsem zkoumala danou problematiku, jsem rozdělila na dva celky: teoretické (2D a 3D) 

a praktické (2D a 3D) - manipulativní činnost s hlavolamy. 

 

Úkoly, jimiž jsem zkoumala představivost, se většinou objevují v IQ testech. 

U vypracovávání takovýchto testů je důležitý dostatek klidu a maximálního soustředění. 

Na začátku práce by se žák měl nejprve věnovat úlohám, od kterých očekává snadnější 

a rychlejší řešení. Obtížnější příklady, u kterých žák potřebuje více času, by si měl 

nechat až nakonec, jelikož by s nimi mohl mít problémy a nedostat se pak již 

k jednodušším příkladům. Většina testů je časově omezená, proto bychom s tím měli 

při řešení počítat.  
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5.3 Hypotézy 

 

Hypotéza č. 1 

Představivost v rovině a v prostoru spolu souvisí. 

 

Výzkumným problémem je komparace plošné a prostorové představivosti. 

U žádného ze zmiňovaných autorů jsem zkoumání této problematiky nezaznamenala. 

Proto jsem se rozhodla zabývat se tématem zjišťujícím vztahy a souvislosti týkající se 

těchto dvou aspektů. 

   Cílem výzkumu bylo zjistit, zda spolu souvisí testy v rovině a v prostoru. Mojí 

první hypotézou je, že vztah mezi plošnou a prostorovou představivostí existuje. 

Úspěšnost dětí v řešení 2D i 3D představivosti je poměrově stejná. Tím mám na mysli, 

že inteligentní žák zvládne úspěšnost v testu plošné představivosti např. na 80% 

a prostorové na 70%. Oproti tomu méně nadaný jedinec udělá z planimetrického testu 

50% a ze stereometrického 25%. Tyto výsledky však odpovídají nějakému profilu, 

to znamená, že budou nepravděpodobné odchylky. Např.: žák úspěšně vyřeší plošný test 

90% a z prostorového bude mít 20%. Člověk, který bude dobře vnímat logické úkoly 

v plošné představivosti, kde musí v hlavě různě otáčet a domýšlet, jak do sebe věci 

zapadají, bude také dobře řešit úlohy v prostoru.  

 

Hypotéza č. 2 

Existence závislostí mezi testy „papír tužka“ a manipulativními testy jsou 

patrné, ale jen u 2D představivosti.  

 

Další hypotéza, kterou si stanovuji, spočívá ve zjištění existence souvislostí mezi 

samovyplňovacími a manipulativními testy. Domnívám se, že mezi těmito testy 

spojitosti nebudou nebo jen velmi malé. Je rozdíl mezi testy, u kterých žáci pouze 

zaškrtávají odpovědi podle správného uvážení nebo intuitivně, oproti testům, kde 

manipulují s nějakými předměty. Myslím, že úspěšnost v testech „papír tužka“ neznačí 

úspěch v testech manipulativních. Tuto domněnku bych ale vztáhla pouze na variantu 

3D testů. Člověk, který dokáže správně vyřešit úlohy v testu na plošnou představivost, 

bude s největší pravděpodobností úspěšný i v testu Tangram. Pokud se zaměříme 

na otázku 3D testů, myslím, že ať je výsledek zdařilý či ne, manipulaci s prostorovým 
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hlavolamem neovlivní. Proto bych také upřesnila svou hypotézu, domnívám se, 

že existence souvislostí mezi samovyplňovacími testy a testy manipulativními je patrná, 

ale jen ve 2D představivosti. 

 

Hypotéza č. 3 

Pohlaví nemá vliv na úroveň celkových výsledků v testu.  

 

Domnívám se, že pohlaví u dětí mezi 10. – 12. rokem nemá rozhodující 

charakter na úroveň výsledků v testech. Žáci mají ve škole hodně podobné podmínky 

ke vzdělání, tudíž rozdíl mezi výsledky testů děvčat a chlapců nebude patrný. Obecně je 

však rozšířena myšlenka, že muži (v pozdějším věku) mají lepší představivost než ženy.  

 

Hypotéza č. 4 

Představivost ovlivňuje školní výsledky v matematice.  

 

Je pravděpodobné, že žáci s horší schopností představivosti nebudou mít tak 

dobré výsledky jako ti, kteří mají dovednost prostorového vidění. Myslím, že úroveň 

úspěšnosti v testu „papír tužka“ bude korelovat se školními výsledky, na které žák 

aspiruje. Čím nižší schopnost prostorové a plošné představivosti, tím horší známka. 

V manipulativních testech je možné, že známka nemusí mít rozhodující charakter. 

 

Hypotéza č. 5 

Existují rozdíly mezi výsledky 2D a 3D testů. 

 

Domnívám se, že orientace ve 2D prostoru je pro žáky podstatně jednodušší než 

ve 3D. Proto jsem také na příkladech uvedla vyšší procentuelní úspěšnost u plošné 

představivosti (viz. výše). V testech na plošnou představivost, ať už prováděných 

s papírem a tužkou nebo Tangramem, bude vyšší počet správně zodpovězených otázek 

než v testech na 3D představivost a práci se Soma kostkou. 
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6. PŘÍPRAVA VÝZKUMNÝCH METOD 

 

6.1 Vytváření testů 

Testy, jimiž jsem chtěla zkoumat prostorovou představivost, jsem rozdělila 

do dvou skupin. První skupinu bych charakterizovala spíše jako teoretickou. Jedná se 

o dva testy. První se zabývá plošnou představivostí, má 19 úkolů rozdílné obtížnosti. 

Druhý test je zaměřen na prostorovou představivost a obsahuje 13 úloh.   

Druhou skupinu testů, která spočívá v manipulaci s hlavolamy, definuji jako 

praktickou. Tato část zahrnuje složení Tangramu a Soma kostky.  

Pro vytváření testu na plošnou i prostorovou představivost mně byly inspirací 

především testy inteligence, knihy o logickém myšlení a webové stránky. 

Testy jsem koncipovala pro 4. a 5. ročník základních škol. Jednotlivé úkoly 

v IQ testech bylo potřeba zjednodušit pro danou věkovou skupinu. Do jednotlivých 

testů jsem se snažila vybrat co možná nejvíc různorodých příkladů s různými stupni 

obtížnosti, aby test umožňoval každému nějaký příklad vyřešit.  

 

 

6.2 Pilotní test  

Zkušební test jsem realizovala ve 4. třídě. Dle mého názoru si s ním děti 

poradily docela dobře, i přes to, že byl hodně složitý. Při konzultaci se svým vedoucím 

diplomové práce jsme došli k názoru, že je potřeba ho zjednodušit. Do tohoto prvního 

testu jsem shromáždila různé příklady z inteligenčních testů, které byly určené spíše 

dospělým, a pouze je zkopírovala a utvořila sled příkladů.  

Při vypracování druhého testu jsem již počítala s potřebou zjednodušení 

a IQ testy jsem brala spíše jako inspiraci. Další nápady na toto téma jsem hledala 

v knihách o prostorové představivosti a na internetu v sekci hlavolamů. Netvrdím, že 

jsem je všechny vymyslela, některé jsem zkopírovala, některé přetvořila do jiného tvaru 

či jednodušší varianty. 
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Druhá část mého zkoumání představivosti spočívala v manipulaci s hlavolamy 

Tangram a Soma kostka.  

 

6.3 Test Tangram 

Tangram je 2D hlavolam skládající se ze 7 dílů, z nichž jde složit mnoho 

obrazců. Prvotní verzi testu jsem po pilotním testování musela přepracovat. Původně 

obsahoval 12 černých obrázků, které žáci měli složit. Tento velký počet jsem zvolila 

jednak z důvodu vlastního výběru dětí, což se nakonec ukázalo jako neúčelné (mnoho 

žáků nevědělo, kterým obrázkem začít, jaký obrázek si vybrat). Dalším důvodem 

pro tento velký počet obrázků byla snaha dát prostor i těm „rychlejším“ žákům. 

Při řešení zkušebního testu jsem přišla na několik problémů, které bylo potřeba 

odstranit. Obr. 5 je dům, který žáci měli skládat. Děti sice viděly dům, avšak nehleděly 

na různé proporce stavby, a dokonce ani na využití všech sedmi dílků (obr. 6). 

    

            

 

Obr. 5 

    

 

 

 

 

Obr. 6 

S těmito překážkami jsem se potýkala celou hodinu. Další chyba, na kterou jsem 

přišla, byla špatná organizace. Každý měl sice zápisový arch, kam zaznamenával 

výsledky, avšak u Tangramu a Soma kostky jsem výtvor nejdříve chtěla vidět, 

přesvědčit se o správnosti. Pokud by si odškrtávali složené věci žáci sami, častokrát by 

se stalo, že si odškrtnou věc sice složenou, ale jinak než je v předloze. Žák si mohl 

poznamenat splněno až po mé kontrole a souhlasu. Tato moje činnost znemožnila 

žákům pracovat rychleji. Vždy museli čekat, až se k nim dostanu a vyřknu verdikt. 

Největší problém, jak se ukázalo později, spočíval v tom, že Tangram byl větší 

než předloha, což mnohým způsobilo velké potíže, z toho také vyplývá problém již 

zmiňovaný na začátku.  Těmto nedostatkům jsem se v příštím testu chtěla vyhnout.  
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Aby byla práce s Tangramem pro děti zábavnější, volila jsem pro jeho výrobu 

různé barevné papíry. Ty jsem pro lepší manipulaci a delší životnost zalaminovala.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 7 

Šablona, podle níž jsem hlavolamy vyrobila. (zmenšená verze) 

 

Tangramů jsem vytvořila asi pětatřicet, protože jsem počítala se ztrátou 

některých dílků, což se později ukázalo jako opodstatněná obava. Každý žák tedy dostal 

svůj Tangram, se kterým pracoval. Samotný Tangramový test jsem zúžila 

na 10 obrázků, z nichž každý byl na jednu stranu A4. Vytvořila jsem jakési šablony 

(obr. v příloze), do nichž žáci vkládali jednotlivé díly Tangramu. Tím jsem předešla 

neschopnosti vidět proporce, a každý žák poznal, zda-li má obrazec složený správně 

či ne. Další inovací bylo, že už děti nepsaly pouze ano = splněno, ale každý měl u svého 

testu na předposlední straně malé obrázky Tangramu (obr. 8), do kterých zakreslil ty, 

které dokázal složit (obr. 9).  

 

 

 

 

 

 

Obr.8       Obr. 9  

 

Výhodou toho systému bylo, že jsem nemusela ve třídě každému kontrolovat 

výsledek práce.  
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6.4 Test Soma kostka 

Tento hlavolam zkoumající dovednost prostorového vidění jsem vytvořila 

slepováním jednotlivých černých a bílých krychliček v části, ze kterých se Soma kostka 

skládá.  

 

První a druhý dílek je složen ze čtyř 

krychliček, dvou černých a dvou 

bílých, druhý díl je však zrcadlově 

obrácený k prvnímu. 

Obr. 10        Obr. 11 

Třetí část je také složena ze čtyř krychlí. K výrobě byla 

potřeba jedna bílá krychle, která na tomto obrázku však není 

vidět, a tři krychle černé. Tyto první tři části Soma kostky jsou 

trojrozměrné. 

Obr. 12 

Další část je toto „elko“. Je tvořeno dvěma černými a dvěma 

bílými krychlemi.  

 

 

Obr. 13 

 

 

Tato část je tvořena ze tří bílých krychlí a jedné černé. 

 

Obr. 14 

Poslední dvojici částí doplňující Soma kostku jsou „zetko“ tvořené ze čtyř 

krychlí a nejmenší jednotkou celého hlavolamu je kus složený ze tří dílků.  

        

 

 

 

 

Obr. 15   Obr. 16 
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Pro zjištění dovednosti skládání Soma kostky jsem si našla na internetu různé 

varianty skládání. Vybrala jsem několik základních figur, které jsem použila do testu. 

Ve zkušební třídě jsem realizovala test, který měl na výběr 12 možností sestavení Soma 

kostky.  
 

Tento velký výběr však způsobil, že se žáci 

nemohli rozhodnout, kterou z možností budou 

stavět. Doporučovala jsem nejdříve sestavit 

krychli, jevila se mi jako nejjednodušší, jelikož jde 

poskládat několika různými způsoby. Barvy 

na krychli se mohou střídat nebo nemusí.  

(obr. 18 a obr. 19) 

 
 

Obr. 17   
      Obr. 18           Obr. 19 
 

Po složení jednotlivých objektů se žák hlásí, že má splněno. Po mé kontrole si 

k tvaru, který složil, napsal ano. Stejný princip jsem zachovala i u finální verze testu. 

Děti nebyly tímto postupem nijak omezovány, protože stavba jakéhokoli z obrazců 

trvala podstatně déle než u hlavolamu 2D. Jediné, co jsem na závěr změnila, byl počet 

předloh, které mohli žáci skládat. Z původních 12 jsem počet zmenšila na 8. 

 

 

 

Obr. 20  

Osm vybraných předloh, které žáci skládali.  
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7. REALIZACE VÝZKUMU 
 

 

7.1 Výběr a popis škol 

Výzkum byl proveden na přelomu května a června roku 2009. Výběr základních 

škol, ve kterých byly testy realizovány, byl náhodný. Snad jedinými kritérii byla 

vzdálenost od místa mého bydliště. Navštívila jsem celkem tři základní školy (V, S, H) 

v okolí Černého Mostu a v každé z nich jsem testy realizovala ve dvou čtvrtých a dvou 

pátých třídách (mimo školy H, kde jsem byla pouze v jedné 4. třídě a ve dvou 

5. třídách). Celkem bylo testováno 250 dětí od 9 – 12 let.  

Škola V a H jsou typické sídlištní školy. Ve škole H bylo poměrně mnoho romů, 

přičemž v jedné páté třídě tvořili romové asi ¼ z celkového počtu dětí. 

Škola S je spíše na bázi městsko-venkovské školy, měla jsem možnost být zde 

na praxi, a tak mohu z vlastní zkušenosti říci, že je zde úplně jiný přístup k žákům, 

k učení i přístup učitelů ke mně jako ke studentce, než jaký byl na škole V, kde jsem 

také několik hodin odučila.  

Se školou H nemám osobní zkušenost, avšak na první pohled ve mně zanechala 

dobrý dojem.  

S učiteli a jejich ochotou spolupracovat jsem se setkala pouze na škole H a S, 

kde se mi snažili vyjít vstříc s časovým rozvržením i samotnou organizací práce. Velké 

množství učitelů velmi zaujala Soma kostka a Tangram, skoro každý si chtěl nechat 

jeden hlavolam na památku. Těmto prosbám jsem vyhovět nemohla, jelikož by mi 

po pár návštěvách ve školách nezbyl téměř žádný materiál. Vždy jsem doporučila 

webové stránky, na kterých se dá o těchto hlavolamech ledacos dozvědět, a hlavně 

postup práce, jak si hlavolam vyrobit.  

Práce na každé škole byla jiná, někde žáky o mém příchodu informovali, jindy 

nikdo nevěděl, co se vlastně bude dít. Mnohdy se stalo, že ani samotné učitelky 

nevěděly, co hodlám s dětmi dělat. Měly pouze informaci, že přijde nějaká studentka 

a bude provádět nějaké testy. Jaké a co? To bylo překvapení pro všechny.  

Čas, který jsem si stanovila pro vyřešení testů, byl cca 90 minut, takže jsme 

často pokračovali přes přestávku. Naštěstí byli téměř všichni učitelé vstřícní, i přesto, 

že s touto situací nebyli srozuměni.  
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Na testy, které jsem vytvořila, byly reakce dětí poněkud různorodé a měnily se 

z jedné činnosti na druhou. První dojem žáků byl, že je to moc dlouhé, že to nestihnou 

a zajímalo je, zda se práce bude známkovat. S testy na plošnou představivost to bylo 

v pořádku, žádné větší problémy nenastaly, žáci vše chápali, až na pár jedinců, 

kterým jsem úkol následně vysvětlila. Obtížnější práce byla s prostorovým testem. 

Ti nejnadanější si nějak poradili, ale ostatní byli líní si i něco přečíst, natož třeba 2x, 

když to poprvé nepochopili. Zjistila jsem, že mnoho žáků si sice přečte zadání, 

ale vůbec neví, co se po něm chce. A tak úlohu neřeší nebo jen tak zaškrtne něco, co se 

mu zrovna líbí.  

 

Každá třída, každý žák byl jiný. Během svého výzkumu jsem se setkala s mnoha 

pozitivy i negativy ze strany dětí, avšak bylo vidět, že žáky nejvíce bavila práce 

s Tangramem a Soma kostkou, což pro ně bylo to příjemné odreagování po náročných 

testech. 
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7.2 Popis jevů, vyskytujících se v realizovaných testech 

 

7.2.1 Popis vyhodnocení testů  

Účelem této kapitoly je vyhodnocení samotných úloh v testech. Každý úkol, 

který žáci řešili, je zde vyhodnocen samostatně. Ke každému úkolu je vložen graf 

s jednotlivými odpověďmi dětí, aby bylo možno porovnat, co jim dělalo problémy nebo 

poukázat na úlohy, které žáci řešili téměř bez komplikací.  

 

7.2.2 Popis příkladů 

Ke každé úloze je připojena stručná charakteristika popisující nejednoznačnosti 

a problémy vzniklé při realizaci a vyhodnocení.  

 

7.2.3 Popis grafů 

Většina příkladů je tvořena možnostmi odpovědí a, b, c, d, e, což je 

zaznamenáno v grafech. Navíc se objevuje písmeno N, které značí, že žáci buď úlohu 

neřešili nebo ji nepochopili. V pravém horním rohu můžeme vidět správnou odpověď, 

máme tedy možnost srovnání s četností ostatních odpovědí. Grafy, které nemají 

možnosti, jsou většinou vázány na ANO – splnil x NE – nesplnil.  

 

Osa X značí (pokud není dáno jinak) možnosti odpovědí, z kterých žáci mohli vybírat.  

Osa Y značí (pokud není dáno jinak) počet žáků, kteří volili jednotlivé odpovědi. 
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8. VYHODNOCENÍ TESTŮ 
 

8.1 Výsledky testu - Plošná představivost  

1.) Touto úlohou jsem sledovala schopnost žáků rozpoznat, která z vyříznutých částí 

přesně zapadne do obrázku. Mohu si položit otázku, zda-li je pro dítě obtížnější fakt, že 

hledané obrázky jsou barevně inverzní. Vhodnou strategií při řešení těchto úloh je dobré 

nejprve se zaměřit na tvary, které jsou dominantou obrázku, a postupně vyřazovat ty, 

které se nehodí. V této úloze může začít žák vyřazovat obrázky na základě „komínů“.  

 

Obr. 21 

 

Jak je vidět z grafu, pro žáky byla tato úloha jednoduchá, což naznačuje 

i výsledek - z 250 dotazovaných tento úkol vyřešilo 236 dětí správně. Druhá, nejčastěji 

volená varianta, byla D. Zde žáci nejspíš přehlédli velikost prohlubně u čtvrtého 

komínu.   

 

 

Graf 1 
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2.) Úloha je zaměřena na schopnost porovnávání tvarů a odhad velikostí. Cvičení 

bylo poměrně těžké, zvláště pak pro děti, které se nikdy s ničím podobným nesetkaly. 

Většina dětí nebyla schopna představit si či nějak rozložit jakýkoli z tvarů a posoudit 

tak, který je plochou nejmenší. Jedním z problémů, který se u tohoto úkolu vyskytl, 

bylo nepochopení zadání. Místo od nejmenšího po největší děti psaly od největšího 

po nejmenší. Další nedorozumění vyšlo najevo, když několik žáků pochopilo jako 

od nejmenšího po největší seřadit obrázky podle velikosti do výšky, ne podle obsahu 

daného objektu. Díky složitosti toho úkolu, mnohdy i nepochopení zadání, zvládlo tuto 

úlohu pouze 39 dětí. 

 

 

 

 

 

       Obr. 22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 2 

Výsledky, které jsem dala do tohoto grafu, nejsou zcela kompletní, zařadila jsem 

pouze ty kombinace, které volilo více dětí. Z 36 různých možností, které žáci psali, 

jsem jich vybrala pouze jedenáct, jelikož u ostatních se počty odpovědí na jednu 

možnost pohybují od jedné do tří. 

Správná kombinace čísel (2 5 4 1 3) je uvedena v grafu na 3. místě. Nejčastější 

volená možnost je na místě druhém, kdy žáci zaměnili velikost kruhu s hvězdou.  
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3.) Tato úloha je v testu značena pod číslem tři, avšak při vyhodnocování 

jsem ji rozdělila na jednotlivé etapy, které jsem bodovala každou zvlášť. Jedná se 

o skládání částí, které vznikly rozstřihnutím obrázku vlevo. Žáci měli za úkol zakreslit 

linie střihu. Potřeba představivosti se zde projevuje tak, že žák musí být schopný 

manipulovat s obrazy pouze jako s představami ve svém mozku, které různě přetáčí 

a kombinuje jednotlivé tvary tak, aby vznikl požadovaný celek. Cvičení vyžaduje 

myšlení na vyšší abstraktní úrovni, zejména u těžších zadání. 

 

 S úkoly na podobné bázi se můžeme setkat ve standardizovaném inteligenčním 

testu PFB, který se v psychologické diagnostické praxi používá již mnoho let. Tento test 

obsahuje 56 položek, přičemž jsou u nich nároky kladeny na plošnou představivost.   

 

V následujících sedmi úlohách, ačkoli je to nad rámec práce, by bylo zajímavé 

zkoumat několik otázek. Některé obrazce jdou rozdělit různými způsoby.  Dal by se 

porovnat druh rozdělení, který vedou praváci a leváci, dívky a chlapci. Je možné, 

že pohlaví ani orientace nemá na vedení čar žádný vliv.  

 

    

 

 

 

 

 

Obr. 23 

 

Zde uvádím několik typů, jak mohly být obrázky rozděleny. Při vytváření testů 

jsem se nezamýšlela nad možnostmi různého vedení čar. U oválu, který jsem navrhla, 

jsem si ani neuvědomila, že lze rozčlenit dvěma způsoby.  
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Rozdělení čtverce bylo jedním z nejjednodušších úkolů tohoto cvičení, celkem 

ho zvládlo 233 dětí. Úhlopříčka dělící čtverec na dva shodné trojúhelníky mohla být 

vedena buď zleva doprava, nebo zprava doleva.  

O podobný úkon šlo i ve druhém úkolu, kdy se opět jednalo o rozdělení čtverce. 

Mohl být rozdělen dvěma způsoby - čarou vertikální či horizontální. Tento úkol zvládlo 

217 žáků.  

 

3.a) 

 

 

 

3.b) 

  Obr. 24 

 

Dalším z  úkolů bylo rozdělení trojúhelníka, nejprve na tři části, což zvládlo 169 dětí, 

a následně na čtyři části, což se dalo vyřešit dvěma způsoby. Toto cvičení zvládlo 

137 dotazovaných. Čím více bylo rozstříhaných částí, tím hůře se dětem skládaly. 

Přemýšlení jim zabíralo mnohem více času. 

 

3.c) 

 

3.d) 

 

 

 

 Obr. 25 

Rozdělení kruhu i obdélníku dokázalo správně vyřešit v obou případech 153 dětí.  

 

 3.e)      

 

 

3.f) 

 

Obr. 26 
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 V této sekci úloh byl poslední úkol pro žáky nejsložitější. Rozdělit ovál na čtyři 

části, i přesto, že zde byly dvě možnosti vedení čar, zvládlo pouze 92 dětí. Řada žáků 

úkol nevyřešila správně nebo ho vůbec nedělala.  

 

3.g) 

 

 

   Obr. 27 

 

 

Graf 3 

 

Tento graf znázorňuje výsledky všech úkolů, které byly pod číslem 3. Světlejší 

barvy ukazují počet dětí, které dokázaly úlohu vyřešit. S přibývající obtížností rozdělení 

obrázků výrazně klesá počet správně vyřešených úkolů.  
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4.a) Dalším úkolem bylo zakroužkovat chybějící část z obrazce. Žáci si mohou 

spočítat, z kolika a z jakých linií se chybějící obrázek skládá. Pro někoho může být 

těžké doplnit správný obrázek, protože zaměření se na chybějící část a následné 

„kmitání“ očima po ostatních nabízených částech je poměrně náročné. Tato úloha však 

není nikterak složitá, těžší varianta by mohla být, kdyby byly vyříznuté části ještě nějak 

natočené. Většina dětí (233) tento úkol zvládla.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 28 

 

 

Graf 4 
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4.b) Cvičení na podobné bázi jako předchozí, jen ve složitější verzi. Nepravidelně 

nahuštěné linie a šikmá čára způsobily, že tuto úlohu vyřešilo jen 214 dětí, tedy méně 

než verzi předešlou. A to 214. 

 

Obr. 29 

 

 

Graf 5 

 

Je celkem pozoruhodné, že odpověď D volilo 21 dětí. Vedení čar je naprosto 

shodné s variantou C, avšak vrchní horizontální linie je zúžená. Je možné, že se žáci 

na tloušťku čar vůbec nesoustředili nebo ji neregistrovali, protože se jedná o jedinou 

užší čáru uvedenou v možnostech. 
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5.) Tento úkol spočívá v doplnění chybějící části, v tomto případě složit ze dvou 

rozstřihnutých kusů obdélník. Správnou odpověď jsem zaznamenala u 185 žáků. 

Několik dětí řešilo úlohu tak, že si chybějící část dokreslily, a pak už jen hledaly 

odpovídající tvar.  

 

Obr. 30 

 

 

Graf 6 

 

Z grafu je patrné, že dílek skrývající se pod možností B volilo 42 žáků. Příčinu 

lze spatřit v tom, že díl je velmi podobný části, k níž hledáme zapadající tvar. Žáky 

mohlo právě toto splést.  
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6.)  Tento úkol spočívá v nálezu hvězdy shodné s originálem. Tuto úlohu vyřešilo 

správně 189 dětí. Je evidentní, že žáci odpovídali převážně dobře.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 31 

 

 

Graf 7 

Při řešení podobných úkolů můžeme možnosti vyřazovat vylučovací metodou. 

Je dobré si spočítat, kolik cípů má předložený originál a porovnat jej s ostatními 

obrazci. Tímto způsobem můžeme ihned eliminovat možnost C, která má 8 cípů. 

Možnost A vyloučíme posléze, jelikož mezi dvěma rameny hvězdy se nachází rovná 

plocha. V poslední fázi bychom se měli zaměřit na vzdálenost rozmístění jednotlivých 

cípů a na jejich velikost.  
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7.) V této úloze děti měly opět doplnit chybějící část tak, aby z obrázku po splynutí 

dvou částí vznikl obdélník. Žáci se již s obdobnou úlohou setkali v jednom 

z předcházejících cvičení, avšak tento příklad byl náročnější z hlediska otočení 

přídavných částí. Správně na tento úkol odpovědělo 169 dotazovaných. 

 

 

Obr. 32 

 

Graf 8 

 

Žáci si při řešení mohli spočítat, kolik vrcholů musí mít přídavná část, aby 

přesně zapadla, a vytvořila tak obdélník s předloženým tvarem. Možnosti A a B mohli 

vyloučit, protože mají menší počet cípů. I přes tento fakt variantu A volilo 25 dětí.  
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8.a) Žáci měli v těchto následujících dvou úlohách spočítat trojúhelníky, u prvního 

obrazce správně odpovědělo 109 dětí.  

 

a) 1 b) 4       c) 5   d) 6      e) 7 

Obr. 33 

 

 

Graf 9 

 

Relativně hodně dětí vybralo možnost C, že se v obrazci nachází 5 trojúhelníků. 

Řekla bych, že spočítaly čtyři dobře viditelné a jeden hlavní, který všechny ohraničuje. 

Odpověď B, která nese číslo čtyři, také volil velký počet dětí. Myslím, že ti žáci, kteří 

volili tuto možnost, se nikdy s podobnými úlohami nesetkali. Převážná část těchto 

odpovědí pramení totiž z jedné třídy.  

Z grafu také můžeme vidět, že děvčatům šla tato úloha mnohem lépe 

než chlapcům.  
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8.b) Druhá úloha na počítání trojúhelníků byla pro žáky asi velmi obtížná, protože 

počet správných odpovědí se rapidně snížil na pouhých 34. Obě pohlaví měla stejně 

správných odpovědí, každé po 17. Velký ohlas způsobila odpověď A, označilo 

ji 92 respondentů, a to převážně chlapců, která značí 7 trojúhelníků. Žáci opět počítali 

pouze ty základní, viditelné trojúhelníky.  

 

a) 7 b) 10       c) 11 d)13      e) 15 

Obr. 34 

 

Ne všem žákům stačil výběr z možností. Někteří připsali další možnost, která 

měla hodnotu šesti trojúhelníků.  

 

 

Graf 10 

 

 

 Ještě stojí za zmínku odpověď C, kterou udávalo 69 žáků. Najít jedenáct 

trojúhelníků je úctyhodný výkon. Žáci, kteří k tomuto výsledku dospěli, alespoň vědí, 

na jakém principu se podobné úlohy řeší. 
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9.a) Obdobný úkol jako předchozí dva, pouze s počítáním čtverců. Počet správných 

odpovědí je 203. 

 

 

a) 1 b) 3  c) 4   d) 5    e) 6 

Obr. 35 

 

 

Graf 11 

 

9.b) Opět se ptáme na počet čtverců v útvaru. Správně odpovědělo 142 jedinců. 

 

 

 

a) 8 b) 9 c) 10   d) 11     e) 12 

Obr. 36 

 

 

     Graf 12
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10.)  Do této čtvercové sítě se žáci měli pokusit zakreslit co možná nejvíce těchto 

útvarů.  

 

Poloha obrazců je libovolná, avšak podmínkou je, že se obrazce nesmí dotýkat 

ani jednou stranou, ani jedním vrcholem. Většina dětí tuto úlohu řešila pokusem 

a omylem, jen málokdo gumoval či přemýšlel nad tím, jak tam daných tvarů dát nejvíce. 

Vyskytli se tací, kteří úlohu nepochopili, a zakreslovali jeden objekt vedle druhého tak, 

že je spíše napojovali na sebe. Úlohu jsem uznala jako splněnou tehdy, pokud žák 

dokázal zakreslit minimálně 5 těchto obrazců. To dokázalo 199 žáků. 

 

 

 

 

 

Obr. 37 

 

Graf  13 

 
Tento graf znázorňuje počet objektů, které žáci dokázali zakreslit do tabulky. 

Převážně se dětem do mřížky vešlo 8 útvarů. Celkem se jich do takovéto tabulky vejde 

12, toho ale žádný z žáků nedocílil. Jako nejlepší lze tedy počítat počet 11, jehož dosáhl 

jeden chlapec a jedna dívka, ale myslím si, že je velmi dobré zakreslení 10 a 9 objektů.  
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8.2 Popis prostorového testu  

 

Častými úlohami v testech na prostorovou představivost jsou nejrůznější úkoly 

s kostkami, proto jsem jich do tohoto testu také několik zařadila. Při řešení úloh mnoho 

žáků tipovalo nebo úkoly s krychlemi vůbec nedělali. Je fakt, že mnoho lidí úlohy 

s krychlí raději přeskočí a vrátí se k nim až v závěru nebo vůbec ne. Vypadá to, jako 

kdybychom měli v podvědomí vypěstovaný nějaký blok, který nám říká: „Ne, krychle 

jsou složité, zaberou ti moc času, vrať se k nim později nebo je raději nedělej vůbec.“  

Myslím, že jsem do testu nedala příliš těžké úlohy, šlo spíš o to pochopit zadání 

a najít logiku. Test na prostorovou představivost byl pro žáky poměrně náročnější, 

což se také ukázalo po vyhodnocení výsledků. Pro většinu lidí je mnohem těžší 

manipulovat s 3D objekty.  
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8.3 Výsledky testu - Prostorová představivost  

 

1.) Prvním úkolem ve druhém testu bylo vyloučení jedné z krychlí z dolní řady, 

která nemohla být hozena kostkou nad nimi. Výsledky ukázaly, že pro žáky nebyl tento 

úkol lehký, kdyby si však pořádně prohlédli všechny krychle, zjistili by, že možnost D 

má shodné dvě strany jako předloha, tudíž nahoře by měla být jednička a ne šestka. 

I přes relativní obtížnost vyřešilo úlohu 79 žáků. 

 

 

 

 

 

 

Obr. 38 

 

 

 

Graf 14 
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2.)  U této úlohy měli žáci určit, jak vypadá bílá kostka, přičemž věděli, že kvádr je 

složený ze čtyř kostek, a každá kostka je tvořena čtyřmi krychlemi. Tuto úlohu správně 

zodpovědělo 83 žáků.  

 

 

 

 

Obr. 39 

 

 

Graf 15 

 

Z grafu je patrné, že chlapcům šla úloha vyřešit lépe. Jak je vidět, mnoho dětí si 

s úlohou neporadilo. Je možné, že kdybych kostku v možnosti B otočila tak, jak by 

správně zapasovala do kvádru, vyřešilo by úlohu více žáků. Ale jedná se pouze 

o spekulaci. 
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3.) Tato úloha se podle 226 správných odpovědí zdála být jako 

jedna z nejjednodušších. Žáci měli přiřadit čísla jednotlivých těles k černým otiskům 

jejich podstavy. Většina žáků, kteří odpověděli špatně, zaměnila podstavy mezi objekty 

s čísly 3 a 4 nebo úlohu vůbec neřešila. 

 

               

Obr. 40 

 

 

Graf 16 

 

Tento graf je rozdělen pouze na správné a špatné odpovědi. Kluci i holky jsou 

v tomto úkolu poměrně vyrovnaní. 
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4.) S krychlí, která putuje po dráze, si poradilo pouze 57 jedinců. Mnoho žáků tuto 

úlohu vůbec neřešilo, myslím si, že to bylo z důvodu již zmiňovaného – jedná se 

o krychlový úkol. 

                                                   Obr. 41 

 

 

 

Graf 17 

 

V úloze, kde putuje krychle, byla dána ještě podmínka, že součet protilehlých 

stran odpovídá počtu 7. Díky této informaci můžeme vyčlenit možnosti B a D, 

kde součet protilehlých stran není shodný. Ze zbývajících třech variant musíme vybrat 

E, protože po překlopení kostky na stranu bude obtisknutá jednička, což nenabízí ani 

možnost A ani C.  
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5.) Atypicky rozložená síť krychle, navíc barevná kombinace stěn způsobily, 

že úlohu vyřešilo pouhých 66 dětí. Žáci měli určit jednu z možností (a - e), jak bude 

vypadat krychle po složení rozložené krychlové sítě. Nejvíce odpovědí (99) najdeme 

pod možností A. Žáci podchytili sice stranu složenou jako šachovnici, ale už si 

neuvědomili, že černá strana jí má být protějškem.  

 

 

 

 

 

 

Obr. 42 

 

 

Graf 18 

 



 
 

69 
 

6.) Děti určovaly, který z obrázků (a-e) není sítí této krychle, přičemž měly 

napsanou připomínku, že protilehlé strany dávají součet 7. Nevím, zda-li se má malý 

počet správných odpovědí opět připsat úkolu s krychlí. 

 

 

 

 

Obr. 43 

 

 

Graf 19 

Žáci opět odpovídali velmi rozmanitě, ale kdyby si pořádně přečetli zadání, 

zjistili by, že součet protilehlých stran dává 7. Dala jsem tam tedy jednu síť, která 

tomuto tvrzení neodpovídá. Zaměřením se na tuto věc by bylo jistě správných odpovědí 

více. 
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7.) Po jedné straně zmačkaného papíru leze mravenec až na konec papíru. Děti měly 

odpovědět, kudy mravenec poleze. Správně odpovědělo 127 žáků.  

 

 

 

 

 

a)              b) 

 

 

 

  d) 

 

 

Obr. 44 

 

 

Graf 20 

Některé děti si pomohly tím, že tužkou značily cestu mravence. Celkem 

68 odpovědí nalezneme pod možností A. Tato možnost má nejvíce vybarvených ploch 

a v přehybech jakoby plynule navazuje, což možná děti zmátlo. Inspirací pro tuto úlohu 

mi byla kniha Rozvíjíme logické myšlení.  

 

c) 

e) 
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8.) Žáci odpovídali na otázku: „Ze které sítě nelze složit krychle?“  

 

Obr. 45 

 

 

 

Graf 21 

Žáci nejčastěji volili možnost A (84) a C (86). 

K určení správné odpovědi si některé děti vypomohly 

tím, že do jednotlivých sítí nakreslily obrázky, které 

by po složení byly naproti sobě. Tím se jim pak 

snadněji určovalo, ze které sítě nelze složit krychle. 

U možnosti C žáci nemohli označit opačnou stranu 

ke kruhu. Je tedy zřejmé, že možnost C byla správnou 

odpovědí.        Obr. 46 
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9.a) Tyto dvě úlohy jsou spojené s konstruováním stavby v představách. U těchto 

úloh šlo hlavně o správné přečtení zadání. Žák si musel uvědomit, že se neptám z kolika 

kostek je stavba postavena, ale kolik kostek musím k té jedné ještě přidat. Mnoho dětí 

neporozumělo zadání, proto volilo možnost E, tudíž 16 kostek. Správně odpovědělo 

72 jedinců. 

                              

 

a) 7  b) 10  c) 14   d) 15  e) 16  

Obr. 47 

 

 

Graf 22 
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9.b) Druhá úloha se jevila výsledkem ještě horší, pouhých 37 žáků úlohu vyřešilo. 

    

 

a) 4  b) 5  c) 6  d) 12  e) 20 

Obr. 48 

 

 

Graf 23 

Většina dětí zvolila variantu C, protože špatně pochopily zadání. Otázka zněla, 

kolik takovýchto kostek musíme ještě přidat, aby byla postavena daná stavba. 95 žáků 

pracovalo s otázkou, z kolika takových kostek je stavba tvořena. Možnost E je také 

často volená. Myslím si, že žáci sečetli jednotlivé krychle ve stavbě, kterých je 24, 

a od nich odečetli čtyři, které se odečíst měly. Žáci však nepracovali s kostkou jako 

z celkem, nýbrž s každou krychličkou zvlášť. 
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9.c) Rozebírání stavby šlo žákům o poznání lépe. Děti měly přijít na to, kolik kostek 

je třeba odebrat, aby vznikla stavba, na níž ukazuje šipka. Úlohu zdárně vyřešilo 212 

dětí.  

 

 

 

a) 5  b) 6  c) 7  d) 8  e) 9 

Obr. 49 

 

 

 

Graf 24 

V testu, který byl zaměřený na prostorovou představivost, měla tato úloha jako 

druhá největší počet správných odpovědí. Žáci zde mohli na řešení přijít jednoduchým 

odčítáním.  
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9.d) Úloha obdobná jako předchozí. Žáci opět měli zjistit, kolik krychlí se musí 

odebrat, aby vznikl útvar, na který ukazuje šipka. Správně vyřešilo úlohu 149 dětí.  

 

 

a) 8  b) 9  c) 10  d) 11  e) 12 

Obr. 50 

 

 

 

Graf 25 

Z výsledků vyplývá, že druhý úkol, na stejném principu jako první, byl pro žáky 

o něco složitější. V předchozím žáci registrovali pohled zepředu, což pro ně bylo 

jednodušší. V této úloze chyběly krychle po stranách, a žáci je s přesností neviděli. 

Museli si představit, kolik jich tam je. Je možné se domnívat, že pokud by byly krychle 

ze stavby odebrány po obou stranách symetricky, žáci by úlohu vyřešili lépe. 
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10.) V tomto úkolu žáci měli napsat možnost, kterou uvidíme, když se na obrázek 

podíváme shora. Většina dětí odpověděla správně – 187.  

 

                 

 b)     c) 

 

   

 

  

 

 

 

Obr. 51 

 

 

 

Graf 26 

Druhou nejčastěji volenou odpovědí bylo B (28). Stavba, kterou vidíme mírně 

natočenou, se může zdát, jakoby měla jedno rameno delší. To, které vidíme ve směru 

zepředu dozadu, se může dát kratší. Proto někteří žáci volili možnost B. 

a) b) c) 

d) e) 
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8.4 Výsledky testu  - Tangram 

Jelikož byly příklady očíslovány od jedné do deseti a každý Tangram byl 

na jedné A4, předpokládala jsem, že žáci budou úkoly řešit od jedničky dál. Teprve, 

když někomu nešel nějaký úkol složit, přeskočil jej a šel na další. Z křivky v grafu je 

patrné, že většina žáků řešila úlohy Tangramu postupně, jak šly za sebou. Kolísání jsem 

zaznamenala u čísla 4, přikládám to obtížnosti řešení, kdy už ve třídách bylo vidět, 

že žáci s tímto úkolem zápasí.  

 

 

 

Graf 27  

 

Čísla v grafu od jedné do deseti (osa X) značí obrazce Tangramu, které 

žáci měli skládat. Osa Y ukazuje, kolik žáků sestavilo jednotlivé obrazce.  

 

Pro lepší viditelnost skládaných 

figur přikládám již uvedený obrázek. 

(Obr.  č. 8) 
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8.5 Výsledky testu  - Soma kostka 

V tomto grafu je vidět, které z útvarů děti nejvíce skládaly. Jednoznačně vede 

krychle, kterou složilo 107 respondentů. Příčina bude nejspíš v tom, jak jsem již 

zmiňovala, tato krychle lze složit několika způsoby a navíc jsem dětem doporučovala 

s ní začít. Stavbu číslo 4 složilo 22 žáků, také patří mezi ty jednodušší, jelikož se žáci 

mohli odrazit od krajních vystouplých rohů. Za zmínku ještě stojí úkol č. 3, který 

sestavilo celkem 10 žáků. Úkoly pod číslem 2 a 5 vyřešili pouze 3 žáci. Kanape, 

kterému náleží číslo 8, zvládl jen jeden žák. Cvičení s čísly 6 a 7 i přes marné pokusy 

nikdo nesestavil. 

 

 

Graf 28 

 

Čísla v grafu (1 – 8) značí figuru v testu 

Soma kostky. Pro rychlý přehled uvádím znovu 

obr. č. 20.  

U tohoto příkladu jsem očekávala, 

že nějaký žák vyřeší „krystal“ pod číslem šest. 

Když se na něj pozorně podíváme, vidíme, 

že vrchní tři kostky by se daly překlopit 

do mezery a vznikla by krychle. Nebo spíš 

z krychle by po přendání jedné kostky vznikl 

„krystal“. Bohužel tuto úlohu nikdo nevyřešil.  
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9. ANALÝZA VÝSLEDNÝCH DAT 

 

Pro vyhodnocení získaných dat jsou použity korelační koeficienty. Protože 

nashromážděná data nemají normální rozdělení dle Gaussovy křivky, není možné použít 

běžně využívaný Pearsonův korelační koeficient (data porušují dva základní 

předpoklady pro užití tohoto koeficientu, jimiž jsou normalita a kardinalita), ale musíme 

použít Spearmanův nebo Kendallův koeficient. Výsledky dosažené pomocí těchto testů 

jsou velice podobné, proto nejsou závislé na použité metodě. 

 

9.1 Popis výsledků 

Před interpretací závěru je nezbytné zvolit si hladinu významnosti. Standardní 

hodnota této hladiny je obvykle hypotéza ověřována na 95% nebo 99% hladině 

spolehlivosti. V sociálních vědách je obvykle používána 95% hladina spolehlivosti. 

Protože pedagogika a sociologie jsou příbuzné obory, ověřuji všechny hypotézy 

na 95% hladině spolehlivosti. Pro určení korelací jsem si vybrala Spearmanův test, 

avšak výsledky srovnávám i s Kendallovým testem. 

Z výsledků korelační analýzy je patrné, že pohlaví nemá vliv na celkový 

výsledek testů a výsledky dílčích částí. Jelikož signifikance u korelací přesáhla hranici 

0,05, musím tudíž zamítnout nulovou hypotézu a přijímám alternativní hypotézu, která 

v případě korelací říká, že vztah mezi pohlavím a výsledky v testech představivosti 

u dětí ve věku 10 - 12 let neexistuje.  

U věku byla zjištěna velmi slabá pozitivní korelace se známkou z matematiky 

(známka z matematiky se postupně nepatrně zhoršuje). Nebyla zjištěna žádná závislost 

mezi věkem a výsledky v celkovém ani v dílčích testech. 

Patrné korelace s dílčími výsledky subtestů lze objevit u známky z matematiky. 

Mezi známkou a výsledky existuje ve všech případech středně silná negativní 

souvislost, což v praxi znamená, že vyšší známka z matematiky poukazuje na nižší 

počet získaných bodů (jak z dílčích, tak z celkových výsledků). Jako nejsilnější 

závislost jsem vypozorovala u plošné představivosti (-0,549). Pro porovnání vyšla 

u Kendella jako nejslabší korelace u Tangramu (-0,296), ale u Spearmana to byla Soma 

kostka (-0,349).  

U výsledků dílčích testů je patrná vzájemná korelace. Tyto korelace jsou středně 

silné, v některých případech můžeme hovořit i o silné, pozitivní korelaci. Nejvyšší 
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korelaci můžeme vysledovat mezi plošnou představivostí a prostorovou představivostí 

(0,630). Nejmenší korelace lze vidět mezi Soma kostkou a Tangramem (0,333). 

Pro úplnost uvádím i korelace ostatních proměnných. Plošná představivost koreluje se 

Soma kostkou (0,455) a Tangramem (0,409). Prostorová představivost koreluje se Soma 

kostkou (0,549) a Tangramem (0,425).  

 

9.2 Popis tabulky (tab. 1, 2) 

V řádcích i sloupcích jsou dány proměnné. Na prvních třech vyžlucených 

řádcích je možno vysvětlit popis tabulky. Poslední, který je nadepsaný N, je počet 

měření, to však není zas tak důležité. Prostřední řádek sig. označuje signifikanci, tedy 

zda existuje závislost mezi proměnnými. Přesně nám říká, zda-li máme zamítnout 

nulovou hypotézu. Záleží na tom, jak moc bychom chtěli zobecňovat výzkum. 

Prakticky se používají signifikance nižší než 0,05 nebo 0,01. To znamená, že pokud 

budeme mít v řádku sig. vyšší číslo, pak závislost neexistuje. První řádek vyjadřuje 

samotnou korelaci - vyznačeno červeně. Hvězdičky znamenají, že signifikance je nižší 

než 0,01 a korelace existuje. Korelace dosahuje hodnot <-1;1>. Buď se jedná o 

negativní či pozitivní závislost. Negativní znamená, že roste-li jedna proměnná, druhá 

klesá (viz počet bodů a známka; čím je známka vyšší, tím nižší je počet bodů). Zhruba 

platí, že je-li korelace v absolutní hodnotě vyšší než 0,7, je závislost silná, je-li nižší než 

0,3, je závislost nulová. Měla by se provádět korekce, při které dané naměřené hodnoty 

umocníme na druhou, protože díky statistickým vzorcům se zdají souvislosti větší, než 

doopravdy jsou.  
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9.3 Diskuze hypotéz 

 

H1: Představivost v rovině a v prostoru spolu souvisí. 

 

Vztah mezi plošnou a prostorovou představivostí existuje. Tato hypotéza byla 

potvrzena při statistické analýze výsledků a byla zjištěna silná pozitivní korelace 

(0,630) u testů „papír tužka“. Zároveň je tato korelace nejsilnější ze všech zkoumaných 

závislostí. To znamená, že výsledky řešení v jednom testu odpovídají výsledkům v testu 

druhém. U manipulativních testů závislost nalezneme také. Mezi plošným Tangramem 

a prostorovou Soma kostkou existuje pozitivní korelace (0,333).  

Z výsledků se domnívám, že plošná a prostorová představivost jsou více než 

příbuznými druhy inteligence. Gardner (1999) například vnímá prostorovou a plošnou 

představivost jako jednu od sebe neoddělitelnou dimenzi inteligence. Oproti tomu 

Amthauer (viz výše) tyto dvě představivosti od sebe odděluje. Korelace jsou velmi 

vysoké, proto Gardnerovo spojení podle mých výsledků má smysl. Existují některé 

rozdíly, kvůli kterým je dobré mít subtest plošné a prostorové představivosti zvlášť 

(Amthauerův TSI). 

 

 

H2: Existence závislostí mezi testy „papír tužka“ a manipulativními testy 

jsou patrné, ale jen u 2D představivosti. 

 

Z výsledků vyplývá, že se hypotéza nepotvrdila. Korelace mezi plošným testem 

a Tangramem se ukázala nižší (0,409) než korelace mezi prostorovým testem a Soma 

kostkou (0,549).  

Při vyhodnocení písemných testů bylo zjištěno, že děti dosahují průměrně daleko 

nižšího výsledku u testů na prostorovou představivost (44%) než u testů 

na představivost plošnou (65%). K obdobným výsledkům jsem dospěla 

i u manipulativních testů, kdy Soma kostka (7%) dopadla hůře než Tangram (36%). 

Z toho usuzuji, že pro žáky byly testy 3D představivosti obtížnější než 2D. Proto je 

korelace u prostorové představivosti vyšší. U plošné představivosti je korelace sice 

nižší, ale jedním z důvodů (pro srovnání s prostorovou) je vyšší počet dosahovaných 

bodů. Toto přikládám vyššímu rozptylu u 2D. 
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H3: Pohlaví nemá vliv na úroveň celkových výsledků v testu.  

 

Existuje vztah mezi pohlavím žáka a jeho celkovým výsledkem testu? Mojí 

hypotézou je, že pohlaví nemá vliv na úroveň výsledku testu. To potvrzuje signifikance 

u korelace, která přesáhla hodnotu 0,05, což říká, že vztah mezi pohlavím a výsledky 

v testech představivosti u žáků tohoto věku neexistuje. 

 

Pokud se zaměříme na počet správně zodpovězených otázek v jednotlivých 

testech, domnívám se, že výsledek u obou pohlaví bude podobný. Výsledky ukázaly, že 

děvčata dosáhla vyššího počtu správně vyřešených úloh než chlapci. 

 

 V testu na plošnou představivost (graf 29) dívky vyřešily o 98 správných 

odpovědí více než chlapci. Průměrně na jednu dívku připadá přibližně 13 správných 

odpovědí, což je při 19 úkolech dobrý výsledek. Na jednoho chlapce připadá 12.  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Graf 29 

 

V testu na prostorovou představivost (graf 30) byl počet správných odpovědí 

velmi vyrovnaný. Chlapci správně vyřešili 717 úloh, dívky o 10 více. Průměrně každý 

žák vyřešil skoro 6 úloh. Test obsahoval 13 úkolů. 
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Graf 30 

  

V plošném manipulativním testu (graf 31) dívky složily o 42 Tangramů více než 

chlapci. V testech na plošnou představivost měly dívky větší převahu správných 

odpovědí než u testů na prostorovou představivost. Pokud se podíváme na výsledky 

testů z 3D představivosti (graf 30) a (graf 32) je patrné, že počet správně 

zodpovězených otázek je velmi podobný. V obou testech mají chlapci o 10 odpovědí 

méně. 

    

     Graf 31             Graf 32 

Závěr z předchozích čtyř grafů: U dětí ve věku 10 – 12 let je schopnost 

představivosti velmi vyrovnaná. Dívky sice všechny testy vyřešily lépe než chlapci, 

ale jedná se o statisticky nevýznamný rozdíl a to díky signifikanci u korelací. Žáci mají 

ve škole hodně podobné podmínky ke vzdělání. Pohlaví v tomto věku nemá vliv 

na úroveň představivosti.  
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H4: Představivost ovlivňuje školní výsledky v matematice.  

 

  Analytickým šetřením jsem došla k závěru, že souvislost mezi známkou 

a výsledkem je podle předpokladů. Lépe hodnocení žáci dosáhli i vyšší úspěšnosti 

v testech. Nejvýraznější negativní souvislost ze všech dílčích testů vyšla pro test plošné 

představivosti (-0,549). Naopak nejmenší souvislost byla prokázána u Tangramu          

(-0,296) při vyhodnocení podle Kendalla, ale pro určení podle Spearmana se nejmenší 

závislost vyskytovala u Soma kostky (-0,349). Celkový počet bodů v korelaci se 

známkou z matematiky dosáhl silné negativní souvislosti (-0,588).  

 Představivost je jedním z klíčových činitelů matematiky. Což se tímto testem 

prokázalo, budeme-li hodnocení učitelů považovat za objektivní. Není důvod si myslet, 

že je tomu jinak.  
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H5: Existují rozdíly mezi výsledky 2D a 3D testů. 

 

Pokud se budeme zabývat obtížností samotných testů, jsou patrné tyto výsledky:  

 V samovyplňovacím testu zkoumajícím plošnou představivost žáci dosáhli 

těchto výsledků (graf 33). Z grafu je patrné, že celkem 6x zvolilo více než 200 dětí 

správnou odpověď (úloha: 1, 3a, 3b, 4a, 4b, 9a). Většina zbylých vyřešených úkolů se 

pohybuje od 100 – 200 správných odpovědí. Úkoly 2 a 8b byly pro žáky nejobtížnější, 

což ukazuje malý počet správných odpovědí. Průměrný počet správných odpovědí 

na jednu otázku vychází přibližně na 183.  

 

 

Graf 33 

 

 

V testu zkoumajícím prostorovou představivost výsledky žáků dopadly takto 

(graf 34). U dvou úkolů žáci přesáhli hranici 200 správných odpovědí. Většinou se 

úspěšnost jednotlivých úloh pohybuje mezi 50 – 100 správných odpovědí. Průměrný 

počet odpovědí na jednu otázku je přibližně 111. Tato skutečnost ukazuje na vyšší 

úspěšnost žáků v plošném testu. Což lze dokázat na průměrném výsledku, kdy 

ve 2D testu žáci dosahovali úspěšnosti 65% a ve 3D 44% z celkového počtu bodů 

daného testu. 
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Graf 34 

 

Pokud se zaměříme na otázku, zda je jednodušší práce s Tangramem či se Soma 

kostkou, dovolím si říci, že Tangram je pro žáky snadnější. Celkové výsledky nám 

na tuto otázku dávají jasnou odpověď. Jeden žák byl schopen průměrně složit 

3,64 variací Tangramu, avšak figur Soma kostek bylo sestaveno v průměru jen 0,576. 

To znamená, že téměř polovina žáků nezvládla 3D model vůbec. Což dokládají 

i výsledky. Počet žáků, kteří nesložili žádnou stavbu ze Soma kostky, je 138. Jednu 

stavbu, převážně krychli, dokázalo sestavit 84 žáků.  Dvě figury sestavilo 24 dětí. Čtyři 

žáci zvládli sestavit 3 stavby. Proto můžeme Tangram (tab. 3) označit za snadnější, 

kde pouze 9 žáků nesložilo žádný z obrazců.  

U manipulativních testů i u testů „papír tužka“ žáci dosahovali nižšího počtu 

bodů u 3D, proto mohu říci, že prostorová představivost je pro žáky komplikovanější. 

Jedním z důvodů může být to, že se orientace s přidáním další dimenze zhoršuje. 

počet žáků 
počet složených figur 

v Tangramu 
 9 0 
17 1 
37 2 
65 3 
41 4 
44 5 
19 6 
11 7 
5 8 
1 9 

Tab. 3 Výsledný počet sestavených figur 
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10.  ZÁVĚR 

 Cílem diplomové práce bylo porovnat úroveň představivosti na 1. stupni 

základních škol. V teoretické části jsem vymezila hlavní pojmy, týkající se této 

problematiky. Za pomoci odborné literatury jsem definovala prostorovou 

a geometrickou představivost, příčiny její nízké úrovně a možnosti jejího rozvoje. 

V úvodu teoretické části se okrajově zabývám inteligencí, která je s představivostí úzce 

spjata.  

 Na základě testování 250 dětí (126 dívek, 124 chlapců) jsem porovnávala úroveň 

2D a 3D představivosti, z nichž každá část byla rozdělena na dvě sféry (teoretickou – 

test; praktickou – manipulace s hlavolamy; 2D – Tangram, 3D – Soma kostka). 

Výsledky jednoznačně prokazují větší obtížnost pohybu ve 3D než ve 2D prostoru. Tuto 

skutečnost ukázaly testy teoretické i manipulativní. Věková kategorie testovaných dětí 

se pohybovala převážně mezi 10. – 12. rokem. U takto starých žáků je představivost 

poměrně vyrovnaná, avšak v celkovém hodnocení si vedly lépe dívky. Největší zjištěný 

rozdíl byl u testu plošné představivosti, kde dívky chlapce převyšovaly zhruba 

o 100 správných odpovědí.  

 Na základě korelační analýzy mohu vyvodit závěr, že představivost v rovině 

a v prostoru spolu souvisí. Závislost mezi těmito proměnnými se ukázala jako nejvyšší. 

Manipulativní testy, v tomto případě 2D – Tangram a 3D Soma kostka, souvisí s testy 

„papír tužka“. Prostorová představivost ovlivňuje školní výsledky v matematice, žáci 

s horší známkou měli nižší počet bodů v testech „papír tužka“ oproti těm, kteří měli 

známku lepší. V manipulativních testech neměla známka rozhodující charakter.  

Prostorová představivost a působení na její rozvoj je v posledních letech hodně 

diskutovaným tématem. Většina lidí si uvědomuje potřebu představivosti, ale jen 

málokdo se v tomto směru opravdu rozvíjí. Každý člověk má vrozené jisté dispozice, 

které ovlivňují jeho intelekt, avšak vhodným stimulačním prostředím a podněty se může 

výrazně zvýšit. Je důležité, abychom si uvědomili, že budoucnost další generace je 

v našich rukou. Učitelé by měli rozvíjet u žáků představivost a tím jim dát možnost 

zvyšovat svůj potenciál.  

Myslím, že je dobré zařazovat do hodin různé hry a práci s hlavolamy. Děti 

takové činnosti baví a mnohdy ani neví, že se tím něco učí.  
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Příloha č. 2: Pilotní test – Plošná představivost 
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Příloha č. 3: Pilotní test – Soma kostka 

 

     C 
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Příloha č. 4: Pilotní test – Tangram 
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Příloha č. 5: Pilotní test – list na zaznamenání odpovědí 

 

LIST NA ZAZNAMENÁNÍ ODPOV ĚDÍ 

 

Pohlaví: ………………… 

Věk/Třída: …………………………. 

 

U testů A a B piš k daným číslům výsledky (a, b, c, d, e), ke kterým si v průběhu 

řešení dospěl. 

 

Část A (prostorová představivost) 

1)             2)  3)  4)  5)  6) 

7)    8)  9)  10)  11) 

 

Část B (plošná představivost) 

1)             2)  3)  4)  5)  6) 

7)    8)  9)  10)  11)  12) 

 

 

 

U testů C a D piš k číslům, které označují jednotlivé figury hlavolamů, pouze 

ANO x NE, podle toho, zda jsi dokázal/a složit požadovaný obrazec 

 

Část C 

1)             2)  3)  4)  5)  6) 

7)    8)  9)  10)  11)  12) 

 

Část D 

1)             2)  3)  4)  5)  6) 

7)    8)  9)  10)  11)  12) 
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Příloha č. 6: Výzkumný test – Plošná představivost 
 
 

Dívka        x        Chlapec    Známka z M.............................. 

Třída................     Jméno......................................... 

Věk.................. 
 

TEST I (plošná představivost) 
 
1.) Která z částí přesně vyplní bílé místo? 
 

 
2.) Seřaď geometrické útvary podle toho, jakou zabírají plochu. (Od nejmenší po 
největší.) Zapiš čísla do tabulky.  
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3.) Rozdělení obrázků: Vyznač čarou, jak bys rozdělil/a obrázek (vlevo), aby vznikly 
tyto rozstříhané části (vpravo). 
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4.a) Najdi část, která byla vyříznutá z obrázku. 
 

  
 
4.b) Která část byla vyříznuta z obrázku? 
 

 
 
5.) Se kterým obrazcem (a,b,c,d,e) lze po spojení vytvořit obdélník? 
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6.) Která hvězda a-e odpovídá nabízenému originálu? 

 
 

 
 

 
7.) Kterou z částí a-e je potřeba použít k doplnění obrazce do obdélníku? 
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8.) Kolik je v těchto obrázcích trojúhelníků?   
a)       b) 

                          
 

a) 1 b) 4 c) 5 d) 6  e) 7     a) 7   b) 10       c) 11       d) 13 e) 15 
 
 
 
9.) Kolik je na těchto obrázcích čtverců? 
 
a)       b) 

                                                   
 

a) 1 b) 3 c) 4 d) 5 e) 6   a) 8 b) 9 c) 10 d) 11 e) 12 
 
 

10.) Do tohoto rámečku se pokus zakreslit co nejvíce těchto útvarů - . Poloha 
obrazců je libovolná. Podmínka je, že se obrazce nesmí dotýkat ani jednou stranou ani 
jedním vrcholem. 
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Příloha č. 7: Výzkumný test – Prostorová představivost 

 
 
TEST II (prostorová představivost) 
 
 
1.) V dolní řadě vidíš pět vrhů kostkou. Který z následujících vrhů nebyl hozen touto 
kostkou? 

 
 
2.) Na obrázku vidíš kvádr, který je složený ze čtyř různobarevných kostek. Každá 
barevná kostka je složena ze 4 krychliček. Dokážeš určit, jak vypadá bílá kostka? 
 

 
 

 
 
3.) Představ si, že tyto tělesa jsou razítka, přičemž každé má jiný obtisk. Dokážeš zjistit, 
který obtisk patří ke kterému tělesu? Číslo tělesa zapiš do kolečka u obtisku. 
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4.) Kostka putuje po dráze, avšak pouze jedna cesta je znázorněna správně. Dokážeš 
odhalit která to je? (Protější strany na kostce dávají dohromady součet 7.) 

 

 
5.)  Která z uvedených krychlí může vzniknout po slepení této sítě? 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
6.)  Který z obrázků (a-e) není sítí této krychle? (Protilehlé strany dávají součet 7.) 
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7.)  Po jedné straně zmačkaného papíru leze mravenec až na konec papíru. Kudy 
poleze? Vyber správnou cestu. 

 

 

a)              b)  
 
 

c)     d)  
 
 

e)   
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8.)  Ze které sítě nelze složit krychle? 

 
 

9.a)  Kolik je potřeba přidat krychliček abychom postavili stavbu, na níž ukazuje šipka? 

                           
 
a) 7  b) 10  c) 14  d) 15  e) 16 
  
9.b)  Kolik je potřeba přidat takovýchto kostek abychom dostali stavbu, na níž ukazuje 
šipka? 

   
 
a) 4   b) 5  c) 6  d) 12  e) 20  
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9.c)  Kolik kostiček musíme ubrat, aby vznikla stavba, na níž ukazuje šipka? 
 

       
 
 
a) 5  b) 6  c)7  d)8  e) 9 
 
 
9.d)  Kolik kostek musíme z první stavby odebrat, abychom získali stavbu druhou? 

           
 
a) 8  b) 9  c) 10  d) 11  e) 12 
 
 
10.)  Jaký pohled uvidíš, když se podíváš na tento obrázek z vrchu? 

 

 

                 

 b)     c) 

 

   

 

  

 

 

 

 

 

 

a) b) c) 

d) e) 
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Příloha č. 8: Výzkumný test – Tangram 
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Příloha č. 9: Výzkumný test – Soma kostka 
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Příloha č. 11: Další úlohy (nepoužité) 

 

Vybarvi vždy stejnou barvou tyče, které mají shodnou délku. 

 

 

 

Kolik lze spatřit v tomto obrázku různých vzorů?  
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Která z cest, vedoucí z T do S je nejdelší? 

 

 

 

 

Na který z obrazců bylo spotřebováno nejvíce x nejméně drátu? 

 

 

 

 

Na který z obrazců bylo spotřebováno nejvíce x nejméně drátu? 

 

 

 a       b            c       d           e 
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Která z uvedených částí byla vyříznutá z obrázku? 

    

 

 

 

Který z obrázků přesně vyplní „bílého psa“? 
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Který z tvarů a – e můžeme vidět na tomto tělese? 

 

 

             

 

 
 


