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ANOTACE 

Prostředí Rodokmen je jedním z mnoha matematických prostředí uvedených 

v učebnicích nakladatelství FRAUS, jeţ vychází z koncepce RVP pro ZV. Toto prostředí je 

nástrojem pro budování matematických schéma t v oblasti pojmŧ a vztahŧ mezi nimi 

a pro rozvoj logiky. 

V teoretické části diplomové práci začleňuji prostředí Rodokmen do koncepce RVP 

pro ZV, uvádím základní matematickou a genealogickou terminologii, vymezuji relace 

v mnoţinovém pojetí, klasifikuji příbuzenské svazky a zabývám se metodikou řešení úloh 

o věku. 

V praktické části pak formou experimentu zjišťuji, jak ţáci rozumí daným pojmŧm 

a v jakých souvislostech, jakým zpŧsobem terminologii aplikují na řešení relačních úloh 

a úloh o věku, kde do hry vstupují navíc matematické operace a práce s čísly.  

KLÍČOVÁ SLOVA 

 prostředí Rodokmen 

 nová matematická koncepce  

 nástroj na budování matematických schémat 

 pojmy 

 vztahy 

 relace 

 logika 

 úlohy o věku 

 schopnost přesného vyjadřování 

 Rámcový vzdělávací program pro základní vzděláván 



 

 

ANNOTATION 

The Rodokmen (Family tree) environment is one of the many envirnments listed in 

Fraus publishing house textbooks based on the RVP pro ZV (The Framework Educatinal 

Programme for Basic Education). The environment offers a tool for building of the 

mathematical schema of terms and their inter-realations as well as the development of the 

logical thought. 

In the theorethicl part of this Diploma thesis the relationship of the Rodokmen 

environment to the RVP pro ZV is being explained, basic mathematical and geneaologic 

terminology is stated. In this part of the thesis I also explain the relations in the set cocncept, 

clasify the family relationships and adress the methodology of the age example solving.  

In the practical part of the thesis I – by the way of experiment – determine how and in 

what context students understand the stated mathematical terms, the way they apply the 

understanding in order to solv the relation and age exams or problems, where the numeric 

operations take place.  

KEY WORDS 

 The Family-tree environment 

 new mathematic concept 

 mathematic scheme building tool 

 terms 

 relations 

 relation 

 logic 

 age examples, age problems 

 ability of exact expression RVP for ZV (The Framework Educatinal Programme 
for Basic Education) 
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ÚVOD 

Rodokmen. Ač nezní právě matematicky, přesto je jakoţto jedno z mnoha podnětných 

matematických prostředí uveden v učebnicích nakladatelství FRAUS a zařazen do koncepce 

výuky na první stupeň základních škol.  

Jak sám název napovídá, jedná se obsahem o strukturu rodiny a o vazby a vztahy 

mezi rodinnými příslušníky. Neméně dŧleţitou roli zde také hraje věk členŧ rodiny  

a obecné principy vývoje, ţivota a samotného bytí. 

Vychází ze zkušeností ţákŧ a jim známého prostředí, na jehoţ základě si ţáci mohou 

utvářet obecnější poznatky, které mohou vyuţít i mimo školu. Didaktické zpracování vychází 

z didaktických zásad (od známého k neznámému, od snadnějšího k obtíţnějšímu atp.) 

a odpovídá duchu vzdělávání orientovaného na budování schémat. 

Pro svou diplomovou práci jsem si toto prostředí vybrala z několika dŧvodŧ: 

1. Toto téma je nové, neotřelé a pro někoho dokonce (především tam, 

kde se s učebnicemi z nakladatelství FRAUS nesetkali) zcela neznámé.  

2. Nabízí prostor k rozvoji logického myšlení, umoţňuje budovat si 

matematická schémata v oblasti pojmŧ a vztahŧ mezi nimi.  

3. Umoţňuje hlubší prozkoumání a případné nalezení souvislostí s dalšími 

oblastmi matematickými (např. kombinatorika) i nematematickými 

(např. sociologie). 

4. Je blízké ţákŧm a tedy velmi motivační a zajímavé. Lze se opřít o jejich 

zkušenosti, porovnat je se zkušenostmi ostatních ţákŧ a postupně 

vytvářet schémata v obecné rovině.  

Na základě těchto faktŧ jsem si stanovila cíle své diplomové práce : 

Hlavní cíl:  

Prozkoumat matematické prostředí Rodokmen1 rozpracované v učebnicích matematiky 

pro první stupeň ZŠ (Hejný, 2008, 2009, 2010) a přiblíţit je konkrétní skupině ţákŧ 1. – 5. 

ročníku ZŠ2 pomocí vztahových úloh a úloh o věku v rámci modelové rodiny vytvořené 

pro účely diplomové práce. 

 

Dílčí cíle: 

1. Prozkoumat matematickou podstatu prostředí Rodokmen. 

2. Prozkoumat oblasti (témata), které se váţí k prostředí Rodokmen.  

                                                 
1
 Viz kompletní sada učebnic, pracovních sešitŧ, příruček pro učitele a doprovodných materiálŧ v nakladatelství 

FRAUS. 
2
 Skupina b líţe charakterizována v praktické části, v kapitole 0. 2. 2 Charakteristika experimentální skupiny.  
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3. Připravit a realizovat experiment a metodou komparativní a atomární analýzy 

diagnostikovat jevy, které se týkají toho, jak prostředí vnímají ţáci na prvním stupni, 

jejich matematického chování (postupy, strategie, motivace, pouţití matematických 

operací) a komunikace (kladení otázek, aktivní naslouchání, uţívání patřičné 

terminologie). 

Cíle jsou stanoveny. K jejich naplnění bych ráda dospěla dvěma cestami. Pro dílčí cíle 

1. a 2. volím cestu studia odborné literatury, řešení úloh a jejich sestavování a pro dílčí 

cíl 3. volím cestu praktickou, a sice experiment. 

Teoretická část zahrnuje (1) bliţší seznámení s prostředím Rodokmen (pŧvod, obsah, 

cíle, smysl, úskalí) a jeho zařazení do Rámcového vzdělávacího programu (výstupy, 

kompetence, prŧřezová témata). Dále je zaměřena (2) na uţívanou terminologii a význam 

jednotlivých slov či slovních spojení, na relace mezi těmito „významy termínŧ― 

a na problematiku úloh o věku. Jisté pasáţe z těchto tří oblastí jsou experimentálně 

zpracovány v praktické části diplomové práce (viz níţe). Jako poslední (3) uvádím příklady 

dalších matematických (i nematematických) oblastí, které se k prostředí Rodokmen vztahují 

(kombinatorika, genealogie). 

V praktické části diplomové práce naváţi na druhý díl teoretické části (2), který 

pomocí práce s experimentální skupinou rozvedu a hlouběji prozkoumám. Pokusím se zjistit, 

(a) jak ţáci rozumí jednotlivým termínŧm z rodinného prostředí, (b) zda rozpoznají jednotlivé 

„rodinné relace― a správně je popíší, (c) jaké mají zkušenosti s úlohami o věku. Zaměřím se 

na pozorování toho, zda a jakým zpŧsobem se ţáci dopracují k řešení úloh a jak dokáţí 

přemýšlet všeobecně o ţivotě a tyto představy uplatňovat ve školním i mimoškolním 

prostředí. Za materiál mi poslouţí jak úlohy z odborných publikací, z učebnic matematiky 

pro první stupeň ZŠ (Hejný, 2008, 2009, 2010) a další literatury uvedené v kapitole Literatura 

a informační zdroje, tak také úlohy, které jsem pro účel diplomové práce sama vytvořila. 

Experimentální skupinou jsou ţáci z krouţku Dramatická výchova (smíšená skupina, ţáci 1. – 

5. ročníku), které jiţ druhým rokem učím, které znám a mohu tak ve svém výzkumu vyuţít 

fakta z jejich rodinných prostředí.  

Nutno ještě podotknout, ţe jednotlivé oblasti praktické části (a – c) se budou prolínat 

s jim tematicky odpovídajícími oblastmi v části teoretické (2). 

Úlohy uvedené v diplomové práci jsou vytvářeny pro účely demonstrace daného 

problému. U úloh získaných z odborných publikací či učebnic je vţdy uveden zdroj.  

Nyní bych se jiţ pustila do samotné hlavní části práce. 
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PROFIL PROSTŘEDÍ 

RODOKMENU 

V této kapitole, teoretické části diplomové práce, jsou uvedeny základní informace 

o matematickém prostředí Rodokmen, jakoţto o nové učební koncepci. Podíváme se, kde se 

s touto koncepcí, se samotným prostředím nebo s jednotlivými typy úloh v současné době 

mŧţeme setkat. A také si ukáţeme, co je obsahem prostředí a začleníme Rodokmen 

do koncepce Rámcového vzdělávacího programu. 

1.  NOVÉ MATEMATICKÉ PROSTŘEDÍ 

Rodokmen je jedno z mnoha matematických prostředí, která se vyskytují v nové 

řadě učebnic matematiky, pracovních sešitŧ, příruček pro učitele a doprovodných materiálŧ 

pro první stupeň základních škol při nakladatelství FRAUS.  

Tým zkušených odborníkŧ3 vytvořil novou koncepci pro 1. – 5. ročník ZŠ, která je 

zaloţena na budování matematických schémat, přičemţ se zaměřoval na didaktiku 

matematiky a je jí metodiku vyučování v souladu s  nejnovějšími světovými trendy. Podle 

slov Mgr. J. Tomšíkové, redaktorky učebnic matematiky pro 1. stupeň ZŠ, tato koncepce 

„přispívá k rozvíjení matematického myšlení, intelektuálních a komunikačních schopností 

a dovedností, tvořivosti (kreativity), ba dokonce i sociálního chování ţáků. Tímto výrazně 

přesahuje rámec matematiky, přispívá k naplnění cílů a průřezových témat RVP.“ 4 

Jde tedy o koncepci, která je zaměřena na budování matematických schémat. 

Nástrojem budování schémat je práce v matematických prostředích (kontextech). Tato 

prostředí dávají moţnost učiteli vést ţáky konstruktivistickým zpŧsobem. Jednotlivá 

matematická prostředí se mohou prostřednictvím úloh a matematických operací v těchto 

úlohách prostupovat, aţ mŧţe dojít k samotnému prostoupení jednoho matematického 

schématu do matematického schématu jiného. Koncepce matematického obsahu učebnice 

vychází z teorie poznávacího procesu, jeţ se nazývá teorie generického modelu5. 

                                                 
3
 Autoři série učebnic matematiky pro 1. st. ZŠ jsou: Milan Hejný, Darina Jirotková, Jana Slezáková-

Kratochvílová a Jitka Michnová. Od 4. ročníku se ke spolupráci připojila Eva Bomerová. První tři autoři pŧsobí 

na PedF UK v Praze a jiţ něko lik let spolupracují p ři výzkumu matematického vzdělávání ţákŧ 1. stupně ZŠ. 

Vytvořili a  uvedli do praxe novou koncepci vysokoškolské přípravy matematiky budoucích učitelŧ 1. st. ZŠ. 

Jitka Michnová pŧsobí jako učitelka ZŠ a nové učebnice pilotuje. Také se věnuje prakt ické výuce studentŧ 

učitelství pro 1. st. ZŠ a odborným konzultacím. (pozn. autorky) 
4
 Příručka pro učitele 2, str. 8 

5
 Tato teorie poznávacího procesu je autory učebnice matematiky FRAUS stručně charakterizována v  Příručce 

pro učitele 3, str. 9; dále v literatuře Jirotková D.: Cesty ke zkvalitňování výuky geometrie, str. 18 – 22; 

nebo Hejný, Stehlíková: Číselné představy dětí, str. 27 – 28. 
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Rodokmen je tedy nové sémantické prostředí, které 

 vychází ze zkušeností ţákŧ; pokud některá zkušenost chybí, je dodávána 

simulací modelové rodiny 

 je v učebnici zpracované zpŧsobem systematicky zvyšující se náročnosti úloh 

(strukturalizace poznatkŧ) 

 se propojuje s dalšími matematickými prostředími (např. sova, algebrogramy, 

neposedové) 

 lze popsat matematickým jazykem (v našem případě mnoţinovým) 

 umoţňuje učiteli konstruktivistický zpŧsob výuky 

 ve své koncepci vychází z teorie generického modelu  

 se váţe na konkrétní časovou závislost (tady a teď; prostředí „se vyvíjí―, 

„roste― a „stárne― paralelně s ţáky) 

 vytváří mezipředmětové vazby  

Přímo v příručce pro učitele pro 2. ročník ZŠ6  je obsah prostředí charakterizován 

heslovitě, v rámci stručného přehledu takto:  

 Rodokmen  = relace a jejich skládání, propojené s úlohami o věku  

   = schopnost přesného vyjadřování 

V prŧběhu mého studia na PedF jsem měla moţnost setkat se se s autory série učebnic 

a pod jejich vedením se připravovat jak teoreticky, tak prakticky na profesní ţivot. Jejich 

metodami jsem tak velmi ovlivněna. A to je další z dŧvodŧ, proč jsem si vybrala za téma své 

diplomové práce právě jedno jimi zformulované prostředí, se kterým nás v rámci našeho 

studia primární matematiky seznamovali, prostředí Rodokmen. 

1. 1 NOVÁ KONCEPCE 

Učební prostředí Rodokmen vychází z poţadavkŧ a výstupŧ RVP pro ZV.  Mimo to 

vychází ze zkušeností ţákŧ a klade dŧraz na spolupráci a jednotu školy a rodiny (myšleno 

v pedagogickém a výchovném pŧsobení na ţáka, zapojení rodiny do školního ţivota). Jde  

o specifické matematické prostředí, které je provázané s vlastními ţivotními zkušenostmi 

ţákŧ i učitelŧ. Ţáci vědí, kdo je „máma― a co znamená pro ně samotné, pro jejich 

sourozence, pro jejich otce. Vědí, kolik jim je let, ţe kaţdý rok jsou o rok starší, ţe kaţdý 

v jejich rodině má svou tzv. sociální roli, ţe mezi jednotlivými rodinnými příslušníky existují 

patřičné vztahy. A, i kdyţ tato fakta neumí zcela pojmenovat, přesto je vnímají velmi 

intenzivně. 

Jak píše redaktorka7 učebnic FRAUSe Mgr. J. Tomšíková: kontexty mezi ţivotními 

zkušenostmi a FRAUSovskou matematikou „nejsou nahodilé. Jsou výsledkem důmyslně 

                                                 
6
 Příručka pro učitele 2, str. 12 

7
 Příručka pro učitele 2, str. 8 
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propracované autorské koncepce matematického vzdělávání. Některé budou prolínat učivem 

aţ do 5. ročníku, jiné se stanou součástí kontextů abstraktnějších.“ Tak jako matematické 

prostředí Rodokmen, ve kterém se od vlastních zkušeností se svou rodinou přes vytvoření 

rodiny modelové ţáci propracují k obecnějším poznatkŧm a abstraktnímu vnímání pojmŧ, 

prvkŧ, výrokŧ, relací a aritmetických operací v prostředí matematiky.  

O vhodnosti a smysluplnosti nové koncepce pro ţáky 1. – 4. ročníku ZŠ přesvědčila 

soustavnou pilotáţí J. Michnová, která k tomuto uvedla, cituji8: „Děti si budují své 

matematické poznání na základě matematických schémat, která si osvojují díky zajímavým 

úlohám v různých prostředích.“ A jedním z těchto prostředí je právě Rodokmen.  

1. 2 RODOKMEN V PRAXI 

S výukou prostředí Rodokmen podle FRAUSe nebo alespoň se seznámením ţákŧ 

s jednotlivými typovými úlohami jsem se v rámci praxe osobně setkala ve druhém a třetím 

ročníku na ZŠ u svatého Štěpána v Praze 2, ve třetím ročníku ZŠ Bílá na Praze 6 a na ZŠ Ing. 

M. Plesingera-Boţinova v Neratovicích, ve třídě J. Michnové. Dále potom na krouţku 

matematiky, který vyučovaly studentky oboru 1. stupně ZŠ na ZŠ Jindřišské a ZŠ na Uhelném 

trhu pod vedením D. Jirotkové a J. Michnové. 

Zajímalo mě, zda se úlohy o věku nebo úlohy relační vyskytují i v jiných učebnicích 

a pracovních sešitech určených pro výuku ţákŧ na I. stupni ZŠ. Zavítala jsem do domu knih 

Luxor na Václavském náměstí. V oddělení „vše pro školy― jsem se zaměřila na učebnice  

matematiky, pracovní sešity, metodické příručky a doplňkovou literaturu – vše pro 3. ročník 

ZŠ. Tento ročník jsem vybrala cíleně – podle FRAUSe se prostředí Rodokmen, jakoţto 

systematické učení o vztazích (relacích) a úlohách o věku, rozvíjí právě ve 3. ročníku9. 

Z nabízených nakladatelství jsem prostudovala tyto: SPN, Prodos, Nová škola, ALTER, 

Prometheus a Studio 1+1. 

V učebnicích nakladatelství Nová škola a Prodos jsem nenašla ţádné úlohy typově 

podobné úlohám o věku či relacím aplikovaných na rodinné příslušníky. V literatuře vydané 

dalšími z uvedených nakladatelství se místy skutečně vyskytovaly úlohy o věku. Nebyly 

zařazeny systematicky, ale v rámci konkrétních výukových celkŧ (např. sčítání přes desítku, 

písemné odčítání) 10. 

Zde uvádím přehled o mnoţství úloh v daných nakladatelstvích.  

 ALTER: 

 jednodílná učebnice, str. 10 (s grafickým záznamem časového posunu 

rokŧ) a str. 48. 

 pracovní sešit 1: str. 18 (nastíněný postup výpočtu) 

                                                 
8
 Příručka pro učitele 2, str. 9 

9
 Prostředí je zavedeno ve třetím díle soustavy učebnic pro 2. ročník ZŠ v podobě základního schématu rodiny 

Klosových a několika orientačních otázek zaměřených na terminologii a vztahy mezi p říslušníky rodiny.  

(poznámka autorky) 
10

 Jednotlivé úlohy jsou uvedeny v  příloze v kap itole 4. Zásobník ú loh. 
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 Prometheus:  

 Svět čísel a tvarŧ, učebnice: str. 5 a 25 

 sbírka úloh: str. 84 a 86 

 SPN:  

 Procvičujeme si geometrii a slovní úlohy: kpt. Narozeniny, str. 30  

 Sbírka úloh z matematiky pro 2. a 3. ročník ZŠ, kpt. Kvantifikovaný 

vztah, změna: str. 74 (přechod přes desítku), str. 78 (počítání do 100), 

str. 90 a 91 (práce s informací) 

 Studio 1+1:  

 kpt. Násobení a dělení, str. 10 

Tyto informace o výskytu úloh z prostředí rodiny (relace, úlohy o věku) v učebnicích 

a pracovních sešitech pro 3. ročník ZŠ, jeţ jsem měla moţnost prostudovat, shrnuji 

a přehledně znázorňuji také v tabulce a v grafu: 

Tabulka 1 

nakladatelství 
učebnice  

počet11/výskyt12 

pracovní sešit 

počet/výskyt 

počet úloh  

o věku13 

počet úloh  

s relacemi 

ALTER 4/1 3/1 4 Ø 

FRAUS 1/1 2/2 15 14 

Nová škola 1/ - 4/ - Ø Ø 

Prodos 3/ - 3/ - Ø Ø 

Prometheus 1/1 2/1 3 1 

SPN 1/ - 3/2 6 2 

Studio 1+1 3/ - 1/1 2 Ø 

Graf 1 

0
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16

úlohy o věku

úlohy s relacemi

 

                                                 
11

 Počet učebnic, které jsem v konkrétním vydavatelství prostudovala. (poznámka autorky) 
12

 V kolika učebnicích z daného počtu se úlohy o věku vyskytly. 
13

 Celkový výskyt tohoto typu úloh v  literatuře daného nakladatelství. 
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Z tabulky a grafu mŧţeme vyčíst, ţe v učebnicích a sešitech pro 3. ročník ZŠ 

z nakladatelství FRAUS se vyskytuje největší mnoţství úloh o věku i úloh s relacemi, přičemţ 

úloh o věku je o jednu více neţ úloh s relacemi. Úlohy o věku se v učebnicích a sešitech 

uvedených nakladatelství vyskytují více neţ úlohy s relacemi.  

Proč není úlohám o věku a úlohám s relacemi věnována větší pozornost? Přijdou snad 

autorŧm matematických učebnic a sešitŧ málo „matematické―? Nebo tematicky nevhodné, 

ač jde o úlohy „ze ţivota―? Tyto otázky mohou být námětem k diskusi nebo podnětem 

k hlubšímu bádání. 

Z další literatury, do níţ jsem nahlédla a která obsahovala úlohy o věku nebo úlohy 

vztahové, mohu zmínit tyto publikace14: 

 Loukota, Jiří. Veselá matematika; obsahuje úlohy i s postupem řešení 

Kapitoly: 1. 2 Jak jsou staří?; 1. 1. Kolik je…? g); 1. 19 Velmi starý, 

ale chytrý muţ; 1. 25 Dědické podíly; 2. 2 Kdy se kdo narodil;  

6. 17 Velká rodina? 

 MENSA, IQ TRÉNINK PRO DĚTI. str. 65 – hlavolam 8; obsahuje řešení úloh 

 Pavelka, Roman, Hlavolam ti hlavu nepoláme; str. 17, 18 a 84 

V těchto publikacích jsou úlohy předkládány jako „matematické hříčky―, „zajímavé 

úlohy― nebo „hlavolamy―. Nejsou brány za školní látku nebo úlohy, se kterými se mŧţeme 

ve škole setkat. Samozřejmě je to tím, ţe se opravdu do nedávné doby ţáci s podobnými 

úlohami při vyučování nesetkávali, nevyčetli je z ţádné školní učebnice nebo pracovního 

sešitu. A kdyţ ano, tak pouze právě ve formě hlavolamu nebo zajímavé úlohy „navíc―.  

2.  CO JE OBSAHEM PROSTŘEDÍ 

Rodokmen obsahuje jak oblast matematickou (vztahy, relace, matematické operace, 

pojmy, logické uvaţování, operování s více faktory zároveň), tak nematematickou, 

uplatňující se v jiných odvětví školního kurikula (např. jazykové a komunikační) i oblast 

mimo školní prostředí – v osobním ţivotě (např. sociální cítění). V této kapitole 

charakterizuji prostředí Rodokmen z hlediska jeho matematického obsahu. Jedná se 

především o úlohy a potíţe, které mohou nastat při jejich tvorbě, zadávání, pochopení 

a výpočtu. 

Úlohy pouţité v diplomové práci jsem volila tak, aby demonstrovaly právě konkrétní 

problém. Většinu úloh jsem sama vytvářela. U úloh, které jsem vybrala z publikací a učebnic, 

je vţdy uveden daný zdroj.  

                                                 
14

 Jednotlivé úlohy jsou přiloţeny v příloze, v kapitole 4. Zásobník úloh.  
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Náplní prostředí Rodokmen jsou dvě hlavní oblasti, řekněme dva typy úloh: 

(1) vztahové, relační, kde se operuje s pojmy a vztahy mezi nimi15 a (2) aritmetické 

a neb úlohy o věku. Pojďme si oba typy blíţe charakterizovat.  

2. 1 VZTAHOVÉ (RELAČNÍ) ÚLOHY 

Učivo o relacích není v současné době zařazeno v učebním plánu Pedagogické fakulty 

Univerzity Karlovy v Praze v oboru Učitelství pro 1. st. ZŠ, který studuji. Jak s relacemi, 

tak ani s učivem o mnoţinách, které s relacemi úzce souvisí, jsem se během svého ţivota 

v učebním procesu nesetkala. Proto jsem si musela problematiku mnoţinového pojetí relací 

sama dostudovat a při své práci se tak odkazovat na odbornou literaturu. Jakési intuitivní 

představy o tvoření relací jsem měla, ale přesná vymezení a nezbytnou terminologii jsem 

pro potřeby práce nastudovala.  

Jak jsem uvedla v předešlém odstavci, zvolila jsem pro svou práci mnoţinové pojetí 

relací16. Znamená to, ţe relace, kterými se budu dále zabývat, budou vţdy definované 

na konkrétní mnoţině17. Přičemţ relace budou popsány vztahy mezi rodinnými příslušníky 

(bratr – sestra, syn – matka, atp.) a konkrétní mnoţinou bude jistá rodina, přičemţ bude jasné, 

které osoby do ní patří.  

Mnoţina je dána buď výčtem prvkŧ, takto M = {A, B, C}, coţ čteme „do mnoţiny 

M patří prvky A, B a C“, nebo charakteristickou vlastností, např. M = {x  Á; x je osoba 

muţského pohlaví nesoucí příjmení Ámos}, kde Á je mnoţina navzájem příbuzných lidí, kteří 

nesou jméno Ámos. Takový zápis čteme „mnoţina M je tvořena všemi prvky, které jsou 

muţského pohlaví a nesou jméno Ámos.“ 

Relaci „býti otcem― zapisujeme takto: Ot = {[x, y]  O × O „x je otcem y‖} a čteme 

„Relace „býti otcem― je mnoţina všech uspořádaných dvojic [x, y] z kartézského součinu, 

kde O je mnoţina všech lidí uvedených v úloze 4 (Ú4 ). Do relace „býti otcem― patří [Pavel, 

Petr] a [Luboš, Pavel], tedy Ot = {[Pavel, Petr], [Luboš, Pavel]}. Kartézský součin O × O 

tvoří všechny uspořádané dvojice z prvkŧ Petr, Pavel, Luboš patřících do mnoţiny O, tedy O 

= {Petr, Pavel, Luboš}; O × O = {[Petr, Pavel], [Petr, Luboš], [Petr, Petr], [Pavel, Petr], 

[Pavel, Luboš], [Pavel, Pavel], [Luboš, Pavel, [Luboš, Petr], [Luboš, Luboš]}. 

Vztah mezi dvěma prvky se v matematice nazývá binární relace. A protoţe se 

v prostředí Rodokmen většinou zabýváme vztahem mezi dvěma osobami („x je otcem y―; „x 

je mladší neţ y―, „aţ bude x pět let, bude y patnáct― atp.) a jde tedy ve většině případŧ 

o binární relaci, zjednodušíme si pro účely této práce její název z binární relace na relace. 

S pojmem relace jsme si také museli nazvat mnoţinu, uspořádanou dvojici a kartézský 

součin. S tímto také souvisí pojem výroková forma, jeţ je charakteristickou vlastností 

                                                 
15

 Tato problematika demonstruje nový názor na obsah matematiky, o jehoţ vývoji se zmiňuje J . Šedivý [1969, 

str. 16]: „podstatou matematiky je studium vztahů mezi objekty a  operací s nimi prováděných“. 
16

 Existuje také jiné pojet í relací, tzv. předpis , kdy nejde o vztahy mezi dvěma prvky, ale o „přiřazování― 

jednoho prvku ke druhému aneb jakým zpŧsobem se x přiřadí k y. Touto problematikou se zabývá literatura 

vydaná před rokem 1960.  (pozn. autorky) 
17

 Toto vymezení určí učitel nebo se na daných kritériích mŧţe dohodnout společně s ţáky – to záleţí na podobě 

úlohy, problému, který bude k řešení. 
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mnoţiny (např. „x je bratrem y―). Zkoumáme-li, které prvky do mnoţiny patří a které ne, tedy 

pro jaké prvky se z výrokové formy stane pravdivý výrok, pak pracujeme s výrokem. 

Výrok (V) je takové tvrzení, o kterém má smysl uvaţovat, je-li pravdivé nebo ne. 

O tvrzení „tato taška je hezká― nemá smysl uvaţovat, neboť krása je pojem subjektivní – 

někomu připadá taška hezká, jinému se nelíbí. O výroku „tato taška je bílá― má smysl 

uvaţovat: je pravdivý, je- li taška celá bílá; pravdivý není, pokud je taška v jiné barvě či pouze 

z části bílá18). O tvrzení „Marty otec se jmenuje Tomáš― má smysl uvaţovat známe-li rodinu 

Marty a budeme tak moci rozhodnout, zda jde o výrok pravdivý nebo nepravdivý. Výrok 

„Luboš je otec Pavla―, který se váţe k Ú1, je pravdivý, ale výrok „Petr je syn Luboše― je 

nepravdivý, protoţe Petr je Lubošŧv vnuk. Výroky pouţíváme jak v matematice, tak při běţné 

komunikaci mezi lidmi. To, zda jsou pravdivé či ne, mŧţeme posoudit pouze na základě 

informací, které výrok doplňují (vycházíme z kontextu k danému výroku).  

Výroková forma je také tvrzení, ale takové, ve kterém se vyskytuje jedna nebo více 

neznámých. Dosazením prvku za tuto neznámou získáme výrok. Pokud dosadíme „správné― 

prvky, získáme výrok pravdivý. Pokud nesprávné prvky, bude se jednat o výrok nepravdivý. 

Je to taková „formička―, kterou lze naplnit – pokud ji naplníme správnými ingrediencemi, dílo 

se podaří, pokud nesprávnými, nepodaří se. Výrokovou formou je např. „x je prvkem mnoţiny 

M― (x  M), „y je modrooký muţ―, „s hoří―, „a > b― atp. Dosazením za neznámé získáme 

výrok: „3 je prvkem mnoţiny reálných čísel―, „Jan je modrooký muţ―, „dřevo hoří―, „9 > 2―,  

Mnoţina „správných― prvkŧ tvoří obor pravdivosti P f. Obor pravdivosti je 

podmnoţinou definičního oboru. Definiční obor Df je konkrétní mnoţina, jeţ zahrnuje 

pravdivé výroky, ale také výroky nepravdivé, které tvoří doplněk Df definičního oboru 

(viz obrázek č. 1) 

 Obrázek 1 

   

Pojďme si tuto problematiku ilustrovat v následující úloze.  

úloha 1 

V jedné domácnosti spolu žijí Luboš, jeho syn Pavel a Pavlův syn 

Petr. Které osoby žijí se svým otcem? 

Výrok „Petr ţije s otcem― je pravdivý, neboť jeho otec se jmenuje Pavel a z úlohy víme, 

ţe s ním ţije v jedné domácnosti. Výrok „Pavel ţije se svým otcem― je výrok pravdivý, neboť Pavlŧv 

                                                 
18

 Výrok „tato taška je bílá― nemŧţe být pravdivý, pokud taška není celá bílá. Výrok „tato taška je i bílá― či „tato 

taška obsahuje bílou― by v případě, kdyby na tašce byl třeba jen b ílý pruh nebo bílá tečka, p ravdivý  byl. 
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otec se jmenuje Luboš a také s ním ţije v jedné domácnosti.  Výrok „Luboš ţije se svým otcem― je 

ale nepravdivý, protoţe tuto domácnost sdílí pouze tři osoby a Lubošŧv otec jeden z nich není.  

Z matematického hlediska mŧţeme napsat, ţe je daná mnoţina T tří prvkŧ L, Pa, Pe 

a výroková forma „x ţije se svým otcem―. O mnoţině T budeme uvaţovat jako o definičním oboru 

výrokové formy „x ţije se svým otcem― a z ní budeme vybírat prvky, které po dosazení do výrokové 

formy dají pravdivý výrok – budeme tedy hledat obor pravdivosti této výrokové formy.  

Podrobnější výklad a vymezení pojmŧ mnoţina, výrok, výroková forma, relace 

a binární relace je uveden v kapitole Experiment: rodina Ámosových 2. 1 Vymezení pojmŧ 

v oblasti matematické, společně s konkrétními demonstrujícími příklady. Z vymezení 

uvedených v této kapitole jsem vycházela pro výše uvedená tvrzení, jsou pro mne závazná 

a hodlám se jimi v dalším zpracovávání své práce řídit.  

2. 2 ÚLOHY O VĚKU 

Vztahují se k věku jednotlivých osob nebo rodinných příslušníkŧ v rámci jedné 

konkrétní rodiny (fiktivní či reálné) a k početním operacím (sčítání, odčítání, násobení, 

dělení), binárním relacím (např. porovnávání) hodnot (rokŧ, let). Dále zahrnují hledání 

faktŧ o čase (minulost, současnost a budoucnost), ke kterým je nutné přihlédnout a na jejichţ 

prostupování jsou mnohdy úlohy o věku postaveny. V neposlední řadě je nutné vzít zřetel 

k jistým faktŧm vycházejícím z logického uvaţování, jeţ jsou opřena o ţivotní zkušenosti, 

přírodní zákonitosti a kulturní a sociální normy. Je tím myšleno:  

 všichni stárneme stejně bez ohledu na to, kdy se narodíme;  

 narodí- li se někdo ve stejný rok jako já, nutně to neznamená, ţe je stejně starý 

– hraje zde úlohu ještě měsíc/den/hodina; 

 v časové posloupnosti platí: minulost  přítomnost  budoucnost 

Těmito fakty se ve své práci řídím, ať se jedná o vyhledávání, vymýšlení, formulaci 

úloh o věku, nebo o realizaci praktické části diplomové práce. Na ukázku uvádím úlohu 

o věku, kterou ţákŧm předkládám v praktické části, v kapitole 3. 3. 1 Nástroj experimentu. 

Povšimněme si především problematiky výroku „být stejně starý―.  

úloha 2 

Petr se narodil 8. 5. 2001. David 3. 5. 2002.  

Je možné, aby jim oběma bylo stejně let?  

Jak dlouho budou stejně staří? 

Budeme-li se řídit výše uvedenými fakty, víme, ţe oba chlapci stárnou stejným zpŧsobem 

(kaţdý den ve stejnou hodinu, minutu, vteřinu, kdy se narodili, je kaţdý z nich o den starší). David se 

sice narodil ve stejný měsíc jako Petr, ale ne ve stejný den, ani rok, proto nemohou být nikdy stejně 

staří. Ale! Existuje období, kdy oba hoši budou staří stejný počet rokŧ. Pojďme se na tuto skutečnost 

podrobněji podívat.  
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Petr se narodil 8. 5. 2001. Čas plynul. Uběhnul uţ skoro rok. Bylo 3. 5. 2002 a Petrovi 

scházelo 5 dní do svých prvních narozenin. Právě 3. 5. 2002 se narodil David. Společně pak proţili 

jeden den – bylo 4. května, Petr se blíţil ke svým prvním narozeninám, David proţil svŧj první den 

ţivota, ale oběma nebyl ještě ani rok. Uplynul druhý den, třetí, čtvrtý a pátý. Bylo právě 8. května 

a Petr ten den slavil své první narozeniny. Od této chvíle jiţ nejsou oba hoši staří stejný počet rokŧ. 

Bude tomu tak zase aţ do 3. května 2003, kdy David bude slavit své první narozeniny a oba hoši 

tak budou moci říci, ţe je jim jeden rok.  

Na časové ose (obrázek 2 – dále jen O2) mŧţeme vidět, ţe Petrovi kaţdý jeho rok ţivota 

končí 8. dne v měsíci, zatím co Davidovi 3. den v témţe měsíci ten samý rok začíná. Stejný počet let 

tedy mají od 3. do 8. dne v měsíci, coţ je 5 dnŧ. 

Obrázek 2 

 

Mŧţeme za těchto okolností říci, ţe jsou hoši po období 3. – 8. května „stejně staří―? Já se 

přikláním k odpovědi „ANO―, neboť motivuje ţáky k hledání dŧkazŧ o pravdivosti mého tvrzení 

nebo případné snahy o jeho vyvrácení. Dále také soudím, ţe záleţí na domluvě osob řešících tento 

problém, jimi vymezené terminologii a stanovených pravidlech. 

Znázorníme-li věk hochŧ prostřednictvím grafu, bude připomínat funkci celá část čísla x 

(viz graf 2, dále jen G2), kdy je zaznamenáno stáří jedincŧ v celých rocích. 

Graf 2 

 

Petrovi byl 8. 5. 2002 jeden rok. A takto starý byl do té doby, neţ měl opět narozeniny 

a dovršil dvou let. Dne 3. 5. 2002 se narodil David. Davidovi bylo nula let aţ do svých prvních 

narozenin. Bereme tedy v úvahu věk osoby jako celek (celý rok jsem starý patnáct let) a na drobnější 

časové údaje (měsíc, týden, den, hodina, vteřina) nebereme zřetel, neboť je připisujeme hodnotě 

celého roku. 
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Ukázali jsme si, jak se na řešení úlohy podepisují reálné skutečnosti a naše ţivotní 

zkušenosti s časem a „bytím―. Také jsme si ukázali, ţe je dŧleţité domluvit si pravidla, 

ze kterých potom budeme při řešení úlohy vycházet. Nyní je na místě představit si typickou 

úlohu o věku, kde hrají hlavní roli osoby, věk těchto osob a čas. 

úloha 319 

Když bude Bedřichovi tolik let, co je Adamovi dnes, bude mít Adam 

19 let. Když bylo Adamovi tolik let, kolik má Bedřich dnes, byli 

Bedřichovi 4 roky. Kolik let je dnes Adamovi a kolik Bedřichovi? 

První krok je ujasnit si, co máme zjistit – kolik let je Adamovi a kolik Bedřichovi. Dále si 

vypíšeme fakta o počtu osob a pohybu v čase , s nimiţ budeme v dalším postupu operovat: máme zde 

dvě osoby – Adama a Bedřicha; z hlediska času se pohybujeme v současnosti, tedy dnes  (píšeme znak 

„D―), v minulosti, tedy tenkrát (píšeme znak „T―) a také nás zajímá budoucnost (píšeme „B―). 

 Tabulka 2 

JMÉNO/ČAS  T D B 

ADAM    

BEDŘICH    

Do tabulky 3 si nyní zapíšeme, co z úlohy víme. Postupujme postupně a po částech. První věta 

„Kdyţ bude Bedřichovi tolik let, co je Adamovi dnes, bude mít Adam 19 let“ – obsahuje hned pět 

informací: (1.) v části „kdyţ bude Bedřichovi“ slovo „bude― značí budoucnost „B―, která se váţe 

k Bedřichovi; (2.) v části „co je Adamovi dnes“ slovo „dnes― současnost „D―, kterou připíšeme 

Adamovi;  (3.) souvětí „Kdyţ bude Bedřichovi tolik let, co je Adamovi dnes― ukazuje na stejný počet 

let Adama a Bedřicha – ten však neznáme, proto jej označíme zástupným symbolem x, za který poté 

dosadíme odpovídající číslo; (4.) a kdyţ bude Bedřichovi tolik, co je Adamovi dnes, tak bude 

Adamovi 19 let (jinými slovy, Adamovi bude 19 let, kdyţ bude Bedřichovi tolik, co je dnes Adamovi) 

– slovo kdyţ určuje podmínku, za které bude Adamovi 19 let; (5.) ve větě „bude mít Adam 19 let― 

slovo bude ukazuje na budoucnost „B―, kdy bude Adamovi právě 19 let. 

 Tabulka 3 

JMÉNO/ČAS  T D B 

ADAM  x 19 

BEDŘICH   x 

Věta „Kdyţ bylo Adamovi tolik let, kolik má Bedřich dnes, byli Bedřichovi 4 roky.― Obsahuje 

téţ pět informací: (1.) minulý čas ve větě „Kdyţ bylo Adamovi…―; (2.) současnost ve větě druhé „kolik 

má Bedřich dnes―; ve větě třetí (3.) „byli Bedřichovi 4 roky― minulost a zároveň (4.) informace o počtu 

let Bedřicha; a opět se tu vyskytuje podmínka: kdy byly Bedřichovi 4 roky – bylo to tehdy, „Kdyţ bylo 

Adamovi tolik let, kolik má Bedřich dnes―; (5.) jenomţe my opět nevíme, kolik bylo Adamovi, 

kdyţ mu bylo tolik, co Bedřichovi dnes, ani kolik má Bedřich dnes, proto musíme místo čísel opět 
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 Úloha je převzatá ze Seznamu ú loh, které nám zadal k vyřešení jakoţto podmínku k udělení zápočtu profesor 

Hejn ý, jeden z tvŧrcŧ publikací FRAUSe a vedoucí semináře na PedF UK v Praze. (pozn. autorky) 
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dosadit neznámou, tentokrát y, protoţe se jedná o jiný počet let, neţ u x. A protoţe bylo stejně 

Adamovi tenkrát, jako je Bedřichovi dnes, dosadíme y k oběma osobám (tabulka 4). 

 Tabulka 4 

JMÉNO/ČAS  T D B 

ADAM y   

BEDŘICH 4 y  

Nyní, kdyţ máme fakta doplněná v tabulce, mŧţeme hledat odpověď na otázku kolik let je 

dnes Adamovi a Bedřichovi. Je-li úloha pro řešitele explicitní (má objevenou řešitelskou strategii), 

dokáţe ji vyřešit na abstraktní úrovni. Pokud řešitel objevenou strategii pro řešení úlohy nemá, je 

vhodné uţít metodu „pokus – omyl“, kdy za neznámé dosazujeme náhodně čísla a postupně je 

zvyšujeme či sniţujeme do té doby, neţ nám vyjdou taková, která do výpočtu „sedí―. Vedu-li o 

náhodně dosazovaných číslech přehlednou evidenci, mohu z ní vypozorovat jevy, pomocí kterých 

postupně objevuji podobnosti, souvislosti a tím také strategii řešení (z implicitní úlohy se stává 

explicitní)
20

. 

 Tabulka 5 

JMÉNO/ČAS  T D B 

ADAM y x 19 

BEDŘICH 4 y x 

Pamatujme na zásadu, kterou jsme si určili v Ú2 – kaţdý stárneme stejně , tudíţ platí: 

zestárne-li Adam o dva roky, zestárne také Bedřich o dva roky (viz šipka „+ z―. A odečteme-li od let 

Adama pět let, musíme je také odečíst od let Bedřichových (viz šipka „- m―).  

 Tabulka 6 

  

Dosazovat mohu začít čísla buď za neznámou x, v tom případě pŧjdeme v dalším výpočtu 

„proti toku času― (neboli z budoucnosti přes přítomnost do minulosti), anebo mŧţeme zvolit dosazení 

čísla za y, tudíţ začneme výpočtem v minulosti a přes přítomnost se posuneme do budoucnosti.  

V tomto případě nezáleţí, jakou variantu zvolíme, neboť je pro nás dŧleţitý prostřední časový úsek, 

tedy přítomnost, ke které se dobereme stejným výpočtem, ať uţ budeme začínat v minulosti 

nebo v budoucnosti. Začněme tedy dosazením čísla za neznámou x. 

Zvolíme-li náhodně číslo 10 a dosadíme jej za x, mŧţeme vyčíst, ţe z časového úseku dnes 

do v budoucnu u věku Adama uplynulo 13 let. Tuto hodnotu získáme tak, ţe od věku Adama 

v budoucnu odečteme námi zvolený věk Adama dnes: 19 – 10 = 9. Toto zjištění aplikujeme na věk 

Bedřicha a získáme věk Bedřicha dnes a zároveň neznámou y: 10 – 9 = 1 (viz tabulky 7, 8). 
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 Problemat ika implicitní a explicitní úlohy je blíţe popsána ve třetí části experimentu v  kapito le 3. 2. 4 Řešení 

pomocí tabulky. 
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 Tabulka 7  Tabulka 8 

 

 

 

Ovšem zjistíme, ţe další postup není moţný, neboť opět platí, ţe odečteme-li od věku Adama 

určitý počet let (podle tabulky jde opět o číslo 9: 10 – 1 = 9), musíme stejnou hodnotu odečíst od věku 

Bedřicha. Tato operace není moţná ze dvou dŧvodŧ: (1.) od jednoho roku ţivota nelze odečíst devět 

let, protoţe bychom se dostali „do mínusu―, tedy do času, kdy  Bedřich ještě neţil; (2.) věk Bedřicha 

v minulosti je daný, výsledek operace odčítání musí korespondovat s touto hodnotou. Musíme tedy ze 

x dosadit větší číslo. Zvolme číslo 15.  

 Tabulka 9 

   

Z tabulky vidíme, ţe rozdíl mezi Adamovým věkem v budoucnosti a dnes jsou čtyři roky. 

Kdyţ od věku Bedřicha v budoucnosti odečteme čtyři roky, mŧţeme říci, ţe dnes je mu jedenáct let. A 

opět nám nesouhlasí rozdíl u obou hochŧ mezi tím, kolik je jim dnes a kolik jim bylo v minulosti. (15 

– 11 ≠ 11 – 4). Vzdálenost mezi oběma rozdíly se nám zmenšila, proto zvolíme za x číslo menší, neţ 

15. Zkusíme jít nyní postupně, dosaďme tedy číslo 14.  

 Tabulka 10 

  

Postup je totoţný s oběma předchozími. Avšak jak je vidět z tabulky 10, všechny údaje 

souhlasí. Proveďme kontrolu. Začněme v minulosti a postupujme do budoucnosti: 9 + 5 = 14; 14 + 5 = 

19; 4 + 5 = 9; 9 + 5 = 14 (viz tabulka 11). Opět nám všechny údaje souhlasí. Mŧţeme tedy konečně 

odpovědět na otázku, kolik je Adamovi a Bedřichovi dnes: Adamovi je dnes 14 let, Bedřichovi 9 let.  

 Tabulka 11 
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Všimněme si, ţe při kontrole jsme jednotlivé rozdíly mezi „M―, „D― a „B― k těmto přičítali, 

coţ demonstruje šipka otočená směrem k budoucnosti. Sčítání svědčí o tom, ţe se pohybujeme 

přirozeně, po směru toku času, z minulosti do budoucnosti. Budeme-li se pohybovat proti, budeme 

odčítat a šipka povede z budoucnosti do minulosti.  

Úloha se nás sice neptá na rozdíl věku mezi hochy, ale my si ukáţeme, kam do tabulky se 

tento údaj mŧţe uvádět. Kdyţ od sebe odečteme věk Adama a Bedřicha, získáme číslo 5. V  tomto 

případě se jedná o náhodnou podobnost s hodnotou rozdílu mezi jednotlivými časovými úseky. 

Abychom si tyto hodnoty nepletly, označme rozdíl mezi věky hochŧ zeleně (na boku). A opět mŧţeme 

tento rozdíl zapsat formou přičítání, jak vidíme v tabulce anebo odčítání – od věku Adama odečtu 

věkový rozdíl a získám věk Bedřicha. V tom případě by se ale také otočila šipka směrem dolŧ.  

 Tabulka 12 

  

Toto byly mé řešitelské úvahy o výpočtu úlohy metodou pokus – omyl. Nyní si 

ukáţeme výpočet Ú3 pomocí rovnic. Z tabulky č. 5 zapišme údaje do soustavy rovnic o dvou 

neznámých, řešíme, vypočítané hodnoty zapíšeme do tabulky a ověříme správnost výpočtu. 

   x - y = y - 4 (hodnoty z doby tenkrát do dnes) 

 19 - x = x - y (hodnoty z doby dnes do v budoucnu) 

        x = 2y - 4 

19 + y = 2x 

19 + y = 2 (2y - 4)  19 + y = 4y - 8  27 = 3y  y = 9  

        x = 2y - 4  x = 2 × 9 - 4  x = 14 

Pro začátek jsem nevybrala nejjednodušší úlohu, ale jak jsme se přesvědčili, 

zahrnovala širokou škálu demonstrujících prvkŧ a také problematická místa, na která bylo 

třeba upozornit. Úlohy o věku se dají řešit také jinými metodami, neţ pomocí číselné (časové) 

osy nebo tabulky – např. hrou na Chrona či simulovanou dramatizací21. 

Úlohy o věku mají širokou škálu obtíţnosti – ať uţ se týká zvyšování počtu osob 

(prvkŧ), mnohosti a rŧznorodosti početních operací (mohu pouze sčítat, ale i násobit a to 

buď pouze v jednom případě, nebo několikanásobně) nebo počtu faktŧ, která znám a která  

musím zjistit. Za úlohy s větší obtíţností povaţuji úlohy s antisignálem22 (příklad 
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 Metody jsou popsány ve třetí části experimentu v kapitole 3. 2 Metody řešení úloh o věku . 
22

 Ţákovi dává úloha prostřednictvím termínŧ jasný signál určité operace, např. „o x  více― vystihuje operaci 

sčítání a „o x  méně― odčítání. Avšak v kontextu úlohy vyplyne, ţe tento signál dává podnět k operaci opačné: 

místo sčítání musí ţák odčítat a místo odčítání sčítat. Pojem je vysvětlen v knize Číselné představy dětí, Hejný, 

Stehlíková: „Antisignálem rozumíme takové slovo nebo diom, které je asociováno jistým kalkulativním 

postupem, ale v dané konkrétní situaci je tato asociace narušena. Napřík lad „pětkrát více“ můţe znamenat 

„vyděl pěti“.“ 
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viz úloha 4). Všechny tyto faktory ovšem souvisejí se zkušeností, kterou ţáci mají 

ať uţ s řešením typy úloh nebo v rámci věkových moţností intelektuálního chápání. 

Uveďme si nyní příklad úlohy s antisignálem a poukaţme na problémy, které mohou 

ţáci na prvním stupni při výpočtu mít.  

úloha 4 

Dědovi Adamovi je 60 let a je o 5 let straší, než babička Anna. 

Kolik let je Anně? 

Slovní spojení „o 5 let starší― by mohlo na první pohled vést ţáky k potřebě provést operaci 

sčítání dvou hodnot (roky a rozdíl v letech) 60 a 5 a to tak, ţe přičteme číslo 5 k číslu 60 (60 + 5 = 65). 

Avšak je nutné si uvědomit souvislosti v celém sdělení: Pokud je Adam starší, neţ Anna, pak Anna 

musí být MLADŠÍ, neţ Adam. A pokud Adam o 5 let starší, pak Anna musí být o 5 let mladší. Je tedy 

jasné, ţe Anně je méně, neţ Adamovi. Musíme tedy ODČÍTAT a to 5 let od věku Adama: 60 – 5 = 55. 

Dojdeme k závěru: Anně je 55 let.  

Povšimněme si spojovacího výrazu neţ., který se v matematice velmi často vyskytuje, 

převáţně u operátorŧ porovnání (x je větší/menší neţ y). Zde je porovnáván věk Adama a Anny 

(Adam je starší neţ Anna). 

Úloha 4 je úlohou statickou. Obtíţnější se jeví úlohy dynamické. Oba typy úloh o věku 

jsou podrobně charakterizovány ve třetí části kapitoly Experiment: rodina Ámosova, 

3. 1 Základní charakteristika. 

2. 3 KOMPLIKACE PŘI ŘEŠENÍ ÚLOH 

Oba typy úloh uvedených v předchozích dvou kapitolách vycházejí jak ze zkušenosti 

a reálného ţivota, tak z matematických situací. Mohou se však vyskytnout případy, 

kdy dochází k rozporu právě mezi moţností matematického výpočtu a pohledu na problém 

z hlediska reality. Pojďme si ukázat tři varianty takového rozporu, který mŧţe přinést 

komplikace s pochopením úlohy a výpočtem.  

Jednou z variant mŧţe být situace, kdy je  problém z aritmetického hlediska logicky  

vyřešitelný, ale prakticky nedává smysl: 

úloha 5 

Mé matce je 26 let. Mně je tolik let, jako je polovina jejích let. 

Jak jsem stará? Kolik let bylo matce, když jsem se narodila? 

Matematicky úloha vypočítat lze (26 : 2 = 13), ale ze zkušenosti víme, ţe je jen málo 

pravděpodobné, ţe by se dívce ve 13 letech narodilo dítě. 



PROFIL PROSTŘEDÍ RODOKMENU 

25 

Anebo naopak. Situace je reálně moţná, ale matematicky zdánlivě nemoţná: 

úloha 623 

Přátelé Alois a Vilém se narodili i zemřeli ve stejném roce. 

Přesto žil Alois skoro o dva roky déle než Vilém. Je to možné? 

Pokud se Alois i Vilém narodili ve stejném roce a ve stejném roce také zemřeli (tedy 

ţili stejný počet let), jak by mohl jeden z nich ţít o dva roky déle? Matematicky neřešitelné. 

Ovšem my víme, ţe mŧţeme rok rozebrat na měsíce a dny. Připustíme- li tedy moţnost, ţe 

v jednom roce, kdy se oba narodili, se Alois narodil v lednu a Vilém v prosinci, ţil Alois 

skoro o rok déle, neţ Vilém.  A pokud Vilém zemřel ve stejném roce jako Alois, jenţe 

v lednu, zatím co Alois aţ v prosinci, tedy Alois jej přeţil opět skoro o rok, je tedy jasné, ţe 

Alois mohl přeţít Viléma skoro o dva roky déle. V tomto případě tedy úloha řešitelná je – a to 

i aritmeticky. Opět podotýkám, ţe je třeba dohodnout se na kontextu, ve kterém potom 

konkrétní moţnosti jdou připustit nebo nejdou (v tomto případě šlo o nahlíţení na problém 

z časového intervalu – připustit měsíce, týdny a dny, anebo brát v úvahu pouze celé roky).  

A dokonce mŧţe nastat i případ, ţe matematický výpočet a realita spolu prostě 

nesouhlasí: 

úloha 7 

Evička a Maruška Modřanovy mají každá jednoho bratra24. Kolik dětí 

mají Modřanovi? 

Slovní spojení kaţdá jednoho uvádí v mylné pochopení, ţe Evička (E) i Maruška (M) mají 

kaţdá po jednom bratrovi – není zde přesně formulováno, ţe jde o jednu a tu samou osobu. Tudíţ je 

moţné domnívat se, ţe jak Evička, tak také Maruška mají kaţdá jiného bratra. Pokud sečteme všechny 

osoby, pak získáme výsledek čtyři – Maruška, Evička, bratr Marušky, bratr Evičky. Avšak musíme 

brát v úvahu, ţe děvčata jsou sestry ţijící v jedné rodině ještě s bratrem „B―, kterýţto je ovšem bratr 

obou děvčat (nebo také kaţdé z děvčat), čili jde pouze o jednu osobu: 

 

Zapíšeme- li problém v prostředí mnoţin, pak by šlo o rodinu Modřanových M, ve které ţijí tři 

děti: Evička, Maruška a jejich bratr „B―: M  {Evička, Maruška, B}. 

Na výskyt těchto situací si musíme dát jakoţto učitelé pozor a dbát na řádnou přípravu 

jejich řešení – samozřejmě mŧţeme řešit situaci společnou dohodou a případně pro naše 

potřeby zadání konkrétní úlohy pozměnit či doplnit. 

                                                 
23

 Učebnice FRAUS 2. ročník, 2. díl, str. 33, cvič. 1)  
24

 Matematicky by bylo přesnější vyjádření „mají kaţdá právě  jednoho bratra―. Zadání v uvedené podobě nabízí 

diskusi ohledně přítomnosti bratrŧ E. a M. Modřanových. Dejme tomu, ţe v rod ině Modřanových ţije Ev ička, 

Maruška a jejich bratři Josef, Kamil, Honza a Petr. Kaţdá má tedy čtyři bratry. Řeknu -li v tomto případě, ţe 

kaţdá má jednoho bratra, jedná se o výrok pravdivý, protoţe není leţ, ţe mají jednoho bratra – mŧţe se jednat o 

Josefa, Kamila, Honzu anebo Petra. Mŧţeme také říci, ţe mají dva bratry, t ři bratry, a pořád to bude pravda. 

Řekneme -li však, ţe mají kaţdá pět bratrŧ, by l by to výrok nepravdivý. (pozn. autorky) 
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2. 4  SHRNUTÍ 

Obsahem prostředí Rodokmen, jak jsme si ukázali, jsou úlohy o věku a úlohy 

vztahové/relační. U obou typŧ úloh je potřeba přesné formulace a vyjadřování. Musíme si 

ujasnit, jaký problém chceme přednést (co vlastně mají ţáci vyřešit, na co mají přijít, co si při 

řešení mají uvědomit) a pak zvolit vhodné pojmy a nastínit vztah mezi nimi. Sami, jakoţto 

učitelé, bychom měli umět úlohu vyřešit. Procesem výpočtu tak odkryjeme problémy, na které 

mohou ţáci během řešení úlohy přijít, mŧţeme zvolit vhodné metody a strategie výpočtu 

konkrétní úlohy a naleznout (pokud jsou) rŧzné moţnosti řešení. 

3. RODOKMEN V KONCEPCI RVP 

Kdyţ autoři vytvářeli nové matematické prostředí Rodokmen, opírali se při své práci 

mimo jiné také o dokument Rámcový vzdělávací program pro Základní vzdělávání 

a vycházeli z očekávaných výstupŧ vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace 

pro 1. stupeň ZŠ a z charakteristiky prŧřezových témat, která reprezentují v RVP okruhy 

aktuálních problémŧ současnosti. Nyní se pokusím prostředí Rodokmen zapracovat 

do kontextu RVP. 

3. 1 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE 

Obsah prostředí se opírá převáţně o tyto sloţky vzdělávacího obsahu: Číslo a početní 

operace; Závislosti, vztahy a práce s daty; Nestandardní aplikační úlohy a problémy. Pojďme 

si je nyní stručně charakterizovat.  

3. 1. 1  Číslo a početní operace 

Ţák pouţívá v prostředí rodiny přirozená čísla k modelování reálných situací. V úlohách 

o věku uţívá při výpočtu lineární uspořádání. Provádí zpaměti jednoduché početní operace. 

Řeší a tvoří úlohy, v nichţ aplikuje a modeluje své početní aplikace. 

Uţívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti25. 

Pro tuto kategorii vzdělávacího obsahu jsou typické tzv. úlohy o věku. Ukaţme si 

na konkrétní úloze, jak se problémy v ní řešené vztahují k výše popsaným výstupŧm.  

úloha 8 

Když mi bylo 7 let, mému otci bylo 29 let. Dnes je mému otci 

třikrát více, než mně. Kolik je mi let? 

                                                 
25

 Viz RVP ZV, str. 30, kap itola Číslo a početní operace. 
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a)  ţák pouţívá přirozená čísla k modelování reálných situací:  

Číslice 7, 29 a tři (fonetická podoba číslice 3), dále potom číslice pouţívaná během 

výpočtu, jsou přirozená čísla. Ţáci jejich kombinováním a pomocí početních operací naleznou 

zpŧsob (postup), jak úlohu vypočítat. Tento postup se mŧţe rŧznit, avšak materiál je stále 

stejný (číslo). Předloţená úloha mŧţe být ţáky vnímána jako modulová, školní. Avšak kdyţ 

se ji pokusíme aplikovat na ně samotné (vycházet z jejich zkušeností: „Vytvoř podobnou 

úlohu o své rodině.“), tak se z obecné úlohy stane reálná situace, prakticky přínosná 

a vyuţitelná v běţném ţivotě. 

b)  v úlohách uţívá lineární uspořádání: 

Ţák si musí uvědomit, jakou mají čísla hodnotu, v jakém jsou lineárním pořadí 

(které je menší/větší), co znamená pojem víc. Zároveň je patrné, ţe číslice se budou zvyšovat, 

neboť výroky „kdyţ bylo mě…, bylo otci…― a „kolik je mi teď― značí o posunu v čase 

z minulosti do přítomnosti, čili pravidelně, stejnoměrně, lineárně  narŧstající hodnotou. 

Je dŧleţité si uvědomit,  ţe nikdo nemládne – číslice nemohou nabývat klesající hodnoty (7; 6; 

5; …0) nebo dokonce záporných hodnot (- 1; - 2; - 3; … - x) neboť jak víme, věk člověka se 

začíná počítat od jeho narození, coţ jsou hodnoty kladné 26. V úlohách o věku se však mŧţe 

vyskytnout moment, kdy je třeba počítat „zpětně― – a to nejdřív vypočítat hodnotu 

pro současnost (kolik je nám let dnes), abychom se dostali k hodnotě tenkrát (kolik mi bylo 

před x roky). Avšak stále počítáme dle zásad lineárnosti (postupně, přímo).  

c)  řeší a tvoří úlohy, v nichţ aplikuje a modeluje své početní aplikace  

Ţák si výpočtem více úloh jednoho typu utvoří systém (postup výpočtu). Bude vědět, 

jaký krok má udělat nejdřív, co vypočítat jako první, neboť to mu otevře cestu k dalšímu 

početnímu kroku; kterými údaji se nemá zabývat, protoţe jsou pro samotný výpočet 

bezpředmětné. U Ú8  například musíme zjistit číslo (věk syna), jehoţ násobkem bude číslo 

větší (věk otce). Tedy věk otce vydělíme věkem syna. Přičemţ obě daná čísla 7 a 29 (věk syna 

a otce) se vţdy zvětšují o stejnou hodnotu (7 + 1 i 29 + 1). Poté ověřuji, zda vynásobením 

menšího čísla třemi získám číslo větší – tedy věk syna vynásobím třemi a získám 

(nebo nezískám) věk otce. 

Poznání jednoho typu úloh otevře cestu a ukáţe směr k úlohám podobného typu. 

Ţák získává potřebné zkušenosti k dalším výpočtŧm. 

d)  provádí zpaměti jednoduché početní operace: 

Veškeré početní operace, ať uţ jde o sčítání, odčítání, násobení, dělení (jako v našem 

případě 7 + 1, 29 + 1; nebo 33 : 11), ţák provádí bez pouţití kalkulačky či písemného 

                                                 
26

 Záporné hodnoty by mohly nastat jedině v  případě, pokud bychom počítali s  dobou PŘED narozením. 

Tzn., ţe bychom se museli ve výpočtu dostat do času, kdy dotyčná osoba neţila , a v tomto čase PŘED 

narozením hledat odpověď na danou otázku – jako např. v úloze Je mi 10 let. Má matka je o 22 let starší. Kolik 

mi bylo let, kdyţ mé matce bylo 15?. Mŧţeme sice odpovědět: „Nula, protoţe jsem ještě neţil.―, ale někdo by 

mohl uvést záporné hodnoty a odpovědět, ţe mi bylo – 7 let. Vš imněme si faktu, ţe se jedná o typ úloh, které 

jsme si rozebírali v kapitole 2. 3 Komplikace při řešení úloh – z aritmet ického hlediska logicky vyřešitelný, 

ale prakticky nedává smysl. (pozn. autorky) 
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počítání. Případné poznámky, zápisy či tabulkové záznamy slouţí pouze pro ověření 

správnosti výpočtu. Samozřejmě z počátku jsou ţákŧm zadávány úlohy jednodušší. Postupně 

se úlohy ztěţují, čím se ţáci připravují na řešení matematicky náročnějších početních operací.  

e) uţívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti  

Kromě matematického označení rovná se ( ) a nerovná se (≠) mŧţeme uţívat ještě 

další označení nerovnosti: je menší neţ (<), je větší neţ (<), je menší nebo rovno (≤) je větší 

nebo rovno (≥). Aplikujeme-li vztah rovnosti a nerovnosti na Ú8, mŧţeme říci, ţe „syn je 

mladší neţ otec―, tedy „věk syna je menší neţ věk otce― a platí 7 < 29 i 11 < 33. Také však 

mŧţeme říci, ţe věk syna a otce není stejný, „nerovná se―: 7 ≠ 29 i 11 ≠ 33.  

Tohoto výstupu se týkají také úlohy relačního charakteru, neboli vztahové. Jedná se 

o výroky, u kterých určujeme, zda jsou pravdivé či nepravdivé. V těchto úlohách volíme jazyk 

matematický: (ne)platí, (ne)souhlasí, (ne)rovná se; nebo jazyk mluvnicko- logický: 

(jestliţe/pokud/platí- li/je- li – pak/tak/je zároveň atp.), jak ukazuje následující úloha: 

úloha 9 

Je pravda, že má matka je zároveň žena mého otce? 

Výrok „má matka je zároveň ţena mého otce― by byl pravdivý, pokud by oba rodiče 

byli oddáni (platí, ţe má matka je ţena mého otce). V opačném případě by šlo o nepravdu, 

nerovnost (není pravda, ţe má matka je ţena mého otce; má matka není ţena mého otce). Zde 

mŧţeme vidět, ţe musíme znát i další informace, kontext, abychom mohli rozhodnout 

o pravdivosti tvrzení. S tímto faktem jsme se seznámili v kpt. 2. 1 Vztahové (relační) úlohy.  

3. 1. 2  Závislosti, vztahy a práce s daty 

V rodokmenu se nejedná pouze o závislosti, vztahy a data v oblasti matematiky, 

ale také v oblasti praktického ţivota. Ţák převádí úlohy do praktického ţivota a naopak 

čerpá ze své zkušenosti, kterou stále obohacuje o další poznatky z prostředí rodiny. 

Rodokmen je sám osobě prostředí velmi praktické neb vychází přímo z lidského ţivota, 

chápání tohoto ţivota, chápání času a časové posloupnosti. 

Je totiţ velmi dŧleţité uvědomit si, ţe kaţdý stárneme z časového hlediska stejně 

(vţdy stejně o jeden den, týden, měsíc, rok atp.), ale zároveň ne společně – člověk A, který se 

narodil v lednu, nemŧţe poměřovat kalendářní rok svého proţitého ţivota s člověkem B, který 

se narodil v prosinci téhoţ roku, protoţe v proţitém roce člověka A člověk B proţil pouhý 

jeden měsíc. 

Pro pohyb v prostředí Rodokmen je dŧleţitá orientace v sociálně-kulturní oblasti. 

Za podstatné povaţuj pochopení toho, ţe kaţdá rodina je ve své podstatě stejné biologicko-

sociální struktury (otec, matka, dcera/syn, bratr/sestra), ale liší se v drobných odchylkách, 

jakými mŧţe být neúplnost rodiny (zpŧsobená úmrtím, vyděděním a jinými sociálními 

defekty), specifičnost jiné kultury nebo netradiční pojetí konkrétních rodin (rozvedení 

manţelé ţijí společně se svými novými rodinami).  
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V prostředí matematickém ţáci vytváří a doplňují tabulky a schémata. Dŧraz je 

přitom kladen na jednoduchost a přehlednost doplnění faktŧ (který člen rodiny se kdy 

narodil; kolik bylo A-ovi, kdyţ se narodil B; o kolik let oba za jakou dobu zestárli; zavedení 

symbolŧ pro označení minulosti, přítomnosti a budoucnosti aj.). Přehlednost zajistí rozlišení 

podstatných sloţek, pojmŧ, operací a postupŧ od těch méně podstatných aţ po zcela 

nepodstatné. Práce s tabulkou v  prostředí Rodokmen je charakteristická pro oblast úloh 

o věku (viz Experiment: rodina Ámosova, kapitola 3 Úlohy o věku. 

3. 1. 3 Nestandardní aplikační úlohy a problémy 

V této oblasti ţák řeší slovní matematické i logické úlohy a úlohy o věku. Vše je 

schopen si představit v závislosti na zkušenosti nebo alespoň na zkušenosti dál stavět 

v představách a fantazii pomocí obrazotvornosti. Je si přitom vědom jistých přírodních 

zákonitostí, např. všichni stárneme stejně, číselná řada mŧţe pouze stoupat – roky se přičítají, 

nikdo nemládne atp. Vychází ze ţivotních zkušeností, jeţ převádí do obecné, abstraktní 

roviny (v mé rodině je to tak, v jeho rodině jinak, všeobecně platí toto) a vytváří si svŧj 

vlastní model, schéma (ať uţ v prostředí rodiny nebo v oblasti matematických postupŧ 

a operací), který bude dál uţívat v praxi, během svého ţivota. 

Procvičováním matematických operací vyuţívaných ve výpočtech v úlohách 

(násobení, dělení, sčítání a odčítání) za pomoci operátorŧ (porovnávání, změny), stavŧ a také 

antisignálŧ se ţáci připraví na sloţitější úlohy a úkoly. Zároveň se procvičí v logickém 

uvaţování a budou schopni ve svém učení, výpočtech či řešeních reálných situací přihlíţet 

k více faktorŧm, kterých si budou muset při jiných, mnohdy sloţitějších (matematických) 

situacích a výpočtech, všímat. 

3. 2 PRŦŘEZOVÁ TÉMATA 

Jak je zapsáno v RVP27, „Průřezová témata tvoří povinnou součást základního 

vzdělávání.“ Proto je na místě uvést několik konkrétních oblastí, ke kterým se prostředí 

Rodokmen vztahuje a z nichţ vychází ve svém kontextu a dále ve svých tématech, obsazích 

a úlohách.  

3. 2. 1 Osobnostní a sociální výchova 

Rozhovory o tématu otevřou cesty k chápání vztahŧ mezi příslušníky (členy) rodiny. 

Ţák má moţnost porovnání s vlastní rodinou a vyvození obecných závěrŧ. Uvědomuje si, 

jakou úlohu hraje ve své rodině a jak se časem tato rodina bude proměňovat (z orientační, 

ve které vyrŧstám, na sekundární – ta, kterou jednou vytvořím). To směřuje k hlubšímu 

poznání vlastní rodiny, sebe sama a také k seberegulaci vlastního chování či jednání (jak se 

chovat, aby byl přínosným článkem ve své rodině). Uveďme si příklad.  

                                                 
27

 RVP ZV, 2005, str. 90 
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úloha 10 

Cecílie je manželka mého otce. Cecílie je má . . . . 

Místo „teček― mŧţeme dosadit výraz matka. Tak by odpověděl ţák, který ţije v úplné 

rodině (otec i matka jsou vlastní, ţijí spolu v jedné domácnosti a jsou v manţelském poměru). 

Jinak by odpověděl ţák z neúplné rodiny, kdy chybí jeden z rodičŧ (ať uţ umřel nebo se 

s rodinou nestýká): „nikdo, protoţe můj otec manţelku nemá; macecha/nevlastní matka“, 

nebo z rodiny rekonstruované (jeden z rodičŧ je nevlastní): „macecha/nevlastní 

matka/teta/[jméno]”. Ţáci se tak mají moţnost setkat s dalším typem rodiny, poznají, v jaké 

rodinné situaci ţije jejich spoluţák, a mohou se připravit na variantu, ţe by se jednou něco 

podobného stalo v jejich rodině. 

Správně zformulovanými úlohami, řešením problémŧ a faktických událostí mŧţe 

učitel podtrhnout jedinečnost kaţdého ţáka a jeho individuální zvláštnosti. Má moţnost 

rozvíjet schopnost ţákŧ a pěstovat tolerantní vztahy mezi nimi navzájem i k jiným lidem.  

3. 2. 2 Výchova demokratického občana  

Typické znaky pro oblast Rodokmenu v této oblasti jsou: rozvoj kritického myšlení 

a porozumění demokratickému uspořádání společnosti (přičemţ, jak je známo, rodina tvoří 

základ společnosti). Ţák se seznamuje se systémy společnosti v jiných zemích a kulturách 

(např. rŧzné africké kmeny tvoří obrovské rodinné „tlupy― a jejich rodokmeny bývají velmi 

provázané), získá povědomí o základních právech a povinnostech týkajících se rodinného 

souţití (dědictví a vydědění; uzavření sňatku atp.) a v neposlední řadě se setká i s právy 

týkající se rodiny a práv dítěte podle Úmluvy o právech dítěte 28, např. Čl. 1: Dítě se rozumí 

„kaţdá lidská bytost mladší osmnácti let, pokud podle právního řádu, jenţ se na dítě vztahuje, není 

zletilosti dosaţeno dříve“.  

V prŧběhu vzdělávání vede učitel vyučovací hodiny jako model otevřeného 

partnerství. Ţák se stává rovnocenným partnerem učitele, rozvíjí se u něho tolerance 

a schopnost argumentovat. 

Prostředí Rodokmen umoţňuje při pŧsobení na dítě vycházet z jeho zkušeností 

a na nich dál stavět. Mŧţeme tak ve výuce od reálných rodin, ve kterých ţáci ţijí, přejít 

k modelové rodině, k řešení modelových situací a problémŧ, dále k zobecňování a vytváření 

vlastních problémových situací, úloh, pravidel a hodnot. 

Za velký přínos povaţuji kvalitní a odpovídající spolupráci rodiny se školou. 

Spolupráce se týká nejen jednotného pŧsobení na dítě z hlediska morálních hodnot a výchovy, 

ale také třeba poskytování podkladŧ potřebných k výuce (informace o rodině, předcích; 

fotodokumentace aj.). 
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 Úmluva o právech dítěte, 104/1991 Sb.  
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3. 2. 3 Výchova k myšlení v evropských globálních souvislostech 

V této oblasti se princip Rodokmenu vyznačuje integrováním a prohlubováním 

poznatkŧ, které ţáci získali. Ať uţ jde o poznatky matematické (propojení více 

matematických operací, vyuţití několika aspektŧ potřebných pro vyřešení daného problému, 

zobecňování poznatkŧ…) nebo societní (srovnávání kulturních hodnot cizích národŧ, 

respektování odlišné mentality atp.).  

Např. v Ú8  je nutné uvědomit si fakt, ţe obě osoby stárnou stejně, tudíţ kaţdému 

musíme při posunu v čase vţdy přičíst (nebo odečíst) stejný počet let. Tento fakt poté ţáci 

aplikují nejen na další úlohy, ale také v reálném ţivotě. Na tomto principu je moţné vytvořit 

úlohy a modelovat situace, v nichţ se uplatní rodinné příběhy, záţitky a zkušenosti z Evropy 

i celého světa. 

3. 2. 4 Multikulturní výchova 

Já. Rodina. Já jakoţto součást mé rodiny. Stále aktuální témata, dětem blízká, 

ale zároveň velmi citlivá (rozvoj emocionálních vztahŧ). Obzvláště pokud se dostaneme 

k otázce úmrtí, rozvodu, vstupu nového elementu do rodiny. V této oblasti je třeba velké 

obezřetnosti. Při správné a vhodné metodice však prostředí Rodokmen mŧţe ţákŧm ukázat, 

ţe i jiní ţáci mají podobné problémy a nastíní moţnosti hovořit o nich. Ale to uţ bychom se 

dostali do oblasti psychologie, terapie a speciální pedagogiky.  

Víme, ţe kaţdý ţák (příp. sourozenci) ţije ve specificky odlišné rodině. Úlohy 

o vztazích (relační, logické) jim ukáţí moţné struktury rodin, vztahy mezi jejich členy. Ţáci 

poznají svou rodinu, ale i rodinu druhého, coţ přispívá k ohleduplnosti, pochopení, vede 

ke spolupráci, spolupodílení se na problémech a moţnostech řešení, dospění ke kompromisu.  

Prostředí Rodokmen umoţňuje téţ poznání rodinných struktur v jiných kulturách, 

jejich rodinné tradice a vztahy a zároveň se naučí je poznávat a tolerovat (např. uţitím cizích 

jmen v úlohách, demonstrováním odlišných faktŧ, diskusí). 

4.  SHRNUTÍ 

Z výše popsaných vztahŧ prostředí Rodokmen ke vzdělávacím oblastem 

v dokumentu RVP ZV je patrné, ţe se nejedná pouze o matematické prostředí (početní 

operace, logické myšlení), ale zároveň sociální (či societní), kulturní (tradice, společenské 

zvyklosti, etické zásady, odkaz na ţivotní principy) i jazykově-komunikační (rozšiřování 

slovní zásoby, diskuse, přesnost vyjadřování a formulace). 

Mŧţeme tak říci, ţe Rodokmen je širokospektré prostředí a rozvíjí u ţákŧ širší škálu 

vědomostí, dovedností, návykŧ, zkušeností a také tvořivost. Tím, ţe vychází z přímých 

a ţákŧm blízkých zkušeností, se jedná o prostředí silně motivační k jeho prozkoumání 

a nacházení souvislostí. V neposlední řadě motivuje ţáky k tvořivosti (vymýšlení vlastních 

úloh), respektu a toleranci ostatních osob a jejich zpŧsobu ţivota.  
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Úlohy vztahové i úlohy o věku umoţňují operovat s (nejen) matematickými pojmy, 

s formulacemi a odbornými termíny, pochopit je a osvojit si je29. Analýzy slovních úloh 

a diskuse nad problémy a nesrovnalostmi přispívají k rozšiřování slovní zásoby, učí 

pojmenovávat konkrétní problémy a řešit je.  

*** 

V další kapitole se zaměřím na terminologii uţívanou v rámci prostředí, kterou 

pomocí experimentální skupiny blíţe prozkoumám a pokusím se zjistit, jak jsou tyto termíny 

vnímány dětmi na prvním stupni ZŠ. Se stejnou skupinou ţákŧ prodiskutujeme vztahy 

(relace) mezi těmito termíny. Nakonec nahlédneme do problematiky úloh o věku.  

                                                 
29

 Například v mnoţinovém pojetí mŧţeme mluvit o mnoţině ţen v dané rodině (Ţ) a jejích prvcích 

(elementech): mnoţina Ţ obsahuje elementy matka, babička, dcera; Ţ  = {M, B, D}. 
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EXPERIMENT: 

RODINA ÁMOSOVÝCH 

Kapitola „Experiment: rodina Ámosových― je rozdělena na tři části: 1. Terminologie 

a je jí význam (kap. 1.), 2. Relační a logické úlohy (kap. 2.) a 3. Úlohy o věku (kap. 3.). 

Kaţdá z těchto oblastí obsahuje dvě hlavní podkapitoly: (a) teoretickou a (b) praktickou. 

Obě jsou navzájem provázané : praktické činnosti vycházejí z teoretické části a mé poznatky 

z praktického výzkumu (experimentu) se zpětně porovnávají s teoretickými fakty. 

Zmíněným třem hlavním částem experimentu předchází orientační informace 

o modelové rodině Ámosových, o experimentální skupině a o výhodách či problémech 

podoby experimentu. Kapitolu cíleně označuji číslem „0― neboť jde o „předkapitolu― 

k hlavním třem kapitolám.  

0. ORIENTAČNÍ INFORMACE 

Neţ přejdeme ke konkrétním částem kapitoly, je potřeba říci pár slov o rodině 

Ámosových, o tom, jak se rodila a na jaké aspekty byl brán při jejím vzniku zřetel. Také 

o experimentální skupině, které byla rodina Ámosových předloţena a o zpŧsobu provádění 

samotného experimentu. 

0. 1 RODINA ÁMOSOVÝCH 

Ţáci se ve druhém ročníku, ve třetím díle učebnice FRAUS setkávají s rodinou 

Klosových30, ve třetím ročníku pak s rodinou Malých a Brodyových31. Abych nezasahovala 

do výuky a připravených plánŧ učitelek a tím nenarušila jejich pedagogické snaţení, vytvořila 

jsem vlastní modelovou rodinu – rodinu Ámosových. Poznatky z řešení úloh týkajících se 

rodiny Ámosových pak ţáci mohou aplikovat na výše zmíněné modely rodin Klosových, 

Brodyových a Malých.  

0. 1. 1 K postavám 

Tak, jako je kaţdý člověk jiný, má jiné charakteristické rysy a jinou postavu, tak jsou 

rozdílné i osoby v rodině Ámosových. Jednotlivé postavy jsem nekreslila sama, ale úkol jsem 

zadala kolegyním ze semináře „Učíme společně matematiku―, kde jsem tyto obrázky postav 

                                                 
30

 Viz Příručka p ro učitele FRAUS 2. ročník, str. 133; Pracovní učebnice FRAUS pro 2. třídu, 3. d íl, str. 5. 
31

 Viz Učebnice FRAUS pro 3. ročník ZŠ, s tr. 16, 48 a 92. 
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také vyuţila. Rozdílným charakterem dívek a tím i jejich rukopisem vzniklo šest rozdílných 

osob, šest postav – šest členŧ rodiny Ámosových. 

Aţ při reflektování kreseb mě napadlo, ţe mohly být znázorněny dědičné znaky rodičŧ 

a dětí – co zdědily děti po svých rodičích či prarodičích (barva vlasŧ, očí, tvar nosu, úst, očí, 

postavu atp.). Analyzování a identifikaci jednotlivých geneticky totoţných znakŧ v modelové 

rodině bychom mohli aplikovat na rodiny samotných ţákŧ.  

0. 1. 2. Ke jménŧm 

Vycházím- li z formy grafického znázornění rodopisného schématu vývodu z předkŧ32, 

pak řadím křestní jména osob abecedně od třetí generace po první („A―, „B― prarodiče  

„C― rodiče  „D― syn a dcera), přičemţ kaţdá generace obsahuje muţe a ţenu se stejným 

počátečním písmenem (manţelé v případě „A―, „B― i „C― a následně sourozenci u „D―). 

Počáteční písmena křestních jmen souhlasí s počátečními písmeny příjmení osob 3. generace 

(babička, děda). Jedná se tedy o dvě rodiny: 1. Adam a Anna Ámosovi, 2. Bedřich a Boţena 

Bočkajovi. Potomek rodiny Bočkajových (dcera Cecílie) je přivdána do rodiny Ámosových, 

přijala jejich příjmení, a tudíţ generačně dál pokračuje pouze příjmení Ámosových. Proto jsou 

také Ámosovi abecedně preferováni před Bočkajovými. 

Daná pravidla („abecední zásady―) platí pouze pro těchto šest osob. Další rodinní 

příslušníci jiţ nepodléhají výše popsaným „abecedním zásadám―. Přehled dalších rodinných 

příslušníkŧ lze najít v kapitole Další oblasti vztahující se k prostředí rodokmen: 1. Rodopisné 

schéma. 

0. 1. 3 K věku 

Věk osob byl volen s ohledem na úlohy o věku – tak, aby šly úlohy spočítat 

(např. aby věk Bedřicha a Boţeny byl dělitelný dvěma, věk Dušana a Dany neměl od sebe 

velký odstup) a nevyskytovaly se jevy, které se příčí logice (desetinná čísla, převrácená čísla 

atp.). Dalším kritériem byla smysluplnost a praktičnost (aby bylo moţné v daném věku mít 

dceru/syna). Také platí pravidlo, ţe v manţelství mohou být lidé stejného či rozdílného věku 

(muţ je starší neţ ţena). Varianta „muţ je mladší, neţ ţena― se v této rodině nevyskytuje.  

0. 1. 4 Seznamte se 

Nyní si představíme jednotlivé osoby, členy rodiny Ámosových. Základní rodina je 

tvořena z Cyrila a Cecílie (coţ jsou rodiče), Dušana a Dany (coţ jsou jejich děti) Ámosových. 

Rodiče Cyrila jsou Adam a Anna Ámosovi a rodiče Cecílie jsou Bedřich a Boţena Bočkajovi.  

U kaţdého člena rodiny je uveden jeho vztah k ostatním rodinným příslušníkŧm 

(např. Cyril je manţel Cecílie). Kaţdý člen rodiny má takových vztahŧ několik. Počet těchto 

vztahŧ závisí na počtu osob v rodině a počtu rodových linií: vzestupná – rodiče, prarodiče; 

a sestupná – syn/dcera, vnuk/vnučka. Vztahy mezi rodinnými příslušníky se podrobně 

                                                 
32

 Viz příloha, kapitola Další oblasti vztahující se k p rostředí rodokmen: 1. 2. 3 Vývod z předkŧ. 
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zabývají kapitoly Další oblasti vztahující se k prostředí rodokmen: 1. Rodopisné schéma 

a Experiment: rodina Ámosova, 2. Relační a logické úlohy.  

Mezi jednotlivými členy rodiny existují kromě výše zmíněných rodinných vztahŧ také 

dva typy poměrŧ: (a) příbuzenský (dále jen PříbP), který vzniká na základě sňatku s druhou 

osobou (nebo adopcí), čímţ do své rodiny pojmu i rodinu druhé osoby; (b) pokrevní (dále jen 

PokrP), který vzniká početím (děti a rodiče + sourozenci mezi sebou). Tyto poměry jsou 

u jednotlivých rodinných vztahŧ (matka – syn, zeť – snacha atp.) mezi členy rodiny doplněny 

v závorce. Blíţe jsou oba vztahy popsány ve druhé části experimentu, v kapitole 

2. 2. 1 Základní genealogické pojmy. 

Cyril Ámos  

 

 

 

 

věk: 33 let 

manţel Cecílie Ámosové, rozené Bočkajové (PříbP), otec Dušana 

a Dany (PokrP), syn Adama a Anny (PokrP), zeť Bedřicha a Boţeny 

Bočkajových (PříbP) 

Cecílie Ámosová, rozená Bočkajová  

 
 

 
 
věk: 30 let 

manţelka, ţena Cyrila (PříbP), matka Dušana a Dany (PokrP), dcera 

Bedřicha a Boţeny (PokrP), snacha Adama a Anny Ámosových (PříbP) 

Dušan Ámos 

 

 

 

věk: 4 roky 

syn Cyrila a Cecílie (PokrP bezprostřední), vnuk Adama a Anny i Bedřicha 

a Boţeny (PokrP posloupné) 

 



EXPERIMENT: RODINA ÁMOSOVA 

Orientační informace 

36 

Dana Ámosová 

 
 

 

věk: 6 let 

dcera Cyrila a Cecílie (PokrP bezprostřední), vnučka Adama a Anny 

i Bedřicha a Boţeny (PokrP posloupný) 

Adam Ámos 

 
věk: 60 let 

manţel Anny Ámosové, rozené Svobodové (PříbP), otec Cyrila Ámose 

(PokrP bezprostřední), děd Dušana a Dany Ámosových (PokrP posloupné), 

tchán Cecílie Bočkajové (PříbP) 

Anna Ámosová, rozená Svobodová 

 
 

věk: 55 let 

manţelka Adama Ámose (PříbP), matka Cyrila Ámose (PokrP bezprostřední), 

babička Dušana a Dany Ámosových (PokrP posloupné), tchyně Cecílie 

Bočkajové (PříbP) 

Bedřich Bočkaj 

 

 
věk: 52 let 

manţel Boţeny Bočkajové, rozené Vopěnkové (PříbP), otec Cecílie 

Bočkajové (PokrP bezprostřední), děd Dušana a Dany Ámosových (PokrP 

posloupné), tchán Cyrila Ámose (PříbP) 

Boţena Bočkajová, rozená Vopěnková 
 

věk: 52 let 

manţelka Bedřicha Bočkaje (PříbP), matka Cecílie Bočkajové (PokrP 

bezprostřední), babička Dušana a Dany Ámosových (PokrP posloupné), tchyně 

Cyrila Ámose (PříbP) 
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0. 2. EXPERIMENTÁLNÍ SKUPINA 

Experimentální skupina je smíšená skupina ţákŧ 1. st. ZŠ, kterou jsem si z dŧvodŧ 

vypsaných níţe pro svou práci cíleně vybrala. Přidávám téţ charakte ristiku celé skupiny 

(a podle potřeby i jednotlivých ţákŧ) s jejími přednostmi, nedostatky a specifiky.  

0. 2. 1 Výběr skupiny 

Kdyţ jsem hledala vhodnou skupinu pro experiment, postupovala jsem podle kritérií:  

 ZŠ, kde mi umoţní vykonávat experiment 

 zastoupení všech ročníkŧ prvního stupně  

 z kaţdého ročníku zastoupeno obé pohlaví 

 ţáci rŧzných matematických schopností v ročníku 

 ţáci z rŧzných rodin (druh, forma, velikost)  

 známá skupina ţákŧ (moţnost, abych ţáky blíţe poznala – jejich matematické 

schopnosti a povahové rysy) 

 ţáci, jejichţ rodinné zázemí je mi alespoň trochu známé  

Pro uskutečnění experimentu jsem si vybrala třídu ţákŧ z krouţku Dramatické 

výchovy (dále jen DV), který vedu jiţ druhým rokem na Základní škole u svatého Štěpána 

v Praze 2. Dŧvodŧ jsem měla hned několik: 

 jedná se o krouţek smíšený, tudíţ je zastoupen ţáky ze všech tříd pr imárního 

stupně (1. – 5. třída) 

 navštěvují jej ţáci i ţákyně  

 děti znám osobně, neboť s nimi pracuji od října tohoto školního roku 
a s některými z nich druhým rokem 

 jedná se o krouţek, kde je navozena přátelská, dŧvěryhodná atmosféra, ţáci se 

nebojí svěřit se, říci vlastní názor a učí se respektovat názor ostatních; často se 
při činnostech odkazujeme na to, „jak to chodí u vás doma―, ţáci řeší 

simultánní problémové situace na základě vlastních zkušeností „z domova― 

 u většiny ţákŧ znám jejich současnou rodinnou situaci, k níţ mohu přihlíţet při 
zadávání úkolŧ a mohu tak předcházet nepříjemným okamţikŧm a ohleduplně 

přistupovat k pro ně citlivým tématŧm 

 osobně se znám i se třídními učitelkami, které ţáky na 1. stupni učí a které mi 

poskytly informace o „matematických― schopnostech a dovednostech ţákŧ 

 v první a ve druhé třídě ţáci pracují v matematice s učebnicemi FRAUSe 

Skupina ţákŧ pro realizaci experimentu je vybrána. Pojďme si ji blíţe charakterizovat.  

0. 2. 2 Charakteristika experimentální skupiny 

Se skupinou, kterou jsem zvolila pro účely realizování experimentu, pracuji od října 

roku 2009 jedenkrát týdně šedesát minut. Jedná se o 20 ţákŧ navštěvující krouţek Dramatické 

výchovy na ZŠ u svatého Štěpána na Praze 2 (dále jen ZŠ Štěpánská). Do krouţku DV 
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dochází 6 chlapcŧ: tři z 1. třídy, jeden ze 2. třídy, jeden ze 3. třídy a jeden z 5. třídy; zbytek 

tvoří dívky z 1. – 5. ročníku. Skupina by se celkově dala označit za velmi bystrou, 

komunikativní, otevřenou k novým, neznámým úkolŧm, otázkám. Ţáci jsou vedeni k obhájení 

si vlastních argumentŧ, coţ uţ většina dokáţe (samozřejmě přizpŧsobivě věku). Nebojí se říci 

svŧj názor nebo potřebu. Dokáţí pojmenovat „smysl dané věci― nebo alespoň na něj poukázat 

(s terminologií pomohu já). Krouţek DV navštěvují tři ţáci, kteří se v minulém roce 

přistěhovali do České republiky. Všichni ovládají český jazyk a zároveň svŧj rodný 

(francouzština, ruština, vietnamština). Vztahy mezi spoluţáky se neustále vyvíjí a proměňují. 

Starší ţáci berou ohledy na své mladší spoluţáky a ti zase vidí své vzory ve starších dětech. 

To vede k pěstování kladných vztahŧ mezi ţáky rŧzných ročníkŧ prvního stupně. Pokud 

nastane problém, otevřeně se o něm mluví a jsou stanovena pravidla nebo je problém řešen 

pomocí osobnostně sociálních her (ţáci jej „vyhrají―). Tímto postupem je navozována 

přátelská a tím také tvŧrčí atmosféra připravená k řešení rŧzných dramatických, sociálních, 

societních či v případě experimentu matematických problémŧ a situací.  

Děti ţijí v odlišných rodinných prostředích. Méně neţ polovina ţákŧ ţije v rodinně 

úplné, která je také pŧvodní (oba rodiče ţijí spolu). Ve zbylé většině jsou zastoupeny tyto 

typy rodin: úplná, neúplná (chybí otec a to  z dŧvodu odchodu od rodiny či rozvodu manţelŧ – 

ne z dŧvodu úmrtí), rekonstruovaná (otec nevlastní, dítě bylo svěřeno po rozvodu do péče 

matky). Děti z obou typŧ rodin mají moţnost stýkat se s otcem. Ovšem v jednom případě otec 

nejeví o své dítě zájem. Nevyskytuje se případ, ţe by dítě ţilo pouze s otcem. Krouţek 

navštěvují jak ţáci „jedináčci―, tak děti, které mají jednoho sourozence. Vyskytuje se případ, 

kdy má chlapec sourozence tři. Jsou zde také dvojčata – chlapci. Reakce ţákŧ na rodinné 

situace se rŧzní. Někteří přijdou sami s tím, ţe mají doma problém. Tací se nedoţadují 

nalezení řešení, nýbrţ dopřání vyslechnutí, tzv. „vrby―. Pak jsou tu ţáci, kteří o své rodině 

nemluví vŧbec a pokud se jich nějaké téma týká, zpozorní a bez toho, aniţ by se zapojili, 

bedlivě poslouchají, kam se diskuse dostane a jaké bude mít vyústění (jaké zkušenosti mají 

ostatní ţáci). Naštěstí jsou k sobě ţáci v obou situacích ohleduplní a navzájem se podporují 

a vyjadřují účastenství. Posměch či ztrapňování se zde nevyskytují.  

Matematické znalosti a schopnosti jsou u kaţdého ţáka na jiné úrovni. Je to zpŧsobeno 

rozdílným věkem ţákŧ, odlišnými zkušenostmi a rŧznou hloubkou a kvalitou pronikání 

do problémŧ33. Ţáci prvních a druhých tříd pracují s učebnicemi a pracovními sešity 

FRAUSe, tudíţ jsou zvyklí na daný styl, strukturu otázek a úkolŧ. S tématem Rodokmen se 

nikdo z ţákŧ, podle jejich slov a reakcí, ještě nesetkal (ţáci druhých tříd se pravděpodobně 

k úlohám o věku ještě nedostali).  

0. 3 VÝHODY A NEVÝHODY PODOBY EXPERIMENTU 

Kaţdý, kdo někdy dělal experiment, šel do jeho uskutečnění s určitým plánem, 

předsevzetím, hypotézami, materiálem a představami. Byl si vědom jeho předností 

                                                 
33

 Problémem je myšleno konkrétní matemat ické prostředí (zda se ţák s  prostředím teprve seznamuje, nebo je jiţ 

v pokročilejší fázi poznávacího procesu) nebo úloha či překáţka, před kterou ţák stojí a  jíţ se bude zabývat 

(někomu např. postačí, ţe našel řešení, jiný hledá, zda úloha náhodou neobsahuje ještě jiná řešení).  
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i nedostatkŧ. V prŧběhu jeho realizování mohou vyvstat jisté situace, které tyto plány naplní, 

podpoří, ale také naruší nebo pozmění. V této kapitolce poukazuji na klady a zápory 

experimentu „rodina Ámosových― v oblasti tématu, obsahu, zvolené formy, vybrané skupiny 

a časového vymezení pro realizování experimentu.  

0. 3. 1 Téma 

Pro ţáky jistě velmi zajímavé. Uţ jen tím, ţe se manipuluje s pojmy ţákŧm známými 

a se situacemi snadno aplikovatelnými na jejich vlastní rodinné modely a ţivotní zkušenosti. 

Tato výhoda však mŧţe být i problémem, pokud se ţáci nedokáţí odpoutat od subjektivního 

nazírání a tak přijmout modely a zvyky jiných rodinných uskupení a později řešit úlohy 

abstraktního charakteru. 

0. 3. 2 Obsah 

Zvolen adekvátně k časovým moţnostem, charakteru a sloţení skupiny 

a individuálnosti jednotlivých tříd. Je strukturován do tří částí, které postupně ţáky seznamují 

s novými informacemi o rodině Ámosových. První část seznamuje s pojmy, se kterými bude 

dále operováno. Druhá část se týká vztahŧ v rodině a ve třetí přibudou matematické početní 

operace. Jedná se tedy o vzrŧstající náročnost tří částí. Také úlohy v jednotlivých částech 

postupně zvyšují svou náročnost. Je potřeba počítat s tím, ţe ţákŧm vyšších ročníkŧ (3. – 5.) 

stačí zadání napsané, ale zato vyšší úrovně nebo četnosti, zatím co s ţáky prvních a druhých 

tříd je potřeba komunikovat ústně, dávat doplňující informace a aplikovat model rodiny na 

jejich vlastní rodinu či ţivotní zkušenost, přičemţ tato práce je kvalitnější, pokud je 

individuálního charakteru za malého mnoţství zadaných úloh.  

Úlohy jsou pouze typové. Jedná se o jakýsi úvod do problematiky Rodokmenu, 

seznámení se základními principy a typy úloh. Jistě by bylo pozoruhodné sledovat další 

rozvoj ţákŧ při hloubání nad problematikou prostředí.  

0. 3. 3 Skupina 

Optimálně bych volila 5 – 6 ţákŧ z rŧzných ročníkŧ, se kterými bych mohla jednotlivě 

po ročnících pracovat. Z moţností, které jsem měla pro výběr skupiny, jsem zvolila tu 

nejadekvátnější. Dvacet ţákŧ pro experiment povaţuji za dostatečně početný „materiál―. 

Obzvlášť, pokud jde o ţáky z rŧzných ročníkŧ.  

Ovšem rozdílný věk a zkušenosti ţákŧ se mohou projevit jako nevýhoda – mladší ţáci 

mohou potřebovat více času a zpětné vazby a bude hrozit, ţe výsledek prozradí starší 

spoluţáci a oni nebudou mít prostor k dostatečnému pochopení – k onomu „Aha!―. Beru tento 

fakt jako výzvu k tvoření postupně náročnějších úloh a sledování „kam aţ se dané dítě 

dostane―. Mým záměrem je porovnávat zpŧsoby řešení hned na místě – jak který ţák bude 

problém řešit a hledat souvislost mezi řešením ţákŧ z rŧzných ročníkŧ. Uvidíme, jak budu 

tuto práci organizačně zvládat. Další nevýhodou mŧţe být také absence ţákŧ a následné 

doplnění látky. 
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0. 3. 4 Časové rozmezí experimentu 

Dopředu jsem počítala s dvouměsíčním obdobím. Proto jsem si časově i strukturálně 

rozvrhla jednotlivá témata a obsah přizpŧsobila časovým moţnostem.  

Experiment probíhal od 4. 1. do 26. 2. čtyřicet pět minut kaţdý týden, přičemţ první 

části (terminologie a její význam) byly věnovány čtyři vyučovací hodiny (180 minut) 

a ostatním dvěma částem (relační úlohy a úlohy o věku) bylo věnováno vţdy po dvou 

hodinách (90 minut kaţdá část). 

0. 3. 5 Forma 

Krouţek DV není nejvhodnější formou. Ţáci, kteří si jej vyberou, se neorientují 

na matematiku, nýbrţ na estetické směry. Vhodnější by byl krouţek matematický 

nebo nejlépe klasická hodina matematiky, která se vyučuje na ZŠ jednu hodinu denně kaţdý 

den v týdnu. Problematika týdenních intervalŧ tkví v připomínání a upamatovávání se 

na hodinu minulého týdne.  

*** 

Kapitola Výhody a nevýhody podoby experimentu uzavírá úvodní informace 

o následujícím experimentu, který bude rozepsán do tří velkých kapitol. Začněme tou první, 

kde si vymezíme základní termíny, které budeme pouţívat ve druhé a třetí části experimentu 

a ukáţeme si, jak je vnímají ţáci na 1. stupni ZŠ. 
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1. TERMINOLOGIE A JEJÍ VÝZNAM 

V úvodní části kapitoly Experiment: rodina Ámosových jsme si představili členy 

rodiny Ámosových, charakterizovali experimentální skupinu ţákŧ a poukázali na silné a slabé 

stránky jednotlivých aspektŧ experimentu. 

Nyní se pokusím zjistit, jak ţáci rozumí jednotlivým termínŧm či slovním spojením 

z rodinného prostředí, které se běţně uţívají v soudobé společnosti. Metodou komparativní 

a atomární analýzy budu zkoumat a diagnostikovat jevy, které se vyskytnou při řešení úkolŧ.  

Protoţe kaţdá terminologie se vytváří a proměňuje v rámci určité společnosti, nejdříve 

si pojďme stručně charakterizovat tu „naši― společnost (společenské chápání, zvyklost, tradice 

apod.), abychom věděli, jak máme které pojmy vnímat a pouţívat ve vztahu k jiným. 

1. 1. TERMINOLOGIE V KONTEXTU SPOLEČNOSTI 

Kaţdá společnost je specifická svým sloţením, změnami, které v ní probíhají 

a četností těchto změn. O tom, jak a čím je společnost utvářena pojednává následující 

kapitola. V kapitole navazující se podíváme na specifické znaky konkrétních společností 

a popíšeme si znaky patriarchální tradice, kterými se utváří a řídí naše společnost. Nakonec 

lehce nahlédneme do problematiky příbuzenských vztahŧ (kdo je mŧj příbuzný a s kým jsem 

spojena pokrevně). 

1. 1. 1 Socializace 

Názvosloví odráţí manţelství, rodový původ a další společenské zvyklosti a tyto systémy se 

neustále vyvíjejí, proměňují a mohou se i propojit či ovlivnit. 34 

Na úvod jsem vybrala citaci L. H. Morgana, jeţ se zabýval systémy příbuzenských 

vztahŧ. Pod spojením „společenské zvyklosti― si mj. vybavím vnímání postavení člověka 

ve společnosti v závislosti na specifičnosti jejích zvyklostí a na kultuře. 

Lidská společnost si v procesu neustálého vývoje vytváří dva typy sociálního 

postavení jedince ve společnosti, takzvané statusy35: 

1. Askriptivní = přirozený status; člověk jej získá při narození – společenské 

postavení na základě příslušnosti k určitým vrstvám, rodový pŧvod (muţ/ţena, 

šlechtic…) 

2. Získaný = dosaţený status, který člověk získá během svého ţivota svou činností, 

svým úsilím; „připomíná seznam, v němţ je zanesena kaţdá profese a činnost, 

jíţ se lidé zabývají“36, (bezdomovec, manaţer; manţel/manţelka atp.) 

                                                 
34 V literatuře Murphy, [1989, str. 122] odkaz na L. H .Morgana, Systémy pokrevenství a sešvagření lidské 

rodiny. 
35 Viz Murphy[1989, str. 122] a http://sociologie.topsid.com/index.php?war=socialni_struktury_a_skupiny . 
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V kaţdé společnosti se utvářejí sociální skupiny  (jednou z nich je také rodina). 

Kaţdý jedinec v dané skupině zaujímá určité místo, tzv. pozici (otec/syn). Podle toho, jakou 

zastáváme pozici, máme také sociální roli. Jedná se o chování, které je pro danou pozici 

charakteristické a které se od nás v konkrétní společnosti očekává (např. matka pečuje o svého 

syna, student VŠ studuje na VŠ atp.). Kaţdý člověk během svého ţivota zastává více rolí 

(např. ţena mŧţe být zároveň dcera, matka, teta, manţelka, učitelka, studentka). Většina 

sociálních rolí je komplementární – nemŧţe existovat jedna bez druhé (matka – dítě)37.  

Jedinec mŧţe svou roli přijmout, coţ se ve většině případŧ děje (a člověk tak 

bez problémŧ naplňuje proces socializace), ale také odmítnout (v případě, ţe s ní nesouhlasí 

nebo mu je přiřknuta neprávem38) anebo se zcela od dané role distancovat (matka či otec 

odejde od rodiny, neplní funkce matky, otce).  

Problematikou sociálních rolí v příbuzenském systému se zabývá R. F. Murphy 

(Lit. a i nf. zdr. 8, str. 61): Nám známá „kulturní kategorie „pubertální dívky““ v jiné 

společnosti neexistuje, neboť takové dívky „jsou uţ většinou vdané a jsou povaţovány 

za ţeny“. A jak je patrné z následující citace, odlišné jsou téţ role závislé na věku: 

„V některých společnostech chtějí lidé zestárnout, neboť s přibývajícím věkem se k  nim ostatní 

chovají s rostoucí úctou a pokorou. V americké společnosti se však lidé často snaţí svůj věk 

zakrýt.“. Jak mŧţeme vidět z uvedených případŧ, pravidla a normy dané společnosti nám 

předepisují, jak se máme v určité roli chovat a zároveň nás učí kriticky nahlíţet na nositele 

těchto rolí a posuzovat, zda je jejich chování odpovídající.  

Tím, ţe si člověk osvojuje normy a pravidla dané společnosti, ţe přijímá svá 

společenská postavení, tím se socializuje, začleňuje do konkrétní společnosti. 

Existují však také jiné společnosti, neţ ta, v níţ ţijeme a na kterou jsme „zvyklí―. 

Takové společnosti uţívají odlišné termíny i systém jejich klasifikace  – a to jak pro sociální 

postavení jedince ve společnosti, tak i v systému příbuzenství či pokrevenství. Antropology 

bylo vymezeno šest základních typŧ terminologických systémŧ příbuzenství označených 

podle kmene nebo národa, u nichţ byly poprvé zjištěny39.  

V doplňkové části mé práce se nachází ukázka eskymáckého příbuzenského systému, 

jeţ je tomu našemu nejbliţší; pouţívá se ve většině moderní Evropy a v Americe 40.  

1. 1. 2 Specifika tradic ve společnosti 

Společnost je odevţdy sloţena z rodin neboli z domácností, udrţovaných pospolu pouty 

něţnými, řízených pravidly manţelství a povinnostmi rodičů a dětí. 41 

Společnost, ve které ţijeme, se řídí podle doposud převládajících patriarchálních 

tradic, podle kterých  

                                                                                                                                                         
36

 Viz Murphy [1989, str. 122] 
37

 Viz http://multivitamin.blog.cz/0803/socialn i-ro le  
38

 Např. ţena přiřkla otcovství muţi, jeţ, není b iologickým otcem daného dítěte. 
39

 Podrobně jsou popsány v knize L. H. Morgana, jak uvádí R. F. Murphy  [1989, str. 122] 
40

 Viz příloha, kapitola Další oblasti vztahující se k p rostředí rodokmen: 2. Eskymácký příbuzenský systém 
41

 Tylor [1897, str. 446] 
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 se rodinný pŧvod počítá dle muţské posloupnosti, takzvaně „po meči―42: 

syn (i dcera) přejímá otcovo jméno43 

 manţelky po sňatku uţívají příjmení manţela 

 kaţdý člověk má jedno křestní jméno44, nemá- li kmotra45 

V současné době však existuje v naší společnosti několik výjimek:  

 ţena si ponechá své rodné příjmení 

 ţena neuţije koncovky „-ová―, která se v českém jazyce uţívá pro odlišení 
ţenského rodu od muţského (její jméno tak zní např. Jana Neumann) 

 někdy nastane případ, kdy dítě získá příjmení „po matce― (neúplná rodina, 
dohoda partnerŧ – většinou v rodině, kde muţ uţívá po sňatku příjmení 
manţelky) 

 změna křestního jména či příjmení na ţádost jedince, který není se svým 
jménem spokojený 

To jsou odchylky, které se vyskytují jen v nepatrném mnoţství. Přesto je musíme brát 

v potaz. 

V knize E. B. Tylora46 se mŧţeme dočíst, ţe jinak je tomu například u australských 

kmenŧ, které upřednostňují jméno matčino – přejímá se řadou po matce-královně, 

tzv. „po přeslici―. U barbarských rodŧ, divochŧ, převládá pravidlo „exogamie― = 

„vněmanţelství―, tzn. zákaz pro muţe vzít si ţenu z vlastního rodu. V Indii si se nesmí 

brahmín oţenit se ţenou, která má stejné příjmení, jako je jeho. Stejně tak Číňan. 

V některých zemích platí pravidlo, ţe zemře-li manţel, musí si jeho bratr vzít vdovu za ţenu 

a postarat se o ni. A to jsou pouze některé z mnoha specifik v tradicích rŧzných společností.  

S otázkou rodinného pŧvodu, muţské či ţenské posloupnosti (po meči či po přeslici) 

přichází také otázka dědictví. Jeho princip (i princip patriarchálních tradic) velmi výstiţně 

popsal právě výše zmíněný E. B. Tylor ve své knize Úvod do studia člověka a civilisace 

na straně 477. 

1. 1. 3 Otázka příbuzenských vztahŧ 

R. F. Murphy [1989, str. 122] uţívá termín „příbuzenský vztah― pro vztahy mezi 

jednotlivými členy rodiny. Ty dále rozlišuje na  

a) pokrevní = popisují a klasifikují svět příbuzných, těch, kteří jsou s námi spojeni 

„pokrevně― – tedy označují příbuzenské vztahy matka, bratr…  

                                                 
42 „Vazba mezi otcem a synem se odborně nazývá „patrilin ie―. Po této ose se přenáší rodový pŧvod a zachovává 

autorita. Blíţe o patrilineárním pŧvodu v  oblasti dlouhých rodokmenŧ si lze přečíst v Úvodu do kulturní a 

sociální antropologie str. 113. 
43

 Myslí se příjmení, coţ je označení pro „jména dědičná, rodinná“, jak píše Hájková, Kvítková [2004, str. 7]. 
44

 Jedná se o jméno „rodné, nedědičné, které je volené z určitého repertoáru jmen“ i kdyţ se říká, ţe „se jmenuje 

po tatínkovi/mamince/babičce/dědečkovi Hájková, Kvítková [2004, str. 7]. 
45 Kmotr/kmotra = osoba přítomna u křtu dítěte, po níţ dítě zprav idla neslo jedno z křestních jmen a b ylo 

obdarováno křestním darem. Kmotr(a) se zavazoval(a) k pomoci novorozenému d ítěti a mnohdy tato instituce 

„kmotrovství― fungovala spolehlivěji neţ příbuzenství samotné , Tylor [1897, str. 446]. 
46

 Tylor [1897, str. 447 – 449]. 
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b) afinitní = se uţívají pro označení vztahu vzniklého sňatkem (manţel, manţelka), 

také popisují a klasifikují příbuzenský vztah, ale takový, který nevznikl 

přirozenou cestou (narozením), nýbrţ uměle, spojením 

R. Melichar a kol. ve Sborníku k základŧm genealogie formuluje dva typy 

příbuzenského vztahu jako (a) „pokrevenství― a (b) „příbuzenství―47. Oba jsou definovány 

ve druhé části experimentu v kapitole 2. 2. 1 Základní genealogické pojmy.  

To tedy k otázce vymezení terminologie v kontextu společnosti. Nyní se přesuneme 

k samotnému vymezení pojmŧ, které budou pouţívány v experimentu: k jejich odborné 

charakteristice a k případnému dalšímu moţnému chápání daného pojmu. 

1. 2  TERMINOLOGIE PŘÍBUZENSTVÍ 

„Terminologie pouţívaná pro označení příbuzenství v různých kulturách vymezuje spíše 

určité kategorie společenského postavení označovaných osob vůči jedinci neţ skutečné 

biologické vazby. Pojmy sdružují dohromady ty lidi, ve vztahu k nimž člověk hraje 

podobnou úlohu, a odděluje ty, ve vztahu k  nimţ má jedinec jiná očekávání.“48 

V této kapitole uvádím základní pojmy, se kterými budeme pracovat v dalších dvou 

částech experimentu.  Slovy „pojem― nebo „termín― mám na mysli pojmenování 

charakteristická pro určité označení příbuzenského či pokrevního vztahu, pro osobu 

nesoucí danou sociální roli49. 

Některé pojmy, např. matka, pán, ţena, dávají význam ve dvou modech50: 

1. samostatně – matka jako označení pro starší venkovskou ţenu; oslovení  

 pan učitel, pan Novák; ţena – dospělá osoba ţenského pohlaví 

2. vztahově – ve vztahu k někomu, např. matka dítěte; pán jakoţto vlastník  

 objektu, pán tvorstva; ţena muţe – manţelka 

Níţe vypsané termíny se běţně uţívají ve verbální komunikaci mezi lidmi, v dílech 

publicistických či uměleckých i v odborné literatuře. Některé se vyznačují širokou škálou 

jiných tvarŧ, podob či příbuznosti: slova spisovná, hovorová, nespisovná, slova citově 

zabarvená, zdrobnělá atp. Matematické termíny uţívané v této diplomové práci jsou 

vymezeny v části experimentální, v kapitole 2. 1 Vymezení pojmŧ v oblasti matematické.  
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 Kapitola  Rodopisné názvosloví, str. 22; v dip lomové práci ve druhé části experimentu, v  kapitole 2. 2. 1 

Základní genealogické pojmy. 
48

 Murphy [1989, str. 122]. 
49

 Je jí určeno vzhledem k socio-kulturním zvyklostem našeho systému příbuzenských vztahŧ. 
50

 Pŧvodně jsem chtěla v tabulkách 17 – 23 tyto varianty rozlišeny u vymezených termínŧ odlišit,  ale p rotoţe 

jsem si nebyla v mnoha případech jistá, do jakého modu termín zařadit, přenechám tuto činnost někomu, kdo by 

se jí chtěl podrobně zabývat. (pozn. autorky) 
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1. 2. 1  Kategorizace termínŧ 

Termíny jsem rozdělila do čtyř kategorií. Při třízení jsem vycházela z pohledu dítěte – 

jak jsou vazby blízké dítěti z jejich hlediska (k takzvanému „JÁ―), respektive jaká je obecná 

frekvence uţití termínŧ dětmi v rodině51. Rozdělení probíhalo na základě dosavadních 

osobních zkušeností (z domova, pozorováním komunikace v rodinách, které mám moţnost 

často navštěvovat) i zkušeností získaných praxí s dětmi (o jakých členech rodiny hovoří 

nejčastěji, o kterých málo o kterých dokonce vŧbec – to většinou závisí na četnosti a délce 

styku s danými rodinnými příslušníky). 

V tabulkách č. 13, 15, 17 a 19 jsou pojmy vztahŧ mezi dvěma členy rodiny popsány 

podle charakteristiky uvedené ve Slovníku spisovné češtiny 52. Ostatní tabulky (č. 14, 16 a 18) 

se zaměřují na konkrétní problematiku v jednotlivých kategoriích (dalš í podoby daného 

pojmu, s nimiţ jsem se setkala, jeho jiný tvar či slovo příbuzné, záměna pojmu, jiné označení 

příbuzenského vztahu typické pro danou rodinu).  

1. kategorie: termíny znám, chápu jejich význam a často je používám 

=  pojmy, se kterými se ţáci setkávají dennodenně a operují s nimi nejčastěji (příbuzní 

v rámci nukleární rodiny, s nimiţ jsou víceméně denně v kontaktu a o nichţ často mluví) 

= jedná se o pojmy primární a sekundární příbuzenské úrovně  

Tabulka 13 

termín odborná charakteristika 
další moţnosti  

chápání pojmu 

matka 

ţena ve vztahu ke svému dítěti; 
ţena pečující o někoho 

manţelka; starší venkovská ţena; zvířecí 
samice mající mladé; včelí samička, 
královna; pŧvod, zdroj, základ (opatrnost 
matka moudrosti) 

otec 
muţ ve vztahu ke svému dítěti; 
muţ pečující o někoho 

otec vlasti; duchovní otec, manţel, starší 
venkovský muţ, předek 

syn 

přímý potomek, dítě muţského 
pohlaví, chlapec 

druhá boţská osoba; kdo je příslušný 
k nějakému celku nebo prostředí 

nebo kdo z něho pochází; mladý venkovský 
svobodný muţ 

dcera 
přímý potomek, dítě ţenského 
pohlaví; vlastní, nevlastní 

dívka  

bratr 

muţský sourozenec (ne)vlastní označení, oslovení člena některé organizace 
(polit., sport., náb.); jednota bratrská; 
příslušník téhoţ nebo příbuzného národa; 
spřízněné (bratrské strany); přátelský, 
nezištný, laskavý 

sestra 

ţenský sourozenec; vlastní, 
nevlastní; sestřička 

střední zdravotnická pracovnice; označení, 
oslovení členky některé organizace (polit., 
sport., náb.); jeptiška, řeholnice; spřízněná, 
přátelská 

babička matka jednoho z rodičŧ; babka, stará ţena, stařenka; velmi lacino 
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 To záv isí také na výskytu a četnosti rŧzných úrovní příbuzenství v  rodině. Jednotlivé příbuzenské úrovně jsou 

uvedeny a charakterizovány v druhé části experimentu, v kap itole 2. 2. 2. 3 Klasifikace příbuzenských svazkŧ. 
52

 Slovník spisovné češtiny  
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bába, baba (za babku); velmi mnoho (mít peněz jako 
babek), uzlem do týlu (uvázat šátek na 
babku) 

děd 
otec jednoho z rodičŧ; dědeček, 
děda, dědek 

starý muţ, stařeček; děda Mráz; starý starší 
muţ, stařec 

vnuk syn syna nebo dcery, vnouče - 

vnučka dcera syna nebo dcery, vnouče - 

rodiče rodič, rodičové; otec a matka - 

Jak je vidět v tabulce 13, častou uţívaná terminologie se mŧţe proměňovat a získávat 

jiné formy i jiný smysl. Jejich uţití v jednotlivých rodinách se výskytem i četností liší. Záleţí 

na zvyklostech, kulturních a morálních hodnotách dané rodiny i oblastí, ve které ţije.  

Tabulka 14 

jednotlivé podoby, výrazy slova 

Spisovný nespisovný domácký hanlivý
53

 zdrobněliny další podoby 

matka máma maminka „matka― matička mamka, mamča, mamule 

otec táta tatínek fotr tatíček tatík, taťulda, papík 

syn mŧj kluk synek ? syneček synátor, mŧj hoch 

dcera moje holka dcerka ? dceruška dcéra,dcérka 

bratr brácha bráška „bratr― bratříček bratřík, brŧdr 

sestra ségra sestři „sestra― sestřička ségruša, švestr 

babička bába babi 
babka, 
babice, 
babizna 

babča babula, bábuška, bábrdle  

děd děda děda 
dědek, 
dědouš  

dědeček 
dědula, dědík, dědáček, 
děduška 

rodiče  ? naši ? rodičkové  rodičové, „máma a táta― 

Podoba pojmu bratr a sestra brůdr a švestr je převzatá z němčiny. V polích tabulky, 

kde je otazník, mi jsou podoby pojmu neznámé. To však neznamená, ţe nejsou.  

2. kategorie: termíny znám, chápu jejich význam, používám je občas  

= pojmy, se kterými se setkávají méně často (v rodině se o tomto označení dané osoby zmíní, 

jejich „nositelé― se občas navštěvují atp.) 

= pojmy sekundární a terciární úrovně; v případě uţití pojmŧ s předponou „pra-― mŧţeme 

zajít do vyšších úrovní 

Tyto pojmy se většinou spojují pro upřesnění konkrétní osoby s křestním jménem 

(teta Lenka, strejda Petr; sestřenice Monika – mŧţe být také pouze „Monika― nebo „Monika 

od tety Lenky― atp.). U termínu „teta― si mŧţeme všimnout faktu, ţe výraz dostává zcela jiný 

smysl – posun od pojmenování příbuzenského vztahu k charakteru vlastnosti upovídané ţeny.  

Tabulka 15 

termín odborná charakteristika 
další moţnosti  

chápání pojmu 

strýc 
bratr nebo švagr otce nebo matky; strejc, 
strýček, strejček 

starší venkovský muţ; aţ příliš 
usedlý, rozšafný člověk; 
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 Hanlivý výraz mŧţe vzn iknout i z výrazu spisovného – v daném případě však závisí na zpŧsobu vyřčení slova 

mluvčího: na jeho intonaci a barvě h lasu. 
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nenadálá potřeba, příleţitost 
(schovat si něco pro strejčka 
Příhodu) 

teta 
sestra nebo švagrová otce nebo matky starší venkovská ţena; 

upovídaná ţena 

bratranec syn strýce tety - 

sestřenice dcera strýce, tety - 

sourozenec 
kdo má s někým společné rodiče nebo 
jednoho z nich 

vlastní, nevlastní sourozenec 

prabába prababička, matka děda nebo babičky - 

praděd pradědeček, otec děda nebo babičky - 

prarodiče rodiče otce nebo matky - 

Pojmy teta a strýc se často nesprávně uţívají v poměru, který není zaloţen 

na příbuznosti (manţel/manţelka sestry/bratra matky/otce) či pokrevenství (bratr či sestra 

matky/otce), ale na známosti dvou osob (kamarád/kamarádka rodičŧ nebo potenciální partner 

jednoho z rodičŧ) – viz tabulka 16. 

Přidáním předpony „pra-― danou osobu posunu o jednu generaci výš. Máme tedy 

prarodiče, praprarodiče, prapraprarodiče… Nabízí se otázka: „Kam aţ by to pokračovalo?― 

Tabulka 16 

termín další podoby záměna pojmŧ 

strýc strejda, strejdík 
kamarád příslušníka rodiny (rodičŧ, prarodičŧ, 
sourozencŧ rodiče atp.), nebo nový partner 
ovdovělé či rozvedené matky 

teta 
tetička, tetule, teťule, tetka, 
tetík 

kamarádka příslušníka rodiny (rodičŧ, prarodičŧ, 
sourozencŧ rodiče atp.), či nová partnerka 
ovdovělého či rozvedeného otce 

bratranec bratránek 
syn kamarádŧ příslušníka rodiny nebo nového 
partnera/partnerky jednoho z rodičŧ 

sestřenice sestřenka 
dcera kamarádŧ příslušníka rodiny nebo nového 
partnera/partnerky jednoho z rodičŧ 

termín další podoby 

prabába 

prababička, „prababička Jana―, 
„maminka tvé babičky/tvého 
dědečka― 

babička  

praděd 

pradědeček, „pradědeček 
Tomáš―, „tatínek tvé 
babičky/tvého dědečka― 

dědeček 

prarodiče 
babička a dědeček, rodiče 
matky/otce 

prababička, pradědeček 

3. kategorie: už jsem pojmy slyšel(a), ale nevím, co znamenají, nepoužívám je  

=  pojmy, které mohou být pro děti neznámé (jejich nositele znají pod jiným označením – 

většinou se vztahem k jejich osobě – nebo se v jejich rodině ţádný nositel tohoto pojmu 

nevyskytuje atp.) 

= většinou se jedná o sekundární příbuzné a příbuzné vyšších úrovní; macecha a otčím by, 

podle vymezení uvedeného v druhé části experimentu54, měli být sekundární příbuzní 
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 Viz kapitola 2. 2 Vymezení pojmŧ v oblasti antropologie a genealogie . 
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Tabulka 17 

termín odborná charakteristika 
další moţnosti  

chápání pojmu 

tchán otec manţela nebo manţelky - 

tchyně matka manţela nebo manţelky - 

panímáma 
panimáma, paňmáma, pajmáma; uctivě o 
matce, o venkovské ţeně, o hospodyni 

- 

pantáta z „pan táta―, „pan otec―; otec, manţel hospodář, venkovský muţ 

synovec syn bratra nebo sestry, švagra nebo švagrové - 

neteř dcera bratrova nebo sestřina - 

zeť manţel dcery - 

snacha synova manţelka - 

macecha nevlastní matka - 

otčím nevlastní otec - 

prastrýc - - 

prateta - - 

Termíny „panímáma―, „pantáta―, „prastrýc― a „prateta― nebyly uvedeny ve Slovníku 

spisovné češtiny. Pojmenování „panímáma― a „pantáta― jsem nalezla ve Slovníku jazyka 

českého. Pojmenování „prastrýc― a „prateta― nebyla uvedena ani v této literatuře, avšak 

nalezla jsem charakteristiku předpony „pra-„: znamená starší pokolení (praděd = otcŧv, 

matčin děd); prvotnost, pŧvodnost (praobyvatelé = pŧvodní obyvatelé ); „prapra-„: zdvojené 

a tím zesílené „pra-„ (praprabába = prabába otcova, matčina nebo ţena ještě ze staršího 

kolena, prapravnuk = synŧv nebo dceřin pravnuk). 

Z tohoto vymezeníení mŧţeme odvodit pojmenování vztahu „prastrýc― a „prateta― 

jakoţto „starší pokolení―, tedy strýc matky/otce je mŧj prastrýc a teta matky/otce je má 

prateta. 

V tabulce 18 mŧţeme vidět jiná pojmenování daného vztahu. Takové pojmenování 

bývá dětem bliţší a to ve smyslu pochopení, nacházení souvislostí mezi jednotlivými vztahy 

rodinných příslušníkŧ. 

Tabulka 18 

 jiné označení osoby pouţívané v dané rodině 

tchán „maminky/tatínka tatínek―, „tvŧj dědeček―, pantáta 

tchyně „maminky/tatínka maminka―, „tvá babička―, panímáma  

panímáma „maminky/tatínka maminka―, „tvá babička―, „babička Hana― 

pantáta „maminky/tatínka tatínek―, „tvŧj dědeček―, „dědeček Emil― 

synovec „tvŧj bratranec―, „syn tvé tety/tvého strýce― 

neteř „tvá sestřenice―, „dcera tvé tety/tvého strýce― 

zeť „tvŧj tatínek pro tatínka a maminku tvé maminky― 

snacha „tvá maminka pro tatínka a maminku tvého tatínka― 

macecha nevlastní matka, „je manţelka tvého tatínka, ale není tvá biologická matka― 

otčím  nevlastní otec; „je manţel tvé maminky, ale není tvŧj biologický otec―  

prastrýc „strejda―, „vzdálený strýc―, „maminky/tatínka strejda― 

prateta  „teta―― vzdálená teta―, „maminky/tatínka teta― 

Pojmenování „babička Hana― a „dědeček Emil― slouţí jako příklad – jedná se 

o rozlišení od jiných babiček a dědŧ.  

Dále existují ještě další pojmy, jako třeba prastrýc, prateta, ale ty jsou větš inou málo 

pouţívané, nahrazované termíny teta, strýc.  
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4. kategorie: specificky obecné termíny 

= obecné pojmy, které se uţívají, ale jejich věkové či významové vymezení závisí 

na individuálním postoji kaţdého jedince (rodina, starý člověk, miminko) a na kontextu, 

ve kterém jsou pouţity 

= nejedná se o pojmy pokrevního či příbuzenského charakteru, o příbuzenskou terminologii  

Tabulka 19 

termín odborná charakteristika 
další moţnosti  

chápání pojmu 

rodina 

základní společ. jednotka tvořená dvojicí 
manţelŧ n. rodičŧ s dětmi 

otec (hlava rodiny) manţelka 
a děti (uţivit rodinu); děti, dítě 
(mít rodinu); narození dítěte 
(čekat rodinu); příbuzenstvo 

manţelka vdaná ţena v poměru ke svému muţi - 

manţel ţenatý muţ v poměru ke své ţeně - 

manţelé manţelská dvojice - 

novomanţelé manţelská dvojice krátce po svatbě - 

starý člověk 

jsoucí v závěrečném období ţivota, 
vysokého věku 

označení příslušníka starší 
generace; stará panna = nevdaná, 
jiţ nemladá ţena; starý mládenec 
= neţenatý, jiţ nemladý muţ 

stařec starý muţ moudrý, shrbený, nad hrobem 

stařenka stará ţena šedivá 

mladý člověk 
jsoucí v prvním období ţivota, ve vzrŧstu, 
k němu se vztahující 

označení příslušníka mladšího 
pokolení (mladý Kroupa) 

miminko mimino, nemluvně, děťátko - 

dítě 

nedospělý člověk (asi do 14 let); potomek dŧvěrné oslovení milé osoby, 
přátel; má ve všem štěstí 
(dítě štěstěny); dětinský člověk; 
začáteční chyby, potíţe 

děti dětičky – hodné děti - 

muţ 

dospělý člověk muţského pohlaví; manţel nositel kladných muţských 
vlastností; jednotlivec z mnoţství, 
voják; všichni (padli do 
posledního muţe); jednotně, 
svorně (stáli jako jeden muţ); 
trpaslík 

ţena 
dospělá osoba ţenského (samičího) 
ohlaví; provdaná ţena, manţelka 

ţínka (lesní, divá)  

pán 

pan; muţ jako manţel, společník ţeny; 
označení, oslovení muţe s uvedením 
příjmení, titulu, povolání (pan učitel, pan 
Novák); oslovení muţe bez uvedení 
jména, titulu, součást titulu váţených osob 
(kněz: velebný pán)  

bŧh; příslušník nejvyšší šlechty; 
zaměstnavatel; kdo ovládá 
někoho, něco; člověk (pán 
tvorstva); majitel, vlastník; člověk 
dobře situovaný, majetný, vlivný; 
zcela nezávislý (být svým 
pánem); součást přísloví 
(jaký pán, takový krám)  

paní 

ţena jako manţelka, společnice muţe; 
označení, oslovení ţeny s uvedením 
příjmení, titulu, povolání (paní učitelka, 
paní Nováková); oslovení ţeny bez 
uvedení jména, titulu, součást titulu 

bílá; asi to nebude pravda (jedna 
paní povídala) 



EXPERIMENT: RODINA ÁMOSOVA 

1. Terminologie a její význam 

50 

váţených osob (kněţna, urozená paní, 
paní domácí; milostivá) 

slečna 
dospívající svobodná dívka, neprovdaná 
ţena 

neprovdaná příslušnice zámoţné, 
popř. šlechtické rodiny 

1. 2. 2 Shrnutí 

Vnímání rozdělení termínŧ do kategorií podle zadaných kritérií se mohou 

u jednotlivcŧ lišit. Samozřejmě záleţí na mnoha faktorech: věk ţákŧ (čím starší, tím více 

zkušeností a touha po poznání); četnost nositelŧ pojmu v rodině (absence × mnoho 

příbuzných); hovoření s dětmi o vztazích v rodině atp. Mŧţe např. nastat situace, kdy ţák 

bezpečně dokáţe charakterizovat pojem „tchyně―, ale nedokáţe si představit nic pod pojmem 

bratranec, protoţe ţádného nemá.  

Termíny jsou vymezeny, víme, koho si pod nimi máme představit, jaké vazby jsou 

mezi jednotlivými příslušníky rodiny. Pojmy rozdělené podle výše zmíněného kritéria 

se budou ţákŧm předkládat dle pokynŧ v rozepsaných kapitole 1. 3. Příprava první části 

experimentu. O prŧběhu realizování první části experimentu (terminologie rozdělená do čtyř 

kategorií) vypovídá kapitola 1. 4 Prŧběh a rozbor první části experimentu. 

1. 3  PŘÍPRAVA PRVNÍ ČÁSTI EXPERIMENTU 

Tato kapitola obsahuje informace o formě experimentu, podrobný scénář 

jednotlivých hodin a předpoklady a očekávání reakcí ţákŧ na jim předloţený úkol. V závěru 

kapitoly jsou stanoveny cíle pro první část experimentu.  

První části experimentu jsou věnovány čtyři vyučovací hodiny v rozmezí čtyř týdnŧ 

(od 4. do 25. ledna), tedy kaţdý týden jedna hodina (45 minut). Vzhledem k týdennímu 

intervalu byla potřeba ţáky vţdy znovu zavést do problému a odkázat se na činnost předešlé 

hodiny. 

Experiment je zadán skupině 20 ţákŧ navštěvující krouţek Dramatické výchovy na ZŠ 

u svatého Štěpána na Praze 2 (dále jen ZŠ Štěpánská). Krouţek probíhá kaţdý týden v pondělí 

v délce 60 minut, z toho 45 minut je vyčleněno pro potřeby diplomové práce. Krouţek 

navštěvuje 6 chlapcŧ (tři z 1. třídy, jeden ze 2. třídy, jeden ze 3. třídy a jeden z 5. třídy) 

a zbytek tvoří dívky z 1. – 5. ročníku. Podrobně je skupina charakterizovaná v kapitole 

0. 2 Experimentální skupina. 

Výuka probíhá v běţné třídě pro dvacet aţ pětadvacet dětí 4. ročníku ZŠ. Lavice jsou 

určeny pro jednoho ţáka. Ve třídě je poloţeno lino i koberec (koberec zaujímá plochu 1/3), 

dále velká okna, tabule a nástěnky. K dispozici je veškerý materiál a také výbava učebny 

(křídy, fixy, nástěnka, tabule aj.), coţ je výhodou pro moţnost demonstrace náročnějších jevŧ 

a vysvětlení případných nejasností. Třída je velmi prostorná, tudíţ není problém rozmístit 

ţáky tak, aby se navzájem nerušili. Je moţné střídat činnost na koberci i v lavicích (společné 

reflektování×samostatné psaní). 



EXPERIMENT: RODINA ÁMOSOVA 

1. Terminologie a její význam 

51 

1. 3. 1  Nástroj a metody 

Nástrojem první části experimentu je série úkolŧ – práce s pojmy, které jsou rozděleny 

do čtyř skupin, kategorií (viz kapitola 1. 2. 1 Kategorizace termínŧ). Ty jsou ţákŧm zadávány 

prostřednictvím doplňovacích pracovních listŧ, zkráceně dotazníkŧ, postupně ve čtyřech 

vyučovacích hodinách55. Kromě dotazníku budu v první části experimentu pracovat také 

metodou volné diskuse, do které nebudu zasahovat a řízené diskuse, kterou povedu. Protoţe 

nemám svolení rodičŧ pořizovat audio-nahrávky diskuse ţákŧ, jejich výroky a odpovědi jsem 

písemně zaznamenávala do předem připravených formulářŧ56. 

Jak mŧţeme z dotazníkŧ vypozorovat, do kategorií jedna aţ tři jsem začlenila některé 

pojmy z kategorie čtvrté a to tematicky, podle logických souvislostí (např. pojmŧm v první 

kategorii, jeţ označují primární rodinné příbuzné, jsem přiřadila pojem rodina, neboť 

nukleární rodinu tvoří převáţně příbuzní právě primární úrovně). Do první kategorie je přidán 

termín rodina, k termínŧm syn a dcera termín dět i a po uváţení57 i termín sourozenec 

z kategorie druhé. Ve druhé kategorii přibyly termíny starý člověk (stařec, stařenka) a mladý 

člověk. 

Pod uvedenými termíny z druhé kategorie jsou ještě doplňující otázky týkající se 

problematiky záměny termínŧ s termíny ze čtvrté kategorie (teta/strejda; macecha, otčím). 

Tyto otázky je potřeba ţákŧm 1. a 2. třídy zadávat ústně, případně je modelovat situaci 

pomocí předmětŧ, obrázkŧ nebo dramatizace.  

Rozšiřující úlohy (viz příloha 1. 3 Rozšiřující úlohy) slouţí k získání lepší orientace 

mezi příbuzenskými vazbami (kdo je kdo a pro koho) a k upevnění oficiální terminologie. 

Jsou připraveny pro ţáky „rychlíky―, pro jejich zaměstnání v případě brzkého vyplnění 

dotazníku. 

1. 3. 2  Scénář 

Na úvod bych ráda podotkla, ţe se nejedná o komparativní experiment (porovnání 

dvou skupin za stejně stanovených pravide l a podmínek). Nebude proto závaţným 

problémem, kdyţ se od svých pŧvodních záměrŧ (viz níţe) podle vzniklé aktuální situace 

odkloním a pozměním instrukce, pravidla zadání nebo pro mne stanovené zásady opovědí 

(na které otázky podám ţákŧm jakou odpověď). Samozřejmě se budu snaţit scénáře drţet 

a řídit určenými pravidly.  

První hodina:  

= pojmy první kategorie  – matka, otec, rodiče, rodina, syn, dcera, děti, sourozenec, bratr, 

sestra, vnuk, vnučka, babička, děd  

                                                 
55

 Konkrétní podobu dotazníkŧ nalezneme v  příloze 1. Terminologie a její význam.  
56

 Kaţdý formulář obsahoval v hlavičce konkrétní pojem a byly rozděleny na pět částí – kaţdá část byla určena 

pro poznámky o chování a diskutování ţákŧ dané třídy (1. – 5. ročník). 
57

 Pod termíny bratranec a sestřenice by byl termín sourozenci zavádějící – ţáci by jej mohli vztahovat právě 

těmto. Proto jsem zvolila variantu přesunu do 1. kategorie. (pozn. autorky) 
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(A) Jiţ před vánočními prázdninami je potřeba ţáky připravit na nové téma, kterým 

se budeme zabývat po prázdninách. Vzhledem k tomu, ţe je ţákŧm téma blízké, 

předpokládám, ţe ţáky zaujme a budou se na nadcházející období těšit: 

„Aţ se tu zase sejdeme po prázdninách, podíváme se do další, nové, místnosti naší vily 
Dramky

58
. Tam tentokrát nebude ţádná hudba, ani tanec, ani knihovna, ale v tomto pokoji bydlí jedna 

rodina. Je to rodina podobná té mojí nebo vaší. Ale přesto je něčím zvláštní. A tato rodina nás pozvala 
na návštěvu. Má pro nás připravené zajímavé hry, hádanky a úkoly, takţe doufám, ţe všichni přijdete, 
abyste o něco z toho nepřišli.“ 

(B) Po novém roce, hned po úvodním kruhu59, seznámím ţáky s novým tématem: 

„Pamatuje si někdo, kterou místnost vily Dramky navštívíme dnes? Napovědět vám můţe to, 
o čem jsme se bavili před chvílí v kruhu. Ano, je to místnost, kde bydlí jedna rodina. Je to rodina 
Ámosova, protoţe v ní ţije pan Ámos, paní Ámosová a jejich děti a rodiče, kteří mají také příjmení 
Ámosovi. Tak, jako třeba ta má rodina je rodina Bartošova, protoţe máme všichni příjmení 
Bartoš/Bartošová. Tuto místnost budeme společně navštěvovat celé dva měsíce.“ 

(C) Poté ţáky motivuji k prvnímu úkolu (vymezení pojmŧ první kategorie): 

„Neţ zaklepeme na dveře, musíme si nejdřív vyjasnit pár věcí. Pamatujete si, j ak jsem říkala, 
ţe nám rodina bude dávat hádanky a různé úkoly? Včera mě navštívila paní Ámosová. Ptala se mě, 
jestli jste vůbec připraveni přijít na návštěvu. Podala mi tyto listy a říkala: „Aţ je děti vyplní a vysvětlí 
slova, která jsou na nich napsaná, pak budou připraveni a můţou přijít na  návštěvu.“ A tak jsem jí 
slíbila, ţe se připravíme.“ 

(D) Následují základní pokyny všem ţákŧm dohromady. Ověřím si, ţe ţáci úkol 

pochopili (zpětná vazba slovní: „co mám dělat―, kontrola napsaného při obcházení ţákŧ). 

První úkol: ţáci pracují nejdříve samostatně : kaţdý objasní daný pojem, vymezení 

zapíše do pracovního listu k pojmu.  

„Vyberete si fixu, pastelku, vezmete si doplňovací list a sednete si tak, aby vás nikdo nerušil 
a abyste nerušili ani vy ostatní. Na lístku jsou napsaná slova, např. matka, otec, sestra, babička. 
Jsou ve spisovném tvaru, jaký se píše třeba ve slovnících. Vaším úkolem je vysvětlit toto slovo – napsat 
za „rovná se“ kdo je to „matka“, kdo je to „otec“. Kaţdý zkuste vysvětlit pojem sám – kdyţ od někoho 
budete opisovat, nebude to potom vaše vysvětlení, ale jeho a to dvakrát nepotřebujeme, ţe ano. 
Aţ budete všichni hotoví, rozdělíte se podle tříd (první třída spolu, druhá spolu atd.). Pak vám zadám 
další úkol. Co máte teď udělat? Jak a kam si můţete sednout? Co udělám pro to, abych nerušil 
ostatní?“  

Ţákŧm první třídy asistuji. Kdo umí psát, mŧţe pracovat samostatně, kdo ne, s tím 

pracuji: „Jak bys vysvětlil/a, kdo je „matka“? Co pro tebe znamená?“ Jiné otázky nedávám – děti, 

které pracují samostatně, také nedostávají otázky či nápovědu. Tím bude práce spravedlivá, objektivní.  

Druhý úkol: ţáci se rozdělí do skupin podle ročníku, který navštěvují na ZŠ, 

na prázdný papír sepíší návrhy na to, jak by šel nejlépe daný pojem vystihnout. Třetí úkol: 

volně diskutují a společně vyberou takový pojem, který podle nich vystihuje daný termín 

nejvíce. 
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 Vila Dramka je imaginárn í budova, kterou jsem si vymyslela pro účely motivace a ozvláštnění výuky 

dramat ické výchovy. Tato „budova― má mnoho pokojŧ, v  kaţdém bydlí jedno odvětví (dílčí téma) dramatické 

výchova (hudba, zpěv, tanec, práce s  rekvizitou, loutkou atp.) Jedná se o mot ivační téma, které provází činnosti 

po celý rok. Zakomponování experimentu do této idey proto bylo nezbytné. (pozn. autorky) 
59

 Metoda DV, kdy všichni sedí v kruhu a vedou diskusi na určité téma – nyní na téma „Rodina o vánocích 

pohromadě―, kde jsme hovořili o tom, s  kým a v jakém sloţení trávily jednotlivé rodiny vánoční prázdniny, 

zda všichni pohromadě nebo byl někdo v  práci/v jiné rodině, jestli jezdily na návštěvy k příbuzným, s  kým se 

stýkají pravidelně a s  kým pouze o svátcích atp. (pozn. autorky) 
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„Kaţdý z vás napsal k  pojmu „matka“ něco jiného. Na tento papír napíšete návrhy, jak byste 
nejvýstiţněji toto slovo napsali – vysvětlili třeba člověku, který neví, co to je, který třeba přišel z jiné 
planety. Pak vyberete jedno vymezení, které se vám bude zdát nejlepší, a  to nějak označte – 
podtrhněte, zakrouţkujte.  

(E) Ţáci pracují. 

(F) Na závěr si sedneme do kruhu a přečteme, jak kdo daný pojem vysvětlil, 

porovnáme odlišnosti a poukáţeme na zajímavosti (např. neobvyklé pojmenování, odlišné 

vztahy mezi rodinnými příslušníky ţákŧ), diskutujeme o konkrétní problematice. 

„V první třídě se shodly na tomto označení, zatím co v páté třídě na tomto. Jak je moţné, 
ţe kaţdá třída má jiné vysvětlení pro stejné slovo?“ (věkový rozdíl, jiné zkušenosti, atp.) „Jak  ve vaší 
rodině vzniklo toto označení? Proč pouţíváte tento tvar?“ A další otázky, které mohou vyplynout ze 
situace. 

Úvod, seznámení s tématem a motivace mohou zabrat přibliţně patnáct aţ dvacet 

minut. Na samostatnou práci je vyhrazeno patnáct minut. Na hledání společného vymezení 

také 15 minut. Diskuse a závěrečná reflexe mohou zabrat zbylý čas (tedy 10 min.).  

Druhá hodina: 

= pojmy druhé kategorie  – strýc, teta, bratranec, sestřenice, prabába, praděd, prarodiče, 

praprarodiče, kam aţ by to pokračovalo?…, starý člověk (stařec, stařenka), mladý člověk  

= doplňující otázky: 

1.  Říkáte někomu „teto― a přesto to není sestra tvých rodičŧ? Kdo to je?  

2.  Říkáte někomu „strejdo, strýčku― a přesto to není bratr tvých rodičŧ? Kdo to je?  

3.  Představ si, ţe miminku (X – jméno) umřela maminka. Tatínek (Y – jméno) 

miminko nechtěl vychovávat sám a znovu se oţenil. Paní se jmenuje (Z – jméno). 

Jak mŧţe miminko, aţ vyroste, té paní říkat?  

4.  Co kdyby se to stalo naopak (znovu modelujeme situaci, ale miminko přijde o otce).  

(A) Po týdenní pauze je potřeba ţáky opět vpravit do tématu: 

„Kdo si pamatuje, co jsme dělali minulý týden? Jak se jmenuje rodina, kterou navštívíme? 
Jaká slova jsme si vysvětlovali? Dařila se nám práce? S čím jsme měli potíţe? Co nám šlo dobře?“ 
(odpovědi dle konkrétní situace). 

(B) Pak teprve mŧţeme přikročit k zadání dalšího úkolu: 

„Mluvila jsem s paní Ámosovou, byla nadšená z vašich odpovědí: „To jsou tak šikovné děti! 
No pro ně to musela být hračka! Myslím, ţe s tímto si také hravě poradí.“ a dala mi do ruky další 
slova, která máte vysvětlit. Tentokrát k  nim přidala i pár záludných otázek. Ale ty si řekneme aţ na 
konci.“ 

(C) Další postup je totoţný s postupem v minulé hodině: ţáci pracují nejdříve sami, 

přičemţ kaţdý objasní daný pojem do pracovního listu (vymezení pojmu druhé kategorie); 

poté se ţáci rozdělí do skupin podle ročníku a na prázdný papír sepíší návrhy na nejvýstiţnější 

vymezení daného termínu. Ţákŧm první třídy opět asistuji. Jiné pokyny nebo informace 

neţ ostatním nedávám.  
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(D) Kdo bude mít práci hotovou, přijde ke mně. Zeptám se na připravené doplňující 

otázky (viz příloha 1. 2 Doplňující otázky). Činnost probíhá individuálně. První dvě otázky60 

jsou jasně formulované a není třeba dalších otázek nebo dalšího vymezení. U modelových 

situací 3. a 4. ţáci mohou doplnit za písmena jméno. U mladších dětí (1., 2. třída) doplním 

jména já, abych je příliš neodváděla od tématu. U těchto ţákŧ mŧţe vyvstat potřeba 

modelování konkrétní situace se skutečnými postavami (kresba, dramatizace). Kdo bude mít 

i otázky zodpovězeny, mŧţe pracovat na rozšiřujících úlohách (viz příloha, kapitola 1. 3). 

(E) Na závěr si opět sedneme do kruhu a diskutujeme. Bude-li potřeba, rozebereme 

další moţné situace, které v rodině mohou nastat (např. otec odejde od rodiny k jiné ţeně, se 

kterou má dítě – komu bude toto dítě říkat „tati― a komu „mami―?). 

Pro zavedení ţákŧ do tématu je vyčleněno 5 – 10 min. Na práci s termíny 30 minut. 

Individuální práce s doplňujícími otázkami bude prostupovat časovým úsekem určeným 

pro vymezení pojmŧ. Tato činnost musí být ukončena 10 min. před koncem hodiny. Diskuse  

mŧţe opět zabrat zbylý čas.  

Třetí hodina:  

= pojmy třetí kategorie – tchán, tchyně, pantáta,  panímáma, synovec, neteř, zeť, snacha, 

otčím, macecha, prastrýc, prateta  

(A) Opět je potřeba připomenout probírané téma a motivovat ţáky pro další činnost. 

Počítám s variantou, kdy se ţáci budou těšit na rodinu a uţ je nebude bavit práce s termíny. 

Pro vyvolání opětovného zájmu o aktivitu volím formu verbálně-pohybové hry:  

„Vrátíme se k tomu, co jsme dělali na minulé a předminulé hodině. Kaţdý se zamyslí a vybaví 
si, která slova jsme si vysvětlovali. Budete chodit po prostoru a kdykoliv si na nějaké slovo 
vzpomenete, tak ho řeknete nahlas.“ Ţáci cca 2 – 3 min. provádějí aktivitu. Následuje vyšší obtíţnost: 
„Teď k tomu pojmu přidáte i vysvětlení, které jste napsali nebo  jste se na něm shodli, např.: matka je 
ţena mého otce.“ Ţáci opět činnost provádějí 2 – 3 min. Činnost poté reflektujeme : „Jaké výrazy se 
objevovaly nejčastěji? Proč? Na které jsme si nevzpomněli? Byla některá formulace nepřesná? 
Vystihněte pojem x správně.“ Atp. 

(B) Poté přejdeme k objasňování pojmŧ třetí kategorie . Postup je totoţný s oběma 

předchozími (samostatná práce, volná diskuse). Avšak očekávám rychlejší prŧběh vzhledem 

k náročnosti a neznámosti pojmŧ (např. zeť/snacha, tchán/tchyně, prastrýc/prateta). Bude- li 

mít někdo práci hotovou, opět mŧţe pracovat na rozšiřujících úlohách. Ţákŧm první třídy 

asistuji. Jiné pokyny nebo informace neţ ostatním nedávám.  

„Paní Ámosová si opět pochvalovala, jak dobře jste splnili i druhý úkol. Dala mi pro vás další 
pojmy, které máte vysvětlit, ale! K jejich vysvětlení budete potřebovat ta slova, která jsme si říkali 
minulou a předminulou hodinu. Proto jsme na začátku hráli tu upamatovací hru, kde jste si mohli 
na všechna slova vzpomenout. Postup je stejný jako u předešlé práce. Snaţte se ke kaţdému pojmu 
něco napsat. Kdyţ ale opravdu nebudete vědět, políčko proškrtněte.“ 

(C) Diskuse. Protoţe očekávám, ţe tyto pojmy budou pro ţáky náročné na vysvětlení 

a mnohdy také neznámé, spíše neţ hovoření o uţívání pojmŧ v rodině zaměřím reflexi 
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 Jedná se o otázky „Říkáte někomu „teto― a přesto to není sestra tvých rodičŧ? Kdo to je?― a „Říkáte někomu 

„strejdo, strýčku― a přesto to není bratr tvých rodičŧ? Kdo to je?―. 
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na proces poznávací: „Který pojem jste slyšeli poprvé? Víte, kdo je/ co znamená…? Který termín 

potřebujete ještě vysvětlit? Který jste si zapamatovali?“ atp. 

Pro úvodní část vyčleňuji 10 min. Na práci s termíny 15 – 20 minut. Závěrečné části 

bude potřeba v této hodině věnovat nejvíce času, čili cca 20 min. 

Čtvrtá hodina:  

= pojmy čtvrté kategorie – manţel, manţelka, manţelé, novomanţelé, miminko, dítě, muţ, 

ţena, paní, slečna 

(A) Jedná se o poslední hodinu věnovanou problematice terminologie. Ač je 

charakterem podobná třem předcházejícím (samostatné vymezování pojmŧ, hledání 

výstiţného vymezení ve skupině a společná diskuse), přesto se bude lišit. Některé z termínŧ, 

které budu ţákŧm předkládat, mohu označit za specificky obecné. Jejich vymezení závisí 

na individuálním postoji kaţdého jedince  – jaké s ním má zkušenosti, v jakých situacích se 

s ním setkal. Proto nebude jednoduché shodnout se na společném vymezení termínu.  

(B) Pokusím se dodrţet strukturu hodiny stejnou jako u předchozích kategorií, 

ovšem zkrátím úvodní část, motivaci a nechám více prostoru pro diskusi.  

„Dnes mám pro vás od paní Ámosové poslední dotazník. Počet slov v něm uţ je maličko. 
Nejsou to ale slova ledajaká! Některá vás mohou překvapit tím, ţe se vám moţná nepodaří najít 
společné označení. To ale nevadí, můţeme si o tom na závěr popovídat. Pravidla jsou stejná jako 
v minulých hodinách – kdo by mi je zopakoval?“ (samostatná práce – potichu a nerušit ostatní; práce 
ve skupině – dohodnout se na společném termínu; kdo je hotový, přijde si pro rozšiřující otázky).  

(C) Ţáci pracují dle pokynŧ a pravidel. Ţákŧm první třídy opět asistuji. Jiné pokyny 

nebo informace neţ ostatním nedávám.  

(D) Závěrečná část tentokrát zahrne jak diskusi o jednotlivých pojmech (cca 15 min), 

tak také nahlédnutí do programu příští hodiny, která bude věnovaná rodině Ámosových 

a příbuzenským vztahŧm mezi jejich členy (5 min.).  

V diskusi 
 ustálíme vymezení pojmŧ čtvrté kategorie 

Vezmeme pojmy popořadě. První třída se shodla na vymezení …. Jaké jste uvedli vy? Mohou 
být obě? Proč? Které je přesnější? Atp. Otázky ke konkrétním pojmŧm: miminko: Jak je takové 
miminko staré? Je nějaká věková hranice?“ slečna: „Také existují ţeny, které uţ jsou staré, jako třeba 
vaše babičky, ale pořád jsou slečny. Jak je to moţné? Proč se mladým dívkám říká slečno?  Jaký je 
rozdíl mezi slečnou a paní (mezi mnou a vaší maminkou)?“ 

 a reflektujeme společnou práci v první části experimentu: 

 „První hodinu jsme si vymezovali pojmy matka, otec, sestra – které ještě? Druhou hodinu 
teta, prarodiče, prapra… a odpovídali jsme na čtyři otázky. Ve třetí kategorii jsme se spíš seznámili 
s pojmy tchán, tchyně, snacha atp. Tuto hodinu jsme pracovali s jakými pojmy? Zamyslete se, kterou 
hodinu se vám nejlépe pracovalo a proč. Ukaţte na prstech (první hodina jeden prst, druhá dva atd.).“ 
(vyvoláváme ţáky postupně, podle uvedených počtŧ prstŧ – 1, 2, 3, 4; ţáci jednotlivě říkají dŧvody)  

„Jak jste měli moţnost vidět, slova, která běţně pouţíváme, někdy nedokáţeme vysvětlit, 
nebo nám to dělá velké problémy. Proč to tak je?“ (máme slova zautomatizovaná a nezamýšlíme se 
nad významem; pouţíváme jinou terminologii, neţ se povaţuje za oficiální – strejdík, dědeček)  

Následuje motivace pro další dvě hodiny: 
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Teď umíme vymezit, vysvětlit, alespoň ta základní, která běţně pouţíváme. A proč jsme tohle 
všechno celé čtyři týdny dělali? Abychom mohli vyluštit záludné úlohy a hádanky, které si pro nás 
připravila rodina Ámosova. A já mám pro vás od paní Ámosové jednu takovou malou hádanku. 
Dávejte pozor, schválně, jestli uhádnete, kdo to je: Je to dcera mého muže a vnučka mojí matky. 

Kdo to je? (dcera paní Ámosové) „Tato dívka se jmenuje Dana a seznámí vás s celou svojí rodinou. 
To ale aţ příště.“ 

Úvodní informace zaberou cca 3 minuty. Samostatná práce 10 – 15 min. Práce 

ve skupině téţ 10 – 15. Závěr hodiny 20 min.  

Takto tedy vypadá scénář čtyř vyučovacích hodin, který by měl ţáky terminologicky 

vybavit a připravit na další část experimentu. Mně by měl poskytnout odpověď na otázku 

formulovanou v kapitole 1. 3. 4 Cíle první části experimentu: jak ţáci 1. – 5. tříd rozumí 

daným pojmŧm a v jakých významech.  

1. 3. 3  Očekávání 

V této kapitole uvádím svá očekávání, která bych ráda praktickou realizací 

experimentu ověřila. Svá očekávání mohu opřít o poznatky z vývojové psychologie dítěte 

a o dosavadní zkušenosti se ţáky tvořící experimentální skupinu.  

Nejdříve zformuluji očekávání určená pro celou experimentální skupinu. Týkají se 

toho, (1) na jaké úrovni budou ţáci pojem vnímat (jedná se o tři úrovně poznání, o teorii 

generického modelu), (2) z jakého hlediska budou k pojmu přistupovat 

(já/mŧj×ty/tvŧj×on/jeho) nebo (3) jaké podoby termínŧ budou při formulaci odpovědí uţívat 

(slova citově zabarvená, synonyma aj.).  

(1) vnímání pojmů – úroveň poznání  

Z počátku se budou objevovat ve vyjádření ţákŧ prvky izolovaných modelŧ („matka 

= moje maminka―, „sestra = moje sestřička―, bratr = bráška, se kterým ţiji― apod.). 

Prostřednictvím neřízených diskusí mohou ţáci zjišťovat, ţe se nejedná pouze o členy jejich 

rodiny, ţe také ostatní děti mají matky a sourozence.  

V diskusi řízené potom mohou dospět k poznání, ţe matka není pouze matka dětí, 

ale ţe kaţdý člověk má svou matku. Tímto poznáním dospěje do etapy generického 

modelu61. Předpokládám, ţe etapa generického modelu se dříve vytvoří u ţákŧ 4. a 5. 

ročníkŧ, později u ţákŧ 3. ročníkŧ. Pro ţáky 1. a 2. tříd je časový úsek určený pro první část 

experimentu velmi krátký na to, aby dospěni této etapy generického modelu. Vytvořit se mŧţe 

u známých a pouţívaných pojmŧ první kategorie (matka, otec, sestra, bratr). 

Do abstraktní fáze poznání ţák dospěje, je- li schopen vymezit pojem, aniţ by jej 

spojoval s konkrétními osobami a toto vymezení aplikovat na další pojmy (pojem babička 

vymezit jako matka matky/otce nebo dcera prababičky či tchyně manţela/manţelky její 

dcery/jejího syna). Do etapy abstraktní mohou ve svém poznání dojít ţáci 4. a 5. ročníku a to 

pouze u pojmŧ velmi známých (matka, otec, sestra, bratr, babička, děda, teta, strýc) a u pojmŧ 

čtvrté kategorie, které mají sami o sobě abstraktní charakter. 

                                                 
61

 Teorie generického modelu je charakterizována v literatuře Jirotková D.: Cesty ke zkvalitňování výuky 

geometrie, str. 18 – 22; nebo Hejný, Stehlíková: Číselné představy dětí, str. 27 – 28. 
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(2)hledisko přístupu k pojmu 

Domnívám se, ţe do vymezování pojmŧ první kategorie (matka, otec, rodina, bratr, 

babička) a druhé kategorie (kromě pojmŧ starý člověk a mladý člověk) budou ţáci promítat 

svŧj osobní vztah (slova citově zabarvená, zájmeno „mŧj―, např. moje maminka, má 

sestřička apod.), tedy budou je vnímat subjektivně. Vymezení pojmŧ třetí kategorie nedokáţi 

posoudit – nevím, nakolik je ţáci znají. K pojmŧm čtvrté kategorie (manţelé, miminko, ţena, 

pán apod.) by mohli ţáci třetích aţ pátých ročníkŧ přistupovat objektivně – z hlediska 

obecného („paní = dospělá ţena―). Ţáci 1. a 2. tříd si zachovají subjektivní přístup („paní = 

má maminka―). 

(3) užívaná terminologie a formulace odpovědí 

Předpokládám, ţe při vymezování pojmŧ se budou ţáci zaměřovat na tři varianty 

odpovědí: 

1. „oficiální termín― – takový, který slýchají ve škole a o němţ se domnívají, 
ţe takto zní správně, ţe jde o spisovný, oficiální tvar (matka, otec, strýc)  

2. obměna termínu – zdrobněliny, slova domácká atp. (mamka, tatínek, strejda) 

3. jimi uţívaný termín – takový, který uţívají pro označení dané osoby v rodině 
(mamča, tatík, strejdík) 

U ţákŧ 4. a 5. tříd by se mohly objevit odpovědi vymezení termínu formou popisu 

(„matka = ţena, která mě porodila―, „otec = ten, kdo mě vychovává―) a vymezení vztahového 

typu („babička = matka mé matky―) se bude vyskytovat v malém mnoţství a spíše u starších 

ţákŧ (čtvrtá, pátá třída) neboť jde o formu uţívanou v úlohách relačních (vztahových), které 

jsou zavedeny aţ ve druhé části experimentu.  

Lze ovšem předpokládat, ţe diskuse o jednotlivých termínech přispějí k přesnějšímu 

a kvalitnějšímu vymezování termínŧ dalších a postupně se bude upouštět od vymezení 

jednoslovných, která budou nahrazována vymezením vztahového typu.  

Ţáci budou pracovat také ve skupinách – rozděleni podle jednotlivých ročníkŧ – proto 

zformuluji svá očekávání rovněţ pro kaţdý ročník zvlášť. 

1. ročník  

Předpokládám, ţe ţáci 1. ročníkŧ budou mít s vysvětlením termínŧ potíţe, neboť si 

nebudou schopni vybavit jinou moţnost neţ pojmenování, které si přečtou na pracovním listě 

(nedostatečná slovní zásoba) nebo takové, které pouţívají doma (většinou citově zabarvené). 

Pomoci by mohla konzultace se mnou a návodné otázky typu „Co to slovo pro tebe znamená? 

– Komu u vás tak říkáte?“ atp. Tito ţáci si budou pod termíny z první a druhé kategorie 

vybavovat konkrétní osoby. Avšak u termínŧ třetí kategorie to z dŧvodu jejich neznalosti 

nebude moţné. Pro vymezení termínŧ ze čtvrté kategorie bude opět potřeba klást návodné 

otázky. 

2. ročník  

Zde bude záleţet na zkušenostech ţákŧ a četnosti a kvalitě uţívání pojmŧ v rodině. 

Dvě ţákyně nejsou českého pŧvodu a jedna se neustále ptá po významech slov. Bude potřeba 
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význam termínŧ (převáţně druhé a třetí kategorie) vysvětlit na příkladu a modelaci. Ţáci 

uţ by měli mít představu o významech pojmŧ první kategorie v etapě izolovaného modelu, 

který během experimentu mŧţe přejít v etapu generického modelu. Také uţití terminologie se 

mŧţe v prŧběhu hodin proměnit: z uţívání termínŧ specifických pro jejich rodinu a zdrobnělin 

(moţná se objeví i slova v cizím jazyce) do oficiální podoby (z maminka na matka). 

Do vymezení pojmŧ budou ţáci promítat svŧj osobní vztah (zdrobněliny, zájmeno můj). 

3 ročník 

U ţákŧ 3. ročníku předpokládám bezpečnou orientaci v pojmech první a druhé 

kategorie (uţívání oficiální terminologie prokládané zdrobnělinami a pojmy uţívanými 

v jejich rodině, etapa izolovaného modelu během první části experimentu přejde v etapu 

generického modelu). Povědomí a mlţné představy předpokládám u pojmŧ třetí kategorie. 

Nad termíny ve 4. kategorii očekávám diskusi.  

4 ročník 

Dívky navštěvující tento ročník jsou velice citlivé, emotivně a tvořivě zaloţené. Rády 

si hrají „na rodinu―, ve které se často vyskytují nejrŧznější příbuzenské vztahy. Jejich slovní 

zásoba je velice široká. Do modelových situací aplikují rodinné problémy, které si touto 

cestou„vyhrají―. Jsou velmi společenské, avšak tiché a skromné. Motivací je pro ně jiţ téma 

samotné. Podle těchto faktŧ soudím, ţe nebudou mít s vysvětlením termínŧ (ani ve třetí 

či čtvrté kategorii) problémy, neboť jsou si vědomy významŧ příbuzenského či pokrevního 

vztahu osob nesoucích dané sociální role (i kdyţ nemusejí vţdy ve vymezení termínu pouţít 

odborných termínŧ). Vytvořený generický model mŧţe u pojmŧ první, druhé a čtvrté 

kategorie přejít v model abstraktní. 

5 ročník 

Ţáci pátého ročníku by měli bezpečně ovládat oficiální terminologii (matka, bratr, 

sestra, tchán, zeť atd.). Měli by mít jasnou představu o  významech pojmŧ v etapě izolovaného 

modelu a v etapě generického modelu o významech pojmŧ první, druhé a čtvrté kategorie.  

Rozšiřující úlohy by mohly být pro tyto ţáky velice podnětné.  

1. 3. 4  Cíle první části experimentu 

Experiment, který se chystám realizovat s výše specifikovanou skupinou, má potvrdit 

či vyvrátit mé rozhodnutí o rozdělení pojmŧ do čtyř kategorií, mé hypotézy týkající se uţívání 

termínŧ dětmi v jednotlivých ročnících a vnímání významu daného termínu.  

Cíle experimentu v kapitole 1. Terminologie a její význam tedy jsou  

a) zjistit, jak ţáci prvního stupně tvořící experimentální skupinu rozumí daným pojmŧm 

a v jakých významech (situacích, vztazích) je pouţívají 

b) ověřit má očekávání o schopnosti jednotlivých ţákŧ uţívat odborné termíny 
ve správných souvislostech, v konkrétních situacích a rozumět jejich významu 

Dávám si také osobní cíl a to seznámit ţáky s oficiálními termíny příbuzenských 

vztahů, poţadovat jejich uţívání při diskusích a při vymezování dalších pojmů. 
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*** 

To tedy k přípravě experimentu, formulování cílŧ pro první část praktické části 

experimentu a očekávání toho, jak bude experiment probíhat a jak se s daným úkolem ţáci 

„poperou―. V následující kapitole se dozvíme, jak experiment probíhal a zda a jakým 

zpŧsobem došlo k naplnění mých očekávání.  

1. 4  PRŦBĚH A ROZBOR PRVNÍ ČÁSTI EXPERIMENTU 

V této kapitole jsou reflektovány jednotlivé vyučovací hodiny, které se zabývaly 

vymezováním pojmŧ první aţ čtvrté kategorie, tedy reflexe hodin první části experimentu. 

Reflektuji zde vlastní postup při vedení hodin, počínání ţákŧ při jednotlivých činnostech 

a stručně charakterizuji úroveň orientace ţákŧ v oblasti terminologie a jejího uţívání.  

Vymezení pojmŧ, která ţáci uvedli do dotazníkŧ, jsem pro lepší přehlednost 

zpracovala do tabulek. Tabulky jsou umístěny v příloze – kapitola 1. 4 Přehled vymezených 

pojmŧ. Pod kaţdou tabulkou je krátký rozbor, který se daného pojmu týká. Ţáci jsou 

v tabulkách uvedeni z dŧvodu ochrany osobních údajŧ pod čísly 1 – 20. 

1. 4. 1  Reflexe 1. hodiny – pojmy první kategorie 

Jak jiţ bylo výše řečeno, jedná se o pojmy, se kterými se ţáci setkávají dennodenně 

a operují s nimi nejčastěji. Pojďme se podívat, jak hodina, jejíţ náplní byly právě pojmy první 

kategorie, vypadala a jak se ţáci uměli s problematikou pojmŧ vypořádat.  

Přítomni byli všichni ţáci (1 – 20). Po celou dobu první hodiny jsem se řídila podle 

scénáře a dodrţovala pravidla. U ţákŧ prvního stupně jsem však musela učinit výjimku, 

přečíst zadání, poté číst jednotlivé termíny a kromě připravených doplňovacích otázek zařadit 

ještě další („Komu tak doma říkáte? Kdo to je? Jak jí/mu říká otec/matka/?). Odpovědi jsem si 

zapisovala do dotazníkŧ označených jmény ţákŧ. Ani jsem je nemusela příliš motivovat – 

na činnost si vzpomněli a těšili se, aţ budou pojmy vysvětlovat. Ţáci 4. a 5. ročníkŧ měli práci 

brzy hotovou. Vymezování pojmŧ je zaujalo a vyţadovali další dotazníky. Proto jsem jim 

nabídla pojmy druhé kategorie a ne rozšiřující úlohy, které jsem měla připravené.  

Při prezentaci společně zvoleného vymezení termínu a závěrečné reflexi ţáky 3. – 5. tříd 

zaujala problematika pestré škály podob jednoho pojmu (např. u pojmu matka mŧţe být: 

matka, maminka, mamule, matinka, matička atp.) a snaţili se najít co nejvíc variant. Ţáci 

z 1. a 2. tříd tuto potřebu neměly, proto jsem pro ně připravila náhradní dramaťácký program.  

Ţáci si podle očekávání pod jednotlivými pojmy představovali konkrétní osoby 

z jejich rodiny – toho jsem při diskusích vyuţila pro demonstrování vztahŧ mezi příbuznými 

u pojmŧ rodina, babička, děd, vnuk a vnučka. U pojmu rodina vyvstala potřeba kresby 

(viz příloha, kapitola 1. 5 Fotodokumentace) a formulace doplňujících otázek: „Kdo všechno 

patří do vaší rodiny? Ţije/bydlí s vámi i babička, strýc?“ atp. 

Často byla z  odpovědí cítit pozitivita v citových vztazích (sestra = „nejbliţší člověk―; 

matka = „moje maminka―; rodiče = „moji ochránci― atp.). Mŧţeme pozorovat také podobnost 
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ve vymezení u těch pojmŧ, jejichţ význam je podobný, ale rozlišený v rodě (matka – otec, syn 

– dcera, babička – děda). 

Během diskusí si ţáci osvojovali terminologii, přicházeli na výstiţnější pojmenování 

(stručnější, plnohodnotnější, obecnější) a zpřesňovali formulace. Na konci hodiny jiţ ţáci 

4. a 5. tříd uţívali vymezení vztahového typu (babička = „matka mé matky―).  

V tabulkách č. 38 – 51 uvedených v příloze (kapitola 1. 4. 1 Pojmy první kategorie), 

mŧţeme vidět, jak pojmy ţáci vysvětlili. Připomínám, ţe jsem zapisovala do tabulek 

jednotlivé termíny tak, jak je ţáci uváděli – doslova (v psané nebo mluvené podobě). Proto se 

vyskytují nesprávné tvary slov a hrubky. 

První hodinu hodnotím jako dobrou prŧpravu hodin následujících. Zaměřit se budu 

muset na organizační stránku hodiny – ţáky (vyjma prvních ročníkŧ) a posléze i skupinky 

rozmístit po třídě tak, aby se navzájem nerušili a neovlivňovali). Dívkám ze 4. a 5. ročníku 

nabídnout náhradní činnost (buď dramatickou, nebo tematickou: rozšiřující úlohy 

či pokračování v analýze a osvětlování pojmŧ ze 3. kategorie) neboť mají pojmy z druhé 

kategorie vymezené. 

1. 4. 2  Reflexe 2. hodiny – pojmy druhé kategorie 

Na druhou hodinu se ţáci pamatujíce předešlé činnosti těšili. Pojmy ţáci vnímali jako 

sloţitější. Kromě dotazníkŧ jsem jim také zadávala doplňujíc í otázky. Přehled vymezených 

pojmŧ (tabulky č. 52 – 63) i odpovědí na doplňující otázky (tabulky č. 64 – 67) je uveden 

v příloze, v kapitole 1. 4. 2 Pojmy druhé kategorie a doplňující otázky. 

Druhou hodinu chyběla jedna ţákyně z první a jedna ze třetí třídy. Poučena 

zkušenostmi předešlé hodiny pustila jsem se do zadávání pojmŧ druhé kategorie. Opět jsem se 

řídila dle scénáře. Pro získání potřebného materiálu jsem však musela znovu učinit výjimku 

u ţákŧ prvních tříd.  

Ţákŧm 2. – 5. tříd jsem zadala instrukce (přečetla jsem, co je jejich úkolem a ověřila si 

zpětnou vazbou, ţe úkolu rozumí). Nabídla jsem jim dvojí rozmístění po třídě – mohli si 

vybrat (lavice, koberec) tak, aby nerušili ostatní při práci: „Kaţdý zkuste sám, jde o vaše 

myšlenky a ne o myšlenky kamaráda.“ – a ponechala jsem je samostatné práci. Ţáci 4. a 5. 

ročníkŧ začali na vymezování pojmŧ z druhé kategorie jiţ minulou hodinu. Nyní měli 

vystihnout zbylé. Vzhledem k tomu, ţe si někteří z nich nemohli vzpomenout, jak dané 

vymezení, které uvedli minulou hodinu, mysleli, rozhodla jsem se nedávat jim dotazníky 

dopředu, ale nabídnout náhradní činnost – z výběru dramatická práce × rozšiřující otázky si 

zvolili dramatickou práci na téma rodina (scénky z rodinného prostředí).  

Ţáky 1. třídy jsem svolala k sobě do skupinky, přečetla zadání a postupně četla 

termíny. Jejich odpovědi jsem zapisovala do dotazníkŧ. Děti si nebyly příliš jisté, proto se 

jednotlivými odpověďmi navzájem velmi ovlivňovali. Význam termínŧ, který ţáci říkali,  

byl mnohdy nesprávný. Musela jsem pouţít pro názornou představu kresbu (postavy 

a barevné rozlišení vztahŧ mezi členy rodiny – viz příloha 1. 5. 2 Schéma „prabába― 

a „praděd―) a při dotazování vycházet z jejich zkušeností: „Má tvůj tatínek sestru 

nebo bratra? Jak jí/mu říkáš?“ atp.  
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Doplňující otázky jsem zadávala kaţdému dítěti zvlášť. Odpovědi jsem si 

zaznamenávala na zvláštní papír (vţdy jsem si poznamenala, který ţák bude odpovídat). 

Snaţila jsem se postupovat od nejmladších ţákŧ po nejstarší, ale z časových a organizačních 

dŧvodŧ jsem později přeskakovala z jedné třídy do druhé (kdo měl vypracované listy, s tím 

jsem mohla individuálně rozebírat doplňující otázky). Mohlo se stát, ţe se ţáci navzájem 

slyšeli a tím ovlivnili, i kdyţ jsem se tomu snaţila předcházet.  

Také pod pojmy z druhé kategorie si ţáci představovali konkrétní osoby z jejich 

rodiny a dané pojmy vztahovali na sebe samu („mŧj strejda―, „moje hodně stará babička― aj.). 

Čím více se stávaly pojmy ţákŧm méně známé (prarodiče, praprarodiče), tím víc se jejich 

vymezení stávala abstraktnější („starý rodiče―, „moji předkové― atp.) nebo zcela chyběla. 

Odpovědi generického či abstraktního charakteru se příliš nevyskytovaly (kromě vymezení 

pojmŧ starý člověk, mladý člověk a dítě), postupně jsme k nim došli aţ při společné diskusi. 

Ze zkušenosti s vymezováním pojmŧ z první kategorie měli ţáci rozvinutou slovní 

zásobu a jiţ se objevovaly odpovědi vztahového typu („bratr mého otce―, „dcera tety―) 

a vyskytovala se oficiální terminologie („sestra mých rodičŧ―, „dcera tety a strýce― aj.). 

Na tomto příkladu je patrné, jak rychle jsou děti vnímavé a dokáţí vyuţít předešlých 

poznatkŧ. 

V další kategorii očekávám větší absenci odpovědí neţ doposud (především u ţákŧ 

1. – 3. tříd). Dle mého názoru si nebudou schopni pod pojmem nikoho jim blízkého představit 

– ať uţ proto, ţe se v jejich rodině nikdo toho pojmenování nevyskytuje (nebo jej 

tak nenazývají), anebo proto, ţe daný vztah neměli moţnost doposud poznat ani jinde 

(škola, kamarádi). Abych získala alespoň nějaké odpovědi, budu si muset připravit návodné 

otázky a vyuţít obrázky rodiny Ámosových pro názorné ukázky vztahŧ. Pojmy otčím 

a macecha, jimiţ jsme se zabývali v doplňujících otázkách, by měli ţáci umět vymezit. 

Budou-li někteří ţáci rychle hotovi, zadám jim rozšiřující úlohy (viz příloha 1. 3). 

1. 4. 3 Reflexe 3. hodiny – pojmy třetí kategorie  

Podle očekávání se jednalo o kategorii ţákŧm nejméně známých pojmŧ. Jak mŧţeme 

vidět v tabulkách č. 68 – 79 (viz příloha 1. 4. 3 Pojmy třetí kategorie), plno termínŧ není 

vymezených. Pod kaţdou tabulkou proto uvádím formulaci, na které jsme se dohodli a kterou 

budeme v dalších hodinách pouţívat.  

Tentokrát chyběli tři ţáci z první třídy, jeden z druhé třídy a dva ze třetí třídy. 

Opět jsem se řídila podle scénáře hodiny. Pohybová rozpomínací aktivita se ukázala jako 

velmi ţádoucí, ţáci si postupně vzpomínali na jednotlivé pojmy – samozřejmě nejdřív 

vyslovovali ty „pouţívanější― (matka, otec, sestra apod.), pouze starší ţáci, snad aby ukázali, 

ţe znají i ne tak běţné pojmy, vykřikovali např. „prabába―, „sourozenec― atp. Náročnější byla 

aktivita, kdy měli ţáci daný pojem vymezit – někteří uváděli nepřesná pojmenování 

(„prababička je babička tety―, „otec je mŧj táta―), zdrobněliny aj. Tím, ţe jsem kladla velký 

dŧraz na uţívání oficiálních termínŧ, se terminologie během činnosti zpřesňovala, mladší ţáci 

opakovali to, co vyřkli starší ţáci a tím se terminologie ve skupině upevňovala. 
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Vymezování pojmŧ zabralo ţákŧm necelých 10 minut. S ţáky prvních tříd jsem pojmy 

postupně rozebírala ve skupině a názorně – pomocí obrázkŧ. Protoţe většina ţákŧ celé 

experimentální skupiny dané pojmy neznala, odklonila jsem se od pŧvodního scénáře 

a k ţákŧm z prvního ročníku jsem přivzala také ţáky druhého ročníku. Ostatním jsem jiţ 

nenabízela rozšiřující úlohy, ale postupně jsem je zvala k dětem do skupiny. Tím jsem plynule 

přešla k diskusi a k postupnému formulování vymezení všech pojmŧ ze třetí kategorie. 

Nejprve jsem se vţdy zeptala, zda nám někdo dokáţe konkrétní pojem vysvětlit. Pokud jej 

vymezil přesně (většinou ţáci 4. a 5. ročníkŧ – (20) zeť = „muţ pro rodiče svojí ţeny―, přijali 

jsme vymezení za své. Pokud nepřesně – (18) snacha = „manţelka manţela―), vymezení jsem 

upravila. Pokud nikdo termín nedokázal specifikovat, pak přišla na řadu názorná ukázka 

pomocí simulované situace, obrázkŧ, postav a šipek (synovec, neteř, prastrýc, prateta). 

Úvodní hra napomohla tomu, ţe ţáci 3. – 5. tříd při rozboru více neţ v předchozích 

hodinách uţívali oficiálních odborných termínŧ bez zdrobnělin. Ovšem u pojmu strýc mají 

variantu strejda zaţitou a přeučování na jejich oficiální tvar by vyţadovalo více času.  

Také se objevovalo větší mnoţství vymezení, která by mohla platit obecně, nejen 

na osobu příbuznou danému ţákovi (např. „manţelka manţela―, „manţelka, co si vzala 

manţela – pro jeho rodiče―, „nevlastní otec―, „nevlastní matka―). Moţná je tento fakt 

zpŧsoben tím, ţe se jedná o pojmy, které nejsou pro ţáky tolik blízké, jako např. matka, 

sestra, babička, ke kterým vazba na svou osobu přímo vybízí. Moţná je tento fakt zpŧsoben 

absencí nositele termínu v jejich rodině, takţe jej ve vztahu k sobě prostě nedokázali uvést. 

A moţná je to tím, ţe tato hodina byla třetí hodinou a ţáci v obecné formulaci získali praxi.  

Opět činila velké problémy předpona „pra-―, jejíţ přidání ke slovu teta a strýc zmátlo 

představy ţákŧ o těchto pojmech. Svědčí to o malém výskytu slov s touto předponou a jejich 

sporadickém uţívání v komunikaci či literatuře. Slova macecha či otčím zase neznámá nejsou. 

Proto mě překvapilo a trochu i zamrzelo, ţe ţáci 1. a 2. tříd tyto pojmy nedokázali vysvětlit 

i navzdory tomu, ţe jsme se jimi v předešlé hodině zabývali. Mŧţe to značit to, ţe je nabídka 

pojmŧ příliš obsáhlá a je nad síly některých ţákŧ si jejich význam zapamatovat.  

U ţákŧ 3. – 5. tříd je vidět posun k lepšímu jak v přesnosti vyjadřování, tak v uţívání 

oficiálních podob termínŧ (matka, otec, sestra atp.), coţ ukazuje na postup ke generickému 

modelu poznání a tedy jen krŧček k abstraktnímu.  

Ţákŧm, kteří minulou hodinu chyběli, jsem chtěla předloţit také dotazník druhé 

kategorie, ale protoţe nepřišli ani dnes, rozhodla jsem se, ţe jim dotazníky k doplnění dávat 

nebudu – jen by je to zdrţelo od další práce a nemohli by se zapojit do činnosti, která je 

naplánovaná na čtvrtou hodinu. I kdyby přišli, dopisováním chybějícího bych je mohla 

odradit. Přijdou-li, pouze jim v úvodní části za pomoci ostatních ţákŧ sdělím, jakými pojmy 

jsme se zabývali a které jsme si jak vymezili. Tato činnost bude zároveň opakováním 

pro ostatní ţáky. 

1. 4. 4 Reflexe 4. hodiny – pojmy čtvrté kategorie  

 Tato kategorie je kategorií poslední. Jsou zde uvedené pojmy, jeţ mají obecný 

charakter – kaţdý si mŧţe pod pojmem představit jiné vymezení, jinou osobu. Jak si s pojmy 

ţáci poradili, mŧţeme vyčíst v příloze v kapitole 1. 4. 4 Pojmy čtvrté kategorie. V uvedeném 
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přehledu jsou vymezeny nejen pojmy, které tvořily náplň čtvrté kategorie, ale také ty, které 

vyplynuly z diskuse (vdova, vdovec, druh a druţka). Pojmy jsou charakterizovány podle 

Slovníku spisovné češtiny a to vţdy u konkrétního pojmu, kde byl tento rozebírán 

(vdova/vdovec u pojmu slečna; druh/druţka u pojmu manţelka. 

 Dva ţáci, kteří byli nemocní, přišli (2, 14), k ostatním chybějícím přibyli další dva 

ţáci (16, 10). Ty, kteří přišli, jsme na začátku hodiny společně seznámili s pojmy, na jejichţ 

rozbor chyběli. Zopakování bylo prospěšné pro všechny ţáky. Tentokrát se zapojili i ţáci 

1. a 2. tříd. Opět jsem kladla dŧraz na přesnost vyjadřování a oficiální podobu termínŧ. Abych 

ţáky motivovala k pečlivé práci, prozradila jsem jim, ţe pro ně mám od paní Ámosové 

hádanku. Ale ţe jim ji řeknu pouze v případě, kdyţ se budou při práci drţet pravidel a pečlivě 

vyplní dotazníky. Jak se ukázalo, hádanka byla dostatečnou motivací k tomu, aby ţáci 

pracovali podle pravidel. S ţáky 1. ročníku jsem si opět sedla do kruhu. Kdo uměl sám psát 

a chtěl, mohl pracovat samostatně. Abych alespoň z části zamezila vzájemnému ovlivňování 

mezi ţáky, řekla jsem kaţdý pojem s tím, aby kaţdý přemýšlel sám (vţdy jsem jim nechala 

chvíli, cca 30 sec, na přemýšlení) a pak řekl to, co vymyslel – „Chci slyšet to, co jste 

vymysleli vy sami a ne váš kamarád.― Toto zafungovalo a nejen, ţe se zmenšil výskyt 

odpovědí „nevím“, ale také se jednotlivé odpovědi – alespoň u některých termínŧ – lišili. 

Protoţe ţáci nedokázali při hledání jednoho výstiţného pojmu ze všech nabídnutých sami 

pracovat, proto jsem je naváděla pomocí otázek: „Jaké je tady nejsprávnější vymezení? Které 

té moţnosti nejvíc rozumíte – budeme hlasovat. Kdyţ všechny moţnosti přečtu, která slova se 

opakují/kterých odpovědí tam je nejvíc? Kdyţ se toto opakuje nejčastěji, mohu to napsat, 

souhlasí všichni? Šlo by toto vymezení nějak poupravit? Jak? Co kdybychom zaměnili toto 

slovo za nějaké přesnější? Pod tímto slovem si představím něco jiného…“ atp. 

Vyplňování dotazníkŧ (převáţně hledání společného vymezení) se velmi protáhlo – 

z plánovaných 15  aţ na 33 minut. Na společnou diskusi nám zbylo málo času. Proto jsme 

o termínech diskutovali ještě cestou do druţiny (diskuse se týká pojmu slečna a problematiky 

manţelství – viz tabulka č. 89). Při společné diskusi jsme otevřeli mnoho zajímavých témat 

(zásnuby, manţelství, vymezování věkové hranice pro pojem miminko atp.).  

Hádanku od paní Ámosové jsem řekla zpŧsobem, jakým by ji přečetla ona, čili: „Paní 

Ámosová říká: „Je to dcera mého muže a vnučka mojí maminky. Kdo to je?“.“ Vybídla 

jsem starší ţáky, aby odpověď, pokud ji ví, napsali na papír a dali mi ji přečíst – aby 

neprozradili odpověď ostatním, převáţně mladším ţákŧm. Tato hádanka byla motivací 

pro další hodinu, ale zároveň také ukázala dětem, ţe vyplňování dotazníkŧ mělo smysl, 

ba dokonce bylo nezbytné pro další činnosti, které z těchto vycházejí. 

U ţákŧ bylo poznat zlepšení ve slovní zásobě (časté uţití odborných termínŧ),  

ve formulaci při vymezování pojmŧ i v uţívání pojmŧ (ve správných vztazích). Potěšil mne 

také fakt, ţe se ţáci odkazovali ve svých formulacích na pojmy vymezené v předešlých 

hodinách (např. u pojmŧ manţel a manţelka se odkazovali na vymezení pojmŧ zeť a snacha 

či tchán a tchyně), ale i na pojmy uvedené v dotazníku čtvrté kategorie (např. pojmy pán 

a paní ţáci vysvětlovali pomocí pojmŧ muţ a ţena). Musím přiznat, ţe jsem ţáky podcenila 

a naopak přecenila sloţitost vystihnutí termínŧ – četnost a správnost vymezených pojmŧ mě 

mile překvapily. V odpovědích ţákŧ, kteří v minulých hodinách chyběli, bylo moţné sledovat 

nejistotu a nepřesnost ve specifikování termínŧ.  
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Vymezení pojmŧ byla většinou obecného charakteru (manţel = „muţ, který si vzal 

za ţenu svou druţku―, manţelé = „muţ a ţena po svatbě―, miminko = „malé děťátko― aj.). 

Bylo to dáno obecným charakterem pojmŧ – vybízely k vymezení obecnému (paní = „dospělá 

ţena―), ne subjektivnímu (paní = „má matka―, „já, aţ budu velká―). Obecná vymezení velmi 

přispěla k vytváření generických modelŧ u konkrétních pojmŧ (ţena/muţ, manţel/manţelka, 

pán/paní, miminko. U ţákŧ 4. a 5. tříd si dovolím zmínit moţnost přechodu do abstraktního 

chápání těchto pojmŧ.  

*** 

Tato hodina byla poslední ze čtyř týkajících se rozboru pojmŧ, které se budou vyuţívat 

v dalších částech experimentu. Hledáním a formulováním odpovědi na hádanku zadanou paní 

Ámosovou se ţáci o tomto faktu sami přesvědčili. Skončením hodiny tedy skončila první část 

experimentu. Pojďme ji nyní vyhodnotit. 

1. 5 VYHODNOCENÍ PRVNÍ ČÁSTI EXPERIMENTU 

Jak napovídá název kapitoly, pŧjde v ní o zhodnocení první části experimentu – 

toho, jak kvalitní a dostatečná se ukázala být příprava62, jaké potíţe v prŧběhu experimentu 

nastaly a jak byly vyřešeny. Nahlédneme do problematiky kategorizace termínŧ – 

poukáţeme na zásadní momenty a situace, které vznikly jejich rozborem a následnou diskusí 

o nich, pokusíme se nastínit efektivnější variantu kategorizace těchto termínŧ. Zaměříme se 

také na samotnou skupinu ţákŧ – pomocí jakých slov formulovali vymezení pojmŧ, do jaké 

míry u kterých došlo k osvojení jakých pojmŧ a zda došlo ke zlepšení ve vyjadřovacích 

schopnostech a obohacení slovní zásoby. Tím vším zjistíme, nakolik byla naplněna má 

očekávání a zda a do jaké míry byly splněny cíle.  

Chtěla bych ještě připomenout, ţe pouţívaným slovem termín či pojem mám na mysli 

pojmenování charakteristické pro určité označení příbuzenského či pokrevního vztahu, 

pro osobu nesoucí danou sociální roli – např. pojem matka, coţ je sociální role pro ţenu, 

která porodila dítě, značí pokrevní vztah s termínem syn/dcera. 

1. 5. 1 Příprava versus realita  

Protoţe jednotlivé vyučovací hodiny byly podrobně reflektovány v kapitole 

1. 4 Prŧběh a rozbor první části experimentu, shrnu pouze zásadní momenty. Připomínám, 

ţe se nejedná o komparativní experiment a mohla jsem se tedy, kdykoliv to situace 

vyţadovala, odklonit od pŧvodního záměru a řešit situaci jiným zpŧsobem, improvizovat.  

motivace 

Mohu říci, ţe hlavní motivací „vila Dramka― jsem si postavila pevný základ 

pro úspěšnou činnost v hodinách. Přestoţe samotná forma provedení (předloţení dotazníkŧ, 

                                                 
62

 Týká se oblastí motivace, instrukcí, organizace, teoretického a d idaktického zpracování náplně hodin. Také 

toho, jak jsem zv ládla svou úlohu experimentátorky. (pozn. autorky) 
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u jehoţ vyplnění má být ticho) nepŧsobí nijak zvláště zábavně nebo zajímavě, ţákŧm jejich 

nadšení při vyplňování dotazníkŧ a následných diskusích vydrţelo bezmála po celá čtyři 

setkání. Mohla jsem v prŧběhu experimentu sledovat kolísání motivovanosti ţákŧ k činnosti: 

ţáci 1. tříd potřebovali být motivováni i v prŧběhu hodin, abych jejich zájem o aktivitu 

udrţela; třetí hodinu, při které se objasňovaly pojmy ţákŧm nejméně známé, zájem 

tentokráte u všech ţákŧ poklesl. Zájem o rozbor pojmŧ stoupnul zase čtvrtou, poslední 

hodinu, kdy byla uvedena nová motivace, příslib hádanky při pečlivém splnění úkolu 

a posunu z oblasti terminologie do oblasti vztahů a relací. Za variantu motivace mŧţeme 

povaţovat také hry v úvodu hodiny (psychomotorické aktivity) nebo „kreslící― činnosti, 

kdy ţáci kreslili svou rodinu. Vzbudit u ţákŧ zájem se tedy zdařilo – těšili se na další hodinu 

a ještě cestou do druţiny o úlohách ţivě debatovali.  

změna pravidel a instrukcí 

Při zadávání instrukcí jsem vycházela vţdy ze zkušeností z předešlé hodiny, coţ se 

vyplatilo především u problému zadávání náhradní činnosti rychle pracujícím ţákŧm (ţáci, 

kteří vyplnili dotazník druhé kategorie dopředu, při společné diskusi zjistili, ţe si nepamatují, 

jak vysvětlení termínŧ mysleli; proto jsem jim nabízela místo dotazníku náhradní činnost).  

Pravidla v zadání jsem musela pozměnit ţákŧm 1. ročníkŧ. Protoţe jsem 

z organizačních dŧvodŧ nemohla ţáky nijak rozdělit, pracovala jsem s celou skupinou 

najednou. Nejen, ţe většina ţákŧ neuměla psát, tudíţ jsem jim musela pojmy zadávat ústně, 

ale musela jsem také zařadit doplňovací otázky typu „Jak mu/jí doma říkáte? – Máš bratra? 

– Co pro tebe znamená? – Jak mu říká tvá maminka?“. Ţáci se navzájem v odpovědích 

ovlivňovali. Změna pravidel zadávání pojmŧ čtvrté kategorie (kdy jsem dŧsledně trvala 

na promyšlení odpovědi a vyřknutí vlastní odpovědi – viz kapitola 1. 4. 4 Reflexe 4. hodiny) 

se osvědčila. U pojmŧ 3. kategorie (tchán, snacha, neteř, otčím aj.) jsem změnila pravidla 

diskuse – na vymezení pojmu nepracovaly jednotlivé třídy, ale všichni ţáci.  

Instrukce jsem pozměnila také u pojmu rodina (první kategorie) – protoţe nebylo 

moţné zvolit společné vymezení (ţáci ještě nabyli na takové úrovni, aby mohli pojem 

zobecnit), nabídla jsem obměnu formy odpovědi – kresba členŧ rodiny (viz příloha, tabulka 

40 a kapitola 1. 5 Fotodokumentace). 

absence 

Problém absence jsem pŧvodně chtěla řešit postupným doplněním dotazníkŧ, ale praxe 

ukázala, ţe toto není z časového a organizačního hlediska moţné a ţe přínosnějš í pro další 

postup bude, kdyţ se s pojmy ţáci dodatečně seznámí prostřednictvím diskuse  či evokace. 

Ta je vhodná také na upamatování se ostatních ţákŧ na dané formulace a význam pojmŧ 

probíraných v předešlých hodinách.  

 prostorové a materiální podmínky 

Co se týče prostorových a materiálních potřeb a poţadavkŧ pro výuku (fixy, pera 

pro případné zapŧjčení ţákŧm, kteří by neměli, dále dostatek světla, lavice, koberec, tabule, 

hudební nástroje atp.), vţdy jsem měla vše potřebné zajištěné dopředu. Škola mi vyšla 
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maximálně vstříc. Učebna mi pro tuto činnost vyhovovala. Také veškeré pomŧcky byly 

„po ruce―: dotazníky, volné papíry, rozšiřující úlohy, obrázky osob atp.  

doporučení pro další práci 

Ve své přípravě jsem se převáţně zaměřovala na obsah a strukturu tématu,  podobu 

doplňovacích listŧ, motivaci. Budu-li někdy experiment opakovat, více se při přípravě 

zaměřím na organizaci při vyplňování dotazníkŧ (jak předejít vzájemnému rušení, 

opisování, ovlivňování), problematiku absence a následného doplnění probírané látky. 

A protoţe je patrný velký rozdíl v samotném zpŧsobu práce mezi ţáky, ve formulaci vět 

i slovní zásobě ţákŧ, zaměřila bych se na zpracování odlišné podoby zadávání nástroje 

experimentu a to zvlášť pro 1. ročník, zvlášť pro 2. a 3. ročník a zvlášť pro 4. a 5. ročník.  

Mrzelo mě, ţe mé rozšiřující otázky nebyly během zpracování první části 

experimentu vyuţity. Bude- li moţnost, zařadím práci s nimi v dalších částech experimentu.  

Teprve po ukončení celého experimentu jsem si uvědomila, ţe jsem vŧbec 

nezaznamenávala atmosféru ve třídě při vyučování – za jakých podmínek ţáci pracovali, 

jak se jim pracovalo, jakou měli náladu, zda se vyskytnul nějaký rušivý element atp. Budu- li 

někdy experiment opakovat, zaměřím se také na tuto oblast.  

shrnutí  

Z hlediska motivace byla příprava velmi dobrá. Formulace instrukcí byly ţákŧm jasné, 

ovšem jak se ukázalo, občas nesplnitelné, tudíţ nahrazeny novými. Teoretická náplň hodiny 

obsáhla veškeré pojmy, které ţáci budou potřebovat v dalších dvou kapitolách, ţáci tedy 

odcházejí s kvalitní výbavou. Jsem si však vědoma faktu zprostředkování velkého mnoţství 

informací v krátkém časovém úseku (mnoho pojmŧ, málo času). Jako experimentátorka jsem 

se osvědčila při zadávání dotazníkŧ ţákŧm 2. – 5. ročníkŧ a během volné diskuse těchto ţákŧ.  

Ovšem, jak jsem výše uváděla, ţákŧm prvního ročníku bylo nutné zadávat doplňující otázky, 

čímţ byli ve zdánlivé výhodě před ostatními ţáky (tato výhoda vyrovnala věkové a gramotné 

znevýhodnění). V řízené diskusi jsem často přecházela mezi rolí experimentátora (zadávání 

instrukcí, řízení diskuse) a pedagoga (vysvětlování, demonstrování neznámého problému, 

učení). 

*** 

Mohu tedy konstatovat, ţe ač byla příprava pro mé účely dostačující, přeci by 

potřebovala doplnit o oblast organizační (především práce s ţáky prvních tříd) a o zpŧsob 

sledování a zachycení atmosféry panující ve skupině během hodiny. 

Pojďme nyní posoudit, nakolik se osvědčila mnou vymezená kategorizace termínŧ.  

1. 5. 2 Kategorizace termínŧ 

Bylo rozdělení termínŧ do kategorií ve vztahu k dětem optimální? Měli bychom 

některé termíny přesunout do jiné kategorie? Z jakého dŧvodu? Objevily se během 
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experimentu pojmy, se kterými bylo třeba se zabývat? To jsou otázky, které se pokusím 

zodpovědět v této kapitole. Berme rozdělení dle dotazníkŧ (příloha, kapitola 1. 1 Dotazník).  

reflexe rozdělení termínů do čtyř kategorií 

Jak jsem jiţ psala v kapitole 1. 2. 1  Kategorizace termínŧ, rozdělila jsem termíny 

do čtyř kategorií podle frekvence obecného uţívání, přičemţ jsem vycházela z pohledu dítěte 

(jak jsou vazby blízké dítěti) a z vlastních zkušeností. Pro potřeby dotazníkŧ jsem pak učinila 

mírné přesuny (viz kapitola 1. 3. 1 Nástroj a metody experimentu). Vypracováním 

experimentu se potvrdily následující domněnky.  

Pojmy první kategorie (matka, syn, bratr, sourozenec, děti, babička, vnuk, rodiče, 

rodina aj.) byly ţákŧm opravdu velmi blízké. Z vymezování termínŧ a z diskusí bylo patrné, 

ţe se s nimi setkávají denně a také je nejčastěji pouţívají (doma, ve škole). Ţáci si pod pojmy 

představovali konkrétní osoby a tak je většinou ve vymezování vztahovali ke své osobě 

(„mŧj otec―, „má babička―, „nemám, nic pro mě neznamená―, „porodila mne―, „já―, „mŧj 

bratr― atp.). Tento jev je moţné spatřit převáţně u ţákŧ prvních aţ třetích ročníkŧ. Pojmy 

vnuk a vnučka se zdály být pro ţáky 1. a 2. tříd neznámé (aţ v diskusi zjistili, ţe je znají).  

Také pod pojmy z druhé kategorie (strýc, teta, bratranec, sestřenice) si ţáci 

představovali konkrétní osoby z jejich rodiny. Pojmy terciární úrovně (prabába, praděd 

i pojem prarodiče) vymezovali ze svého pohledu pouze ţáci 3. – 5. ročníkŧ, pro které byly 

známé. Ostatní ţáci je vymezovali obecně, neboť pro ně byly neznámé – obecné. K vymezení 

pojmŧ druhé kategorie pouţívali ţáci pojmy z kategorie první (např. pro vymezení pojmŧ 

strýc, teta, prarodiče pojmy otec, matka, sestra, bratr). Obtíţné bylo pro ţáky (převáţně 1. – 

3. třídy) operování s předponou pra-. Problematika nesprávného uţívání pojmŧ teta 

a strýc byla dostatečně prodiskutována a nečinila ţákŧm potíţe v pochopení. 

S pojmy třetí kategorie neměli ţáci takovou zkušenost, aby je aplikovali na sebe 

samé. Většinu z nich skutečně ani neznají (synovec, neteř, prastrýc, prateta), proto je nemohli 

vysvětlit ani obecně. Pojmy tchán, tchyně, zeť, snacha dokázali vymezit pouze ţáci 4. a 5. 

ročníkŧ. Překvapila mě nízká četnost vymezení pojmŧ otčím a macecha neboť jsme se jimi 

zabývali v doplňujících otázkách. Simulací a názornou ukázkou jsme si u neznámých pojmŧ 

nastínili vztahy s rodinnými příslušníky.  

Pojmy čtvrté kategorie  (muţ, manţel, pán, novomanţelé, miminko) vybízely 

k odpovědím obecného charakteru. Ţáci při vymezování uţívali pojmy z předchozích 

kategorií (matka, otec). U vymezení pojmŧ pán, paní, uţívali pojmy muţ, ţena a naopak. 

Obecně lze říci, ţe uţívání oficiální terminologie a porozumění termínŧm se měnilo 

v závislosti na jednotlivých lekcích a postupně narŧstalo. Ţáci vyuţívali při vymezování 

termínŧ pojmy z předešlých hodin, proto jim nedělalo větší potíţe vymezit abstraktní pojmy 

čtvrté kategorie.  Nabízí se otázka, jak by vymezení jednotlivých termínŧ vypadalo, kdybych 

jednotlivé kategorie předloţila ţákŧm v tomto pořadí: čtvrtá, druhá, první, třetí. 

doporučení změn v kategorizaci termínů 

Během reflektování první části experimentu jsem zjistila, ţe jsem vynechala dva 

základní pojmy švagr a švagrová. Slovník spisovné češtiny vymezuje pojem švagr takto: 
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„bratr manţela nebo manţelky, manţel sestry nebo sestry druhého z manţelů“. Protoţe se 

jedná o sekundární úroveň příbuzenství a pojmy, podle mého, ţákŧm nepříliš známé, zařadila 

bych je do kategorie třetí.  

Na základě vyplněných dotazníkŧ, ve kterých jsem mohla vysledovat, jak ţáci které 

pojmy specifikovali, bych učinila následující přesuny: 

a) do první kategorie bych přesunula pojmy strýc a teta, protoţe se ukázalo, ţe jsou ţákŧm 

blízké a frekvence jejich uţívání v rodině je vysoká – vyšší neţ např. pojmŧ vnuk a vnučka 

b) do druhé kategorie bych zařadila právě pojmy vnuk a vnučka – ţáci prvních a druhých tříd 

si pod tímto pojmem většinou nedokázali nic představit (jak často argumentovali, 

oni vnučku nemají) 

c) doplňující otázky zabývající se problematikou zaměňování pojmŧ teta a strýc s pojmy 

kamarád a kamarádka rodičŧ bych taktéţ zařadila do první kategorie  

d) pojmy prabába, praděd, prarodiče a praprarodiče bych přesunula z druhé do třetí 

kategorie – jak jsme mohli vidět, předpona „pra-― se ukázala být velmi náročnou 

na pochopení 

e) naopak pojmy ze čtvrté kategorie manţel a manţelka bych klidně mohla přiřadit 

do druhé kategorie – ţákŧm nedělalo problém je vysvětlit; moţná to ale bylo zpŧsobené 

silnou motivací v začátku hodiny nebo faktem, ţe ţáci měli jiţ dostatečnou slovní zásobu 

na to, aby mohli pojmy dostatečně vystihnout 

Nová podoba kategorizace termínŧ by tedy vypadala následovně: 

 1. kategorie: matka otec, syn, dcera, bratr, sestra, sourozenec, strýc, teta, děd,  

   babička, děti, rodiče + doplňující otázky k pojmŧm teta a strýc 
 2. kategorie: vnuk, vnučka, bratranec, sestřenice, manţel, manţelka, otčím,  
   macecha, starý člověk, mladý člověk,  

   + doplňující otázky na pojmy otčím a macecha 
 3. kategorie: tchán, tchyně, pantáta, panímáma, synovec, neteř, snacha, zeť, švagr,  

   švagrová, prarodiče, praprarodiče, Kam aţ by to pokračovalo?,  
   prabába, praděd, prastrýc, prateta  
 4. kategorie: manţelé, novomanţelé, muţ, ţena, pán, paní, slečna, miminko, dítě 

Samotnou grafickou podobu zadání bych nijak neměnila. Ţáci měli dostatek prostoru 

na zápis svého vysvětlení a písmena byla dostatečně velká. Moţná bych ţákŧm prvních 

a druhých tříd písmo Times New Roman zvětšila na velikost písma 16. Abych dala prostor 

delším diskusím a moţnosti hlubšího osvojení pojmŧ, mohla bych dotazník rozdělit na více 

částí (např. na osm – kaţdou část na pŧlku) anebo bych změnila strukturu vyučovacích 

jednotek – místo krouţku DV např. matematický krouţek nebo běţná třída ţákŧ na 1. st. ZŠ 

(to by ale zase nebylo zastoupené spektrum ţákŧ 1. – 5. třídy).  

doporučení změn v kategorizaci termínů 

Na závěr bych chtěla zmínit pojmy, které do diskuse vnesli sami ţáci (buď se jednalo 

o synonymum, kterým ţáci vystihli konkrétní pojem v zadání nebo o připomínku v diskusi). 

Jedná se o pojmy druh, druţka, důchodce, student, zásnuby, vdova a vdovec. Tyto termíny 
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jsme si také vymezili a ukázali ve vztahu ke konkrétním rodinným příslušníkŧm (viz pojmy 

manţelka, starý člověk, mladý člověk, novomanţelé a slečna). 

*** 

Dost uţ o kategorizování pojmŧ, pojďme si shrnout práci experimentální skupiny  

jakoţto celku i v rámci jednotlivých tříd a poukázat na problémy organizačního charakteru.  

1. 5. 3 Posouzení práce experimentální skupiny na základě 

 očekávání 

Experimentální skupina je z hlediska věku i velmi rŧznorodá. Má očekávání se týkala 

toho, (1) na jaké úrovni poznání bude ţák daný pojem vnímat, (2) z jakého hlediska bude 

k pojmu přistupovat (subjektivně × obecně) a (3) jakou terminologii uţije při vymezování 

pojmŧ. Uvádím téţ očekávání formulovaná pro jednotlivé ročníky (4) a poukazuji na faktory, 

které ovlivňují koncentraci a odpovědi ţákŧ (5). Na závěr reflektuji organizační stránku práce 

ţákŧ (6). 

 (1) vnímání pojmu – úroveň poznání  

Z počátku bylo z odpovědí ţákŧ (především 1. – 3. ročníkŧ) patrné poznání pojmŧ 

na úrovni izolovaných modelŧ (matka = „moje a sestřina stvořitelka―, syn = „syn rodičŧ―, teta 

= „sestra mé matky a otce―). Zadala- li jsem ţákŧm k vymezení pojem izolovaně 

(ne v kontextu jiného pojmu nebo situace), často nevěděly, jak jej jinak vyjádřit. Buď chyběla 

zkušenost s daným pojmem, nebo slovní zásoba (viz odpověď (5) „Máma je prostě moje 

maminka nevím, jak bych to zapsala jinak―). 

Postupně se přidávaly další izolované modely (matka = „ţena, která se o mě stará―, 

„má mě ráda―; syn = „kluk―, „já, kdybych byla kluk―, mŧj bratr―; teta = „sestřička tatínka―, 

„teta Lenka―). Ţáci v prŧběhu diskusí začaly spatřovat spojitost mezi variantami vymezení 

jednoho pojmu (matka = je to ţena, která mě porodila, má mě ráda, moje kamarádka má také 

matku, která ji porodila a má ji ráda; syn = osoba muţského pohlaví, dítě rodičŧ; teta = je 

matky sestra, není matky kamarádka) i mezi pojmy navzájem (matka = manţelka otce svých 

dětí; syn = bratr své sestry; teta = manţelka strýce). Tato poznání postupně vedla k vytvoření 

modelu generickému.  

Znaky generického modelu (matka = má matka i matka mé matky/mého otce) se 

objevovaly povětšinou v odpovědích ţákŧ 4. a 5. ročníku (babička = (19) „stvořitelka 

mámy, tety, strýce, otce―) a to především u termínŧ čtvrté kategorie nebo při diskusích 

(u pojmu synovec ze třetí kategorie došel ţák 5. ročníku (19) k následujícímu poznání: „Takţe 

vlastně můj bratranec je pro mého tátu a mámu taky synovec.“. 

Do fáze abstraktního poznání dospěli pouze ţáci 5. a někteří ţáci 4. ročníku a to 

u pojmŧ, které vnímaly jako velmi blízké (matka, otec, bratr, sestra, syn, dcera) a u pojmŧ 

čtvrté kategorie, tedy u pojmŧ, pod kterými bylo těţké představit si jednoho konkrétního 

člověka (manţelka = „ţena, co si vzala muţe za manţela―; manţelé = „druh a druţka, kteří se 

vzali a stali se z nich manţel a manţelka―, „ţena a muţ po svatbě―; miminko = „dítě 

v kočárku― atp.). 
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Hledáním společného vymezení daného pojmu byli ţáci konfrontováni s pohledem, 

názorem či vymezením jiných ţákŧ. V diskusích si z hlediska poznávacího procesu 

obohacovali škálu izolovaných modelŧ daného pojmu, prokreslovali vazby mezi nimi, čímţ si 

budovali cestu k modelu generickému.  

 (2) hledisko přístupu k pojmu 

Z experimentu vyplynulo, ţe z počátku ţáci pojmy vztahovali subjektivně, „ke mně―, 

jakoţto k dítěti. Dělo se tak převáţně v začátcích jednotlivých vyučovacích jednotek, u pojmŧ 

první kategorie (otec, matka, bratr, sestra aj.) a u pojmŧ z dalších kategorií, jeţ byly ţákŧm 

blízké (teta, strýc).  

Odpovědi obecného charakteru (ţáci pojem vymezovali objektivně) se vyskytovaly 

převáţně u pojmŧ obecného charakteru (starý člověk, mladý člověk, pojmy čtvrté kategorie – 

miminko, dítě, muţ, paní apod.) a u pojmŧ, které byly pro ţáky neznámé nebo je nedokázaly 

aplikovat na své příbuzné (praprarodiče, prastrýc, prateta, panímáma, macecha). Obecně 

vymezovali pojmy převáţně ţáci 4. a 5. tříd (zeť = (20) „muţ pro rodiče svojí ţeny―), 

ale objevovalo se také u ţákŧ niţších ročníkŧ (babička = (10) „stará paní, nejméně 50 let―).  

Pojmy neteř a synovec ţáci neznali vŧbec. Ţáci si nedokázali nic představit 

pod pojmem, jehoţ nositel v jejich rodině chybí (syn, bratr, sestra, praděd) nebo který se týká 

sestupné rodové linie (syn, dcera, vnuk, vnučka) – pro ţáky se jeví jako velmi náročné 

představit si, ţe jednou budou mít vnoučata a oni se sami stanou rodiči či prarodiči, a s touto 

představou operovat. Stejně tak si mnohé děti neumí představit, ţe jejich prarodiče byli 

jednou mladí. I tento fakt je zaloţen na zkušenosti – babičku vidím a znám v této podobě. 

Z rozboru vymezení ţákŧ uvedených v tabulkách (viz příloha, 1. 4 Přehled 

vymezených pojmŧ) mŧţeme vypozorovat postupný přechod ze subjektivního pohledu 

na konkrétní pojem (mŧj otec, nemám bratra) na objektivní (muţ, co si vzal ţenu) a to 

i u některých ţákŧ první třídy – samozřejmě v rámci konkrétních pojmŧ (starý člověk – (3), 

(5); pantáta – (6), manţel – (3), (4), (6); miminko – (2), (3), (4) aj.). Tento přechod od „já, 

mŧj― k „on, jeho― svědčí o postupném zobecňování chápání pojmŧ.  

(3) užívaná terminologie a formulace odpovědí 

Potvrdila se mi domněnka, ţe ţáci (nehledě na věk) uţívají výrazy citově zabarvené  

u termínŧ první kategorie (maminka, tatínek, bráška, sestřička atp.) a u termínŧ, které jsou 

jim blízké (např. termín ţena si ţákyně (6) spojila se svou matkou a uvedla vymezení 

„maminka―). Často byla z odpovědí cítit citová pozitivita mezi vztahy v rodině ţákŧ (sestra 

= „nejbliţší člověk―; matka = „moje maminka―; rodiče = „moji ochránci― atp.). Postupně 

ovšem tyto zdrobněliny mizely a nahrazovaly je tvary oficiální (matka, otec, bratr, sestra). 

Tento fakt převládal u ţákŧ 3. – 5. ročníkŧ a napomáhaly tomu závěrečné diskuse, kdy se 

s oficiálními tvary termínŧ operovalo (cíleně jsem zaváděla pojmy a dŧsledně trvala na jejich 

uţívání). Také se vyskytovaly specifické varianty pojmu, které se uţívají pouze v dané rodině 

(např. „strejdík―, „ségra―).  

Naopak vŧbec se nevyskytovala oficiální podoba pojmŧ děd a strýc – ani 

u samotného vymezování těchto pojmŧ, ani u charakterizování jiného pojmu pomocí těchto 
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(např. bratranec, sestřenice, vnuk, vnučka atp.). Pojem děd byl pro některé ţáky matoucí – 

nebyli si jisti, zda jde o dědečka nebo jinou osobu (ţákyně (5), jeţ neuvedla odpověď, znala 

pouze označení děda a domnívala se, ţe tento pojem je oficiální; jiná ţákyně (1) zase ke slovu 

děd v dotazníku dopsala „a― v domnění, ţe se jedná o chybu v zadání).  

Synonym pojmŧ ţáci nejvíc uţívali pro vysvětlení pojmŧ ze čtvrté kategorie : 

pro vymezení pojmu muţ uţili ţáci mnoho synonymních označení: pán, kluk, manţel, 

dospělý; podobně u pojmu ţena a dvojic pán/paní a manţel/manţelka. 

U ţákŧ 4. a 5. tříd se vyskytovaly odpovědi formou popisu (matka = „ţena, která se 

o mě stará―, otec = „mŧj ochránce, stará se o mě―, bratr = ten, co mě furt otravuje―).  

Odpovědi vztahového typu (vztah mezi příbuznými vyjádřen oficiálními termíny, 

např. babička = matka mé matky) se vyskytovaly zprvu velmi málo. Postupným 

rozšiřováním slovní zásoby v diskusích a snahou o odpovídající formulaci termínu 

v doplňovacích listech se výskyt zvýšil a to i u ţákŧ prvních ročníkŧ, kteří v diskusích spíše 

jen aktivně naslouchali. Ač budu i v dalších částech experimentu vyţadovat uţívání oficiální 

terminologie, přijatelnější odpověď pro mě bude taková, kdy ţák termín uţije správně 

ve vztahu, neţ ve správném tvaru (např. babička = maminka maminky vs. otec matky/otce) 63. 

Ţáci se často ve svých formulacích odkazovali na pojmy nebo formulace vymezené 

v předešlých hodinách. Patrná byla také podoba s vymezením pojmŧ umístěných po sobě 

(matka = „ţena, která mě porodila―; otec = „muţ ţeny, která mě porodila―).  

Ţáci mají tendenci připojovat k ţenskému pohlaví ţenské a k muţskému muţské 

(sestra matky, bratr otce, matka matky, děda otce). Málokdo si hned uvědomí, ţe se mŧţe 

jednat o sestru jak z matčiny, tak otcovy strany nebo o otce z matčiny či o matku z otcovy 

strany. 

(4) očekávání formulovaná pro jednotlivé ročníky  

Ţáci 1. ročníku měli s vysvětlením termínŧ první kategorie kvŧli malé slovní zásobě 

potíţe. Z počátku (první, druhá hodina) uváděli jednoslovná vymezení – daný pojem pouze 

přeformulovali na  tu podobu, kterou uţívají v rodině (matka – maminka, otec – tatínek, 

strýc – strejdík atp.; šlo většinou o slova citově zabarvená). Při vysvětlování ţákŧm hodně 

pomohly návodné otázky. Jak jiţ bylo řečeno, pod pojmy si často vybavovali konkrétní 

osobu (převáţně u pojmŧ první a druhé kategorie.). Pojmy ze třetí kategorie ţáci neznali, 

stejně tak termíny vnuk a vnučka, coţ mě velmi překvapilo. U termínŧ čtvrté kategorie 

překvapivě ţáci návodné otázky nepotřebovali a pojmy vymezili bez větších potíţí. Bylo to 

dáno rozšířenou slovní zásobou a zkušeností s formulací z předchozích hodin.  

U ţákyně z 1. třídy (5.) si mŧţeme povšimnout přívlastku, jeţ přidala k pojmu 

babička: „babička praţská a babička roudnická―. Tato skutečnost – rozlišení dvou osob 

přidáním názvu města, kde tyto osoby ţijí – ukazuje na rodinné zvyky a uţívanou 

terminologii v rodině ţákyně. Podobně téţ u pojmŧ strýc a teta. 

Ţáci 2. ročníku se překvapivě prokázali bohatou slovní zásobou a to hned z počátku 

(matka = „stvořitelka mne―; otec = „muţ ţeny, která mě porodila― atp). Ve formulaci pouţili 
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jak synonyma, tak odpovědi vztahového charakteru (děd = „táta mámy―) i zdrobněliny 

a slova, jeţ jsou typická pro jejich rodinu. Také však oficiální výrazy  (sestra, matka, otec 

atp.). Někdy uţívali pro vysvětlení tytéţ pojmy, které byly uvedené v dotazníku (babička = 

„babička―, teta = „teta―), příp. přidali zájmeno můj/má. Tento fakt také značí o malé slovní 

zásobě a chápání pojmu velmi osobně, konkrétně.  

Ţákyně 2. ročníku (10) je cizinka a s charakterizováním některých pojmŧ měla 

vysloveně problémy (vnuk, vnučka; slovo dcera píše foneticky „cera―; „teto― říká paní 

učitelce; označení pro otčíma macech odvodila od označení pro nevlastní matku – macecha; 

potíţe měla také s vymezením pojmŧ třetí kategorie). Naopak pojmy matka a otec vysvětlila 

velmi dobře (matka = „ţena, která mě porodila―; otec = „muţ ţeny, která mě porodila―). 

Pozoruhodné je, ţe babička je pro ni „stará paní nejméně 50 let―, coţ je vymezení obecného 

charakteru. Čtvrtou hodinu bohuţel dívka chyběla.  

Ve 3. třídě byla patrná snaha o správné formulování (teta = „sestra mých rodičŧ―), 

ale za pouţívání neoficiálních (většinou citově zabarvených) pojmŧ (bráška, brácha, 

maminka; teta = „sestřička tatínka―, bratranec = „dítě mýho strejdy― atp.). Objevilo také 

metaforické pojmenování: „ţivotní legrace―. Odpovědi typu „Co je to?― (sestra) 

nebo „nikdy jsem ho neviděl – celá větev spadla― (praděd) značí o vnímání pojmŧ 

subjektivně. Slovní zásobu ţákŧ 3. ročníku bylo potřeba obohatit o termíny 

třetí kategorie. Terminologii pojmŧ první a druhé kategorie ţáci znali a měli ji správně 

zaţitou. Jediné, co bylo třeba hlídat, bylo uţívání oficiální terminologie – např. místo 

„maminka― slovo „matka―.  

Ve 4. třídě je často uţíváno vymezení daného pojmu jako vztahového („maminka 

mé maminky―, „matka rodičŧ―). Ţáci si jsou vědomi významŧ příbuzenského či pokrevního 

vztahu osob nesoucích dané sociální role, tudíţ nemají problémy s uţitím a vymezením pojmŧ 

první a druhé kategorie. Vymezení pojmŧ třetí kategorie bylo mnohdy nepřesné, i kdyţ 

ve své podstatě myšleno dobře (tchán = „otec otce―; tchyně = „matka matky―). V případě 

pojmŧ synovec a neteř bylo vymezení zcela mylné. Čtvrtou kategorii dokonce obohatili 

o nové pojmy druh, druţka a batole. Objevovaly se často také odpovědi formou popisu 

činnosti, charakteru či sociální role, které jsou nositeli pojmu přisuzovány (otec = „ten, 

kdo mě vychovává―, „mŧj a sestřin stvořitel―;  matka = „ţena, která mě porodila― atp.). 

Ţáci 5. ročníku bezpečně ovládají terminologii první a druhé kategorie. Mají jasnou 

představu o významu pojmŧ (vztah pokrevní či příbuzenský). Nad pojmy čtvrté kategorie 

(a některými pojmy třetí kategorie – tchán/tchyně,  zeť/snacha, slova začínající předponou 

pra-) ţivě diskutovali, přičemţ mnohdy uvedli vysvětlení s příkladem (paní = „buďto je to 

ţena vznešeného bohatého muţe (královna) nebo normálně ţena, které tak říkáme – paní 

Macháčková, taky moje mamka pro cizí lidi―). Jako jediní dokázali vysvětlit pojmy třetí 

kategorie. Občas se ve formulaci vyskytovaly neoficiální názvy (zdrobněliny, jiné podoby 

pojmu: např. strýc = „bratr mámy a táty―). 

Tím, ţe jsem kladla velký dŧraz na uţívání oficiálních termínŧ, se terminologie 

pomalu zpřesňovala, mladší ţáci opakovali formulace starších ţákŧ a tím se terminologie 

ve skupině upevňovala. Jak jsme mohli vidět, diskutováním o pojmech si ţáci rozšířili slovní 
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zásobu a upevnili vědomosti o těch pojmech, které se běţně uţívají. V odpovědích ţákŧ, 

kteří chyběli, je moţné vysledovat nejistotu a nepřesnost ve specifikování termínŧ.  

Etapizace jazyka 

K tomu, aby ţák mohl rozvíjet svůj mluvní projev, musí dostávat dostatek příleţitosti mluvit64. 

My mŧţeme říci: „K tomu, aby si ţák osvojil terminologii, je potřeba, aby měl 

dostatek příleţitostí uţívat ji v  praxi―. Fakt, ţe měli někteří ţáci problémy s formulací 

a zapamatováním vymezení pojmŧ, mŧţe značit, ţe je nabídka pojmŧ příliš obsáhlá a ţáci 

potřebují více času na „manipulaci― s těmito pojmy. Obecně platí, ţe si ţák déle a kvalitněji 

uchová to, na co přišel sám. Experiment ukázal, ţe osvojování si terminologie prostřednictvím 

diskusí a další manipulací s pojmy (vlastní vymezování, zapisování, uţívání ve formulaci 

při vystihování jiných pojmŧ, aktivní naslouchání pojmŧm a jejich okamţité uţití při hrách) je 

vhodný zpŧsob, jak lépe a pevněji rozumět pojmŧm. Na začátku hodiny tak ţáci uţívali 

pojmy jim blízké – zdrobněliny, podoby uţívající v rodině (strejda, strejdík, maminka), 

ale ke konci jiţ uplatňovali oficiální tvary (strýc, matka aj.). Porozumění termínŧm se měnilo 

a postupně narŧstalo. Tento proces osvojování si terminologie se však neobjevoval pouze 

v rámci jednotlivých hodin, ale probíhal po celou dobu experimentu. Problematikou procesu 

osvojování si terminologie se zabývá D. Jirotková (2010, str. 108 – 113). Diskuse v hodinách 

tedy zajistila jednotlivým ţákŧm posun do vyšší etapy porozumění jazyku. 

 (5) faktory ovlivňující odpovědi žáků 

Ráda poukázala na faktory, které ovlivňovaly odpovědi ţákŧ při jejich práci (ať uţ šlo 

o vyplňování dotazníkŧ nebo diskusi). Rozdělme je na tři části: 

1. biologické: věk, pohlaví, četnost a pestrost rodinných příslušníkŧ, struktura rodiny 
(základní, dvougenerační atp.); 

2. sociální: četnost a kvalita styku s rodinnými příslušníky, počet ţákŧ, absence v minulé 

hodině, přítomnost kamaráda/kamarádky, sourozence;  

3. jazykové: zkušenost s daným pojmem, četnost uţívání pojmu, uţívaná terminologie 

v rodině (strejda/strejdík, mamka/mamča), řeč (dívka z ciziny mluvící česky i rusky); 

Jinak pojem děd vymezoval ţák, který ţije s babičkou a dědou v jedné domácnosti 

(10) – „mŧj dědeček―; a jinak ten, který své prarodiče pouze navštěvuje (17) – „je to tatínka 

táta―. Stejně tak odlišně pojem sestra charakterizoval ten, kdo sestru má (9) – „pořád mě 

otravuje―; (19) – „nejbliţší člověk―; a ten, kdo nemá s nositelem tohoto pojmu osobní 

zkušenost (14) „Co je to?―. Pojmenování pojmu zdrobnělinou značí o dobrých vztazích 

s danou osobou („babička―, „strejdík―, „sestřička― atp), naopak hanlivé označení ukazuje 

záporný vztah k dané osobě („mŧj bratr ten co mě furt otravuje―) nebo zaškatulkování nositele 

tohoto pojmu do prostředí „zla―, jak je tomu v případě pojmu macecha, jeţ děti znají 

z pohádek. 

Pokud ţák chyběl např. na vymezení pojmŧ praděd a prabába, měl problémy 

s charakterizováním pojmŧ prastrýc a prateta. Stejně tak, kdo nebyl přítomen při diskusi 
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o pojmech tchán, tchyně a zeť, snacha, měl potíţe formulovat vymezení pojmŧ manţel, 

manţelka (2 a 14). Výše zmíněná přítomnost kamarádek dokáţe také ovlivnit odpověď dítěte 

– opsání, příklon k tvrzení kamarádky při hlasování o společné podobě významu slova atp.  

Toto jsou zásadní činitelé, kteří mohou ovlivnit práci ţákŧ v hodině. Budu k nim tedy 

přihlíţet v dalších částech experimentu.  

(6) organizace – jednotlivé ročníky 

Ač jsem si faktu náročné organizace byla vědoma a zohledňovala jsem jej při tvoření 

přípravy (pŧvodně se věkově rozdílná skupina jevila jako přínos – mohla jsem porovnávat 

vymezení daných pojmŧ na místě a hledat souvislost mezi řešením ţákŧ z rŧzných ročníkŧ), 

nejspíš jsem mu nepřikládala takovou váhu, které, jak se později ukázalo, bylo zapotřebí.  

Ţáci 1. tříd vyţadovali neustálou pozornost a zpětnou vazbu.  

Ţáci 2. tříd dokázali pracovat samostatně, aţ na výjimku termínŧ z 3. kategorie, kdy se 

připojili k ţákŧm první třídy, ovšem práce jim trvala podstatně déle neţ vyšším ročníkŧm.  

Skupinu ţákŧ 3. třídy hodnotím jako nejadekvátnější skupinu pro práci v první části 

experimentu65 – pracovali prŧměrnou rychlostí, většinou měli vymezené všechny termíny, 

ve skupině bylo zastoupeno obé pohlaví a někteří ţáci měli sourozence (bratra či sestru).  

Ţáci 4. tříd byli samostatní, jen občas se přišli zeptat na organizační či faktické 

záleţitosti (kam mají sepsat členy rodiny, zda mohou odpovědět zpŧsobem „já kdybych byla 

kluk“ nebo přišli s problémem, ţe se nemohou domluvit na společném vymezení pojmu atp.). 

Byli také povětšinou brzy hotovi. Čekali, aţ jeden či dva z nich dopíší, aby mohli společně 

diskutovat. Nabídnutou náhradní činnost většinou přijali, pouze rozšiřující úlohy odmítli.  

Ţáci 5. třídy byli pouze dva. Dotazníky měli brzy vyplněné a společné vymezení 

termínŧ aţ na výjimky sepsané. Musela jsem pro ně mít vţdy připravenou náhradní činnost.  

Shrnu- li poznatky, mohu konstatovat, ţe mladší ţáci potřebovali více času a zpětné 

vazby neţ starší ţáci, kteří dokázali pracovat samostatně . Nebezpečí diskusí vidím 

v prozrazení výsledku staršími spoluţáky mladším ţákŧm a oni nebudou mít prostor 

k dostatečnému pochopení, proniknutí do problematiky. Avšak vzhledem k tomu, ţe první 

část experimentu je přípravná k ostatním dvěma, bylo potřeba proces poznání urychlit 

a znalosti vyrovnat s ostatními. Nebo se o to alespoň pokoušet.  

doplňující poznatky 

Doplnit bych ještě chtěla ty skutečnosti, kterých jsem si při zpracovávání první části 

experimentu povšimla.  

Některé pojmy mohou označovat více osob (např. pojmem teta označujeme (1.) sestru 

jednoho z rodičŧ anebo (2.) kamarádku jednoho z rodičŧ; pojmem sestra (1.) sourozence nebo 

(2.) pracovnici v lékařství). Také však mŧţeme označení jedné osoby formulovat několika 

zpŧsoby (např. prabába je (1.) matka mé babičky/mého dědy a zároveň (2.) babička mé 

matky/mého otce). Také některé pojmy lze vymezit z několika rŧzných hledisek – např. 

                                                 
65

 Zde si mŧţeme povšimnout, ţe také FRAUS zařadil téma Rodokmen převáţně do třetího ročníku ZŠ. Tato 

skutečnost jistě není náhodná. (pozn. autorky) 
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pojem rodiče z hlediska 1. pohlaví (muţ a ţena, tatínek a maminka); 2. pozice vztahu k osobě 

(moji rodiče/ jeho rodiče/rodiče obecně); 3. citového vztahu (moji ochránci, zdrobněliny: 

maminka/tatínek); 4. funkce rodičŧ (ochránci, starají se o mě, moji stvořitelé). Druhé 

hledisko, pozice odkud termín budeme charakterizovat, je ze vztahu subjektivního (otec je 

mŧj otec) velmi zavádějící a nepřesné. Muţ, který je mnou označován za otce, ale nemusí být 

otec mé matky – pro ni je to manţel. Proto je třeba hovořit o pojmech v rovině obecné, 

abstraktní (otec = muţ pro svého syna nebo pro svou dceru). Touto problematikou se budeme 

zabývat více ve druhé části experimentu.  

Při zapisování diskusí ţákŧ a jejich verbálních odpovědí na otázky jsem také 

zaznamenávala, jakým zpŧsobem daný pojem vyslovili. K tomu jsem také přihlíţela 

při zpracovávání a vyhodnocování experimentu. Ono totiţ velmi záleţí na daném tónu řeči, 

kterým pojem ţáci vysloví. Např. pojem matka. Řekneme- li jej „oficiálně― (např. jako 

diktování pro zaznamenávání údajŧ o matce či výčet slov), pak zní dŧstojně. Řekneme-li jej 

však ironicky, pak mŧţe znít hanlivě.  

Často jsme se při diskusích pohybovali v prostředí konkrétních rodin ţákŧ. Protoţe 

jsem si byla vědoma toho, ţe kaţdá rodina je jiná, v kaţdé rodině jsou jiné vztahy mezi jejími 

členy, příliš jsem se nepouštěla do rozboru rodinných vztahŧ konkrétních ţákŧ. Debaty jsem 

uzavírala faktem, ţe jsou rŧzné typy lidí a také rŧzné rodiny – v kaţdé to chodí jinak. 

1. 5. 4 Naplnění cílŧ první části experimentu 

Dosud jsme se zabývali zhodnocením a shrnutím první části experimentu, čímţ jsme 

vlastně na konkrétních příkladech ukázali, v čem byla naplněna daná očekávání a v čem se 

rozcházela s realitou. Nyní si poloţme otázku, zda a do jaké míry byly naplněny cíle 1. části 

experimentu. 

Vzhledem k předchozím shrnutím si troufám říci, ţe oba cíle byly naplněny. 

A to prostřednictvím těchto činností 

 porovnáváním vypracovaných dotazníkŧ (viz tabulky v příloze č. 38 – 89) 

 diskusemi nad podobou daných pojmŧ 

 diskusemi o přiřazování pojmu konkrétní osobě (komu tak říkám) 

 diskusemi o uţívání pojmu (kdy takto danou osobu mohu označit) 

 simulováním konkrétních situací (ţáci v „rolích― tchána, tchyně, zetě apod.) 

Měla jsem tak moţnost poznat a pochopit, jak jednotliví ţáci rozumí konkrétním 

pojmŧm a na jakých faktorech závisí jejich uţívání (specifika rodiny – cizinec, neúplná 

rodina, absence člena rodiny atp.). 

Tolik tedy k hodnocení první části experimentu. Samozřejmě jsem si vědoma faktu, 

ţe závěry, ke kterým jsem došla, nelze aplikovat na všechny ţáky 1. stupně, neboť bylo 

pouţito malé spektrum ţákŧ pro výzkum. Avšak mŧţeme k nim při výuce v prostředí 

Rodokmenu alespoň přihlíţet.  
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1. 5. 5 Další činnosti v oblasti terminologie 

Na závěr přidávám doporučení pro další činnosti, které mě napadaly v prŧběhu 

experimentování.  

 Mŧţeme si „pohrát― s pojmy a od kaţdého najít co nejvíc obměn (skloňování, jiné tvary, 
slova příbuzná atp.  

 Mŧţeme také vymyslet svou vlastní terminologii nebo svŧj vlastní příbuzenský systém.  

 Pomocí pojmŧ zadávat hádanky typu „na koho myslím― (např. ţe to ţena, má dceru 
a syna = matka), „kolik je v rodině…― (kolik matek/ţen/sester je ve vaší rodině) atp.  

 Prozkoumat problematiku rodinných příslušníkŧ s předponou pra- (prastrýc, prabratranec, 
prasestřenice atp.).  

 Vyuţít mŧţeme také přítomnost cizincŧ – seznámit se se jmény v cizích zemích, 
s tamním příbuzenským systémem a se zvyklostmi (např. běţně ţijí tři generace v jedné 

domácnosti), porovnat názvy rodinných příslušníkŧ a jejich varianty (zdrobněliny…) 
v jiných zemích s českými tvary.  

Tímto uzavírám první část experimentu, kapitolu 1. Terminologie. Teprve během 

řešení úkolŧ v druhé části experimentu poznáme, nakolik bylo naše snaţení úspěšné – s jakou 

terminologickou výbavou ţáci ze čtyř vyučovacích celkŧ odcházejí, zda jednotlivé pojmy 

správně pochopili a budou je umět správně pouţít ve vztahu k dalším příbuzným. 

.
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2. RELAČNÍ A LOGICKÉ ÚLOHY 

Druhá část experimentu navazuje na část první – ve svých úlohách pouţívá 

terminologii, kterou jsme si v předchozích čtyřech hodinách vymezili a charakterizovali. Nyní 

máme moţnost posoudit, na kolik se tato terminologie ustálila a nakolik byly jednotlivé 

příbuzenské či pokrevní vztahy ţáky pochopeny. 

V této druhé kapitole experimentu se budeme zabývat, jak název napovídá, relacemi, 

vztahy mezi prvky a formální logikou. Nejprve zavítáme do oblasti matematické teorie  

(kpt. 2. 1), poté nahlédneme do odvětví antropologie a genealogie (kpt. 2. 2) a nakonec tuto 

teoretickou část necháme prozkoumat také ţáky experimentální skupiny (kpt. 2. 3 – 2. 5). 

2. 1 VYMEZENÍ POJMŦ V OBLASTI MATEMATICKÉ 

Jedná se o takové výrazy uţívané v matematice , které se vyskytují v prostředí 

Rodokmen: slova, která jsou pro matematický jazyk specifická (odborné termíny, 

pojmenování matematických činitelŧ, vztahŧ, operací aj.).  

Jiţ v kapitole Profil prostředí rodokmenu, 2. 1 Vztahové (relační) úlohy jsme si 

stručně charakterizovali pojmy mnoţina, výrok, výroková forma, kartézský součin a binární 

relace. Pojďme si nyní tyto pojmy definovat a na příkladě demonstrovat. U relací si také 

určeme některé jejich vlastnosti, se kterými se mŧţeme setkat při výuce na prvním stupni ZŠ. 

2. 1. 1. Mnoţina  

V kaţdé učebnici, z níţ jsem čerpala66, je pojem mnoţina formulován odlišně, 

v závislosti na konkrétním kontextu. V knize Binární relace např.: „…pojem mnoţiny se 

v intuitivní teorii mnoţin povaţuje za „základní“, tj. nepovaţuje se obvykle za nutné definovat 

jej pomocí jiných pojmů.“. Uveďme si nyní několik moţností, jak vymezují pojem mnoţina 

jiné zdroje: 

MNOŢINA = 

 a)
67

  soubor prvkŧ určitým zpŧsobem vymezených: mnoţina čísel, bodŧ 

 b)
68

 Mnoţinou se rozumí kaţdý souhrn dobře rozlišitelných předmětŧ naší intuice nebo mysli,  

  který je chápán jako celek. 

 c)
69

  Mnoţinu budeme intuitivně chápat jako „souhrn“ („soubor“) vzájemně rozlišitelných objektŧ,   

  které jsou jejími prvk y a které ji určují. *** …není myslitelná „mnoţina“, která by byla  

  prvkem sebe samé. Taková „mnoţina“ by vedla k  logickým rozporŧm, paradoxŧm, které  

  stručně nazýváme mnoţinovými antinomiemi. *** V našich úvahách připustíme i mnoţiny  

                                                 
66 Viz Literatura a in formační zdroje č. 8, 15, 16 a 21. 
67

 Viz Slovník spisovné češtiny 
68

 Viz Šedivý [1969, str. 18]. 
69

 Viz Horský [1983, str. 7]. 
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  vytvořené pouze jedním prvkem (tzv. jednobodové mnoţiny). Ukazuje se výhodné zavést tzv.  

  prázdnou mnoţinu, tj. mnoţinu, která nemá vŧbec ţádný prvek. 

Jednotlivá vymezení jsou řazena od nejstručnějšího po nejobsáhlejší. Pro mé potřeby 

budu vyuţívat vymezení nejobsáhlejší (c), které povaţuji také za pro mě nejvýstiţnější.  

Ukaţme si konkrétní úlohu, ve které se pracuje s relací „ ―, tj. „býti prvkem 

mnoţiny―. 

úloha 11 

Urči, kdo patří do rodiny Ámosových, když víš, že Cyril Ámos 

je manžel Cecílie, Martina je kamarádka Cecílie z dětství, 

Dušan a Dana jsou děti Cyrila a Cecílie, Honzík je kamarád Dušana, 

Anna je tchýně Cecílie. 

Mnoţinu členŧ rodiny Ámosových označme jako Á. Budeme-li vycházet z úvahy, ţe vlastností 

„být členem Á― myslíme „být rodinným příslušníkem― (coţ je vlastnost pokrevního 

nebo příbuzenského charakteru), a tedy ne „být kamarádem― (vlastnost citového charakteru
70

), 

mŧţeme konstatovat, ţe do rodiny Á patří ty osoby, které 1. nesou příjmení Ámos/Ámosová (to je 

vlastnost, která rodinu Á identifikuje) nebo 2. jsou s těmito spojeni pokrevním či příbuzenským 

vztahem nebo 3. budou splňovat obě podmínky.
71

 Dále berme v potaz, ţe se jedná o rodinu základní 

(rodiče a děti) rozšířenou o jednu generaci – rodiče obou rodičŧ, tedy o prarodiče. 

Prvky, se kterými se operuje a u nichţ budeme určovat, zda do mnoţiny patří nebo ne, jsou 

tyto: Cyril Ámos (označme jej Cy), Cecílie (Ce), Martina (Ma), Dušan (Du), Dana (Da), Honzík (Ho), 

Anna (A). 

Cyril Ámos splňuje podmínku 1. – nese příjmení Ámos. Patří tedy do rodiny Ámosových. 

Zápis matematickým jazykem bude vypadat takto: Cy  Á (zápis čteme „Cyril patří do mnoţiny členŧ 

rodiny Ámosových― nebo „Cyril je prvkem mnoţiny členŧ rodiny Ámosových―, ale také „mnoţina 

členŧ rodiny Ámosových obsahuje prvek Cyril―). 

Cecílie splňuje podmínku 2. neboť je s Cyrilem spojena příbuzenským vztahem. Proto patří 

do rodiny Ámosových (Ce  Á). O tom, jaké nese Cecílie příjmení, se v úloze nehovoří, 

proto nemŧţeme s touto podmínkou operovat.  

Martina nesplňuje ţádnou z uvedených podmínek pro vlastnost „být členem Á―, neboť je 

„kamarádka―. Tuto problematiku jsme si osvětlili v úvodní úvaze. Matematicky vztah označíme 

Ma Á; zápis čteme „Matrina nepatří do mnoţiny členŧ rodiny Ámosových― nebo „Martina není 

prvkem mnoţiny členŧ rodiny Ámosových―, ale také „mnoţiny členŧ rodiny Ámosových neobsahuje 

prvek Martina―).  

                                                 
70

 Toto vymezení je samozřejmě diskutabiln í, neboť mŧţeme své příbuzné vnímat téţ jako přátele, kamarády. 

„Kamarád― není stav příbuzenský, ani se nejedná o pokrevenství, jde o stav mysli, který v sobě člověk intuit ivně 

cítí. Pro účely práce – aby nedocházelo k nedorozumění – jsem určila vymezení tímto zpŧsobem. Úloha nabízí 

plno otázek, o kterých by se dalo diskutovat (v oblasti matematické, vztahové, rodinných situací). Mohla by se 

tak svým charakterem označit jako d iagnostická – lze v ní rozebírat mnoho matemat ických a logických jevŧ. 
71

 Mohla by totiţ nastat situace, kdy osoba bude s  rodinou spojena pokrevně, ale ponese jiné jméno 

neţ Ámos/Ámosová – jednalo by se např. o ţenu, která se přivdala do jiné rodiny (nebo do rodiny Ámosových, 

ale nepřijala příjmení manţela) nebo o muţe, který přijal příjmení své druţky z jiné rodiny. 
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Dušan a Dana patří do Á – jsou děti Cyrila a Cecílie, coţ je pokrevní vztah a Cy i Ce . Do Á 

patří (Du  Á; Da  Á). 

Honzík nepatří do rodiny Á ze stejného dŧvodu jako Martina – je kamarád Dušana: Ho Á. 

Anna je tchýně Cecílie. Zde se jedná o vztah příbuzenský. Anna patří do rodiny Ámosových: 

A  Á. Kdyţ je Anna tchýně Cecílie, pak manţel Cecílie (Cyril) musí být Anny syn. Jedná se tedy 

také o pokrevnost. Zda se Anna jmenuje Ámosová není z úlohy známo, nelze proto posoudit. 

Z mnoţiny uvedených prvkŧ (jmen lidí) L do mnoţiny Á tedy patří: Cyril, Cecílie, Dušan, 

Dana, Anna; a nepatří Martina a Honzík. Zápis vypadá takto: Á = {Cyril, Cecílie, Dušan, Dana, 

Anna}. Tento fakt mŧţeme také zobrazit graficky – poslouţí nám Vénnŧv diagram (viz obrázek 3): 

   Obrázek 3 

 

Mŧţeme zde mluvit o mnoţině Á a jejím doplňku Á  vzhledem k mnoţině L 

(vyjmenovaných lidí): Á  = {Ho, Ma}. 

2. 1. 2. Výrok 

V teoretické části diplomové práce, v kapitole 2. 1 Vztahové (relační) úlohy, jsme si 

stručně uvedli, co je to výrok. Nyní si uvedeme vymezení podle literatury.  

VÝROK = 

 a)
72

 vyjádření myšlenky slovy 

 b)
73

  Výrokem se zpravidla rozumí výraz, který je buď pravdivý, nebo nepravdivý, přičemţ  

  nastane právě jedna z moţností. 

Pro mé účely volím vymezení b). Slovo výraz vnímám ve významu tvrzení a spojení 

který je nahradím spojením mŧţe být. 

 S výroky jsme pracovali po celou dobu řešení Ú11. Tím, ţe jsme při hledání osob 

patřících do rodiny Ámosových dosazovali do výrokových forem konkrétní jména osob. 

Jejich pravdivost jsme ověřovali hledáním odpovědi na otázku v úloze. 

To ale není veškerá práce s výroky. Ty mŧţeme také negovat (logicky popírat výrok) 

a to pomocí předpony ne-: „není pravda, ţe…“ anebo pomocí slov aspoň, právě, nejvýše 

atp.: výrok „v rodině R jsou samé ţeny― negujeme „v rodině R je aspoň jeden muţ“. 

Mluvíme o oboru pravdivosti a definičním oboru. Více si lze o problematice výrokŧ přečíst 

v knize Šedivý (1969, str. 108 – 113). 

                                                 
72

 Viz Slovník spisovné češtiny 
73

 Viz O modernizaci školské matematiky, str. 108  
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2. 1. 3. Relace 

Kaţdá publikace pojem definovala na základě vymezení mnoţiny74 (odtud právě 

mnoţinové pojetí relací). Pro mé potřeby budu vycházet z popisu relace J. A. Šrejdera, (1978, 

str. 27). 

RELACE = 

 a)
75

 vztah, poměr
76

 

 b)
77

  kniţ. a odb. 1. (vzájemný) vztah, poměr; 2. mat. log. mnoţina (třída) všech uspořádaných  

  dvojic (trojic apod.) objektŧ (prvk ŧ) (vázaných vztahem)  

 c)
78

 podmnoţina kartézského součinu  

 d) Co je to relace, lze nejsnáze objasnit na příkladech, přičemţ vyjdeme z  všeobecně známého  

  pojmu „vzájemného přiřazení“ objektŧ, mezi nimiţ existuje nějaký vztah (závislost). *** 

  Zadat určitou relaci znamená předem uvést mnoţinu, mezi jejímiţ prvk y platí příslušný vztah.  

  Například relace „je bratrem“ je úplně definována teprve tehdy, jestliţe předem přesně  

  určíme mnoţinu lidí, mezi nimiţ vztah „je bratrem“ uvaţujeme.  

Převedu- li obecné vymezení relací na prostředí rodokmen, dovolím si uvést vlastní 

vymezení: ţe relace v Rodokmenu je definovaná na mnoţině členŧ rodiny, mezi nimiţ 

platí příslušný vztah. To, ţe jsou v prostředí Rodokmen na mnoţině rodiny definovány 

rŧzné relace, znamená, ţe jsou vymezeny vazby mezi členy rodiny („x je strýčkem y―; „x je 

přímým potomkem y―). Pokud je znám věk členŧ rodiny, pak mŧţeme definovat relaci 

opřenou o věk („x je o 10 let starší neţ y―; „x se narodil ve stejný rok jako y―). 

Velmi často se pojem relace pouţívá také v jiných oblastech – jak matematických, 

tak v praktických oblastech ţivota. Níţe uvádím případy relací v aritmetice a v geometrii. Ty 

jsou vţdy dané na konkrétní mnoţině: 

relace v aritmetice: 

Máme mnoţinu všech celých čísel Z. Relace pak mŧţe znít: 

 R: „číslo x dělí číslo y―  „číslo 2 dělí číslo 4―; „číslo 5 dělí číslo 70― atp.  

 R: „x je větší neţ y―  „123 > 106―; „15:3 > 16:4― atp.  

 R: „číslo x se rovná číslu y―  „5 = 5―; „10 + 25 = 32 + 3― 

 R: „číslo x je násobkem čísla y―  „27 je násobkem čísla 9― 

 R: „číslo x je čtyřnásobkem čísla y―  „8 je čtyřnásobkem čísla 2― 

 R: „číslo x dává při dělení třemi stejný zbytek jako y―  „4 dává při dělení 

třemi stejný zbytek jako 10― (4:3 = 1, zb. 1; 10:3 = 3, zb. 1) 

                                                 
74

 Protoţe se v mnoţinovém pojetí relací relace definují na mnoţině, mŧţeme s nimi jednat jako s mnoţinami, 

tedy mŧţeme u nich h ledat a vymezovat doplňkové relace, prŧnik, sjednocení relací atd.  
75

 Viz Slovník spisovné češtiny 
76

Toto vymezení je pro oblast matemat iky velmi obecné – mŧţe se jednat o jakoukoliv podobu vztahu 

v jakémkoliv odvětví matematiky – aritmet ika, geometrie, log ika atp. („x je menší neţ y―; „číslo x  se rovná 

číslu y―; „bod x je totoţný s  bodem y―; přímka x  je  ko lmá k přímce y―; „t rojúhelník X je shodný 

s trojúhelníkem Y― atp.) 
77

 Viz Akademický slovník cizích slov.  
78

 Horský [1983, str. 12]; o kartézském součinu více v diplomové práci, v kap itole 2. 1. 4. Binární relace.  
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relace v geometrii: 

V mnoţině všech přímek P stanovíme relaci  

 R: „přímka x je kolmá na přímku y―  „x  y― 

 R: „přímka x je rovnoběţná s přímkou y―  „x  y― 

V mnoţině plošných útvarŧ Ú mŧţe být relací 

 R: „obrazec A je shodný s obrazcem B―  „A B― 

 R: trojúhelník A je podobný s trojúhelníkem B―  „A ~ B― 

Tyto relace jsou vesměs relace mezi dvěma prvky. Jedná-li se v matematice o vztah 

mezi dvěma prvky, pak jej nazýváme binární relace. A o nich pojednává následující kapitola.  

2. 1. 4. Binární relace 

Pojem relace jsme si jiţ vymezili. Binární relace logicky označuje takové relace, které 

se týkají dvou prvkŧ – operuje se se vztahem, který je mezi dvěma prvky. Slovo „binární― 

znamená: 

BINÁRNÍ = 

 a)
79

  dvojkový  

 b)
80

  dvojčlenný, dvojargumentový  

Binární relace se v odborných publikacích definuje v souvislosti s kartézským 

součinem: 

BINÁRNÍ RELACE = 

 a)
 81

 Binární relací nazýváme kaţdou část kartézského součinu A  × B dvou mnoţin A, B ,  

  tj. i takovou část, kterou dovedeme udat jen výčtem a nemáme „po ruce“ vztah mezi x  A  

  a y  B charakteristický pro její prvky.
 
 

 b)
82

 Nechť je dána nějaká mnoţina M. Mějme mnoţinu všech us pořádaných dvojic [x, y],  

  kde x a y jsou prvk y mnoţiny M. Mnoţinu všech takto us pořádaných dvojic nazýváme  

  kartézským součinem (druhou kartézskou mocninou) na mnoţině M a označujeme M × M  

  nebo stručně M
2
. Podmnoţinu A  mnoţiny M × M budeme nazývat binární relací (nebo stručně  

  relací) A v mnoţině M ; říkáme také, ţe relace A je definována v mnoţině M. Přitom mnoţinu  

  M nazýváme nosnou mnoţinou nebo nosičem relace A. 

Pro potřeby mé práce, která je primárně určena učivu na prvním stupni ZŠ, vymezím 

nyní pojem binární relace z hlediska látky, která je náplní 1. – 5. ročníku ZŠ. 

BINÁRNÍ RELACE (NA 1. S T. ZŠ)
83

 = 

  Jedná se o vztah dvou prvk ŧ (čísel, předmětŧ, v našem případě osob, členŧ konkrétní rodiny)  

                                                 
79

 Viz Akademický slovník cizích slov 
80

 Šrejder [1978, str. 28]. 
81

 Šedivý [1969, str. 129]. 
82

 Šrejder [1978, str. 29]. 
83 Z přednášek prof. M. Hejného, téma Operace, se kterými se setká ţák 1. st. ZŠ (bez příkladŧ – pozn. autorky). 
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  a vyhodnocení tohoto vztahu: „je to tak, nebo není?“. V aritmetice na 1. stupni ZŠ se jedná  

  například o: 

   1) uspořádání  a) ostré < / > („x je menší/větší neţ y“) 

    b) neostré ≤ / ≥ ( „x je menší/větší nebo rovno y“) 

   2) dělitelnost: relace „x dělí y“ (dělitelnost čísly 2, 5, 10, příp. 3, 4, 6, a 9)  

     nebo také relace „x je násobkem y“ 

   3) výrokové formy, platnost tvrzení: ověření , zda výrok platí či neplatí  

       (platí, ţe „x je synem y“) 

Nyní, kdyţ jsme si binární relaci vymezili, bychom si tyto pojmy měli demonstrovat 

na nějaké situaci. Za nástroj nám mŧţe poslouţit opět Ú11 : 

Binární relací definovanou na mnoţině Á (mnoţina rodiny Ámosových) je například 

R = {[x, y]  L × L; „x patří do stejné rodiny jako y“}. Neţ začneme dosazovat za neznámá jména, 

připomeňme si, které osoby patří do rodiny Ámosových. Jsou to Cyril Ámos (označme jej opět 

zkráceně Cy), Cecílie (Ce), Dušan (Du), Dana (Da) a Anna (A). 

Nyní mŧţeme za neznámá dosazovat konkrétní osoby. Domluvme se, ţe budeme brát v potaz 

varianty „Cy patří do stejné rodiny jako Ce― i „Ce patří do stejné rodiny jako Cy―, tedy ţe záleţí 

na pořadí prvku x a y. Také souhlasme s „Cy patří do stejné rodiny jako Cy―, neboť je tento vztah 

logicky i matematicky platný (vysvětlení viz vlastnosti relací)
84

. Abychom si byli jisti, ţe jsme 

na ţádnou z variant nezapomněli, pro lepší přehlednost bude vhodná tabulka – tzv. šachovnicové 

vyobrazení (tabulka 20).  

 Tabulka 20 

 

 

 

 

 

 

Relaci R: „x patří do stejné rodiny jako y― tedy tvoří těchto pětadvacet uspořádaných dvojic: 

R = {[Cyril, Cyril]; [Cyril, Cecílie]; [Cyril, Dušan]; [Cyril, Dana]; [Cyril, Anna]; [Cecílie, Cyril]; 

[Cecílie, Cecílie]; [Cecílie, Dušan]; [Cecílie, Dana]; [Cecílie, Anna]; [Dušan, Cyril]; [Dušan, Cecílie]; 

[Dušan, Dušan]; [Dušan, Dana]; [Dušan, Anna]; [Dana, Cyril]; [Dana, Cecílie]; [Dana, Dušan]; [Dana, 

Dana]; [Dana, Anna]; [Anna, Cyril]; [Anna, Cecílie]; [Anna, Dušan]; [Anna, Dana]; [Anna, Anna]}. 

2. 1. 5  Kartézský součin 

Relace je od doby modernizace85 v literatuře definována jako kaţdá podmnoţina 

kartézského součinu, tedy R  M × M. Mŧţeme ji určit jako mnoţinu, tzn., výčtem prvkŧ 

nebo charakteristickou vlastností. U nekonečných mnoţin nelze určit výčtem prvkŧ, ale 

                                                 
84

 Zde mŧţeme vidět, ţe výsledek ú lohy je ovlivnitelný jak zadáním a stanovením mnoţiny, tak také domluvou, 

kterou mezi sebou provedou řešitelé úlohy. Pakliţe bychom se domluvili, ţe nezáleţí na uvedeném pořadí prvkŧ 
x a y, tedy ţe [x, y] je  totéţ, co [y, x]; nebo neplatí všechny varianty, kdy„Cy patří do stejné rodiny jako Cy― 

anebo ţe nebudou platit obě varianty, pak bychom dostali to méně uspořádaných dvojic. 
85

 Šedesátá léta minulého století. (pozn. autorky) 

x/y Cy Ce Da Du A 

Cy       

Ce      

Da      

Du      

A      
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charakteristickou vlastností. Je na místě, abychom si kartézský součin přiblíţili. Znak 

pro kartézský součin je zaveden jako ×. Vymezení zní: 

KARTÉZS KÝ SOUČIN 

  a)
86

 Jsou-li dány dvě neprázdné mnoţiny A, B, pak kartézským součinem A  × B  těchto  

   mnoţin nazýváme mnoţinu všech uspořádaných dvojic [x, y], kde x  A a y  B. 

   Symbolicky zapíšeme takto: A × B = D {[x, y]; x  A  y  B}. 

U konečných mnoţin A, B mŧţeme provést „kontrolu―. Počet prvkŧ kartézského 

součinu A × B totiţ odpovídá součinu počtu prvkŧ mnoţiny A a počtu prvkŧ mnoţiny B: 

m (A × B) = m (A) krát m (B)87. 

Přejděme od teorie k praktické ukázce. Opět se vrátíme k Ú11. V kapitole 

2. 1. 1. Mnoţina, je vymezena mnoţina Á a vypsány prvky patřící do této mnoţiny. Jsou to 

Á = {Cy, Ce, Du, Da, A}. Jestliţe mnoţina Á má 5 prvkŧ, pak kartézský součin Á × Á 

má prvkŧ 25: Á × Á = {[Cyril, Cyril]; [Cyril, Cecílie]; [Cyril, Dušan]; [Cyril, Dana]; [Cyril, 

Anna]; [Cecílie, Cyril]; [Cecílie, Cecílie]; [Cecílie, Dušan]; [Cecílie, Dana]; [Cecílie, Anna]; 

[Dušan, Cyril]; [Dušan, Cecílie]; [Dušan, Dušan]; [Dušan, Dana]; [Dušan, Anna]; [Dana, 

Cyril]; [Dana, Cecílie]; [Dana, Dušan]; [Dana, Dana]; [Dana, Anna]; [Anna, Cyril]; [Anna, 

Cecílie]; [Anna, Dušan]; [Anna, Dana]; [Anna, Anna]}. 

Zda se jedná o maximální moţný počet prvkŧ v kartézském součinu, tedy o maximální 

moţný výčet uspořádaných dvojic, si ověříme kontrolou: v kartézském součinu Á × Á  

vynásobíme počet prvkŧ Á počtem prvkŧ Á, tedy Á = {Cy, Ce, Du, Da, A} krát Á = {Cy, Ce, 

Du, Da, A}. Po vynásobení dostaneme výsledek 25 uspořádaných dvojic mnoţin Á a Á, tedy 

25 prvkŧ kartézského součinu Á × Á. 

Kartézský součin mŧţeme zobrazit několika zpŧsoby88: 

Kartézské zobrazení 

Je obdobou kartézského souřadnicového systému – prvky kartézského součinu jsou 

zde reprezentovány jako body na prŧsečíku dvou kolmic. Souřadnicemi tohoto bodu jsou 

uspořádané dvojice. Jak mŧţeme vidět, obrazy uspořádaných dvojic [x, x], např [Cyril, Cyril] 

leţí právě na ose souměrnosti (modře vyznačená – viz graf 3). Prvky na ose x čteme zleva 

doprava a čteme je jako první, prvky na ose y čteme zespodu nahoru a jako druhé.  

 Graf 3 

   

                                                 
86

 Viz Šed ivý [1969, str. 124]. 
87

 Takto je uveden matematický zápis v kn ize O modernizaci školské matematiky, str. 124. Z této kn ihy jsem 

také čerpala p ři studiu grafických zobrazen í kartézského součinu – str. 127. 
88

 Viz Šedivý [1969, str. 127 - 128]. 
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Šachovnicové zobrazení 

Je zobrazení formou tabulky. Jednotlivá pole tabulky reprezentují uspořádané dvojice. 

Červeně vyznačené pole reprezentuje uspořádanou dvojici [Cecílie, Cyril]. Je na dohodě 

zúčastněných, jakým směrem budou souřadnice číst. Dohodněme se, ţe první prvek budeme 

číst z levého sloupce, druhý z horního řádku. Kartézský součin Á × Á je znázorněn v tabulce 

21 – všechna pole (uspořádané dvojice) jsou vyznačena (utvořeny). 

Tabulka 21  Tabulka 22 

 

 

 

 

Určíme- li podmínku, ţe nesmí být ve dvojici dva stejné prvky [x, x], např. [Cecílie, 

Cecílie], potom se nebude jednat o kartézský součin, pouze o relaci – viz tabulka 22. 

Uzlové zobrazení 

je orientovaný uzlovým grafem. Tomuto zobrazení (všech bodŧ v dané mnoţině) 

říkejme třída grafu. Kaţdý prvek třídy znázorníme pomocí bodu, tzv. uzlu grafu. Příslušný 

vztah mezi uzly (mezi uspořádanou dvojicí [x, y]) znázorníme šipkou, tzv. orientovanou 

hranou grafu (viz graf 4). Hrany, které vystupují z uzlu, do kterého se opět vracejí, tvoří tzv. 

smyčku (viz graf 5) Ta udává, ţe prvek tvoří uspořádanou dvojici se sebou samým a tato 

uspořádaná dvojice patří do kartézského součinu: [x, x]  Á × Á, tedy [Cy, Cy]  Á × Á. 

„ Na smyčce lze umístit šipku libovolně, zatímco na ostatních hranách grafu rozlišuje šipka 

obraz uspořádané dvojice [x, y] od obrazu uspořádané dvojice [y, x].“ [Šedivý 1969, str.127]. 

Pokud jsou obě uspořádané dvojice [x, y] a [y, x] prvky kartézského součinu, jako je to 

v našem případě, mŧţeme znázornit kaţdou z nich zvláštní hranou (graf 789), nebo obě 

na hranu jednu (graf 8). Pro naše účely postačí varianta druhá.  

Tento graf není vhodný pro zobrazení kartézského součinu, ale pro vyznačení relací. 

Jde vytvořit pro konečnou mnoţinu (musím znát a zapsat všechny prvky).  

Graf 4  Graf 5  Graf 6 

   

                                                 
89

 Uspořádané dvojice [x, y] jsou pro vyznačeny černou hranou, uspořádané dvojice [y, x] modrou hranou. 

Á/Á Cy  Ce Da Du A 

Cy       

Ce      

Da      

Du      

A      

Á/Á Cy  Ce Da Du A 

Cy  ×     

Ce  ×    

Da   ×   

Du    ×  

A     × 
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Graf 7  Graf 8 

  

Kartézský součin jsme si vymezili a jeho podobu demonstrovali na třech zpŧsobech 

zobrazení. Nyní prozkoumáme oblast relací z hlediska jejich vlastností. 

2. 1. 6  Vlastnosti relací 

Jak jsem jiţ dříve podotkla, relace mají určité vlastnosti. Některé z nich si představíme 

a demonstrujeme na konkrétních případech – ukáţeme si na konkrétní mnoţině, jak vypadá 

relace symetrická, reflexívní, transitivní a k dané relaci vytvoříme relaci inverzní. Kaţdá 

vlastnost mŧţe být sobě opačná (tzn., ţe je negací k výroku o vlastnosti výše uvedené relace). 

Přehled mŧţeme vidět v tabulce 23. Ke kaţdé relaci R mŧţeme vytvořit novou relaci R-1, 

která je inverzní.  

Tabulka 23  

VLASTNOS T RELACE OPAK VLASTNOS TI RELACE ANI JEDNA MOŢNOS T 

symetrická antisymetrická 
relace není symetrická 

ani antisymetrická 

reflexivní antireflexivní 
relace není symetrická 

ani antisymetrická 

transitivní - relace není transitivní 

Vlastnosti relací nyní demonstrujeme na konkrétních případech. Nástrojem nám budou 

opět slovní úlohy. V rámečcích jsou uvedena vţdy dvě vymezení – vlastnost relace a opak 

vlastnosti relace. Z těchto dvou vymezení vyplývá mnou formulované ujasnění faktu, 

kdy nenastane ani jedna z moţností (téţ v rámečku, pod definováním vlastností).  

Relace symetrická 

Symetrickou relaci si nejdříve pro naše další postupy vymezíme: 

Relace R je symetrická právě tehdy, k dyţ  ke kaţdé dvojici [x, y]  R najdu také dvojici [y, x]  R. 

Relace R je antisymetrická právě  tehdy, k dyţ pro kaţdou dvojici [x, y]  R platí, ţe [x, y]  R. 

Relace R není symetrická ani antisymetrická, pokud aspoň k jedné dvojici [x, y]  R  

nenajdu dvojici [y, x]  R a zároveň aspoň k jedné dvojici [x, y]  R dvojici [y, x]  R najdu. 
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Samozřejmě se jedná o relaci definovanou na konkrétní mnoţině.  

Vraťme se k Ú11 : Máme zde relaci R = „x patří do stejné rodiny jako y― definovanou 

na mnoţině Á. Protoţe platí „x patří do stejné rodiny jako y― i „y patří do stejné rodiny jako x― 

(např. „Cyril patří do stejné rodiny jako Cecílie― i „Cecílie „patří do stejné rodiny jako 

Cyril―), znamená to, ţe objekty mŧţeme v uspořádané dvojici vzájemně zaměnit, 

tzn. zaměnit je jich pořadí. Jelikoţ vztah platí pro všechny členy rodiny Ámosových 

uvedených v mnoţině Á, mŧţeme říci, ţe relace „x patří do stejné rodiny jako y“ je 

symetrická. Ke kaţdé dvojici [x, y] existuje dvojice [y, x] – viz graf 7 v předešlé kapitole 

(jasným ukazatelem uzlového grafu je fakt, ţe na všech hranách jsou dvě šipky – vyjma 

smyček, které znázorňují vztah prvku se sebou samým a ne s prvkem jiným, tady není potřeba 

dvou šipek). V kartézském a šachovnicovém zobrazení se jedná o graf symetrický podle 

diagonály. 

Antisymetrická by tato relace byla v případě, kdybychom nenašli ţádnou moţnost 

„y patří do stejné rodiny jako x― k relaci „x patří do stejné rodiny jako y― (např. tím, ţe v Ú11 

určíme podmínku, ţe nezáleţí na pořadí uspořádaných prvkŧ, tedy je jedno, zda prvky 

v uspořádané dvojici napíšeme v pořadí [x, y] nebo [y, x] – vţdy se bude jednat o stejnou 

moţnost). Pak by relace R obsahovala místo 25 pouze 15 uspořádaných dvojic (uzlový graf 

viz graf 9). V kartézském znázornění není k ţádnému bodu jeho zrcadlový obraz podle 

diagonály. 

Graf 9 

Relace, která není symetrická ani antisymetrická by 

znamenala moţnost, kdyby alespoň jedna hrana uzlového grafu 

obsahovala šipky dvě, zatím co ostatní byly po jedné; anebo alespoň 

jedna hrana obsahovala jednu šipku, přičemţ všechny ostatní šipky 

dvě.  

Relace reflexivní 

V diplomové práci pracuji podle tohoto vymezení (opět myslím relaci na konkrétní 

mnoţině): 

Relace R je reflexivní, pokud pro kaţdé x platí, ţe je v us pořádané dvojici samo se sebou, čili [x, x]  R. 

Relace R je antireflexivní, pokud pro ţádné x neplatí, ţe je v us pořádané dvojici samo se sebou [x, x]  R. 

Relace R není reflexivní, ani antireflexivní, pokud platí, ţe alespoň jedno x je v us pořádané dvojici samo 

se sebou a as poň jedno x není. 

Toto vymezení lze taktéţ demonstrovat na Ú11.  

Relace „x patří do stejné rodiny jako y― bude reflexivní v případě, ţe za neznámé x i y 

dosadíme jednu osobu a výrok bude pravdivý (bude dávat smysl z hlediska logiky a splňovat 
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podmínky formulované při zadávání mnoţiny i relace)90. Tyto podmínky splňují uspořádané 

dvojice (Cyril, Cyril), (Cecílie, Cecílie), (Dušan, Dušan), (Dana, Dana) a (Anna, Anna) – viz 

graf 5. Protoţe mŧţeme říci, ţe „Cyril patří do stejné rodiny jako Cyril― i „Cyril patří 

do stejné rodiny jako Cyril―, mŧţeme říci, ţe relace „Cyril patří do stejné rodiny jako Cyril―  

je relací reflexivní. Neboť tento fakt platí u všech takto uspořádaných dvojic (prvkŧ Á × Á), 

mŧţeme říci, ţe relace R je reflexivní v mnoţině Á a tedy ţe prvek x tvoří uspořádanou 

dvojici se sebou samým a tato uspořádaná dvojice patří do kartézského součinu [x, x]  Á × Á. 

Pokud bychom se domluvili na podmínce, ţe vynecháme relace, kde mŧţe být 

v uspořádané dvojici x samo se sebou, pak by relace R: „x patří do stejné rodiny jako y― byla 

antireflexivní. Z uzlového grafu by tak zmizely veškeré smyčky.  

Pokud by v grafu byla přítomna alespoň jedna smyčka (anebo jen u jediného uzlu 

chyběla), pak bychom nemohli říci, ţe je relace reflexivní, ale ani, ţe je antireflexivní. 

Zkrátka neplatí ani jedna moţnost.  

Vlastnost symetrická i reflexivní si byly svým zpŧsobem vymezení mírně podobné 

(operovali jsme nejvýše se dvěma prvky v dané relaci). Vlastnost transitivní, o níţ bude řeč 

v následující kapitole, je však svou strukturou odlišná (zde se operuje se třemi prvky a více).  

Relace transitivní 

Pro vymezení vlastnosti pouţiji vymezení z odborné literatury91: 

Binární relace R  na mnoţině M mŧţe mít tu vlastnost, ţe pro kaţdé tři prvk y, které nemusí být nutně  

rŧzné, x, y, z   M platí: jestliţe je [x, z]  R, [y, z]  R, pak téţ [x, z]  R. V tom případě nazveme relaci R  

tranzitivní relací na mnoţině M. 

Aplikujme vymezení opět na úlohu 11.  

Vezmeme jakékoliv tři osoby rodiny (mnoţiny Á), které dosadíme za neznámé x, y a z, 

přičemţ platí „x patří do stejné rodiny jako z―, „z patří do stejné rodiny jako y― a „x patří 

do stejné rodiny jako y―. Dostaneme tedy „Cyril patří do stejné rodiny jako Dana―, „Dana 

patří do stejné rodiny jako Anna― a „Cyril patří do stejné rodiny jako Anna―.  

A protoţe tvrzení platí pro všechny osoby z rodiny (prvky mnoţiny Á), pak mŧţeme 

konstatovat, ţe relace R: „x patří do stejné rodiny jako y“ je tranzitivní. Kdyby vztah 

neplatil jen pro jedinou trojici, řekneme, ţe relace R tranzitivní není. 

Relace inverzní 

Dosud jsme při určování vlastností operovali s neznámými x a y, případně z, za které 

jsme dosazovali osoby a tím jsme mohli říci, zda daná vlastnost v relaci platí či neplatí. Nyní 

                                                 
90

 Výrok „Cyril patří do stejné rodiny jako Cecílie― sice pravdivý je, ale nesplňuje mate matickou podmínku pro 

určení reflexivn í vlastnosti relace – za neznámé není doplněna stejná osoba. Výrok „Martina patří do stejné 

rodiny jako Martina― splňuje podmínku reflexivnosti, ale pravděpodobně na jiné mnoţině, neboť mnoţina Á je 

jasně definovaná a do této mnoţiny prvek Martina nepatří.  
91

 Šedivý [1969, str. 155]. 



EXPERIMENT: RODINA ÁMOSOVA 

2. Relační alogické úlohy 

88 

však osoby zŧstanou ve stejných dvojicích a měnit se bude pouze jejich uspořádání – pořadí 

prvkŧ ve dvojici. Tím se vytvoří relace inverzní k dané relaci. 

Relace inverzní je taková vlastnost, u níţ zŧstávají proměnné x a y neměnné. Výměnou us pořádání 

proměnných z [x, y] na [y, x ] se vytvoří k relaci R  relace inverzní R
-1

. 

Nejlépe si tuto skutečnost ukáţeme na příkladu v úloze 12. 

úloha 1292 

Adam je otec Cyrila a Cyril je otec Dušana. Kolik je zde synů? 

Nejdříve si formulujeme mnoţinu, ve které se budeme pohybovat. Tou je rodina (mnoţina M), 

která obsahuje tři muţské elementy (prvky A, C, D), tedy M = {A, C, D}. 

Relaci R na mnoţině M charakterizujeme R: „x je synem y“. 

Abychom mohli inverzní relaci určit výčtem prvkŧ, musíme určit, kolik je synŧ, čili kolik je 

rŧzných prvkŧ na 1. místě uspořádaných dvojic (x). 

Je-li Adam otec Cyrila, pak Cyril je syn Adama. Je-li Cyril otec Dušana, pak Dušan musí být 

synem Cyrila. Ze tří osob jsou tedy pouze dvě osoby syny: Dušan a Cyril. Relací na mnoţině M je  

R: „Dušan je synem Cyrila“ 

R: „Cyril je synem Adama“ 

Inverzní relace k R: „x je synem y― je R
-1

: „y je otcem x―. Co se stalo? Zaprvé se změnilo 

uspořádání prvkŧ x a y a to z [x, y] na [y, x]. Zadruhé se proměnila mezi těmito prvky formulace 

vztahu – je nová je „opačná― k předešlé, tzv. inverzní (bereme-li za opak vlastnosti „být synem― „být 

otcem―). V úloze tedy platí, ţe inverzní relace k R: „Dušan je synem Cyrila― zní R-1 : „Cyril je 

otcem Dušana― a inverzní relace k R: „Cyril je synem Adama― zní R-1: „Adam je otcem 

Cyrila―. 

Dalším příkladem dvojice navzájem inverzních relací je např. Relace „x je menší 

neţ y― definovaná na mnoţině reálných čísel, tedy R: (x < y) a k ní inverzní relace „y je větší 

neţ x―, tedy R-1: (y > x). A samozřejmě k relaci R: (x > y) je inverzí relace R-1: (x < y). 

Nebo ještě k relaci R: „x dělí y― je inverzní relace R-1: „y je násobkem x―. 

Podle mého názoru tvoření inverzní relace k relaci stávající posiluje logické myšlení, 

coţ je velkým přínosem pro rozvoj logického myšlení u ţákŧ na prvním stupni ZŠ a přispívá 

k rozvoji řečových dovedností (formulace, přesné vyjadřování). Převáţně v problematice 

relací inverzních se ukáţe, jak moc ţák dané problematice relací rozumí.  

2. 1. 7  Porozumění relaci  

Porozumění jisté, konkrétní relaci znamená, ţe ţák  

 rozumí smyslu relace (dovede vysvětlit, proč je 13 > 10; proč číslo končící 

číslicí 3 není dělitelné 5; proč syn mé matky nemŧţe být mŧj strýc atp.);  

                                                 
92

 Úloha 12 je v kapitole „2. 2. 2. 3 Klasifikace příbuzenských svazkŧ― analyzována v rámci geologie.  
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 dovede rozhodnout o pravdivosti výroku (např. „číslo 50 je dělitelné 6―; 

„matka mé matky je má babička― atp.),  

 rozhoduje, zda daná dvojice relaci náleţí nebo ne (viz. Ú12 : Platí pro dvojici 

[Cyril, Dušan], ţe je v relaci „x je synem y―? Neplatí, protoţe platí „Dušan je 

synem Cyrila―). 

 dovede vytvořit inverzní relaci k relaci stávající 

V praktické části této druhé kapitoly experimentu rodina Ámosova budu moci zjistit, 

na kolik ţáci relaci porozumí a nakolik budou potřebovat mou pomoc při řešení úloh. 

2. 1. 8  Shrnutí 

V této kapitole jsme měli moţnost najít vymezení matematických pojmŧ vztahujících 

se k úlohám relačním (vztahovým) a takovým, k jejichţ vyřešení je potřeba logického úsudku. 

Jsou to pojmy mnoţina, výrok, relace, binární relace a kartézský součin. Dále jsme nahlédli 

do problematiky vlastností relací a vysvětlili jsme si, co znamená porozumět relaci. 

Problematické jevy charakteristické pro daný pojem jsme si demonstrovali na konkrétních 

příkladech a slovních úlohách.  

Závěrem opět podotýkám, ţe při zpracovávání mé diplomové práce vycházím 

z vymezení jednotlivých matematických pojmŧ uvedených v této kapitole. 

2. 2 VYMEZENÍ POJMŦ V OBLASTI ANTROPOLOGIE 

A GENEALOGIE 

Logické úlohy jsou dŧleţité pro kultivaci logického myšlení, rozvíjí jeho úroveň 

i rozsah. Úlohy relační jsou v prostředí Rodokmen úlohami o vztazích mezi členy rodiny 

(příbuzenský nebo pokrevní vztah). K řešení úloh o relacích potřebujeme často logické úvahy 

vycházející jak z oblasti matematické, tak také z oblasti genealogie nebo antropologie. V této 

kapitole se budeme zabývat posledními dvěma oblastmi.  

2. 2. 1 Základní genealogické pojmy 

V předešlých kapitolách jsem často odkazovala na charakteristiku pojmŧ uvedenou 

v této kapitole (především příbuzenství a pokrevenství). Pojďme tedy nahlédnout do oblasti 

genealogie a seznamme se se základními termíny, se kterými budeme operovat převáţně 

ve druhé části experimentu. 

Genealogie
93

 

 pomocná věda historická zabývající se studiem rodok menŧ, rodových a rodinných souvislostí 

jednotlivcŧ, rodopis; zachycený vývoj rodu, rodokmen; metoda genetického výzkumu zaloţená 

na studiu rodok menu určitého jedince  

                                                 
93

 Akademický slovník cizích slov 
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S touto vědou úzce souvisí antropologie. Obě se navzájem prostupují a doplňují.  

Antropologie
94

 

 Nauka o člověku, o jeho pŧvodu a vývoji, o vzniku jeho plemen i proměnlivosti stavby lidského těla.  

 Mŧţe být vys větlována z pohledu kulturního, sociálního nebo z pohledu filosofie. 

Nyní se dostáváme k základním pojmŧm genealogie, které se uţívají také v rámci 

antropologie. Pro účely diplomové práce budeme chápat tyto termíny tak, jak je zde uvedeno.  

Rodok men
95

 

 schéma rodu; typ a vzdálenost vztahŧ ke svým příbuzným; typické u rodŧ  

 (např. rodok men rodu Přemyslovcŧ) 

Rodokmen je však pouze jedním z mnoha grafických podob rodových schémat. Další 

jsou např. vývod z předkŧ nebo rozrod. Ty jsou charakterizovány v příloze, v kapitole Další 

oblasti vztahující se k prostředí rodokmen 1. 1 Formy grafického znázornění.  

Schéma rodokmenu značí vazby mezi „příbuzenstvem―. Jde o vazby jedincŧ i celých 

skupin (rodin, rodŧ). Ve schématu příbuzenských vztahŧ rozlišujeme dva typy linií, tedy 

směru vazeb mezi příbuzenstvem96: 

1. přímá linie: směr vertikální – otec, matka, syn/dcera, prarodiče, pravnoučata  

2. vedlejší linie: s nimi je člověk spřízněn horizontálně – bratr/sestra, strýc/teta, 

sestřenice, neteř a synovec  

Rod  

 a)
97

  výsledek unilokálního usídlování, se svým vlastnictvím majetku; jejich členové odvozují s vŧj pŧvod  

  od s polečného předk a prostřednictvím genealogických výčtŧ; zápisem je rodokmen  

 b)
98

  latinsky Genus, gens; společenství všech muţŧ a ţen pocházejících přímo nebo  nepřímo  

  od s polečného páru rodičŧ, pokud jsou potomk y narozenými z muţské linie;  

  příslušníky poutá navzájem pokrevenství po meči  

Varianta a) mně osobně přijde srozumitelnější neţ vymezení b), které je však 

podrobnější. Vezmeme- li například rod Přemyslovcŧ, mŧţeme z jeho struktury vyčíst, ţe je 

zaznamenávána převáţně linie muţská (tzv. po meči) neboť byla v tehdejším období 

povaţována za zásadní – muţ byl označován za pokračovatele rodu, zatím co ţena byla 

většinou provdána do rodiny rodu jiného. 

Následující pojem rodina jsme si jiţ charakterizovali v první části experimentu. Nyní 

si jej vyloţme z hlediska genealogie. 

                                                 
94

 Akademický slovník cizích slov 
95

 Murphy, [1989, str. 115]. 
96

 Murphy, [1989, str. 97]. 
97

 Murphy, [1989, str. 115]. 
98

 R. Melichar a ko l.; kpt. Rodopisné názvosloví, str. 23  
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Rodina 

  a)
99

  římsky familia; pŧvodně znamenalo nikoliv děti, nýbrţ otrok y  

 b)
100

 lat. familia, parantela; přirozený poměr pokrevenství  (pokrevního příbuzenství);  

  je dána s vazkem rodičŧ a jejich s vobodných dětí 

Takto se o rodině vyjádřil E. B. Tylor [1897, str. 449] „Rodina jest základem pro celé 

rámcoví společnosti.― Já osobně rodinu stručně charakterizuji podobně – jako „základní 

sociální skupinu, formu společného ţivota rodičŧ a dětí―. 

Rodinu mŧţeme charakterizovat z hlediska jejích druhŧ101 

1. úplná = skládá se z otce, matky a min. jednoho jejich dítěte (i adoptovaného) 

2. neúplná = taková, kde chybí jeden z rodičŧ (z dŧvodu úmrtí, odchodu  

  od rodiny, otec neznámý) 

3. rekonstruovaná = jeden z rodičŧ je nevlastní (otčím, macecha) 

Struktura rodiny se rozlišuje podle 

A. velikosti – tedy podle počtu členŧ a vzájemných vazeb  

B. věkového rozloţení na rodinu 

a) základní (nukleární) – kde ve společné domácnosti ţijí rodiče a děti  

b) dvougenerační – s rodiči a dětmi ţijí také prarodiče 

c) vícegenerační102 – ve společné domácnosti ţije ještě další příbuzenstvo  

C. pozice jedince 

a) orientační – rodina, ve které jedinec vyrŧstá a získává vzory chování  

b) sekundární – rodina, kterou jedinec zaloţí 

Zaloţí- li jedinec v dospělosti vlastní rodinu, stává se členem dvou nukleárních rodin: 

(1.) v rodině svých rodičŧ (tzv. orientační rodině) figuruje jako potomek, případně 

jako sourozenec, (2.) v rodině vlastní (tzv. sekundární) jako partner a jako rodič.  

Základní, nebo také elementární, nukleární či manţelská rodina plní 4 základní 

rodinné funkce: 

a) biologicko-sexuální (zachování rodu; uspokojení sex. potřeb manţelŧ)  

b) ekonomicko-zabezpečovací (zabezpečení materiálních podmínek) 

c) emocionálně ochranná (pocit jistoty, bezpečí, lásky; zázemí a péče 

v nemoci) 

d) výchovná (výchovně socializační) 

                                                 
99

 Tylor, [1897, str. 483]. 
100

 R. Melichar, [1988, str. 23]. 
101

 Toto rozdělení mám zaţité z dob studia na Střední pedagogické škole v  Mostě (zápisky z přednášek předmětu 

pedagogika); podle těchto zápiskŧ jsem také uvedla strukturální rozlišení rod iny a základní rodinné funkce. 
102

 Moţno také označit jako rozšířená rodina. Bliţší charakteristika v iz vymezení pojmu rozšířená rodina. 
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Existuje také tzv. Matrifokální rodina103. Podobá se neúplným rodinám. Je to rodina 

soustředěná kolem matky – ţeny vedou a zajišťují chod domácnosti, muţská přítomnost není 

trvalá. Matrifokální rodina často sdruţuje tři generace ţen. Někdy se vytvoří rozšířená rodina 

připojením „kamarádek s rodinami― – převáţně v chudších amerických městech (černošští 

obyvatelé), v amerických indiánských rezervacích a mezi městskou chudinou po celém světě 

(tradiční ţidovská rodina). Neplést s rozšířenou rodinou! 

Rozšířená rodina (širší, velkorodina)
104

 

 zahrnuje příbuzné rodičŧ, sourozencŧ, partnerŧ dětí apod.; skládají se z několika spřízněných 

nukleárních rodin (mnohdy mají stejné bydliště a věnují se stejné ekonomické činnosti); 

v jednodušších společenstvích zastiňuje význam nukleární rodiny: přejímá funkci ekonomickou 

i funkci výchovnou; umoţňuje jednotlivým nukleárním rodinám, které jsou v ní sdruţeny, lépe 

odolávat nepříznivým okolnostem a vyrovnávat se s nimi; rozšířené rodinné formy se utvářejí  

na základě principŧ rezidence - pravidla pro usídlení nově vzniklého manţelského páru.  

Rozšířenou rodinu tedy mŧţeme povaţovat za vícegenerační rodinu.  

Následující pojmy příbuzenství a pokrevenství jsou často uţívány především 

v rodokmenu při určování vztahŧ mezi členy rodiny. V diplomové práci často odkazuji 

na přísné rozlišení těchto dvou vztahŧ a apeluji na správné uţívání.  

Příbuzenství
105

 

 lat. affinitas; Jde o právní poměr, který zaniká téţ právní cestou (rozvod, vydědění). Vzniká 

sňatkem nebo adopcí. Příbuznými tedy jsou tchán, tchyně, zeť, snacha, š vagr, š vagrová, manţel, 

manţelka, adoptivní rodiče (otec, matka), adoptivní děti (syn, dcera).  

Pojem příbuzný se často v praxi mylně uţívá i pro označení pokrevenství: „mŧj otec je 

mŧj příbuzný―. Přesnější by bylo vyjádření „mŧj otec je mŧj krevní příbuzný―.  

Pro porozumění problému pouţijme citaci R. F. Murphyho106, který pojem příbuzenství 

specifikuje: „Příbuzenství není přirozeným vyjádřením biologických skutečností, ale spíše 

kulturním výtvorem, který pouţívá jazyka biologických vazeb k  propojení společenských 

jednotek velice odlišných rozměrů a typů.― 

Pokrevenství
107

  

 pokrevní či krevní příbuzenství; poměr přirozený, nezměnitelný, vzniká zrodem a to v 

  1. linii přímé mezi jedincem a jeho rodičem  a) bezprostředním (otec, matk a) 

    b) posloupným (děd, prabába atd.)  

  2. v linii příčné  nebo pobočné mezi jedinci pocházejícími bezprostředně či posloupně  

      od téhoţ rodiče (bratr, sestřenice, strýc, prateta, synovec, praneteř apod.)  

   pokrevní příbuzenství se dál dělí: 

                                                 
103

 Vysvětlení podle Murphyho; [1989, str. 97] 
104

 Práce na téma příbuzenství dostupná na: http://www.maturita.cz/referaty/referat.asp?id=7304 
105

 R. Melichar a ko l [1988, str. 22] 
106

 Murphy, [1989, str. 99]. 
107

 R. Melichar a ko l., [1988, str. 23] 

http://www.maturita.cz/referaty/referat.asp?id=7304
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   1. po meči = po muţské linii, coţ je vnitřní  (přirozený) znak rodu;  

       provázeno obvykle shodným příjmením
108

 (= vnější znak rodu) 

   2. po přeslici = po ţenské linii 

Protoţe se formulace vztahu pokrevní příbuzný, jak jsem se výše zmiňovala, 

nepouţívá, budu také já uţívat v práci zjednodušené označení „příbuzný―. Faktu pokrevenství 

si však budu vědoma a bude- li to situace vyţadovat, upozorním na něj.  

Na závěr kapitoly uvádím ještě charakteristiku pojmŧ kmen a klan. 

Kmen 

 a)
109

 společenství, pos politost, klan; 

 b)
110

 „Přirozený postup tvoření kmene, jest od rodiny či skupiny, jež časem vzrůstá a dělí se  

  v mnohé rodinné krby, dále se vzájemně uznávající za  příbuzné,  a toto příbuzenství se tak  

  veskrz pociťuje za pouto celého kmene, že i když nastalo smíšení kmenů,  

  společný praotec bývá vynalézán, aby tvořil pomyslné pouto jednoty.“   

Ve slovníku českých synonym je uveden pojem kmen jako synonymum k pojmu klan. 

Podobnosti si povšimnul také R. F: Murphy―: „Srovnáním vysvětlení pojmů z obou zdrojů se 

lze domnívat, ţe kmen můţeme povaţovat za synonymní označení pojmu klan“. 

Klan
111

  

 svou strukturou podoben rodu, členové věří ve s polečný pŧvod (matrilineární či  patrilineární 

předek), ale nemohou ho podloţit genealogickými údaji, ověřit; dojdou-li v rodok menu 

k vrcholnému předkovi , rodokmen končí  

Tolik tedy k základním genealogickým pojmŧm, jejichţ význam bylo nezbytné ujasnit 

pro potřeby diplomové práce. Nyní se přesuneme do oblasti vztahŧ a vazeb mezi jednotlivými 

rodinnými příslušníky – mezi příbuznými a pokrevními příbuznými, tedy příbuzenstvem.  

2. 2. 2 Příbuzenské svazky 

V této kapitole se zaměříme na vztahy mezi příbuznými (a pokrevními příbuznými), 

na jednotlivé typy příbuzenských svazkŧ a charakterizujeme si tři základní vazby mezi 

jednotlivými příbuznými.  

Jak jsme si uvedli v minulé kapitole, příbuzenství znamená určitou blízkost. 

K přerušení příbuzenských vztahŧ mŧţe dojít na základě geografické vzdálenosti 

anebo v dŧsledku neshod mezi příbuznými. V kaţdé společnosti existují určitá pravidla 

pro přijímání a vylučování příbuzných v rámci příbuzenských sítí (sňatek, rozvod, adopce, 

vydědění atp.). Jedním typem příbuzenství je manţelství.  

                                                 
108

 Příjmení se ustálila aţ koncem 18. stol. Prav idlem je, ţe po sňatku ţena získá příjmení muţe a jejich děti 

zrovna tak. V současnosti uţ však existují zákony, které umoţňují, aby rodina (i muţ) měla p říjmení ţeny.  
109

 Slovník českých synonym a antonym, str. 137  
110

 Tylor, [1897, str. 449] 
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 Murphy, [1989, str. 115] 
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2. 2. 2. 1  Formy manţelství 

Existuje mnoho typů manţelství, coţ odráţí různorodost společenských institucí 

v různých částech světa. Murphy [1989, str. 81] 

Podle exogamního pravidla Murphy, [1989, str. 111], jímţ se naše společnost řídí, je 

zakázáno vybírat si svého ţivotního partnera ze stejného rodu. Exogamní pravidlo určuje 

hranice a členství ve skupině a odděluje kategorie My = blízcí na tolik, ţe si je nemŧţeme vzít 

 Oni = potenciální budoucí partneři 

Exogamie
112

 

 uzavírání sňatkŧ příslušníkŧ urč. skupin (rodu, kmene apod.) jen s  členy jiných skupin  

Manţelství je podle Murphyho [1989, str. 99] spojenectví v nejplnějším slova smyslu 

– spojuje rodiny a jednotlivce do širokých příbuzenských sítí. Manţelství jsou naplňována 

podle určitých nařízení nebo pravidel příslušných kultur (např. pouze příslušníci stejného 

kmene/stejné rasové, etnické či náboţenské skupiny – ne sourozence, vlastního potomka atp.).  

V současné době mŧţeme určit tři základní typy spojení Murphy [1989, str. 81] 

1. monogamie (sňatek jednoho muţe a jedné ţeny) 

2. polygamie (mnohoţenství) sňatek muţe s více neţ jednou ţenou 

polyandrie (mnoho muţství) manţelství ţeny s více neţ jedním muţem  

3. bigamie – sňatek se dvěma partnery 

Monogamie je běţným a legálním zvykem v Evropě, na většině území Asie, Austrálie, 

Severní a Jiţní Ameriky, aţ na některé indiánské kmeny ţijící v lesích. Ve většině afrických 

společností byla povolena polygamie.  

2. 2. 2. 2  Vazby mezi příbuznými 

Existují tři základní vazby mezi příbuznými – filiace, aliance a germanita. Jejich 

charakteristika je uvedena v tabulce 24113. Kaţdá vazba má v rodopisném schématu 

příbuzenských vztahŧ své charakteristické označení.  

Těmito vazbami je zpravidla tvořena základní jednotka příbuzenské struktury, 

nukleární rodina. Pro přiblíţení pojmŧ ţákŧm mŧţeme pouţívat v experimentu místo pojmŧ 

filace, aliance a germanita pojmy rodičovství (vztah mezi rodiči a dětmi), manţelství 

a sourozenectví. 

Tabulka 24 

vazba charakteristika označení  

FILIACE 

přenos příbuzenství tím, ţe jedna osoba pochází z jiné;  

váţe se ke skutečným b iologickým vztahŧm mezi jed inci, ale mŧţe být i 

sociálním a ku lturním „výtvorem― (v případě adopce) 

│ 

ALIANCE 
vytvoření příbuzenského svazku mezi dříve nepříbuznými jedinci pomocí sňatku 

═ 

GERMANITA  
sourozenectví 

— 

                                                 
112

 Viz Akademický slovník cizích slov.  
113

 Murphy [1989, str. 95]. 
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2. 2. 2. 3 Klasifikace příbuzenských svazkŧ 

Vztah mezi dvěma (třemi) příbuznými nazvěme příbuzenský svazek. Jak jsme se 

zmiňovali jiţ v první části experimentu, v kapitole 1. 1. 3 Otázka příbuzenských vztahŧ 

na str. 45, v kaţdé rodině jsou takové příbuzenské svazky dvojího druhu: 

1. pokrevní (rodič, dítě, sourozenci) 

2. afinitní (manţel, manţelka) 

Afinitní vazby jsou tedy všechny příbuzenské vazby, které vznikly sňatkem. Tyto 

vazby zanikají v případě rozvodŧ. Příbuzenství, jeţ bylo „zaloţené sňatkem v případě rozvodu 

zaniká. Základ spleti příbuzenských vztahů je pak kombinace pokrevních a afinitních svazků, 

přičemţ vznikají různé úrovně příbuzenství.114―. 

Zdroj uvedené citace dále praví, ţe kaţdá kultura prostřednictvím terminologie 

příbuzenství označuje jedince, kteří pro nás budou mít určitý statut příbuzného . Jedinci 

vymykající se této terminologii jsou našimi vzdálenými příbuznými a z příbuzenského 

systému se vzdalují. Příbuzní tedy nejsou přesně stanoveným okruhem lidí, ale naopak 

velmi nejasně vymezenou skupinou, jejíţ hranice nejsou přesně stanoveny 

a v jednotlivých kulturách se značně odlišují. Příbuzenstvo není stálou skupinou jedincŧ – 

neustále se proměňuje se sňatky, rozvody, narozeními a úmrtími.  

Pojďme si nyní ukázat jednotlivé úrovně vztahŧ mezi příbuznými a vyjmenovat 

základní typy příbuzných115. 

primární příbuzenství 

= základní typ příbuzenství, má jej kaţdý jedinec (v případě, ţe se oţení/vdá a má syna/dceru) 

= existuje 7 základních typŧ primárního příbuzenství jedince  

 otec – matka 

 bratr – sestra 

 manţel nebo manţelka 

 syn – dcera 

Na obrázku 4 mŧţeme vypozorovat jednotlivé primární vztahy mezi těmito sedmi 

příbuznými. Písmena označují počáteční písmena jednotlivých slov (O = otec, M = matka, 

St = sestra, Br = bratr, J = já atp.). Následuje konkrétní úloha Ú10 z matematického prostředí 

Rodokmen uvedená na str. 31, která odpovídá charakteru primárního příbuzenství.  

 Obrázek 4 

  

                                                 
114

 Viz referát uvedený na www.maturita.cz/ referaty, k jehoţ zpracování byla pouţita odborná literatura, kterou 

uvádím v diplomové práci na str. 100. 
115

 Zdroj v iz www.maturita.cz/referaty 
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úloha 10 

Cecílie je manželka mého otce. Cecílie je má... 

Předpokládejme, ţe uvedená rodina je úplná, nukleární. Je-li Cecílie manţelkou mého otce, 

pak mŧj otec je manţel Cecílie. A je-li manţel Cecílie mŧj otec, pak manţelka mého otce musí být má 

matka. Mŧţeme tedy operovat se čtyřmi vztahy: 1. manţel/manţelka, 2. otec, 3. dcera, 4. matka. 

Všechny tyto vztahy jsou typy primárního příbuzenství. 

sekundární příbuzenství 

=  odvozuje se od primárního příbuzenství 

=  je tvořeno primárními příbuznými primárních příbuzných jedince 

 děd – babička 

 strýc – teta (jedná se pouze o sourozence rodičŧ, ne jejich partnery)  

 švagr – švagrová 

 synovec – neteř (děti sourozencŧ jedince) 

 tchán – tchyně 

 zeť – snacha 

  vnuk – vnučka 

Sekundární příbuzenství děd – babička a vnuk – vnučka mŧţeme vidět na obrázku 5. 

Příbuzenství strýc – teta a synovec – neteř je znázorněno na obrázku č. 6, švagr – švagrová 

na obr. č. 7 a poslední sekundární příbuzenský vztah tchán – tchyně a zeť – snacha 

na obr. č. 8. Znaky „B,― a „D,― znázorňují babičku a dědu z matčiny strany. Následuje opět 

demonstrující relační úloha.  

 Obrázek 5 Obrázek 6 

   

 Obrázek 7 Obrázek 8 
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Analyzujeme v pojetí geologickém úlohu 12, jeţ byla rozebírána z matematického 

hlediska v kapitole 2. 1. 6 Vlastnosti relací, str. 89. Nejdříve si úlohu připomeňme.  

úloha 12 

Adam je otec Cyrila a Cyril je otec Dušana. Kolik je zde synů? 

Jak víme, v této rodině jsou dva synové – Cyril je syn Adama a Dušan je syn Cyrila. Jedná se 

zde o dva vztahy z úrovně  primární: 1. otec a 2. syn. Ovšem protoţe jsou zde zastoupeny tři 

generace – nejstarší Adam, jeho syn Cyril a Cyrilŧv syn (nebo také Adamŧv vnuk) Dušan. Vztah mezi 

Adamem a Dušanem patří do úrovně příbuzenství sekundárního, tedy 1. děd a 2. vnuk. 

Předpokládejme, ţe uvedená rodina je úplná, nukleární. Je-li Cecílie manţelkou mého otce, 

pak mŧj otec je manţel Anny. A je-li manţel Anny mŧj otec, pak manţelka mého otce musí být má 

matka. Mŧţeme tedy operovat se čtyřmi vztahy: 1. manţel/manţelka, 2. otec, 3. dcera, 4. matka. 

Všechny tyto vztahy jsou typy primárního příbuzenství. 

terciární příbuzenství 

=  tyto vztahy tvoří primární příbuzní sekundárních příbuzných, kteří mohou být zároveň 

sekundárními příbuznými příbuzných primárních (např. matka babičky je babička otce, 

nebo sestra babičky je zároveň tetou matky), případně primární příbuzní primárních 

primárních příbuzných 

= pro příklad uvádím tyto vztahy: 

 bratranci – sestřenice 

 manţelky a manţelé sourozencŧ našich rodičŧ (nepokrevní tety a strýcové) 

 Obrázek 9 Obrázek 10 

   

Na obrázku 9 jsou jednotlivé úrovně příbuzenství rozlišeny barevně takto: primární 

modře, sekundární hnědě a terciární zeleně. Znak SB znamená sestru babičky, MT je označení 

pro manţela tety a ŢSt znamená ţena strýce.  Jsou zde vyznačeny především vazby terciární 

úrovně. Další úrovně jsou pouze jako doplňkové k demonstraci vazem prababičky, sestry 

babičky a manţela tety k ostatním příbuzným. Vazby k prarodičŧm z pozice bratra, sestry a 

mě (já) nejsou vyznačeny, neboť se jedná o vazby sekundární úrovně.  

 Obrázek 10 znázorňuje rodopisné schéma vazeb mezi jednotlivými příbuznými. Tyto 

vazby (všechny spojovací znaky – viz předchozí kapitola) by mohly být modré, neboť spojují 
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osoby ve vztahu primárního příbuzenství. Konkrétní osoby jsou barevně rozlišeny podle 

jednotlivých příbuzenských úrovní, které se vztahují k osobám bratr, já a sestra.  

Pojďme si uvést příklad úlohy z prostředí terciární úrovně příbuzenství.  

úloha 13 

Otec mé sestřenice může být babiččin ....., nebo ....., ale nemůže 

v žádném případě být její ...... . 

Tato úloha je velmi bohatá jak na výskyt příbuzenských vztahŧ, tak na četnost primárních 

a sekundárních úrovní. Jejich počet závisí na tom, jaká slova doplníme místo teček. Tímto začneme.  

Otec mé sestřenice je mŧj strýc. Tento muţ mŧţe být buď (a) bratr jednoho z mých rodičŧ 

a tedy syn mé babičky (mŧj sekundární příbuzný), anebo (b) manţel sestry jednoho z mých rodičŧ, 

tedy zeť mé babičky (mŧj terciární příbuzný). Místo posledních teček lze doplnit jakýkoliv vztah rodu 

ţenského (dcera, manţelka, snacha atp.) a dále např. synovec, tchán, otec (hrozil by incest), strýc děd 

atp. Primární vztah manţel však nelze zapsat jako nemoţný – tato moţnost je realizovatelná v případě, 

kdyby se mŧj strýc, pŧvodně zeť mé babičky (manţel sestry jednoho z mých rodičŧ) s mou tetou 

rozvedl a vzal s i její matku (mou babičku a zároveň svou předešlou tchýni).  

Úlohu jsme vyřešili, nyní si ji rozebereme z hlediska příbuzenských úrovní. Pracujme nejdřív 

s moţností, kdy otec mé sestřenice je mŧj sekundární příbuzný – syn babičky. 

 do primární úrovně patří: (1.) otec ve vztahu ke své (2.) dceři – k mé 

sestřenici; (3.) matka ve vztahu k (4.) synovi – má babička ke strýci; mŧţeme 
také zapsat vztah mého strýce, jakoţto (5.) bratra jednoho z mých rodičŧ – 
otce, tedy bratra, nebo matky, tedy (6.) sestry 

 do sekundární úrovně patří: já jakoţto (1.) vnuk/vnučka (2.) babičky; 
já jakoţto (3.) neteř (4.) strýce 

 do terciární úrovně patří: sestřenice 

Vidíme, ţe zde mŧţe být zastoupeno aţ jedenáct příbuzenských vztahŧ. V případě, 

ţe strýc je mŧj terciární příbuzný (zeť babičky, manţel sestry jednoho z mých rodičŧ), 

musíme brát v úvahu příbuzenských vztahŧ třináct. 

 do primární úrovně patří: (1.) otec ve vztahu ke své (2.) dceři – k mé 
sestřenici; (3.) matka ve vztahu k dceři – má babička k mé tetě (sestře jednoho 

z mých rodičŧ) a zároveň mŧţeme napsat k mé matce, své dceři, nebo k mému 
otci, svému (4.) synovi; má teta, (5.) sestra mé matky – sestry, nebo sestra 

mého otce – (6.) bratra 

 do sekundární úrovně patří: já jakoţto (1.) vnuk/vnučka (2.) babičky; 
já jakoţto (3.) neteř (4.) tety 

 do terciární úrovně patří: (1.) sestřenice a já jakoţto (2.) nepokrevní neteř 
ve vztahu k mému (3.) nepokrevnímu strýci – manţel mé tety (sestře jednoho 

z rodičŧ) 

příbuzní kvartérní 

= jsou primárními příbuznými terciárních (např. manţel sestřenice), sekundárními příbuznými 

sekundárních (např. tetin zeť) nebo zároveň terciárními primárních (např. bratranec 

manţela).  
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Takto by bylo moţno pokračovat do dalších a dalších úrovní (kvintérní, sextérní, 

septérní, atd). My jsme si uvedli pouze takové, které mŧţeme povaţovat za základní a se 

kterými mŧţeme pracovat v prostředí Rodokmen s ţáky. I tak si myslím, ţe úroveň kvartální 

(ba moţná i terciární) bude ţákŧm činit potíţe jak v orientaci, tak ve formulaci.  

Jak mŧţeme odvodit z rozboru úloh 12 – 14, jejich obtíţnost určuje počet osob 

(příbuzenských vztahŧ), úroveň příbuzenství a četnost výskytu niţších úrovní v dané 

úrovni. 

Při zpracovávání této kapitoly jsem čerpala z internetového zdroje uvedeného 

v informačních zdrojích pod č. 34. Autorka uvádí základní literaturu k danému tématu: 

 COPANS, J.: Základy antropologie a etnologie. Praha, Portál 2001, s. 47-57. 

 KOTTAK, C. P.: Cultural Anthropology. N. Y. McGraw-Hill, Inc. 1991, 

s. 201-219. 

 MURPHY, R. F.: Úvod do kulturní a sociální antropologie. Praha, SLON 

1999, s. 100-127. 

 WOLF, J.: Úvod do studia člověka a kultury. Praha, UK 1991, s. 66-72. 

Tímto uzavírám teoretickou část druhé kapitoly experimentu a přecházím k jeho 

praktické části, kde vyuţiji nejen terminologie uvedené v těchto kapitolách, ale také poznatky 

získané díky prozkoumání jednotlivých typŧ příbuzenských svazkŧ: Zmapovanou 

problematiku některých výše uvedených příbuzenských svazkŧ uvedu do praxe, přičemţ se 

pokusím zjistit, které z vazeb se nejčastěji uţívají a jaké typy dělají ţákŧm potíţe  

při formulaci nebo při pochopení. 

2. 3 PŘÍPRAVA DRUHÉ ČÁSTI EXPERIMENTU 

Tato kapitola obsahuje informace o experimentu, scénář dvou vyučovacích hodin  

spolu s očekáváním reakcí ţákŧ na problematiku vztahových a logických úloh. Na závěr jsou 

vytyčeny cíle pro realizaci druhé části experimentu. 

Druhé části experimentu jsou věnovány dvě vyučovací hodiny – kaţdý týden jedna 

vyučovací hodina (45 minut). Experiment je zadán opět stejné skupině, které byla zadána 

první část experimentu116 (charakteristika skupiny viz Experiment: rodina Ámosova, kap itola 

0. 2. 2 Charakteristika experimentální skupiny) a probíhá ve stejném prostředí117. 

                                                 
116

 Charakteristika v iz Experiment: rodina Ámosova, kap. 0. 2. 2 Charakteristika experimentáln í skupiny. Nyní 

stručně: Skupina dvaceti ţákŧ navštěvující krouţek Dramat ické výchovy na ZŠ Štěpánská. Krouţek probíhá 

kaţdý týden v pondělí v délce 60 minut, z toho 45 minut je vyčleněno pro potřeby diplomové práce. Krouţek 

navštěvuje 6 ch lapcŧ (tři z 1. t řídy, jeden ze 2. třídy, jeden ze 3. třídy a jeden z 5. třídy) a zbytek tvoří dívky 

z 1. aţ 5. ročníku. Podrobně je skupina charakterizovaná v kapitole 0. 2 Experimentální skupina.  
117

 Běţná třída pro dvacet aţ pětadvacet ţákŧ 4. ročníku ZŠ. Lavice jsou určeny pro jednoho ţáka. Ve třídě je 

poloţeno lino i koberec (koberec zaujímá p lochu 1/3), dále velká okna, tabule a nástěnky. K dispozici je veškerý 

materiál a také výbava učebny (křídy, fixy , nástěnka, tabule aj.).  
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2. 3. 1 Nástroj 

Nástroj experimentu tvoří úlohy dvojího typu:  

1. Relační úlohy prezentované na modelové rodině Ámosových  

2. Logické úlohy relačního charakteru 

Přehled úloh v podobě, v jaké byly předkládány ţákŧm, je uveden v příloze, v kapitole 

2. Relační a logické úlohy.  

2. 3. 1. 1 Relační úlohy 

Jedná se o gradovanou sérii slovních úloh – relační úlohy se zvyšující se náročností 

– slouţící k prezentaci rodiny Ámosových a k získání orientace mezi vazbami rodinných 

příslušníkŧ primární a sekundární úrovně118. Zadávány jsou formou slovních úloh a to 

1. ústně (odpovědi ţákŧ jsou zaznamenávány do připravených formulářŧ)  

2. prostřednictvím pracovních listŧ 

Relačními úlohami se budeme zabývat první hodinu druhé části experimentu. Úlohy 

jsou zprostředkovány dívkou Danou (loutka), členkou rodiny Ámosových, která bude ţáky 

provázet po celou dobu realizování druhé a třetí části experimentu. Zpočátku jsou úlohy 

zadávány ústně, tzv. hádankami, poté se plynule přejde k formě pracovních listŧ.  

Přehled úloh mŧţeme vidět v tabulce 25. Jako první uvádím úlohu, s níţ jsem 

seznámila ţáky v předešlé hodině (R1). Úloha byla motivací pro další hodinu a mostem 

k druhé části experimentu. Úkoly (JR1 – JR3) zadávám ţákŧm já jakoţto učitelka. 

Tabulka 25 

znak úloha řešení 

R1 Je to dcera mého muţe a vnučka mojí maminky. Kdo to je? dcera 
R2 Je to vnuk mé babičky a syn mé matky. Kdo to je? bratr 

R3 Je to syn mé babičky, ale není to mŧj strýc. otec 
R4

119
 Cecílie je manţelka mého otce. Cecílie je má…… matka 

R5 Boţena je matka mé matky. Boţena je má…… babička  

R6 
Roman je syn mého dědy a není manţel mé matky.  
Roman je mŧj……… 

strýc 

R7 Kdo to je? Vnučka mého dědy, sestra mého bratra. já Dana, příp. má sestra 
R8 Kdo to je? Otec otce mé sestry. děda 

R9 Kdo to je? Dcera mého dědy, ale není to manţelka mého otce. teta 
R10 Pro mou matku je otcŧv tatínek ………..… nebo ………….. otec, tchán 

R11 Matka babiččiny vnučky mŧţe být má …………nebo ……… matka, teta 

R12
120

 

Otec mé sestřenice mŧţe být babiččin………… nebo ………., 

ale nemŧţe v ţádném případě být její ……………… 

mŧţe být syn, zeť, 
nemŧţe být osoba 
ţenského pohlaví, otec… 

                                                 
118

 V případě Ú10 se v jedné z odpovědí jedná o úroveň terciární – vztah zeť je  sice úrovně sekundární, pokud ale 

s ţáky budeme úlohu rozeb írat, mŧţeme poukázat na vztah této osoby k Daně – mŧţe to být bratr její 

matky/jejího otce (sekundární úroveň) nebo manţel sestry její matky/jejího otce (terciárn í úroveň).  
119

 Rozbor této úlohy mŧţeme v diplomové práci najít pod názvem Ú10 na str. 20 (zapracována do RVP ZV) 

a 86 (demonstrování primárního příbuzenství). 
120

 Úloha je podrobně charakterizována pod označením Ú14, na str. 117 (demonstrace terciárního příbuzenství) 
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R13 Vymysli pro svého kamaráda podobnou hádanku: rŧzné - ţáci 

JR1 Dana má otce Cyrila. Dej hádanku Daně. rŧzné - ţáci 
JR2 Dana má dědu Bedřicha. Dej hádanku Daně. rŧzné - ţáci 

JR3 Dana má babičku Annu. Dej hádanku Daně. rŧzné - ţáci 

Strukturalizace relačních úloh 

Obtíţnost jednotlivých slovních úloh uvedených v tabulce 25 je určena mnoţstvím 

příbuzenských vztahŧ a úrovní příbuzenství (primární, sekundární, případně terciární). 

Úroveň příbuzenských vztahŧ v uvedených úlohách povaţuji za dominantnější kritérium 

obtíţnosti neţli počet příbuzenských vztahŧ. Tabulka 26 slouţí jako nástroj 

pro strukturalizaci a klasifikaci obtíţnosti relačních úloh. Jedná se o výtah z obsáhlejší 

tabulky, jeţ zahrnuje všechny moţné kombinace dvou parametrŧ, které jsou obsaţeny 

v úlohách a které, jak jsem jiţ psala, určují jejich obtíţnost121. 

1. parametr: tři stupně úrovně příbuzenství – primární, sekundární 
a terciární (v tabulce ve sloupci s názvem ÚROVEŇ) 

2. parametr: počet konkrétních příbuzenských vztahŧ, přičemţ 

konkrétní vztah nebývá sám o sobě, proto je uvádím po dvojicích, 
tedy 1 – 2, 3 – 4, 5 a více (v tabulce ve sloupci s názvem POČET 

VZTAHŦ) 

V tabulce 26 tedy uvádím pouze krátkou ilustraci několika stupňŧ obtíţnosti. Pro naše 

potřeby se budeme tabulku vyuţívat do 9. stupně obtíţnosti, jak mŧţeme vidět v klasifikaci 

slovních úloh (viz tabulka 27). Strukturalizaci stupňŧ obtíţnosti nemám ověřenou realitou. 

K tomu mi však mŧţe poslouţit experiment, v němţ jsou jednotlivé úlohy, které jsou 

strukturalizaci podrobeny, zadávány experimentální skupině ţákŧ.  

 Tabulka 26 

STUPEŇ 
OBTÍŢNOSTI 

ÚROVEŇ 
POČET 

VZTAHŦ 

1. 

primární 
sekundární 
terciární 

1 – 2 
- 
- 

2. 

primární 
sekundární 
terciární 

3 – 4  
- 
- 

3. 

primární 
sekundární 
terciární 

5 a více 
- 
- 

4. 

primární 
sekundární 
terciární 

- 
1 – 2 
- 

9. 

primární 
sekundární 
terciární 

5 a více  
1 – 2 
- 

10. 

primární 
sekundární 
terciární 

1 – 2 
3 – 4 
- 

                                                 
121

 Tabulka je také ukázkou kombinatoriky – zkombinováním všech moţných variant získáme celkový počet 

stupňŧ obtíţnosti. Vidíme zde ukázku prostoupení jedné matematické oblasti (relace) do druhé (kombinatorika).  
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12. 

primární 
sekundární 
terciární 

5 a více  
3 – 4 
- 

14. 

primární 
sekundární 
terciární 

- 
- 
1 – 2 

18. 

primární 
sekundární 
terciární 

3 – 4 
- 
1 – 2 

31. 

terciární 
sekundární 
primární 

5 a více  
1 – 2 
3 – 4 

Konkrétní úlohy nyní podrobím klasifikaci z hlediska počtu příbuzenských vztahŧ 

a úrovně příbuzenství. Vztah primární úrovně je vyznačen modrou barvou, sekundární 

hnědou.  

Tabulka 27 

znak úloha 
stupeň 

obtíţnosti 

R4 Cecílie je manţelka mého otce. Cecílie je má (MATKA) 2. 
R5 Boţena je matka mé matky. Boţena je má (BABIČKA) 7. 

R6 Roman je syn mého dědy a není manţel mé matky. Roman je mŧj (STRÝC) 8. + 

R7 
Kdo to je? Vnučka mého dědy, sestra mého bratra. (JÁ, případně má sestra, 
kdybych ji měla.) 

9. 

R8 Kdo to je? Otec otce mé sestry. (DĚDA) 8. 
R9 Kdo to je? Dcera mého dědy, ale není to manţelka mého otce. (TETA) 9. + 

R10 Pro mou matku je otcŧv tatínek (TCHÁN) nebo (PANTÁTA). 9. ++ 
R11 Matka babiččiny vnučky mŧţe být má (MATKA) nebo (TETA) 8. ++ 

R12 
Otec mé sestřenice mŧţe být babiččin (SYN) nebo (ZEŤ), ale nemŧţe 
v ţádném případě být její (BRATR, OTEC, OSOBA ŢENSKÉHO POHLAVÍ) 

? 

Úloha R6 spadá do stupně obtíţnosti 8. (obsahuje tři vztahy primárního příbuzenství), 

ale protoţe obsahuje zápor, hodnotím ji jako obtíţnější (proto znak „+―). Navíc se nejedná 

o člena nukleární rodin. Zápor je také v úloze R9, proto je hodnocena jako obtíţnější 

neţ samotný stupeň 9. (dva vztahy primárního příbuzenství, dva vztahy sekundárního). 

Obtíţnost úlohy R10 není dána počtem osob, ale pojmy – mŧţeme fakt brát jako „zkoušku―, 

ve které ţáci obstojí nebo ne – v minulých hodinách jsme si vymezily pojem tchán i pantáta 

(viz tabulky 68 a 70), proto úlohu zařazuji. Úloha R11 je obtíţná tím, ţe odpovědí je pojem,  

který se objevil v zadání a ţáci jej tak nemusejí brát jako jednu z moţností odpovědi. U úlohy 

R12 záleţí na odpovědi ţákŧ – na tom, jaký vztah pouţijí.  

Úlohy, kde mají ţáci sami vymyslet a formulovat zadání, povaţuji za nejsloţitější. 

Protoţe dopředu neznáme konkrétní podobu úloh, které ţáci vymyslí, nelze je podrobit 

klasifikaci strukturalizované obtíţnosti úloh v tabulce 26. Ovšem tabulku mohu vyuţít 

k ohodnocení těchto úloh, přičemţ větší hodnotu budou mít ty úlohy, které spadají do vyššího 

stupně obtíţnosti. Dalším kritériem k jejich hodnocení je přesnost formulace a srozumitelnost. 
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Návrh na hodnocení relačních úloh 

Pro vytvoření klasifikace odpovědí ţákŧ beru v úvahu dva aspekty: (1.) zda ţák uţil 

oficiální podobu termínu (matka, strýc, děd, manţelka apod.) a (2.) zda ţák uţil pojem 

ve správném vztahu (matka mé matky je má…BABIČKA…). Navazuji tak na náplň učiva 

první části experimentu – terminologie.  

Klasifikačních stupňŧ je pět (viz tabulka 28). Jejich úroveň je totoţná s číselným 

známkováním na základní škole – jednička znamená nejlepší výkon, pětka nejhorší. Ve své 

klasifikaci dávám přednost takové odpovědi, ve které ţák termín uţije správně ve vztahu před 

odpovědí, ve které uţije oficiální podobu termínu, ale v nesprávném vztahu (matka = ţena, 

která mě porodila; otec = muţ ţeny, která mě porodila). I pokus o odpověď (i kdyţ je 

nesprávná) beru za snahu, která má být patřičně ohodnocena (viz stupeň 4). Proto hodnotím 

jako nejhorší neuvedení odpovědi (stupeň 5).  

Tabulka 28 

klasifikační 

stupeň 
popis klasifikace 

1 Ţák uţil oficiální podobu termínu a uţil jej ve správném vztahu.  
2 Ţák neuţil oficiální podobu termínu, ale uţil jej ve správném vztahu.  

3 Ţák uţil oficiální podobu termínu, ale neuţil jej ve správném vztahu  
4 Ţák neuţil oficiální podobu termínu a neuţil jej ve správném vztahu.  

5 Ţák neuvedl odpověď. 

2. 3. 1. 2 Logické úlohy 

Jedná se také o úlohy relační, avšak obecné – nevztahují se na rodinu Ámosových. Jde 

o situace, se kterými se člověk setkává v běţném ţivotě. Hrají zde roli biologické zákonitosti 

(všichni lidé prochází stejnými ţivotními etapami122; moji rodiče nemohou být mladší neţ já), 

sociální (mŧj bratr nemŧţe být mým otcem; pokud mě macecha adoptuje, stávám se jejím 

dítětem; ţena se stane babičkou, kdyţ její dcera/syn přivedou na svět dítě) i kulturní normy  

(např., nemohu si vzít svého otce za manţela; povolen je u nás monogamní typ manţelství; 

teta je příbuzná, nikoli kamarádka123 atp.). Logickými úlohami (tabulka 29) se budeme 

ve druhé části experimentu zabývat druhou hodinu ze dvou hodin pro ni vymezených.  

Tabulka 29 

znak úloha řešení 

L1 Kdy se matka mé matky stala babičkou? Kdyţ se její dceři/synovi narodilo dítě. 

L2 
Je moţné, aby v jedné rodině spolu ţili tři 
otcové a zároveň tři synové? 
Odpověď zdŧvodni.  

Ano, pokud se jedná o muţe, který má syna, 
o muţova otce a jeho dědu. Tento děd bude 
velmi starý.

124
  

L3 
Je pravda, ţe má matka je zároveň matkou 
mého bratra? Odpověď zdŧvodni.  

Ano, pokud nás oba porodila nebo 
adoptovala. 

L4a 
Je pravda, ţe matka mé matky je zároveň 
matkou mé tety? Svou odpověď zdŧvodni.  

Ano, pokud jsou to sourozenci a jejich matka 
je obě porodila nebo adoptovala. 

L4b Uveď případ, kdy by toto tvrzení mělo Není pravda v případě, kdy má teta je 

                                                 
122

 Tato etapa začíná narozením, pokraču je dětstvím, mlád ím, dospělostí, stářím a končí smrtí.  
123

 Rozdíl mezi p říbuznou a kamarádkou je vysvětlen na Ú11 v poznámce pod čarou, str. 68.  
124

 Splatí-li pravidlo, ţe spolu ţijí POUZE tři synové a POUZE tři otcové, pak s yn onoho muţe v rodině neţije. 
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opačnou hodnotu, neţ jsi uvedl/a ty: manţelka matčina bratra nebo pokud je tato 
matka mé matky macecha mé tety. 

L5 
Je moţné, abych měla stejně starou tetu, 

jako jsem já? 

Ano, pokud se mým prarodičŧm má teta 
narodila ve stejný čas jako já mým rodičŧm.  

Pro logické úlohy mŧţeme pouţít stejná kritéria stupňŧ obtíţnosti jako v případě 

úloh relačních. Ovšem do těchto nelze zahrnout odpovědi, neboť kaţdý ţák mŧţe uvést 

odlišnou podobu či formu odpovědi (jedno slovo, věta, popis situace atp.). 

Také klasifikaci relačních úloh mŧţeme aplikovat na úlohy logické. Musíme však  

opět brát v potaz individualitu odpovědí. Kromě oficiální podoby termínu a uţití daného 

pojmu ve správném vztahu vstupuje do hry navíc fakt pochopení právě výše zmiňovaných 

zákonitostí a norem. Ten má vliv na předchozí dvě kritéria klasifikace125. 

2. 3. 1. 3 Pomŧcky 

Jedná se o kresby šesti osob, členŧ rodiny Ámosových. Abych podtrhla rŧzné 

charaktery postav, vyuţila jsem pomoc kolegyní z matematického semináře. Tyto kresby 

slouţí jako materiál pro prezentaci rodiny Ámosových (sestavování rodokmene, 

demonstrování příbuzenských vazeb, nastiňování moţných situací typu „co kdyby― apod .), 

nebo jako loutky (hovoření za postavy, hraní scének demonstrujících konkrétní problém 

týkající se vztahŧ v rodině126, zodpovídání otázek, hádanek a úloh, které zadávají ţáci). Blíţe 

je rodina Ámosova popsána v experimentální části práce, v úvodní kapitole 0. 1 Rodina 

Ámosových. 

2. 3. 2 Scénář 

Pro práci v obou hodinách budu vyuţívat techniku loutkoherectví. Za loutku mi 

poslouţí postava z rodiny Ámosových, Dana – loutka plošná, z papíru. Jde o včlenění nového 

prvku, postavy dítěte, která je blízká ţákŧm – jedna z nich. Učitel tak bude muset zvládnout 

tři role – experimentátora, učitele, který zadává pokyny a komunikuje s Danou i dětmi 

(odkazuje se na to, co Dana říkala, jak to asi myslela atp.) a roli Dany, dívky, která 

představuje ţákŧm svou rodinu a zadává dětem hádanky a úkoly.  

Opět podotýkám, ţe se nejedná o komparativní experiment. Zásah do připraveného 

postupu vycházející z potřeb ţákŧ nebo vzniklé nepředpokládané situace nebude povaţován 

za závaţný problém. Druhá část experimentu je rozdělena do dvou vyučovacích hodin.  

První hodina  

= relační úlohy prezentované na modelové rodině Ámosových  

(A – 5 min.) V úvodu hodiny stručně rekapitulujeme činnost v minulých čtyřech 

hodinách. A připomeneme si hádanku. Jiţ nyní poţaduji po dětech uţívání oficiální 

terminologie (matka, děd, sestra).  

                                                 
125

 Vezměme např. úlohu L1. Bez pochopení faktu, ţe se ţena stane babičkou, narodí-li se jí vnučka, nemŧţe ţák 

pouţít správné terminologie (dcera/syn, vnučka/vnuk, babička) ani příslušných vztahŧ mezi nimi.  
126

 Např. dcera se ptá matky, kdo ţe je ten pán, který k nim přišel na návštěvu, přičemţ matka odpoví, ţe jde 

o bratra dědečkovi manţelky; s dětmi poté mŧţeme konkrétní problém analyzovat. 
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U: „Děti, co jsme dělali v předchozích hodinách?“ (vysvětlovali jsme pojmy) „Které pojmy 
jsme si vymezovali?― (matka, otec, sestra,…) „Jak jsme si vymezili pojem matka, sestra, babička, teta, 
sestřenice… + můţeme pojem vysvětlit jinak?“ (ţena mého otce, matka mé sestry, dcera mé babičky; 
matka mé matky/mého otce, tchyně mé matky/mého otce; sestra mé matky/mého otce, manţelka bratra 
mého otce/mé matky; dcera mé tety/mého strýce apod.). „Který pojem umíš vysvětlit bez problémů? 
Který pojem ti dělá problémy vysvětlit? Který pojem vůbec nedokáţeš vysvětlit?“ 

U: „Pamatuje si někdo hádanku, kterou vám dala paní Ámosová? Je to dcera mého muţe 

a vnučka mojí matky. Kdo to je? „Přihlásí se ten, kdo si myslí, ţe zná odpověď. Řekneme odpověď 
najednou.“ Předpokládám více variant odpovědí. Všechny zopakuji (nepoukazuji na autora). „Máme 
zde moţnosti… Je tato odpověď správná? Proč?“ Společně dojdeme řešení má dcera. 

(B – 5 min.) Následuje přivítání Dany u nich doma, tedy hra s loutkou (vodí učitelka) 

a zadání úloh R2 a R3 ústní formou. Postavy, členy rodiny Ámosových postupně skládám 

do schématu vývodu z předkŧ127  Přímá řeč Dany je značena zeleně, řeč učitelky černě.  

U: „Protoţe jsou paní Ámosová i pan Ámos v práci, přivítá nás jejich dcera, Dana. Nyní 
zaklepu na dveře a vy nezapomeňte pozdravit.“D: „Dobrý den, pěkně vás vítám. Jsem Dana a dnes 
vás seznámím se svou rodinou. Protoţe jste šikovní, určitě uhádnete, koho vám představím jako první. 
Neprozrazujte odpověď ostatním – kdo bude vědět, usměje se na mě.“ Je to vnuk mé babičky a syn 

mé matky. Kdo to je? (Dany bratr). „Jak jste na to přišli? Tady ho máme – můj bratr se jmenuje 

Daniel.“ Podobně téţ úloha R3. Je to syn mé babičky, ale není to mŧj strýc. 

(C – 30 min.) Zadání úloh R4 – R12 prostřednictvím pracovních listŧ. Pokyny dává 
Dana. Ţáci pracují samostatně. S ţáky 1. třídy úlohy řeším z pozice učitelky – otázku přečtu, 

oni si promyslí odpověď, tu mi po chvíli pošeptají, já si ji zapíši k sobě do listu. Kdo umí psát, 
odpovídá rovnou do pracovního listu. Jsou- li všichni hotovi, úlohy společně rozebereme  
a pojmenujeme postavy. Jméno přiloţíme k obrázku konkrétní osoby (učitel v roli Dany). 

D: „Věděla jsem, ţe to pro vás bude snadné. Na listě vám dám další hádanky. Úlohy jsou 
z druhé strany – otočíme ho pak všichni najednou. Nejdříve odpovězte na první tři, jsou oddělené 
od ostatních. Důleţité je neprozradit odpověď ostatním. Kdo bude hotový, otočí list naruby. Otočte list 
TEĎ.“ Ţáci mají na práci 5 minut. Kdo je hotov, otočí list a mŧţe svou odpověď prokonzultovat se 
spoluţákem. Při rozboru úloh kaţdý ţák řekne, co napsal, a odpovědi porovnáme.  

R4 Cecílie  je manţelka mého otce. Cecílie  je má…… D: „Co jsi napsal(a) ty? A ty? Která 
z odpovědí je správná/lépe formulovaná? To je má matka, Cecílie. Dana ukáţe obrázek matky. 

R5 Boţena je matka mé matky. Boţena je má…… (otázky stejné) D: „To je má babička, 
Boţena. Ke komu ji mám dát? K matce nebo na stranu otce? Proč?“ (k matce – je to matka matky). 

R6 Roman je syn mého dědy a není manţel mé matky. Roman je mŧj……… (otázky 
stejné) D: „To je můj strýc. Jeho obrázek nemám, ale můţete mi ho do příště nakreslit. Teď ale pozor, 
dávám další hádanky. Pravidla jsou stejná. Otoč TEĎ.“ 

U dalších úloh je postup stejný: na práci 5 minut, následuje kontrola, při které se 

názorně, pomocí obrázkŧ osob demonstrují příslušné příbuzenské vztahy. K  obrázku se vţdy 

přiloţí jméno osoby128. Nakonec doplníme zbylé členy rodiny: děd Bedřich, babička Anna. 

 (D – 10 min.) V roli Dany zadá učitelka úlohu R12. Ţáci mají na vymýšlení 

a formulaci 5 minut (kdo má hotovo, mŧţe vymyslet další hádanku). Poté zadávají ţáci svou 

hádanku ostatním ţákŧm – neřízeně, podle chuti. Činnost trvá 5 minut. Následuje společná 

reflexe nad úlohami R12 a shrnutí poznatkŧ o tvorbě úloh.  

U: „Jak jsi postupoval při tvoření úlohy? Dokázali spoluţáci najít odpověď na tvou hádanku? 
Čím to bylo? Dokázal jsi odpovědět ty na jejich hádanku? Proč? – Shrneme si, co jsme poznali, 
abychom věděli, na co si dát příště pozor (jasná formulace, raději méně osob aj.). 
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 Viz příloha, Další oblasti vztahující se k prostředí rodokmen, kap itola 1. 1Formy grafického znázornění.  
128

 Fotografie v iz příloha Fotodokumentace, 1. 3. 3 Seznámení s rodinou Ámosovou 
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(E – 5 min.) Reflexe hodiny (co nového se dnes dozvěděl), rozloučení s Danou.  

„Viděli jste, ţe není lehké vymyslet hádanku.“ – D: „To bych řekla. Tak já jdu vymyslet další, 
ať vám mám co příště dát. Mějte se hezky, nashledanou.“ „Kaţdý z vás teď řekne, co nového se dnes 
dozvěděl (konkrétně, např. ţe Dany maminka se jmenuje Anna).“ 

Druhá hodina 

= logické úlohy relačního charakteru  

(A – 5 min.) Na úvod si připomeneme členy rodiny Ámosových – učitelka je pokládá 

opět do schématu vývodu z předkŧ.  

„Kdo je tato osoba? Jak se jmenuje? Kdo je to ve vztahu k Daně/k Cecílii/k Cyrilovi?Kam 
mám tuto osobu poloţit? Ke komu? Na jakou stranu? 

(B – 15 min.) Učitelka a zadá ţákŧm postupně úlohy JR1 – JR3. Nejdříve zadá úlohu 

JR1, ţáci vymýšlí ve dvojici, hádanku řeknou Daně – ta dává okamţitě zpětnou vazbu (chápu/ 

moc náročné/nerozumím/nepřehledné/to je lehké atp.), poté učitelka zadá úlohu JR2.  

U: „Neţ přijde Dana, máte teď moţnost dát hádanku vy jí. Vzpomeňte si na zkušenosti 
z minulé hodiny, kdy jsme formulovali hádanky (jasná formulace, raději méně osob aj.).“ – D: „Dobrý 
den, uţ jsem se na vás těšila. Vaše paní učitelka mi řekla, ţe máte pro mě hádanky! To jsem zvědavá, 
jestli je uhodnu. Můţete začít.“ 

(C – 30 min.) Zadání úloh L1 – L5. Pokyny dává opět Dana. Ţáci pracují samostatně. 

Čas na řešení je 15 min. K dispozici jsou prázdné papíry pro případné zakreslení rodinných 

vztahŧ. S ţáky 1. třídy úlohy řeším z pozice učitelky – otázku přečtu, oni si promyslí 

odpověď, tu mi po chvíli pošeptají, já si ji zapíši k sobě do listu. Kdo umí psát, odpovídá 

rovnou do pracovního listu. Jsou- li všichni hotovi, úlohy společně rozebereme. 

D: „Dnes jsem si pro vás připravila zvláštní úlohy. Uţ se netýkají mé rodiny, to by pro vás 
bylo moc jednoduché. Jsou to otázky, o kterých jsme se bavili s mou kamarádkou. Nevím, zda jsme je 
vyřešili dobře. Pomozte nám – napsala jsem je zase na lístečky. Aţ budete hotoví, otočte  je.“ 

L1 Kdy se matka mé matky stala babičkou? Co kdyţ mám starší sestru/staršího bratra/starší 
sestřenici/staršího bratrance? 

L2 Je pravda, ţe má matka je zároveň matkou mého bratra? Odpověď zdŧvodni. Je to 
bratr vlastní nebo nevlastní? Je matka jeho vlastní nebo je to macecha? 

L3a Je pravda, ţe matka mé matky je zároveň matkou mé tety? Svou odpověď zdŧvodni. 
Kdo je matka mé matky? Kdo je má teta? Kdy bude má babička matka obou sester?  

L3b Uveď případ, kdy by toto tvrzení mělo opačnou hodnotu, neţ jsi uvedl/a ty:  Co jsi 
odpověděl(a)? Kdy nebude má babička matka obou ţen? 

L4 Je moţné, abych měla stejně starou tetu, jako  jsem já? Kdo je má teta? Kdo je její 
matka/sestra/bratr? Kolik let ti je? Kolik let je tvé matce? Kolik let je tvé babičce?

129
  

(D – 5 min.) Reflexe hodiny (co nového se dnes dozvěděl), rozloučení s Danou.  

U: „Pojmenujeme si, co jsme dnes vlastně dělali (sestavovali rodokmen rodiny Ámosových, 
formulovali úlohy, při řešení úloh logicky uvaţovali) „Dnes šlo o náročnější úlohy. Museli jste si 
pořádně přečíst zadání a více přemýšlet, neţ jste napsali odpověď. K tomu uţ jsou potřeba nějaké 
znalosti a také to, čemu se říká logika, logické myšlení – kdyţ vám někdo řekne, ţe to nemá logiku, 
to znamená, ţe? (je to hloupost, ţe to není moţné) A my jsme hledali odpověď na otázky, např. zda je 
moţné, aby v rodině ţili tři otcové.“ 

                                                 
129

 Dále bych se do rozboru úlohy nepouštěla. Rozbor této úlohy spadá do tématiky třetí části experimentu – 

úlohy o věku. Mŧţeme tuto úlohu brát jako seznámení s problematikou úloh o věku, most do další úrovně 

matemat ických úloh.  
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D: „Na příště se těšte! Zahrajeme si různé hry a budete hádat, kolik let je jednotlivým členům 
mé rodiny. Schválně – tipněte si, kolik mi je let?“ (neprozrazovat) „Řeknu vám to příště. 
Na shledanou.“ 

U: „Kaţdý z vás teď řekne, co nového se dnes dozvěděl.“ 

2. 3. 3 Očekávání 

V této kapitole uvádím svá očekávání, která bych ráda praktickou realizací 

experimentu ověřila. Tato očekávání mohu opřít o poznatky z vývojové psychologie dítěte 

a o dosavadní zkušenosti se ţáky tvořící experimentální skupinu.  

Protoţe je experimentální skupina tvořena ţáky 1. – 5. ročníku, tedy co se týče věku, 

schopností a zkušeností odlišná, má očekávání formuluji pro kaţdou třídu zvlášť. Vycházím 

z vlastního návrhu na hodnocení relačních úloh (tabulka 28, str. 104) a odkazuji se 

na strukturalizace úloh uvedených v tabulkách č. 26, str. 103 a č. 29, str. 105). 

2. 3. 3. 1 Relační úlohy 

1. ročník  

Předpokládám, ţe ţáci 1. ročníkŧ budou uţívat v terminologii zdrobněliny a takové 

výrazy, které pouţívají doma (mamka, strejda, děda). U snadnějších úloh (R1 – R6) uvedou 

správnou odpověď – termín uţijí ve správném vztahu. V úlohách R7 – R9 připouštím 

moţnost s chybného uţití vztahu. U úloh R10 – R12 očekávám uţití nesprávného vztahu, 

moţný je také fakt neuvedení odpovědi. Ţáci budou mít problémy s formulací úlohy R13.  

Protoţe je úloha nekonkretizovaná (není dáno, na koho se mají zeptat nebo které pojmy 

mohou vyuţít, tudíţ spektrum výběru je neomezené), je moţné, ţe budou zmatení z velkého 

mnoţství vztahŧ. Snadnější pro je bude formulování otázek pro úlohy JR1 – JR3. 

Ţáci budou potřebovat na práci více času, neţ ostatní ţáci vyšších ročníkŧ.  

2. ročník  

Ţáci 2. ročníkŧ by jiţ mohli uţívat oficiální terminologii, avšak vyskytnout se mohou 

téţ zdrobněliny a výrazy „z domova―. Uţití termínu ve správném vztahu očekávám v úlohách 

R1 – R9. V úlohách R10 – R12 připouštím moţnost s chybného uţití vztahu. Úloha R13 bude 

pro ţáky náročná také z dŧvodu neomezeného výběru osob a vztahŧ. Formulace úloh JR1 – 

JR3 bude nepřesná (nesprávné uţití termínŧ, ztrácení se ve vztazích).  

Ţákŧm by měl čas určený k řešení či vymýšlení úloh stačit. 

3 ročník 

U ţákŧ 3. ročníku předpokládám uţívání oficiální terminologie. Místy se mŧţe 

vyskytnout zdrobněliny a „domácí „výrazy. Uţití termínu ve správném vztahu očekávám 

v úlohách R1 – R9. V úlohách R10 – R12 připouštím moţnost s chybného uţití vztahu. Úlohu 

R13 by ţáci měli zvládnout jak po stránce formulační, tak terminologické. Formulace úloh 

JR1 – JR3 by neměl činit ţákŧm větší potíţe. Časový limit určený pro řešení či vymýšlení 

úloh, by měl být dostačující. 
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4 ročník 

Domnívám se, ţe ţáci 4. ročníku budou uţívat jiţ od začátku hodiny oficiální 

terminologii. Zdrobněliny a „domácí „výrazy by se vyskytovat neměly. Uţití termínu 

ve správném vztahu očekávám v úlohách R1 – R12. Úlohu R13 ţáci zformulují srozumitelně 

a uţijí oficiální terminologii.  Zvládnout by také měli formulaci úloh JR1 – JR3. Ţáci budou 

dříve hotovi, tudíţ mají prostor k diskusím o úlohách se spoluţáky.  

5 ročník 

Předpokládám, ţe ţáci 5. ročníku budou v odpovědích uţívat oficiální terminologii a 

ve všech úlohách je uţijí ve správném vztahu. Úlohy R13 a JR1 – JR3 ţáci zformulují 

srozumitelně za pouţití oficiální terminologie. Čas určený k řešení a vymýšlení úloh bude 

potřeba vyplnit diskusemi se spoluţáky, případně náhradní činností (vymýšlení dalších úloh).  

2. 3. 1. 2 Logické úlohy 

1. ročník  

Ţáci 1. ročníkŧ budou mít pravděpodobně potíţ se samotným pochopením daného 

problému v úloze. Nebudou schopni dát si do souvislosti jednotlivé vztahy – nemají ještě 

dostatečnou ţivotní zkušenost na vyřešení tohoto typu úloh. Proto vyuţiji doplňovacích 

otázek uvedených v přípravě. 

2. ročník  

U ţákŧ 2. ročníku záleţí na úrovni ţivotních zkušeností – pokud se s problematikou 

v úlohách setkali, mohli by pomocí doplňovacích otázek přijít na řešení. Tedy jejich 

„prozření― očekávám aţ při společné diskusi. 

3 ročník 

Domnívám se, ţe ţáci 3. ročníku uvedou odpověď, ale uţ nebudou schopni ji obhájit 

(nedostatečná orientace v problematice, pouze jejich domněnky a „cítění, ţe tato odpověď je 

správná―), přičemţ daná odpověď nemusí být správná. Během diskutování nad konkrétní 

úlohou by měli dojít k řešení. 

4 ročník 

Ţáci 4. ročníku by měli uvést odpověď na všechny úlohy a umět si ji obhájit (vyjádřit 

své stanovisko), i kdyţ bude nesprávná. Během diskuse naleznou řešení pro všechny úlohy.  

5 ročník 

Předpokládám, ţe ţáci 5. ročníku zodpovědí všechny otázky uţ do pracovního listu. 

Své odpovědi budou umět odŧvodnit. V diskusích je budu muset usměrňovat, aby řešení 

neprozradili ostatním ţákŧm.  

2. 3. 4 Cíle druhé části experimentu 

Cíle druhé části experimentu jsou 
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a) zjistit, zda ţáci vyuţijí při řešení úloh poznatky získané během vypracovávání první 

části experimentu (uţívání oficiální terminologie) 

b) ověřit má očekávání o schopnosti ţákŧ řešit relační i logické úlohy 

Tolik tedy k přípravě druhé části experimentu. Očekávání jsou formulována, cíle jsou 

stanoveny. Nyní mŧţeme nahlédnout do stručně popsaného prŧběhu obou hodin.  

2. 4 PRŦBĚH A ROZBOR DRUHÉ ČÁSTI EXPERIMENTU 

V této kapitole jsem měla v úmyslu nastínit prŧběh obou vyučovacích hodin, jeţ se 

zabývaly úlohami o relacích a logickými úlohami. Kapacita diplomové práce mi však 

neumoţňuje detailně se o prŧběhu hodin rozepisovat. Proto zmíním pouze nejdŧleţitější 

momenty, jeţ v prŧběhu experimentu nastaly.  

2. 4. 1. První hodina 

Chyběli dva ţáci 1. ročníku (1), (5) a ţákyně 5. ročníku (20). 

Postavu Dany ţáci přijali. Svou dvojroli (učitelka a Dana) jsem zvládala jak po stránce 

organizační (zadávání instrukcí, řešení problémŧ), tak obsahové (správné formulace, 

vstupování do role a vystupování z ní). 

Hádanky ţákŧm nečinily potíţe, jen jsem starší a bystřejší ţáky musela usměrňovat, 

aby neprozradily odpověď dřív, neţ na ni přijdou také ţáci mladší (většinou 1., 2. ročník).  

Samostatná práce (vyplňování pracovních listŧ a následné diskutování hotových ţákŧ) 

probíhala podle scénáře.  

Společně jsme pak vymezili zásady tvoření úloh: píši srozumitelně a čitelně; musím 

si úlohu promyslet; měl bych ji umět vyřešit; kdyţ si nejsem jistý, raději napíši jednodušší 

úlohu – málo osob; úlohu zadávám kamarádovi nahlas. 

Při rozboru úloh došlo k několika pozoruhodným situacím. Dvě z nich uvádím. 

(I.) Ţákyně 1. třídy (2) chyběla druhou hodinu první části experimentu – na vymezení 

pojmŧ macecha, otčím. Při zaslechnutí vymezení „manţelka mého otce―, se zeptala: „Jak se 

říká paní, která je manţelka mého otce, ale není má matka?“ Odpověď podal ţák páté třídy 

(19): „To je nevlastní matka.“. Ţákyně 4. třídy (18) doplnila: „Nebo taky macecha.“. 

(II.) Ţáci cítili, ţe postava strýce Romana je v rodokmenu jakoby „navíc―. Nepatří 

do nukleární rodiny Ámosových. Jedná se o osobu, pro kterou nemám figuranta. Ţák 

1. ročníku cítil potřebu postavu Romana konkretizovat a začlenit do struktury rodokmenu 

rodiny Ámosových. Začal sám sestavovat rodokmen a vytvářet příběh a charakteristiku 

nových postav – strýce Romana a jeho ţeny.  

Společně jsme se dobrali k variantě, bylo- li by moţné, ţe by ţena Romana byla 

zároveň sestra Cecílie a Roman bratrem Cyrila. Také jsme se zabývali otázkou „Jak by 

vypadaly konkrétní vztahy v rodině?―. Schéma je i s odpovědí na otázku uvedeno v příloze, 

v kapitole 2. 2 Fotodokumentace. 
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2. 4. 2. Druhá hodina 

Chybělo šest ţákŧ – dva z 1. ročníku (1), (5), dva ze 3. ročníku (8), (10) a dva 

ze 4. ročníku (17), (18). Ze sloţení ţákŧ je patrné, ţe  převyšuje počet mladších ţákŧ 

(1., 2. třída) nad staršími (3. – 5. třída), coţ mělo také vliv na prŧběh hodiny.  

Začátek hodiny probíhal podle plánu. Během činnosti C – Zadání úloh L1 aţ L5, jsem 

se musela od přípravy odklonit – ţáci 3. – 5. ročníkŧ (označme skupinu jako „starší―) cítili 

potřebu o úlohách diskutovat, ţáci 1. a 2. ročníku („mladší ţáci―) odmítali úlohy řešit s tím, 

ţe „to nedává smysl―, „to nechápu―, „co s tím mám dělat?― atp. Situaci jsem vyřešila 

následovně: Skupinu starších ţákŧ jsem uspořádala do dvojic podle jednotlivých ročníkŧ 

a ponechala je samostatné práci – diskusi nad úlohami. S celou skupinou mladších ţákŧ jsme 

úlohy rozebíraly z hlediska vztahŧ mezi příbuznými modelovaných jak na schématu rodiny 

Ámosových, tak na příkladech v rodině konkrétních ţákŧ. Např. v úloze L2 jsme diskutovali 

nad vlastností „být synem― – kladla jsem následující otázky: Kolik je ve vaší rodině synŧ? 

Mŧţe být tvŧj otec něčí syn? Koho? Kdyţ s vámi bude bydlet i babička tvého otce, pak bude 

ve vaší rodině kolik synŧ? A kdyţ s vámi bydlet nebude? Kdyţ ty nebudeš bydlet 

s maminkou, tak uţ nebudeš její syn? atp.  

 Diskusemi, pomocí návodných a doplňujících otázek, se u ţákŧ utvářely izolované 

modely poznání, přičemţ některé z nich se v prŧběhu diskuse u některých ţákŧ staly 

generickým modelem poznání. Závěr výše zmíněné problematiky „být synem― byl 

následující: syn je synem do té doby, pokud má otce a matku. 

Závěr hodiny byl opět veden podle scénáře. Většinu hodiny (od činnosti C) jsem tedy 

vedla já jakoţto učitelka. Dana se přišla s dětmi pouze rozloučit.  

V následující kapitole uvádím závěry, ke kterým jsem při zpracovávání experimentální 

části došla. 

2. 5 VYHODNOCENÍ DRUHÉ ČÁSTI EXPERIMENTU 

V kapitole pŧjde o stručné vyhodnocení poznatkŧ druhé části experimentu 

a doporučení pro další práci. Má očekávání jsou porovnána s realitou a na závěr je uvedeno 

vyjádření, zda došlo k naplnění cílŧ. 

2. 5. 1 Příprava versus realita  

Opět jsem poznala, jak náročná je práce s věkově rozlišnou skupinou a ţe promyšlená 

příprava (organizace, uţití pomŧcek, formulace otázek, podoba pracovního listu aj.) velmi 

usnadní samotnou realizaci. Ovšem také záleţí na skupině ţákŧ (absence, přítomnost většiny 

starších/mladších ţákŧ), naladění na problém a na faktu, jak si s úkoly ţáci poradí. 

Díky přesným instrukcím a dŧraznému trvání na dodrţování pravidel (otočte list TEĎ, 

neprozrazuj odpověď – kdyţ ji víš, pamatuj si nebo ji zapiš) jsem zajistila plynulý a nerušený 

prŧběh první hodiny a od přípravy jsem se nemusela odklánět. Druhou hodinu (logické úlohy) 

jsem se však musela v části C – Zadání úloh L1 aţ L4 od přípravy odklonit. Ţáci 3. – 5. 
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ročníkŧ cítili potřebu o úlohách diskutovat, ţáci 1. a 2. odmítali úlohy řešit, neboť pro ně byly 

sloţité, z čehoţ soudím, ţe ţáci nemají s problematikou logických úloh ještě tolik zkušeností 

a oblast vztahŧ mezi příbuznými nemají dostatečně, pro potřeby řešení logických úloh 

relačních, zmapovanou. Má další improvizace se ukázala jako odpovídající potřebám obou 

skupin (viz 2. 4 Prŧběh a rozbor druhé části experimentu, Druhá hodina).  

Roli učitele a Dany jsem zvládala bez potíţí – ţáci vţdy věděli, kdy mluvím za Danu 

a kdy jsem učitelka (změna barvy hlasu, pohyb, reagování na to, co Dana říkala). Zároveň 

manipulaci s loutkou jsem ovládala dobře (loutka byla vţdy ukotvená – nelítala, kdyţ mluvila, 

hýbala se, reagovala na otázky ţákŧ i učitelky).  

Doporučení  

Při rozboru jednotlivých úloh jsem vyuţívala návodných a doplňujících otázek 

z přípravy. Bohuţel jsem si nepřipravila tyto otázky ke kaţdé úloze (od R7 do R12 chyběly), 

coţ se projevilo občasným tápáním (jak se mám zeptat/co mám udělat, aby ţák problém 

pochopil), přeřeky (matka matky je tety má matka – tedy babička)a formulováním nepřesných 

či zavádějících otázek a pokynŧ (teď napište – ne teď, ale aţ řeknu „teď―…).  Pokud jsem tuto 

„chybu― udělala v roli Dany, bylo to prominutelné, neb Dana je také dítě, které se mŧţe mýlit 

a jeho formulace mohou být také nepřesné (i kdyţ by se to samozřejmě pro hladší prŧběh 

činnosti stávat nemělo). Avšak učitel by chybovat neměl neboť je vzorem pro ţáky. Pro příště 

si budu pamatovat, ţe je lepší mít otázky (nebo jejich typologii – formu, do které dosazuji 

pouze jiná jména nebo vztahy) dopředu připravené ke všem úlohám.  

Jiţ při samotném promýšlení scénáře a pak opět během diskusí jsem váhala, 

zda ţákŧm nevědomým prozradit řešení logických úloh a posunout je tak o poznání vpřed, 

nebo zda je nechat, aby na poznání došli sami, vlastní zkušeností někdy v budoucnu. 

Doporučuji situaci řešit následujícím zpŧsobem: trvá- li ţák na vysvětlení problému, nechť mu 

jej mu objasní spoluţák, případně učitel, pakliţe od spoluţáka problém nepochopí. Pakli-ţe se 

ţák po objasnění neptá, není dŧvod mu jej zprostředkovávat (ţák necítí potřebu zabývat se 

problémem a je moţné, ţe by jej svou nepozorností nedobře pochopil nebo později 

zapomněl). 

2. 5. 2 Strukturalizace a úloh a grafická podoba zadání 

Relační úlohy jsem se snaţila vytvořit tak, aby si s nimi byli schopni poradit ţáci 

ze všech pěti ročníkŧ. U úloh logických záleţelo na schopnosti jednotlivých ţákŧ logicky 

myslet a na tom, do jaké míry si stihli osvojit terminologii a problematiku úloh relačních 

(vztahy mezi příbuznými). Byla jsem si vědoma faktu, ţe některým ţákŧm (převáţně 1. – 2. 

ročník) budu muset daný problém v úloze konkretizovat a modelovat. 

S postupným narŧstáním počtu osob a vztahŧ mezi nimi, narŧstaly také nároky 

na schopnosti, znalosti a dovednosti ţákŧ řešit dané typy úloh (relace, logický úsudek). Tudíţ 

nebylo výjimkou, ţe některé úlohy zŧstaly bez odpovědi. Strukturu úloh bych ponechala.  
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Doporučení  

Co by bylo potřeba změnit, je rozdílný zpŧsob (pomocí rozdílných metod) zadávání 

úloh věkově odlišným skupinám ţákŧ (a také rŧzným co se týče schopností, matematických 

poznatkŧ, zkušeností apod.). 

Z rozboru pracovních listŧ vyplynulo, ţe ţáci při řešení úlohy pozapomněli, 

ţe jednotlivé úlohy říká Dana (vztahy mezi rodinnými příslušníky je tedy nutné aplikovat 

na rodinu Ámosových) a odpovídali v kontextu své rodiny. Proto je třeba v pracovních 

listech pozměnit grafickou stránku zadání u všech úloh (nebo pouze u kaţdé části, tedy nad 

kaţdými třemi úlohami)  z  „Boţena je matka mé matky. Boţena je má………― 

 na  „Dana říká: Boţena je matka mé matky. Boţena je má………―. 

2. 5. 3 Posouzení práce experimentální skupiny na základě 

 očekávání 

Jak název napovídá, kapitola se má zabývat prŧběhem dvou vyučovacích hodin, jeţ 

skýtaly problematiku úloh o věku. Kapacita diplomové práce neumoţňuje detailně prŧběh 

hodin zpracovat. Proto uvedu pouze stručné shrnutí a vyzdvihnu zajímavé momenty.  

Pŧvodně jsem plánovala hodnotit ţáky pomocí návrhu na hodnocení relačních úloh 

(tabulka 28, str. 104), jeţ jsem mínila aplikovat téţ na úlohy logické. Při posuzování odpovědí 

ţákŧ nebo jimi vytvořených úloh pro Danu či kamarády jsem hodlala vycházet z vymezené 

strukturalizace úloh (tabulka 26, str. 103). Avšak během experimentu došlo k několika 

zásadním momentŧm, které navedly mé kroky při jeho zpracovávání jiným směrem. 

2. 5. 3. 1 Relační úlohy 

Byla jsem si vědoma faktu, ţe některým ţákŧm (převáţně 1. – 2. ročníku) budu muset 

problematiku jednotlivých úloh konkretizovat a modelovat. Ale ne jdříve jsem dala moţnost 

ţákŧm vyřešit úlohu samostatně (a sledovat, jak si s ní poradí – postup jejich myšlení). 

Ţáci měli před očima po celou hodinu vývod z předkŧ rodiny Ámosových. Také 

loutka Dana se svou přítomností a vedením hodiny zaslouţila o vtaţení ţákŧ do prostředí její 

rodiny. Ovšem při řešení úloh (především u úlohy R7 přehled na str. 91) se ţáci od dané 

rodiny distancovali a odpovídali v kontextu vlastní rodiny (u úlohy R4: „mamka―, 

„maminka―; R7: „to jsem já―, „moje sestra―), do odpovědí promítali své osobní vztahy 

k osobám z jejich rodiny (slova zdrobnělá; taková pojmenování, jeţ uţívají doma – tatínek, 

maminka, děda, brácha apod.).  

Protoţe jsem usoudila, ţe kaţdá odpověď mŧţe o daném ţákovi něco říci, přestala 

jsem lpět na hodnocení podle pŧvodních kritérií a více jsem se zaměřovala na rozbor 

odpovědí z hlediska „skrytého― obsahu, tedy kladla jsem si otázky typu „Co svou odpovědí 

ţák myslel? – Co to vypovídá o jeho situaci v rodině? – Co to vypovídá o jeho zpŧsobu 

myšlení a pronikání do problému? – Co z toho plyne pro mě jako učitele?―.  

Pro ilustraci vezměme dvě úlohy, na kterých lze hledisko „skrytého― obsahu dobře 

demonstrovat a zkusme si zodpovědět některé z výše uvedených otázek. Ţáci 
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R6: Roman je syn mého dědy a není manţel mé matky. Roman je mŧj…(STRÝC)…  

Odpověděl- li ţák „strýc―, mŧţe to svědčit o fixaci oficiální podoby termínu, 

nebo o podobu, která se v rodině uţívá. Také to mŧţe vypovídat o nedobrých vztazích mezi 

ţákovou rodinou a strýcem nebo o absenci vztahu strýc-neteř/synovec v rodině. To, jakým 

zpŧsobem ţák pojem napsal (přepisování, škrtání) svědčí o jistotě, se kterou ţák odpovídal 

a kupříkladu i o tom, jak zvládá gramatiku a psaní (převáţně u ţákŧ 1. a 2. ročníku).  

Ţák 1. ročníku odpověděl „brácha―. Na první pohled se zdá odpověď chybná, ale ono 

se jedná o bratra – bratra jednoho z mých rodičŧ. Ţák četl zadání sám a také sám odpovídal. 

Mohlo tedy dojít k chybě v přenosu informací – ţák správně určil, ţe jde o bratra jednoho 

z rodičŧ, ale jiţ tento vztah neurčil k sobě samému. 

Ţák 2. ročníku uvedl odpověď „táta―. Spletl se? Nepřečetl si pozorně úlohu? Nebo 

jeho odpověď svědčí o situaci v rodině, kdy jeho matka neţije s jeho otcem? Zde je nutná 

konzultace s ţákem. Podobné odpovědi ţákŧ jsou pro mě impulsem zajímat se o situaci ţáka 

v rodině. 

R7: Kdo to je? Vnučka mého dědy, sestra mého bratra.  

(DANA, KDYBY MĚLA, PAK TAKÉ JEJÍ SESTRA) 
Odpovědi „já― a „to jsem já― vypovídá o aplikování úlohy sama na sebe, k čemuţ 

mohl přispět fakt uţití zájmena „mého―. Jak by vypadala odpověď, kdyby úloha zněla: 

„Kdo je to pro Danu? Vnučka Dany dědy, sestra Dany bratra.―? Byli by schopni ţáci problém 

vyřešit v kontextu modulové rodiny? Nebo by si museli úlohu aplikovat opět na vlastní 

rodinu? Je tento postup špatný?  

Odpovědí „já― a „to jsem já― ţáci také připouštěli pouze tu moţnost, ţe v rodině je 

jedna vnučka a jeden vnuk, oproti odpovědím „moje sestra―, „sestra―, „Martínka― a „záleţí 

na tom, kolik by bylo dětí―, kde ţáci připouštěli přítomnost ještě další vnučky.  

Doporučení  

Má očekávání od odpovědí ţákŧ byla: uţívání oficiálních pojmŧ (matka, strýc, děd). 

Zjistila jsem, ţe nemohu od ţákŧ očekávat okamţité uţívání pojmŧ takových, které pro ně 

nejsou přirozené. Pokud dojde k domluvě, ţe pojmy budeme uţívat (např. při hře 

na vyplňování úředních lejster), bylo by dobré vytvořit si a vystavit přehled pojmŧ, které ţáci 

znají a těch „nových―. Tím, ţe se ţáci budou při práci odkazovat na přehled,  dostanou nové 

pojmy do paměti přirozeně. 

2. 5. 3. 1 Logické úlohy 

Připomínám, ţe ţáci jednotlivých ročníkŧ řešili úlohy společně – uvedena byla tedy 

vţdy pouze jedna odpověď z kaţdého ročníku.  

Podobně, jako při hodnocení řešení úloh relačních jsem si kladla otázky také 

u hodnocení odpovědí ţákŧ na otázky logické. Pro ilustraci vezměme např. úlohu L1, na které 

si zodpovíme některé z otázek.  

Úloha: Kdy se matka mé matky stala babičkou? 

Správná odpověď zní: Kdyţ se její dceři/synovi narodilo dítě. 
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1. ročník  

Ţáci nedokázali úlohu sami vyřešit. Nepociťovali touhu se jí zabývat. Jedna ţákyně 

však neodbytně touţila po „prozrazení― řešení. Uvádím diskusi, ke které následně došlo. Plete 

se snad ţákyni význam pojmŧ vnučka a dcera? Co si představuje pod pojmem dítě? Je snad 

ţákyně jedinou vnučkou jejích prarodičŧ? Uţívají v rodině pojem vnučka? Jakým zpŧsobem 

by asi podali ţákyni vysvětlení rodiče? apod.  

U: Kdo je matka tvé matky? Ţ (1): Babička  

U: A kdy se stala babičkou? Kdy se z ţeny stane matka? Ţ (1): Kdyţ se jí narodí dítě  

U: Jak říká tomu dítěti? Co je to její?  Ţ (1): Dítě. Ţ  

 (12): Dcera nebo syn. 

U: A kdy se z ţeny stane babička? Ţ (1): Kdyţ se jí narodí dítě. 

 Ţ (12): Vnuk nebo vnučka!  

U (k Ţ1): Tvá babička porodí dítě? Ale to by byla jeho matka. Ţ (1): - 

U: Jak říkáš babičce? Ţ (1): Babičko.  

U: A jak říká ona tobě? Ţ (1): Aničko. 

U: A ty jsi babičky dcera? Její dítě? Ţ (1): Ne. 

U: A co jsi její?  Ţ (1): Vnučka! 

U: Kdy se tedy babička pro tebe stala babičkou?  Ţ (1): Kdyţ jsem se narodila? 

U: Ano. Zkus se ještě zeptat rodičŧ, schválně, co ti odpoví.  

2. ročník  

Odpověď zněla: „Kdyţ se narodím.―  

Znamená snad odpověď fakt, ţe je ţák jediným vnukem/vnučkou svých prarodičŧ? 

Nebo úlohu vztahoval sám na sebe a moţnost dalších vnoučat nepřipustil?  

3. ročník  

Ţáci neuvedli odpověď ţádnou. Mŧţe to značit fakt, ţe se neorientují v příbuzenských 

vztazích, nebo ţe je na ně úloha příliš sloţitá či nemají snad ještě potřebnou zkušenost 

k vyřešení úlohy,  nebo jen dlouho hovořili o jiné úloze a nestihli se této dostatečně věnovat.  

4. ročník  

Odpověď zněla: „Kdyţ se narodil mŧj starší bratr.― 

Tato odpověď mŧţe značit to, ţe všichni ţáci mají staršího bratra, který je 

prvorozeným vnukem kaţdé jejich babičky. Avšak také mohlo jít o dohodu, kdy jeden z ţákŧ 

neznal odpověď a pouze přijal odpověď ţáka druhého.  

5. ročník  

Odpověď zněla: „Kdyţ jsem se narodila.― 

Vzhledem k tomu, ţe úlohu řešili ve dvojici chlapec a dívka, odpověď značí 

dominantnost (moţný nátlak) ze strany dívky. Také to svědčí o vztahování problému v úloze 

sama na sebe. Moţná, ţe si úlohy na pracovním listě rozdělili a kaţdý řešil jiné úlohy.  
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Jak jsme mohli vidět, kaţdá odpověď nabízí mnoho otázek k zamyšlení. Avšak 

v poznání toho, jak ţák myslí, je nezbytné, abychom na ně našli (nebo se o to alespoň 

pokoušeli) odpověď. Na základě tohoto poznatku, ke kterému jsem dospěla, jsem pozměnila 

kromě zpŧsobu hodnocení také cíl ze „zjistit, zda ţáci vyuţijí při řešení úloh poznatky získané 

během vypracovávání první části experimentu (uţívání oficiální terminologie)― na „klást si 

otázky, jejichţ zodpovězením získám informace o zpŧsobu a postupu myšlení ţáka, o jeho 

pohnutkách takto myslet a jednat―. 

Samozřejmě jsem si také vědoma faktu klasifikace (nemyslím slovní hodnocení, nýbrţ 

známkování), podle níţ se stále znalosti a výkonnost ţákŧ na ZŠ hodnotí. Z toho dŧvodu si 

ponechávám návrh na hodnocení úloh (tabulka 28) a jejich strukturalizaci (tabulka 26) 

v záloze. 

*** 

Ţáci se ve druhé kapitole experimentu seznámili s rodinou Ámosových, strukturou 

a grafickým schématem vývodu z předkŧ. Reakce ţákŧ a jimi vnesené problematické 

momenty (viz  např. zakomponování postavy Romana do rodokmene rodiny Ámosových, 

str. 100) mohu povaţovat za velký přínos jak pro ně samotné, tak pro mou další pedagogickou 

činnost a nepochybně také pro diplomovou práci.  
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3. ÚLOHY O VĚKU 

Třetí část experimentu je jakousi nadstavbou prvním dvěma částem – terminologie 

stanovená a vymezená v části první a práce se vztahy mezi jednotlivými příbuznými v části 

druhé je náplní úloh v části třetí, která je navíc obohacena o práci s číslem a matematické 

operace (sčítání, odčítání, násobení, dělení, porovnávání).  

V Profilu prostředí rodokmenu, v kapitole 2. Co je obsahem prostředí, jsme si úlohy 

o věku stručně charakterizovali a uvedli několik typových příkladŧ. V této kapitole si 

vymezíme dva základní druhy úloh o věku, ukáţeme si rŧzné metody je jich řešení 

a sestavíme gradovanou sérii úloh, kterou poté předloţíme experimentální skupině  ţákŧ. 

3. 1. ZÁKLADNÍ CHACHARKERISTIKA 

Úlohy o věku mají podobu slovních úloh. A stejně tak k nim přistupujeme 

a zacházíme s nimi. Vţdy si musíme ujasnit, na jakou otázku potřebuji odpovědět, co musím 

vypočítat a vybírám z moţnosti strategií výpočtu pokud moţno tu nejvhodnější.  

Jiţ jsme se zmiňovali o zásadách, kterými se řídí logika úloh o věku. Očíslujme si je. 

 Z1 = všichni stárneme stejně rychle  

 Z2 = věkový rozdíl dvou lidí se nemění 

 Z3 = nemládneme – čas plyne z minulosti přes přítomnost do budoucnosti  

Úlohy o věku dělíme na130 

1. Statické – čas do nich významně nevstupuje  

2. Dynamické – čas do nich významně vstupuje 

U statických úloh není potřeba uţít výše zmiňovaných zásad, neboť se v procesu 

výpočtu zaměřujeme spíše na matematické operace  (sčítání, násobení apod.) neţ na úvahy 

o pohybu v čase. Uveďme si příklad klasické statické úlohy.  

úloha 14 

Daně je 6 let. Její bratr Daniel je o 2 roky mladší. Kolik je 

Danovi let? 

Situace se odehrává v jedné časové rovině (dnes). K tomu, abychom vypočítali věk Daniela, 

stačí provést operaci odčítání: od věku Dany odečtu dva roky, tedy 6 – 2 = 4. Zásady Z1 – Z3 nejsou 

k výpočtu potřebné. 

                                                 
130

 Dělení podle Hejného – zápisky z přednášek na PedF UK, 2008 
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Vezmu-li v úvahu úlohy v mé diplomové práci, statická z nich je uvedená pod názvem 

úloha 4 na str. 25 demonstrující problematiku úloh o věku s antisignálem. 

Dynamické úlohy o věku se odehrávají ve více časových rovinách (nejen tady a teď, 

ale také v minulosti či budoucnosti, přičemţ se často přechází z jedné časové roviny 

do druhé). Minulost značíme „T― – tenkrát, přítomnost „D― – dnes a budoucnost „B―. 

Při řešení dynamických úloh je třeba vycházet z výše uvedených zásad Z1 – Z3. 

úloha 15 

Daně je 6 let. Když jí byly 2 roky, narodil se její bratr Dan. 

Kolik let je Danovi? 

Situace se odehrává ve dvou časových rovinách: 1. dnes (Daně je 6 let, věk Dana musíme 

vypočítat) a 2. tenkrát (kdyţ byly Daně 2 roky a Dušan se narodil). Potřebujeme získat věk Dana dnes, 

k tomu potřebujeme znát věk Dany tenkrát – ve výpočtu uplatňujeme všechny tři zásady: Z1 = 

budeme-li operovat s věkem Dany (přičítat roky), musíme stejným zpŧsobem operovat s věkem Dana 

(2 + 1 a zároveň 0 + 1); Z2 = věkový rozdíl 2 let obou dětí bude stále stejný – tenkrát, dnes 

i v budoucnu (2-0, 6-4, 15-13); Z3 = přestoţe se vracíme do minulosti, dále pokračujeme přičítáním 

rokŧ, tedy z minulosti do přítomnosti.  

Vezmu-li v úvahu úlohy v mé diplomové práci, dynamické z nich jsou tyto: úloha 2  

na str. 19 (problematika funkce celá čísla, vyobrazení na časové ose), úloha 3 na str. 21 

(zpracována tabulkovou metodou), úloha 5  na str. 25 a úloha 6 na str. 26 (rozpor mezi 

matematickou logikou a realitou) a úloha 8 na str. 27 (zapracována v kontextu RVP pro ZV) 

a dále úloha 16 na str. 119 (pro demonstrování metod řešení úloh o věku). 

Ukázali jsme si a charakterizovali dva typy úloh o věku. Připomněli jsme si zásady, 

kterými se řídí dynamické úlohy o věku. Nyní si představíme metody, kterými se úlohy 

o věku mohou řešit. 

3. 2  METODY ŘEŠENÍ ÚLOH O VĚKU 

V této kapitole budu popisovat metodu řešení dynamických slovních úloh o věku 

časové (číselné) osy, hry na Chrona, simulované dramatizace, metodu parametrŧ a metodu 

řešení pomocí tabulky. 

Pro řešení úloh je dŧleţité vědět, jak je úloha koncipovaná (typ – statická/dynamická, 

náročnost – závisí na mnoţství objektŧ a údajŧ v úloze a vztahŧ mezi nimi). Podle toho, jaké 

nám úlohy nabízí informace, je mŧţeme dělit do čtyř vrstev131. Pro přiblíţení problému 

vycházejme z Ú15. 

                                                 
131

 Dělení podle Hejného – zápisky z přednášek na PedF UK, 2008 
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Vrstvení slovních úloh na základě informací: 

1. vrstva příběhŧ – osoby (Dana, Dušan a zápletka, se kterou se seznamuji 

(starší/mladší, tenkrát/dnes) 

2. vrstva objektŧ a parametrŧ – nahlíţení z matematického hlediska (Dana = 

objekt, věk Dany – 6 let = parametr, který lze vyjádřit číslem, příp. neznámou)  

3. vrstva vztahŧ a údajŧ – jedná se o vztahy, relace, mezi objekty a o získané 

informace (vztah – Dan se narodil, kdyţ byly Daně 2 roky, tedy rozdíl jejich rokŧ 

je 2; od doby tenkrát do doby dnes uplynuly 4 roky, rozdíl je 4)  

4. vrstva matematických modelŧ – objekty a parametry ve vztahu mezi sebou 

zapsány pomocí matematických znakŧ (číslic, písmen, symbolŧ) v grafickém 

zpracování (soustava rovnic, tabulka, číselná osa) 

Při řešení úloh kaţdý prochází všemi čtyřmi vrstvami – nejdříve se s úlohou 

seznamuje (1.) jako s celkem, poté ji rozebírá z hlediska objektŧ a parametrŧ (2.), dále přejde 

ke vztahŧm mezi těmito objekty a parametry (3.) a nakonec zvolí metodu, kterou bude úlohu 

řešit (4.). 

Pojďme si nyní jednotlivé metody řešení úloh o věku demonstrovat na úloze 16. 

úloha 16 

Daně je 6 let. Danovi jsou 4 roky. Kolik let bude Daně, až bude 

Danovi tolik, co je Daně nyní? 

3. 2. 1 Časová (číselná) osa  

S touto metodou jsme se seznámili při řešení úlohy 2 na straně 8. Jedná se o číselnou 

řadu, jeţ je propojena osou, která udává plynoucí čas. Číslice demonstrují jednotlivé roky  

nebo kratší časové úseky – měsíce, týdny, dny, minuty, vteřiny. Pro přehlednost doporučuji 

zaznamenávat na číselnou osu roky, eventuelně měsíce. Vyţaduje- li ovšem řešení úlohy 

zaznamenávání kratších časových úsekŧ, pak doporučuji „vytrhnout― konkrétní časový úsek 

z osy rokŧ a na jeho zvětšení problém demonstrovat (jak je tomu v případě obrázku 2 

na straně 20., kdy se nepracuje s celým rokem, ale pouze s měsícem květnem a se dny). 

Práci s časovou osou si názorně předveďme na Ú16. Na časovou osu znázorníme 

červeně, kolik je Daně let (O11). Víme, ţe Danovi jsou 4 roky (označeno modře), 

ale nemŧţeme jeho věk vyznačit do stejné číselné řady, která patří Daně, protoţe nejsou 

stejně staří. Musíme tedy vyhradit pro Dana novou číselnou řadu. Protoţe však čas plyne 

pro oba stejně, mŧţeme oba věky řídit podle stejné časové osy (O12). 

Obrázek 11 Obrázek 12 
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Abychom se dopracovali k věku Dany v budoucnu, musíme zjistit, kdy dovrší Dan 6 

let, coţ je tolik, kolik je Daně nyní. Posouváme se na číselné ose postupně, po jednotlivých 

rocích (O13). Danovi bude 6 let (tedy tolik, co je Daně nyní) za 2 roky. Za 2 roky bude Daně 

8 let. Tím jsme se dobrali výsledku.  

Obrázek 13 

 

Číselná osa nemusí mít pouze podobu „nákresu na tabuli―. Osa mŧţe být také 

umístěna na zem. V tom případě mŧţeme vyuţít dramatizace – dva ţáci získají role Dany 

a Dana, a jednotlivé roky „krokují― – simulují tok času. Pohyb ţákŧ však musí být sjednocen, 

např. pokynem „uplynul jeden rok TEĎ―. Nyní si pojďme tutéţ úlohu vyřešit pomocí hry 

na Chrona, kde se pohybu po číselné ose také mŧţe vyuţít. 

3. 2. 2 Hra na Chrona 

Chronos byl v řecké mytologii zosobněním času v boţské bytosti. V antice byl 

zobrazován v podobě hada s rŧznými zvířecími hlavami. V novověku jako starý muţ 

s přesýpacími hodinami132. Pro naši hru je postava Chrona symbolem časomíry. Jedná se 

o jednu z pěti rolí. Pojďme si je představit.  

1. Chronos = časoměřič, hlásí posun v čase: „jeden rok uplynul TEĎ―; pro větší 
efekt mŧţeme ţáka znázorňující postavu Chrona obdařit hodinami (nebo jejich 
symbolem, zástupným předmětem) 

2. Figuranti = představují osoby z úlohy, v případě dramatizace „krokují― posun 
v čase a znázorňují věk daných osob v určitém časovém úseku (rok, měsíc atp.)  

3. Hlasatel = hlásí stav let jednotlivých osob, např. „Danovi jsou čtyři roky, Daně je 
šest let.― 

4. Zapisovatel = zapisuje hlasatelovo hlášení (do tabulky, pod číselnou osu atp.)  

5. Řešitel = sleduje proces řešení úlohy a hlásí, zda je nutné pokračovat 
(„pokračujeme―), zda je úloha vyřešená („konec, máme řešení―) nebo jestli se 

pokus řešení nezdařil („konec, pokus se nezdařil―).  

Hru aplikujme opět na Ú16. Pouţijme dramatizaci. Jednotlivé informace zapisujme 

do tabulky 30. 

Výchozí pozice: Dana stojí na 6, Dan na 4  

Chronos : Jeden rok uplynul TEĎ. 

Figuranti: Dana i Dušan udělají na pokyn jeden krok vpřed 

Hlasatel: Daně je 7 let, Danovi 5 let 

Zapisovatel: zapíše do tabulky (tabulka 31) 

Řešitel: Pokračujeme. 

                                                 
132

 Viz Informační a elektronické zdroje č. 31, Chronos  
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Chronos : Jeden rok uplynul TEĎ 

Figuranti: Dana i Dušan udělají na pokyn jeden krok vpřed  

Hlasatel: Daně je 8 let, Danovi 6 let 

Zapisovatel: zapíše do tabulky (tabulka 32) 

Řešitel: Aţ bude Danovi 6 let, tedy tolik, co je Daně nyní, bude Daně 8 let . 

 Máme řešení. 

Tabulka 30 Tabulka 31 Tabulka 32 

Dana 6    

Dan 4    

  

Hra na Chrona je zprostředkovávána frontálně. Oproti tomu metoda simulované 

dramatizace se provádí ve skupinách.  

3. 2. 3 Simulovaná dramatizace 

Simulovaná dramatizace je obdoba hry na Chrona. Ovšem provádí se ve skupinkách 

po třech. Role zŧstávají, tři osoby si je rozdělí mezi sebe následovně: 1. Chronos 

a Zapisovatel, 2. Figurant a Hlasatel, 3. Řešitel. 

3. 2. 5 Metoda parametrŧ 

Tato metoda vyuţívá také zápisu do tabulek. Avšak za čísla dosazuji „dvojpísmena― 

sestavená z parametrŧ – z věku osoby a časové roviny. Pojďme si metodu ukázat na Ú16. 

Parametry: 

Věk Dany dnes DD 

Věk Dana dnes DnD 

Věk Dany v budoucnu DB 

Věk Dana v budoucnu DnB 

Vztahy a údaje: 

Daně je 6 let (DD). Danovi jsou 4 roky (DnD). Kolik let bude Daně (DB), aţ bude 

Danovi tolik (DnB), co je Daně nyní (DD)? 

Matematický model – v tomto případě model soustavy rovnic 

DD = 6 (věk Dany je 6 let) 

DnD = 4 (věk Dana jsou 4roky) 

DnB = DD (věk Dana v budoucnu se rovná věku Dany dnes) 

DB = DnB + 2, ale také DB = DD + 2   

(věk Dany v budoucnu se rovná věku Dana v budoucnu, ke kterému přičtu věkový 

rozdíl mezi oběma sourozenci, coţ je 2 roky; z rovnice však vyplývá, ţe nemusíme Danŧv 

věk dnes vŧbec zmiňovat, neboť věk Dany v budoucnu se rovná věku Dany dnes, ke kterému 

přičtu věkový rozdíl mezi oběma sourozenci, tedy 2 roky). 

Dana 6 7   

Dan 4 5   



EXPERIMENT: RODINA ÁMOSOVA 

3. Úlohy o věku 
 

121 

Z rovnice tedy plyne, ţe DnB = 6, DB = 6 + 2. Parametry dosadíme do tabulky 

(tabulka 33) a vypočítáme (tabulka 34) 

Tabulka 33 Tabulka 34 

    

Metodu parametrŧ mŧţeme povaţovat za přípravu učiva o rovnicích, nerovnicích 

a jejich soustavách.  

3. 2. 4 Řešení pomocí tabulky 

Tabulka, kterou jsme uţívali pro hru na Chrona a simulovanou dramatizaci, byla 

jednoduchá obdoba tabulky sloţitější. S řešením úlohy o věku pomocí tabulky jsme se 

seznámili v kapitole 2. Co je obsahem prostředí rodokmen v Profilu prostředí rodokmenu, 

u Ú3, na stranách 21 – 24. 

Do tabulky dosazujeme objekty (osoby) a parametry (časové údaje), přičemţ mnohdy 

neznáme jejich hodnotu (značíme jako neznámé x, y apod.) a pomocí šipek vyznačujeme 

vztahy (rozdíl věku osob, počet uběhnutých let mezi časem tenkrát, dnes a v budoucnu – tyto 

údaje mohou být také neznámé). Je- li pro nás řešená úloha explicitní (víme postup, známe 

strategii řešení – co udělat teď, co potom, jakou hodnotu připojit k jakému objektu atp.), 

mŧţeme ji řešit rovnou, dosazením odpovídajících hodnot do patřičných míst. Je- li pro nás 

úloha implicitní, je výhodné řešit ji metodou pokus-omyl.  

Touto metodou nemá smysl řešit Ú16. Nám známé informace jsou (viz tabulka 35): 

osoby Dan a Dana, čas dnes a v budoucnu. Dnes je Daně 6 let, Danovi jsou dnes 4 roky. 

Potřebujeme zjistit věk Dany v budoucnu. Jak vidíme z tabulky 36, lehce mŧţeme věk Dany 

v budoucnu dosadit – Danovi bude v budoucnu 6 let (tolik, co je Daně dnes) Protoţe věkový 

rozdíl mezi věkem Dany a Dana jsou 2 roky (červená šipka na boku), věk Dany v budoucnosti 

bude 8 let. Mezi dobou dnes a v budoucnu uplynou 2 roky (černá šipka pod tabulkou). Úloha 

je pro nás explicitní.  

Tabulka 35 Tabulka 36 

 D B 

Dana 6 x 
Dan 4  

U sloţitějších úloh bychom místo x dosazovali postupně číslice (1, 2, 3, …) do té 

doby, neţ bychom si všimli nějakých souvislostí – např. dejme tomu, ţe věk A = x, věk B = y; 

připisuji- li hodnoty za x po jedné, stoupají hodnoty y také po jedné; přidávám- li hodnoty za x 

po pěti, stoupají hodnoty za y také po pěti – to značí fakt, ţe obě osoby A i B stárnou stejně. 

K jednomu poznatku přibude poznatek další (další souvislost, např. ţe věkový rozdíl mezi A 

a B jsou 3 roky), čímţ se dobíráme k řešení úlohy, chápeme systém, poznáváme strategii 

řešení úlohy a z implicitní úlohy se stává úloha explicitní.  

 D B 

Dana DD DB = DnB + 2  

  Dan DnD DnB = DD 
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Zatím jsem se nesetkala s kategorizováním úloh o věku do jednotlivých metod řešení, 

mohu tedy přepokládat, ţe dynamické úlohy o věku lze řešit pomocí všech pěti metod. Podle 

didaktických zásad uvedených v učebnicích matematiky FRAUSe133 však platí, ţe ţáky 

s úlohami seznamujeme tak, aby byl dán prostor k jednotlivým fázím poznávacího procesu 

dítěte, tedy k fázi izolovaných modelŧ, generických modelŧ přes abstraktní poznání 

aţ k samotné krystalizaci. Seznámit ţáky s úlohami o věku mŧţeme pomocí metody časové 

osy, pak mŧţeme přejít ke hře na Chrona a k simulované dramatizaci. Metodu parametrŧ 

a metodu řešení úloh pomocí tabulky bych doporučovala zařadit, aţ bude patrné, ţe mají ţáci 

řešení úloh dostatečně zmapované (zmenší se chybování v řešení úloh, zvýší se počet 

správných odpovědí, ţáci se orientují v oblasti objektŧ a parametrŧ, jeţ přiřazují 

ke správnému vztahu a údaji. 

*** 

Tolik tedy k metodám, kterými lze řešit úlohy o věku. Pomocí těchto metod jsem ţáky 

seznamovala s prostředím úloh o věku, které jsou samozřejmě opět aplikovány na rodinu 

Ámosových.  

3. 3  TŘETÍ ČÁST EXPERIMENTU 

Experiment jsem si připravila, uskutečnila i vyhodnotila, ale vzhledem k velkému 

rozsahu obou předchozích kapitol (a omezené kapacitě diplomové práce) se jiţ nemohu 

o prŧběhu ani vyhodnocení rozepisovat. Stručně tedy popíši, co bylo cílem a náplní 

experimentu. 

Třetí části experimentu jsou věnovány dvě vyučovací hodiny – kaţdý týden jedna 

v délce 45 minut. Experiment je zadán stejné experimentální skupině, se kterou jsem 

pracovala doposud134, ve stejném prostředí135. 

3. 3. 1 Nástroj 

Nástroj experimentu tvoří slovní úlohy dvojího typu: statické a dynamické. Oba typy 

jsou blíţe charakterizované v předchozí kapitole, na str. 117. Přehled úloh v podobě, v jaké 

byly předkládány ţákŧm, je uveden v příloze, v kapitole 3. Úlohy o věku. V tabulce 37 je 

přehled úloh i s řešením. Jednotlivé úlohy jsou číslovány a jsou rozlišeny podle typu – 

statické úlohy (S), dynamické (D). Úloha s antisignálem je značena jako „A―. Úlohy 1 – 8 

na sebe navazují, tzn., abych mohl najít odpověď, musím znát řešení předešlé úlohy.  

                                                 
133

 Viz Příručka p ro učitele 2, str. 11. 
134

 Charakteristika v iz Experiment: rodina Ámosova, kap. 0. 2. 2 Charakteristika experimentáln í skupiny. Nyní 

stručně: Skupina dvaceti ţákŧ navštěvující krouţek Dramat ické výchovy na ZŠ Štěpánská. Krouţek probíhá 

kaţdý týden v pondělí v délce 60 minut, z toho 45 minut je vyčleněno pro potřeby diplomové práce. Krouţek 

navštěvuje 6 ch lapcŧ (tři z 1. t řídy, jeden ze 2. třídy, jeden ze 3. třídy a jeden z 5. třídy) a zbytek tvoří dívky 

z 1. aţ 5. ročníku. Podrobně je skupina charakterizovaná v kapitole 0. 2 Experimentální skupina.  
135

 Běţná třída pro dvacet aţ pětadvacet ţákŧ 4. ročníku ZŠ. Lavice jsou určeny pro jednoho ţáka. Ve třídě je 

poloţeno lino i koberec (koberec zaujímá p lochu 1/3), dále velká okna, tabule a nástěnky. K dispozici je veškerý 

materiál a také výbava učebny (křídy, fixy , nástěnka, tabule aj.).  
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Tabulka 37 

znak úloha řešení 

1S Daně je 6 let. Kolik let jí bude za 5 let? 11 let 

2D 
Kdyţ byly Daně 2 roky, narodil se její bratr 
Dušan. Kolik let je Dušanovi? 

4 roky 

3D 
Kolik let bude Daně a kolik let bude Dušanovi 
za 3 roky? 

Daně bude 9 let, Dušanovi 7 let 

4D 
Kolik let bude Daně, aţ bude Dušanovi tolik, 

co je Daně nyní? 

Daně bude 8 let. 

5SA 
Dědovi Adamovi je 60 let. Je o 5 let starší, 
neţ babička Anna. Kolik je Anně let? 

Anně je 55 let. 

6D 
Matka Dušana a Dany Cecílie se narodila, kdyţ 
bylo Adamovi pŧl toho, co je mu dnes. Kolik let 
je Cecílii?  

30 let 

7D 
Oba Cecilky rodiče jsou stejně staří a před 
dvěma lety oslavili padesátiny. Kolik let je 
rodičŧm Cilky?  

52 let 

8S 
Kolik let je dohromady všem matkám/synŧm?

136
 matkám (Anna, Boţena a Cecílie) je 

dohromady 137 let, synŧm (Cyril 
a Dušan) 37 let 

9D 
Sestře je sedm let. Mně je deset let. Kdy mě 
sestra doţene a budeme stejně staré? 

Nikdy – viz zásada Z2 = věkový rozdíl 
dvou lidí se nemění 

10D
137

 

Přátelé Alois a Vilém se narodili i zemřeli 
ve stejném roce. Přesto ţil Alois skoro o dva 
roky déle neţ Vilém. Je to moţné? 
 

Ano, pokud se jeden z nich narodil 
v lednu a druhý v prosinci téhoţ roku a 
lednový pak zemřel v prosinc i dalšího 
roku, přičemţ prosincový v lednu. 

11D
138

 

Petr se narodil 8. 5. 2001. David 3. 5. 2002. 
Je moţné, aby jim oběma bylo stejně let? Jak 
dlouho budou stejně staří? 

Ano, kaţdý rok v době od 3. do 8. 5. 

12 
Pepíček a Kubíček jsou dvojčata. Kaţdý z nich 
má jednoho bratra. Kolik je sourozencŧ 
dohromady? 

Budeme-li předpokládat, ţe kaţdý z nich 
má POUZE jednoho bratra, pak jsou dva 
sourozenci.

139
 

13
140

 
Dcery Evička a Maruška Modřanovy mají kaţdá 
jednoho bratra. Kolik dětí mají Modřanovi? 

Modřanovi mají 3 děti – Evičku, 
Marušku a jejich bratra. 

Úlohy 1 – 8 budou ţákŧm předloţeny první hodinu a řešeny společně, pomocí 

některých z metod charakterizovaných v předešlé kapitole. Úlohy 1S, 2D, 5SA, 6D a 7D jsou 

řešeny metodou časové (číselné) osy. Úloha 3D hrou na Chrona. 

Úlohy 9 – 13 jsou ţákŧm předloţeny druhou hodinu, formou pracovních listŧ, přičemţ 

záleţí na ţácích, jakou metodu (nebo jiný zpŧsob řešení) při řešení úlohy zvolí. 

Hodnocení úloh o věku je stejně obtíţné, jako úlohy samotné, jeţ, jak praví Hejný, 

„bývají pokládány za nejnáročnější.“  

                                                 
136

 Bereme-li v potaz pouze osoby, se kterými manipulujeme a ne jejich rod iče a další děti, pak  viz odpověď. 
137

 Tato úloha byla řešena pod označení úloha 6, str. 26. 
138

 Tato úloha byla řešena pod označení úloha 2, str. 19. 
139

 Výrok „kaţdý z nich má jednoho bratra― nevylučuje fakt, ţe mŧţe ka ţdý z nich mít také dva bratry, tři bratry 

– a vţdy mŧţeme říci, ţe jde o výrok pravdivý. Záleţí na dohodě – tato úloha podněcuje k diskusi.  
140

 Tato úloha byla řešena pod označení úloha 7, str. 26 
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3. 3. 2 Cíle třetí části experimentu 

Cílem třetí části experimentu je  

a) zjistit, které mnou vytvořené úlohy vypočítají ţáci 1. – 5. ročníku 

b) porovnat jednotlivé odpovědi ţákŧ 1. – 5. ročníku 

c) porovnat postup ţákŧ 1. – 5. ročníku při řešení úloh 

*** 

Kapitola 3. Úlohy o věku uzavírá obsáhlou kapitolu Experiment: rodina Ámosových. 

Pojďme si celou tuto kapitolu shrnout.  
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4.  SHRNUTÍ EXPERIMENTU: RODINA ÁMOSOVÝCH 

Kapitola Experiment: rodina Ámosových je rozdělena na čtyři části: 1. Terminologie 

a je jí význam (kap. 1.), 2. Relační a logické úlohy  (kap. 2.), 3. Úlohy o věku (kap. 3.) a část 

úvodní, 0. Orientační informace  (kap. 0), která třem výše uvedeným předchází.  

Kaţdá z těchto částí je rozdělena na dva díly: (a) teoretické poznatky a (b) realizace 

experimentu. Oba díly jsou navzájem provázané: praktické činnosti vycházejí z teoretické 

části a mé poznatky z praktického výzkumu (experimentu) se zpětně porovnávají 

s teoretickými fakty.  

V první části experimentu jsme se zabývali terminologií, kterou uţíváme v naší 

společnosti. V teoretickém oddíle jsme si popsali znaky patriarchální tradice, kterými se naše 

společnost utváří a řídí. Také jsme si popsali specifické znaky dalších společností. Nakonec 

jsme nahlédli do problematiky příbuzenských vztahŧ (kdo je mŧj příbuzný a s kým jsem 

spojena pokrevně). V praktické části jsme se pokusili zjistit, jak ţáci rozumí jednotlivým 

termínŧm či slovním spojením z rodinného prostředí, které se běţně uţívají v soudobé 

společnosti. Metodou komparativní a atomární analýzy jsem zkoumala a diagnostikovala 

jevy, které se vyskytly při vyplňování dotazníkŧ a při neřízených i řízených diskusích 

(pomocí jakých slov ţáci formulovali vymezení pojmŧ, do jaké míry u kterých došlo 

k osvojení jakých pojmŧ, zda došlo ke zlepšení ve vyjadřovacích schopnostech a obohacení 

slovní zásoby, zda došlo k posunu poznatku z hladiny izolovaných modelŧ k hladině modelu 

generického, jaký vliv má při tomto na ţáka prostředí jeho vlastní rodiny – jak ho ovlivňuje 

v pouţívání terminologie, zda absence daného vztahu v rodině ţáka znevýhodňuje 

od ostatních atp.).  

Druhá část experimentu navazuje na část první – přibývá terminologie z oblasti 

matematiky (např. relace, mnoţina, kartézský součin) a z oblasti genealogie (rod, rodokmen, 

příbuzenství, pokrevenství, rodina). Avšak hlavní náplní jsou vztahy mezi těmito pojmy 

a vlastnosti těchto vztahŧ (v matematice např. vlastnosti relací, v genealogii příbuzenské 

svazky a jejich klasifikace). V praktické části experimentu jsem ověřovala  pomocí relačních 

a logických úloh, zda ţáci vyuţijí při řešení úloh poznatky získané během vypracovávání 

první části experimentu a pokládala jsem si otázky, jejichţ zodpovězením jsem získala 

informace o zpŧsobu a postupu myšlení ţáka a o jeho pohnutkách takto myslet a jednat. 

Třetí kapitola byla jakousi „nadstavbou― prvním dvěma částem experimentu – uţívání 

terminologie a práce se vztahy jsou obohaceny o manipulaci s číslem a matematické operace. 

V teoretické části jsme si vymezili dva základní druhy úloh o věku, popsali jsme si 

a na konkrétní úloze vyzkoušeli pět metod, pomocí kterých se dají úlohy o věku řešit. Pomocí 

metod „číselná osa― a „hra na Chrona― byly úlohy, které jsem pro účely diplomové práce 

vytvořila, nebo vybrala z konkrétních literatur, v experimentu zadávány ţákŧm. Samotná 

příprava, prŧběh a vyhodnocení experimentu v diplomové práci chybí z dŧvodu velkého 

rozsahu obou předešlých kapitol – diplomová práce by byla příliš rozsáhlá. Touto cestou 

dávám moţnost čtenáři spekulovat o tom, jaká problematická místa nastala při řešení úloh 

o věku, jak ţáci při řešení postupovali a k jakým závěrŧm došli.  
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Nutno podotknout, ţe během řešení úloh nastávaly situace, kdy ţák rozuměl významu 

pojmu nebo situace jinak neţ ostatní a toto porozumění ţákovi pro řešení problému stačilo 

(např. ţák poznal, ţe svou maminku mŧţe nazvat pojmem matka; ţák tedy pojem vztahoval 

na konkrétní osobu z jeho rodiny; stejně tak pojem babička). Avšak dané poznání ţákovi 

znemoţnilo rozvoj v dalším poznávání – toto porozumění znemoţnilo řešit jinou úlohu 

(pojem matka ţák nedokázal aplikovat na vztah matka mé matky, protoţe pro něj existuje 

pouze „jeho matka― a „jeho babička―). Tento fakt bránící v dalším poznávání se nazývá 

Epistemologická překáţka. Protoţe mě problematika epistemologické překáţky zaujala, 

ráda bych se v mé pedagogické praxi zaměřila na postup při odstraňování epistemologické 

překáţky. 

Ve druhé a třetí části experimentu, při diskusích o logických úlohách jsem váhala, 

zda ţákŧm prozradit řešení nebo ne. Dospěla jsem k závěru: trvá- li ţák na vysvětlení 

problému, nechť mu jej nejdříve objasní spoluţák, pakliţe od spoluţáka problém nepochopí, 

nechť mu situaci objasní jeho rodiče (např. demonstrací v ţákovi blízkém rodinné prostředí). 

Pakliţe ţák necítí potřebu zabývat se problémem, nemá smysl mu jej vysvětlovat (je moţné, 

ţe by jej svou nepozorností nedobře pochopil nebo později zapomněl).  

Přestoţe jsme se dlouho zabývali terminologií (oficiální tvar: matka, strýc), která se 

v prŧběhu celého experimentu (koncentrovaněji v jeho první části, v terminologii) pomalu 

ustalovala, zpřesňovala a její přítomnost v mluvě ţákŧ se postupně zvyšovala, přesto zvítězila 

terminologie uţívaná v jejich prostředí rodinném, které je pro ně přirozenější neţ modulované 

prostředí rodiny Ámosových, ve kterém se navíc vyţadovalo uţívání oficiální, pro ţáky 

„nové―, nepřirozené terminologie. Z toho faktu si do praxe odnáším poznání, ţe ţáky 

nenaučím nic, co jde mimo jejich ţivotní zkušenost (nebo co se jí dokonce příčí), aniţ by šlo 

o jejich formální poznatek.  

Do své pedagogické praxe si také odnáším zásobu úloh jak relačních, tak logických 

i úloh o věku. Také však velké mnoţství dalšího materiálu, ze kterého mohu do budoucna 

čerpat.
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SEBEREFLEXE 

Od chvíle, kdy jsem se ve druhém ročníku studia na pedagogické fakultě v hodinách 

profesora Hejného seznámila s prostředím Rodokmen, touţila jsem jej podrobně prozkoumat. 

Neměla jsem však nejmenší tušení, ţe zahrnuje tolik zajímavých oblastí vybízejících 

k prozkoumání. Nepředpokládala jsem, ţe mě prostředí Rodokmenu natolik zaujme a pohltí, 

ţe budu chtít do hloubky prozkoumat veškeré jeho oblasti (uţívaná terminologie a přesnost 

formulace; mnoţinové pojetí relací; úlohy o věku; rodopisná schémata, jejich formy a postup 

sestavování; příbuzenské svazky a jejich klasifikace; začlenění prostředí do koncepce RVP 

a další) a nebudu schopna vybrat si a zpracovat pouze jednu.  

Na samém počátku psaní diplomové práce jsem se bála, ţe rozsah 60 stran nenaplním. 

Proto jsem práci pojala z hlediska širšího rozsahu. V prŧběhu jsem si však uvědomila, 

ţe pro potřeby diplomové práce stačilo zvolit pouze jednu ze tří mnou nabízených oblastí 

(terminologie, relace, úlohy o věku) a ţe nebylo třeba zacházet do takové hloubky při jejich 

zpracování. Nicméně jiţ jsem nahlédla do problematiky daných oblastí a cítila jsem potřebu 

seznámit s těmito oblastmi také čtenáře, aby došel co moţná největšímu porozumění. Do mé 

praxe si beru ponaučení: méně je někdy více (a neb bude-li se čtenář o danou oblast zajímat, 

mŧţe si vyhledat prostřednictvím odkazŧ na zdroj a blíţe ji prostudovat).  

Z oblastí, jeţ jsem měla moţnost prostudovat, mě nejvíce zaujala oblast genealogie. 

V mé školní praxi mám v úmyslu dál se touto oblastí zabývat (sestavování vazeb mezi 

příbuznými v grafickém schématu, sestavování vlastního rodokmene atp.). Tato oblast mi také 

byla bliţší, neţ učivo o relacích v mnoţinovém pojetí, se kterým jsem se během své praxe ani 

studiu nesetkala. Problematiku mnoţinového pojetí relací jsem si musela sama dostudovat 

během krátkého časového úseku (cca jeden rok), coţ nelze povaţovat za dostatečný čas 

k prozkoumání dané problematiky, osvojení si terminologie a slovních spojení, které se 

v matematickém jazyce pouţívají (např. rozdíl mezi formulací „relace definovaná NA 

mnoţině M― nebo „relace definovaná V mnoţině M―). Také jsem měla problém s pochopením 

pojmu relace, neboť tento pojem skýtá také jiné významy (např. televizní přenos). Jsem ráda, 

ţe jsem mohla nahlédnout do pro mě neznámé problematiky. Sama však cítím, ţe bych se 

mnoţinám a relacím potřebovala věnovat déle a hlavně intenzivněji – dát prostor 

k postupnému přechodu od izolovaných modelŧ poznání ke generickým a „vyšším―.  

Kdyţ jsem připravovala experiment (podobu rodiny Ámosových, počet, obsah 

a struktura jednotlivých výukových celkŧ), měla jsem pocit, ţe budu mít málo materiálu 

k vyhodnocení, ţe čas vyhrazený pro realizaci experimentu (8 vyučovacích hodin) je příliš 

malý. Zdání ovšem klame a já zjistila, ţe je tomu právě naopak – ţe jsem si vzala velké 

sousto, které není moţné zpracovat do kapacity určené pro diplomovou práci.  

Další poznání však bylo příjemnější. V prŧběhu hodnocení práce experimentální 

skupiny jsem pochopila, ţe nestačí pouze popsat, jak experiment probíhal, jak dopadla má 

očekávání (jak ţáci reagovali, jak odpovídali, zda jejich řešení bylo správné), ale ţe musím 

pozorovat jevy „skryté― právě za konkrétními odpověďmi ţákŧ – Co tím ţák myslel? Proč se 
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tak zachoval? Co to vypovídá o jeho zpŧsobu myšlení a pronikání do problému? Co o jeho 

situaci v rodině? Co z toho plyne pro učitele? Proč učitel reagoval tak, jak reagoval? Jak by 

mohl reagovat jinak? Jaké by to mělo dŧsledky?  

Diplomová práce mi nedala pouze informace o struktuře a obsahu prostředí 

Rodokmenu nebo zkušenosti s vedením experimentu. Měla jsem moţnost poznat ţáky, 

jeţ tvořili experimentální skupinu a které jsem znala z hodin Dramatické výchovy, z dalšího 

hlediska – z kontextu, jim blízkého, rodinného prostředí.  

V neposlední řadě jsem se zdokonalila v práci s PC v jednotlivých programech 

Microsoft Office. 
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ZÁVĚR 

Zpracovávání diplomové práce mi umoţnilo prozkoumat (netvrdím, ţe zcela) prostředí 

Rodokmen a to jak teoreticky, tak z praktického hlediska. Samozřejmě mnohé otázky zŧstaly 

nezodpovězeny, mnohé problematické jevy nevyřešeny, některé oblasti dostatečně 

neprozkoumány. Tento fakt mŧţe být inspirací pro ty, kdo by se chtěl prostředím Rodokmen 

blíţe zabývat a podrobně zkoumat jednotlivé oblasti.  

Má práce je určena především pro ty, kteří se s prostředím Rodokmen seznamují, 

chtějí jej prosadit do výuky na 1. stupni ZŠ a hledají inspiraci, jak prostředí předloţit ţákŧm 

(jaké úlohy pouţít a jakým zpŧsobem hodnotit reakce ţákŧ na tyto úlohy).  
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PŘÍLOHY 

1. TERMINOLOGIE A JEJÍ VÝZNAM 

1. 1 DOTAZNÍK  

1. kategorie 

Vysvětli, kdo to je: 

matka =  otec =  

rodiče =  rodina = 

syn =  dcera =  

děti =  sourozenec =  

bratr =  sestra =  

vnuk =  vnučka =  

babička =  děd =  

Sepište své odpovědi u jednotlivých pojmŧ na papír.  
Vyberte u kaţdého pojmu jednu odpověď, která podle vás nejvíce vystihuje daný pojem.  

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

2. kategorie 

Vysvětli, kdo to je: 

strýc =  teta = 

bratranec =  sestřenice =  

prabába =  praděd =  
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prarodiče =  praprarodiče =   

kam aţ by to pokračovalo?…  

starý člověk (stařec, stařenka) =  mladý člověk =  

Sepište své odpovědi u jednotlivých pojmŧ na papír.  

Vyberte u kaţdého pojmu jednu odpověď, která podle vás nejvíce vystihuje daný pojem. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

3. kategorie 

Vysvětli, kdo to je: 

tchán =  tchyně =  

pantáta =  panímáma =    

synovec =  neteř =  

zeť =  snacha =  

otčím =  macecha = 

prastrýc =  prateta =  

Sepište své odpovědi u jednotlivých pojmŧ na papír.  
Vyberte u kaţdého pojmu jednu odpověď, která podle vás nejvíce vystihuje daný pojem.  

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

4. kategorie 

Vysvětli, kdo to je: 

manţel =  manţelka =  

manţelé =  novomanţelé =  

miminko =  dítě =  

muţ =  ţena = 

paní = slečna = 

Sepište své odpovědi u jednotlivých pojmŧ na papír.  

Vyberte u kaţdého pojmu jednu odpověď, která podle vás nejvíce vystihuje daný pojem.  

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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1. 2 DOPLŇUJÍCÍ OTÁZKY 

1.  Říkáte někomu „teto― a přesto to není sestra tvých rodičŧ? Kdo to je?  

2.  Říkáte někomu „strejdo, strýčku― a přesto to není bratr tvých rodičŧ? Kdo to je?  

3.  Představ si, ţe miminku (X – jméno) umřela maminka. Tatínek (Y – jméno) miminko 

nechtěl vychovávat sám a znovu se oţenil. Paní se jmenuje (Z – jméno). Jak mŧţe 

miminko, aţ vyroste, té paní říkat? 

4.  Co kdyby se to stalo naopak (znovu modelujeme situaci, ale miminko přijde o otce).  

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

1. 3 ROZŠIŘUJÍCÍ ÚLOHY 

 vypsané termíny charakterizuj z tvého pohledu (já jsem Erika, má matka je Jana, má 

babička je Petra, má teta je Hanka, můj bratr je Josef, syna nemám atp) 

 vypsané termíny charakterizuj z pohledu tvé matky (má matka je Petra, má sestra je 

Hanka, můj syn je Josef, má dcera je Erika) 

 vypsané termíny charakterizuj z pohledu tvé sestry/tvého bratra (má matka je Jana, má 

babička je Petra, má teta je Hanka, má sestra je Erika) 

 vypsané termíny charakterizuj z pohledu tvé tety (má matka je Petra, má sestra je 

Jana, můj synovec je Josef, má neteř je Erika) 

o vypsané termíny charakterizuj z pohledu tvé matky + uveď vztah dané osoby k tobě 

(matky matka Petra je má babička, matky syn Josef je můj bratr, matky sestra Hanka 

je má teta) 

o vypsané termíny charakterizuj z pohledu tvé sestra/tvého bratra + uveď vztah dané 

osoby k tobě (bratrova matka Jana je i má matka, bratrova sestra Erika jsem já) 

1. 4 PŘEHLED VYMEZENÝCH POJMŦ 

V následujících čtyřech podkapitolách jsou v tabulkách uvedena jednotlivá vymezení 

pojmŧ ţáky. Ţáci jsou v tabulkách uvedeni z dŧvodu ochrany osobních údajŧ pod čísly 1 –

 20. V tabulce v části moţnosti je zapsáno vysvětlení termínu tak, jak je j ţáci psali 

nebo formulovali ústně – doslova. Proto se vyskytují nesprávné tvary slov a hrubky. 

Uspořádání citací je neměnné  – odpovědi ţákŧ pod jednotlivými čísly (1), (2), (3) atp. jsou 

vţdy uvedeny ve stejném pořadí. Pokud ţák chyběl, jeho odpověď je nahrazena kříţkem „×―, 

pokud odpověď neuvedl, pomlčkou „–―. Nechybí ani společně zvolené vymezení pojmŧ ţákŧ 

rozdělených do skupin podle tříd. Pod kaţdou tabulkou (pojmem) je poukázáno na specifické  

jevy, které se u vysvětlení daného pojmu vyskytly.  
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1. 4. 1 Pojmy první kategorie 

Tabulka 38 

termín MATKA  

třída moţnosti společně zvolené vymezení 

1. 
(1) máma, (2) máma, (3) maminka, (4) moje máma, 

(5) moje maminka, (6) maminka 

máma 

2. 
(7) stvořitelka mne, (8) moje maminka, (9) moje 
maminka, (10) ţena, která mě porodila  

moje stvořitelka  

3. 
(11) moje máma, (12) maminka, (13) maminka, 

(14) mamča 

moje maminka 

4. 
(15) stará se o mne, (16) porodila mně, (17) moje 
maminka, (18) má mě ráda 

Moje maminka, která mě má 
ráda a stará se o mne. 

5. 
(19) moje a sestřina stvořitelka, (20) ţena, která se o mě 
stará 

stvořitelka, která se o mě 
stará 

Jak je patrné z odpovědí, ţáci vztahují pojem k sobě („moje maminka―). Ţáci 1. a 3. 

ročníku se zaměřují na obměnu pojmu („máma―, „maminka―). Objevuje se vymezení formou 

činnosti („ţena, která se o mě stará―, „porodila mě―).  

Tabulka 39 

termín OTEC 

třída moţnosti společně zvolené vymezení 

1. 
(1) táta, (2) táta, (3) tatínek, (4) mŧj táta, (5) mŧj tatínek, 
(6) mŧj tatínek 

táta 

2. 
(7) stvořitel mě, (8) mŧj tatínek, (9) mŧj tatínek, 

(10) muţ ţeny, která mě porodila  

mŧj stvořitel 

3. (11) mŧj táta, (12) otec, (13) nemám otce, (14) tatínek tatínek 

4. 
(15) je mŧj ochránce a stará se o mne, (16) vychovává 
mě, (17) mŧj tatínek, (18) tatínek 

tatínek-mŧj ochránce, stará 
se o mě 

5. 
(19) mŧj a sestřin stvořitel, (20) muţ, který se o mě stará mŧj stvořitel, který se o mě 

stará 

Jak ukazuje tabulka 39, je znát spojitost formulací uvedených v tabulce 38. 

V odpovědi uvedené u ţákyně 3. ročníku (13) je uvedena zmínka o absenci otce v rodině. 

Mŧţeme pozorovat podobnost ve vymezení pojmŧ s tabulkou 38 (máma – táta; ţena – muţ; 

stvořitelka – stvořitel atp.). Tento fakt je zpŧsoben podobným významem pojmŧ rozlišených 

rodem (muţský × ţenský).  

Tabulka 40 

termín RODINA 

třída moţnosti 

1. viz příloha 1. 5 Fotodokumentace, 1. třída  

2. (7) já, máma, táta, (8) -, (9) já, babička, máma a táta, (10) moje rodina 

3. 
(11) děda, babička, táta, máma, teta, strýc, jejich děti, (12) moje rodina: máma, táta, já, 
sestra, (13) moje rodina, (14) máma, táta a já 

4. 
(15) jsou pro mě všechno na světě, (16) moje rodina, ve které ţiju, moji rodiče a já 

a sestra, moţná i teta a strejda (17) viz příloha 1. 5 Fotodokumentace, 4. třída 

5. viz příloha 1. 5 Fotodokumentace, 5. třída  
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Pojem RODINA je velmi rŧznorodý – kaţdý si pod ním představí něco jiného 

i někoho jiného. Proto nebylo moţné sjednotit jej do společného vymezení. Ţáci také 

nevěděli, jak pojem vysvětlit. Velmi pomohly návody: „Kdybys měl(a) vypsat osoby, které 

patří do tvé rodiny, koho bys napsal(a)? Kdybys to měl(a) nakreslit, koho bys nakreslil(a)? 

Patří do tvé rodiny také babička a děda? Bydlí s vámi? Jak bys všechny dohromady 

pojmenoval(a)?“ atp. Na závěr jsme si vymezily pojmy základní rodina, kam se řadí rodiče 

a děti, dvou generační rodina, kdy s rodiči a dětmi bydlí ještě rodiče rodičŧ a více generační 

rodina, kde s rodiči a dětmi bydlí ještě další příbuzní – teta, strýc, prababička atp.  

Tabulka 41 

termín SYN 

třída moţnosti společně zvolené vymezení 

1. (1) -, (2) -, (3) kluk, (4) dítě, (5) kluk, (6) - kluk 

2. 
(7) mŧj bratr, (8) dítě mých rodičŧ, (9) syn rodičŧ, 

(10) kluk 

dítě rodičŧ 

3. (11) syn, (12) já, (13) mŧj bratr, (14) kluk, dítě rodičŧ - 

4. 
(15) je to mŧj bratr; (16) já, kdybych byla kluk, (17) syn 
rodičŧ, (18)dítě rodičŧ 

syn rodičŧ 

5. (19) dítě: mojí mamky atd., (20) kluk rodičŧ kluk, dítě rodičŧ 

Ţáci 1. třídy (ti, kteří nemají bratra nebo si nedokázali pod pojmem nic představit) 

neodpověděli. Ţáci 3. třídy se nedokázali shodnout na společném termínu – kaţdý chápal 

pojem ve vztahu ke své osobě – (12) já jsem syn mých rodičŧ × (13) já mám bratra, coţ je syn 

mých rodičŧ × (14) bratra nemám, ale vím, ţe syn je kluk a je to dítě rodičŧ (v posledním 

případě jde o obecné vymezení pojmu). U ţákyně 4. třídy (16) je patrný nadhled a orientace 

v problému – uzpŧsobení obecného významu slova na sebe sama: „já, kdybych byla kluk“.  

V ţádném z případŧ se neobjevila moţnost přechodu do jiné generace: ani vzestupným 

směrem např. „mŧj otec je syn mého dědy―, ani sestupným směrem „aţ budu mít dítě (kluka), 

bude to mŧj syn―. 

Tabulka 42 

termín DCERA 

Třída moţnosti společně zvolené vymezení 

1. (1) -, (2) -, (3) holka, (4) dítě, (5) holka, (6) vnučka  holka 

2. 
(7) já, (8) dcera je mámi a táty, (9) dcera rodičŧ, 

(10) holka 

dcera mámy a táty 

3. 
(11) dcera, (12) moje sestra, (13) já, (14) nemám – nic 

pro mě neznamená 

dcera rodičŧ 

4. 
(15) je moje sestra, (16) já, (17) já mých rodičŧ, 

(18) dítě rodičŧ 

já mých rodičŧ 

5. (19) dítě, dcera mojí mámy, tety atd; (20) holka rodičŧ holka, dítě rodičŧ 

Jak sám uvedl, ţák třetí třídy (11) nemá dceru, a proto pro něj daný pojem nic 

neznamená. Hoch si nedovedl pojem převést do jiného vztahu, např. vzestupně k jeho 

rodičŧm (má matka je dcerou mé babičky).  

U pojmŧ dcera a syn se objevovalo vymezení vztahového typu („já mých rodičŧ―, 

„dítě rodičŧ―), převáţně pak ve společně zvolené podobě ţákŧ 2. – 5. ročníku. Patrná byla 
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snaha o uţívání oficiální terminologie („dítě rodičŧ―) a vazby mezi dvěma lidmi nezávislé 

na vztahu k sobě („dcera tety―). Opět se objevuje podobnost ve formulaci („dcera rodičŧ― 

vs. „syn rodičŧ―). Ta je zpŧsobena významovou podobností pojmŧ syn a dcera lišící se v rodě 

(ţenský, muţský).  

Tabulka 43 

termín DĚTI 

třída Moţnosti společně zvolené vymezení 

1. (1) -, (2) -, (3) -, (4) já, (5) kluk a holka, (6) - já  

2. 
(7) mŧj bratr a já, (8) dítě rodičŧ, (9) dítě svých rodičŧ, 
(10) já  

dítě svých rodičŧ 

3. 
(11) děti, (12) já a ségra, (13) já a bráška mámy a táty, 
(14) já  

já a další dítě svých rodičŧ 

4. 
(15) já a bratr, (16) já a moje sestra, (17) dítě jsem já, 
(18) to jsem já 

dítě jsem já  

5. 
(19) syn a dcera, děti ze školky a z okolí, já; 

(20) já a jiné děti svých rodičŧ, děti ve škole 

já a další děti ze školy a okolí 

Ţáci mnoţné číslo převáděli do jednotného (jedné osoby). Objevuje se vymezení 

obecné (kluk, holka, děti z okolí). Je patrné, ţe představy o pojmu získávaly stále obecnější 

ráz – od „já―, přes „syn a dcera― aţ k „ostatní děti―. Také se jiţ vyskytuje uţití oficiální 

terminologie (bratr, sestra, syn, dcera).  

Neobjevila se varianta: „kaţdé dítě svých rodičů, z právního hlediska do 18 let“. 

Po podrobnějším rozboru jsme došli k mnoha uplatnění tohoto termínu: děti jsou (1.) synové 

a dcery svých rodičŧ (biologické hledisko); (2.) dospělí tak mluví o malých dětech, oslovují je 

tak;  děti se mezi sebou takto neoslovují přímo (ahoj děti; děti, řekněte mi…), ale mluví tak 

spíše o  ostatních – (3.)děti jako ţáci ve třídě, děti ve školce, kamarádi, cizí děti na hřišti atp.  

Tabulka 44 

termín SOUROZENEC 

třída Moţnosti společně zvolené vymezení 

1. (1)-, (2)-, (3)-, (4)-, (5)nevim, (6)- - 

2. 
(7)bratr nebo sestra, (8)sestra, (9)sestra se kterou ţiju, 
(10)holka nebo kluk 

bratr nebo sestra 

3. 
(11)sourozenec, (12)moje sestra, (13)věc na pobavení, 
(14)mŧj bratr  

moje sestra a bratr je s nim 
sranda 

4. 
(15)jsou to moji bratři a sestry, (16)moje sestra, 
(17)bratr nebo sestra, (18)bratr sestra 

moji bratři a sestry 

5. (19)moje sestra, (20)nejbliţší člověk moje sestra 

Ţáci první třídy si pod pojmem nedokázali nic představit, coţ mě velmi překvapilo. 

Dotazem: „Vy nemáte bratra ani sestru?“ si uvědomili, ţe podobný termín jiţ slyšeli a tak si 

jej dali do souvislostí s pro ně známou realitou a uznali, ţe jde opravdu o jejich sourozence. 

Výrok, zda jsou sourozenci i oni pro své bratry a sestry, vyhodnotili jako pravdivý. Tato 

varianta odpovědi se ovšem v dotazníku nevyskytla – všichni uváděli pojem ve vztahu k sobě. 
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Tabulka 45 

termín BRATR 

třída moţnosti společně zvolené vymezení 

1. (1) -, (2) bráška, (3) -, (4) mŧj bráška, (5) -, (6) bratr mŧj bráška 

2. 
(7) mŧj bratr ten co mě furt otravuje, (8) nemám bratra, 
(9) nemám bratra, (10) kluk 

bratr 

3. 
(11) sourozenec, (12) nemám bratra, (13) ţivotní 
legrace, (14) brácha 

brácha 

4. 
(15) je mŧj sourozenec, (16) kdybych ho měla tak mŧj 
bratr, (17) sourozenec, (18) sourozenec 

sourozenec 

5. (19) nemám bratra, (20) nejbliţší člověk - 

Opět jsou do vyloţení termínu promítnuty osobní vztahy daného dítěte ke konkrétní 

osobě. Ve 3. třídě se dokonce objevilo i metaforické pojmenování: „ţivotní legrace―. 

U ţákyně 2. třídy (7) je patrný aktuální pohled vycházející ze zkušenosti s rodinným členem 

(„ten co mě furt otravuje―). V páté třídě se nedokázali ţáci dohodnout, neboť jeden bratra 

měl, druhý ne. Nedokázali se přenést do obecnější roviny – pojem vztahovali k sobě samé/mu. 

Jak u bratra, tak u sestry ţáci 4. tříd (15, 17) vymezili termín pomocí předešlého 

pojmu sourozenec. Na tomto příkladu je patrné, jak rychle jsou děti vnímavé a dokáţí vyuţít 

předešlých poznatkŧ.  

Tabulka 46 

termín SESTRA 

třída moţnosti společně zvolené vymezení 

1. 
(1) sestřička, (2) moje sestra, (3) sestřička, (4) -, 

(5) moje sestra, (6) - 

moje sestřička 

2. 
(7) nemám sestru, (8) má sestra, (9) pořád mě otravuje, 
(10) holka 

sestra 

3. (11) sestra, (12) má sestra, (13) já bráchy, (14) Co je to? sestra 

4. 
(15) je moje sestřička, (16) mŧj sourozenec, 

(17) sourozenec, (18) moje sourozenkyně 

sourozenec 

5. (19) nejbliţší člověk, má sestra, (20) dcera mých rodičŧ má sestra 

Také v tomto případě jsou promítnuty do vymezování pojmŧ osobní vztahy 

ke konkrétnímu nositeli tohoto pojmenování („pořád mě otravuje―,―nejbliţší člověk―, „Co je 

to?― – v případě absence člena rodiny) a s tím související aplikování na vlastní rodinu.  

V 5. ročníku se objevilo obecné vymezení „dcera mých rodičŧ―, který jsme dál 

rozebírali a zpřesňovali neboť dívky ze 4. ročníku při interpretaci přišli na fakt, ţe „dcerou 

mých rodičŧ mŧţu být i já―. Vyvstala proto potřeba upřesnění – dodání dalšího vztahu: např. 

„dcera mých rodičŧ, ale já to nejsem― nebo „mŧj sourozenec ţenského pohlaví―, k čemuţ ţáci 

5. třídy došli sami. Nabízeli také pojmenování „sourozenkyně― (18), u kterého jsme si 

vysvětlili, ţe neexistuje (např. nenajdeme jej ve slovníku spisovné češtiny) – pro dívku 

i hocha se pouţívá jedno pojmenování sourozenec. 

Tabulka 47 

termín BABIČKA 

třída moţnosti společně zvolené vymezení 

1. (1) babička, (2) babička, (3) babička, (4) moje babička, babička  
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(5) babička praţská a babička roudnická, (6) babička 

2. 
(7) stará paní nejméně 30 let, (8) babička, (9) moje 
babička, (10) stará paní nejméně 50 let  

stará paní nejméně 40 let 

3. 
(11) moje babička, (12) babička, (13) moje babička, 

(14) babička 

babička  

4. 
(15) moje babička, (16) babička, (17) maminka mé 
maminky, (18) babička  

maminky maminka 

5. 
(19) stvořitelka mámy, tety, strýce, otce; (20) matka 
mých rodičŧ 

matka mých rodičŧ 

U ţákyně 1. třídy je patrná zkušenost s pojmem často pouţívaným v rodině: „babička 

praţská a babička roudnická― ukazují na dvě ţeny (pravděpodobně rodiče otce a matky 

ţákyně), kaţdá bydlí v jiném městě (Praha, Roudnice) a aby se tyto babičky pro děti rozlišily, 

dostaly přízvisko podle města, ve kterém bydlí a kam za nimi rodina jezdí.  

Ve 2. třídě ţáci pojali termín obecně, pojem stará paní konkretizovali věkovou 

hranicí141. Ve 4. a 5. třídě je vymezen pojem vztahově („maminka mé maminky―, „matka 

rodičŧ―). U ţáka 5. třídy (19) se projevil generický model poznání ve spojení aplikovaném 

na další rodinné příslušníky: „stvořitelka mámy, tety, strýce, otce―.  

Tabulka 48 

termín DĚD 

třída moţnosti společně zvolené vymezení 

1. 
(1) dědeček, (2) dědeček, (3) dědeček, (4) mŧj dědeček, 
(5) -, (6) dědeček, 

dědeček 

2. 
(7) děda, (8) táta táty, (9) táta mámy; (10) mŧj dědeček, táta mého táty a táta mé 

mámy 

3. (11) mŧj děda, (12) děda, (13) mŧj děda, (14) děda děda 

4. 
(15) mŧj děda, (16) dědeček, (17) je to tatínka táta, 

(18) dědeček 

mého tatínka táta 

5. 
(19) stvořitel matky, otce, tety, strýce,  
(20) otec mých rodičŧ 

otec mých rodičŧ 

Je pozoruhodné, ţe „druháci― u pojmu babička uváděli věkovou hranici a u pojmu děd 

nikoliv. Moţná je to zpŧsobené tím, ţe babičky se vyskytují v pohádkách (kouzelná babička) 

a tak pro ně nebyl problém představit si „obecnou― babičku. Pojem děd aplikovali na vlastní 

rodinu. Ţákyně 4. třídy (17) uţila vymezení vztahŧ mezi za vyuţití tří generací – mého (1) 

tatínka (2) táta (3). Tato ţákyně u termínu babička uvedla „maminka mé maminky― 

a u termínu děd napsala „tatínka táta― přičemţ u obou neuvedla daný vztah k druhému 

z rodičŧ (matka otce, otec matky). Kdyţ jsem ji na fakt upozornila („Ty máš jen jednoho 

dědečka?“), odpověděla, ţe druhý dědeček jí zemřel, ale ţe to byl tatínek maminky. Variantu 

rodiče opačného pohlaví tedy připustila a je si jí vědoma, jen ji ve vymezení pojmu 

vynechala. 

                                                 
141

 Zkušenost má a mých známých ukazuje, ţe se věkové hranice toho, jak vnímáme „dospělé― a „staré― lidi liší. 

Kdyţ je nám pod 10 let, dospělí se nám zdají být lidé ve věku kolem sedmnácti let. S přibývajícím věkem tato 

hranice stoupá (přičemţ docílíme -li věkové hranice sedmnácti let a nějaké d ítě nám vyká, povaţujeme tuto 

skutečnost za neopodstatněnou neboť se jako dospělí hodni vykání necítíme). Obdobně je tomu téţ u věkové 

hranice „starých lidí― – babiček a dědečkŧ.  
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Předpokládala jsem, ţe se ţáci pozastaví nad málo uţívanou podobou pojmu děd, 

ale přijali jej automaticky. Pouze ţákyně druhé třídy (7) připsala k termínu v dotazníku 

za poslední písmeno „a― v domnění, ţe je ve slově chyba.  

Tabulka 49 

termín VNUK 

třída moţnosti společně zvolené vymezení 

1. (1) -, (2) -, (3) -, (4) -, (5) -, (6) - - 

2. (7) -, (8) dítě?, (9) já?, (10) - - 

3. 
(11) mŧj bratr, (12) já, (13) -, (14) kluk babičky 
a dědečka 

kluk babičky a dědečka 

4. 

(15) já pro mou babičku, kdybych byla kluk; (16) kdyţ 
bych byla kluk, byla bych já pro svou babičku a dědu; 
(17) dítě pro babičku a dědu,  
(18) já jako kluk 

kluk pro babičku a dědu 

5. 
 (19) já pro babičku a  dědu; (20) to bych byla já, 
kdybych byla kluk 

chlapec pro své prarodiče  

Mŧţeme si povšimnout zvláštního jevu, kdy ţáci 1. a někteří také z 2. třídy nevědí, 

kdo je vnuk a vnučka. Je to zvláštní neboť všichni mají alespoň jednoho prarodiče. Na mou 

otázku: „Babička neříká, ţe má vnoučata nebo, budu hlídat vnoučata,?“ jedna ţákyně 

odpověděla: „babička mi říká Baruška“, druhá: „A jo!“ a třetí „Nevím“. 

Ţákyně 3. ročníku (14) uvedla obecné vymezení pojmu, i kdyţ nebyla pouţita oficiální 

terminologie. Zobecnění lze číst také ve společném vymezení 4. a 5. ročníkŧ, přičemţ ţáci 

5. ročníku pouţili pojem prarodiče, coţ značí o tom, ţe pojem znají a umí jej správně pouţít.  

Ţáci 2. třídy (11, 12) měli pravdu, ale chybělo dodat „ve vztahu k babičce a dědovi―.  

Tabulka 50 

termín VNUČKA 

třída moţnosti společně zvolené vymezení 

1. (1) -, (2) -, (3) -, (4) -, (5) nevím, (6) - - 

2. (7) to jsem já, (8) já, (9) -, (10) nevím - 

3. 
(11) já, (12) moje sestra, (13) -, (14) holka babičky 
a dědečka 

já (holka) pro babičku 
a dědečka 

4. 
(15) já jsem vnučka babičky; (16) já pro babičku, 

(17) holka pro svou babičku, (18) já  

dívka pro babičku a dědu 

5. 
(19) moje sestra pro babičku a dědu,  
(20) já pro babičku a dědečka;  

dívka pro své prarodiče  

Mŧţeme pozorovat podobné jevy jako v tabulce 49. Je patrná téţ podobnost vymezení 

obou pojmŧ zpŧsobená podobným významem rozlišeným rodem (muţský × ţenský).  

Tabulka 51 

termín RODIČE 

třída moţnosti společně zvolené vymezení 

1. 

(1) muţ a ţena, (2) máma a táta, (3) maminka a tatínek, 
(4) moje máma a táta, (5) moje maminka a mŧj tatínek, 
(6) tatínek a maminka 

moje máma a táta 

2. (7) rodiče mě, (8) matka a otec, (9) matka otec, matka a otec 
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(10) moji rodiče 

3. 
(11) rodiče, (12) mŧj otec a má matka, (13) maminka 

a tatínek, (14) mamka a taťka 

mŧj tatínek a maminka 

4. 
(15) starají se o mě, (16) maminka a tatínek, (17) má 
maminka a mŧj tatínek, (18)jsou moji ochránci,  

maminka a tatínek, starostliví 
ochránci 

5. 
(19) moji stvořitelé, (20) vychovávají mě a starají se 

o mě 

moji stvořitelé, vychovatelé 

Charakteristiky pojmu rodiče bych shrnula do čtyř kategorií: 1. rozdělení na pohlaví 

(muţ a ţena, tatínek a maminka); 2. vztah k sobě samému (moji rodiče, mŧj otec/má matka); 

3. projev citového vztahu (moji ochránci, zdrobněliny: maminka/tatínek); 4. hledisko funkce 

rodičŧ (ochránci, starají se o mě, moji stvořitelé). Velmi mě překvapila odpověď ţákyně první 

třídy „muţ a ţena―, zeptala jsem sem se, zda myslí dívku a chlapce nebo manţelský pár. Měla 

na mysli první variantu, příslušníka ţenského a muţského pohlaví. Ţákyně  4. třídy jsou velmi 

citlivé, coţ plyne i z jejich odpovědí a spolupráce: ve shrnutí dokázaly spojit všechny vypsané 

moţnosti. Ţákyně (13), jeţ nemá otce, uvedla oba rodiče. 

1. 4. 2 Pojmy druhé kategorie a doplňující otázky 

Tabulka 52 

termín STRÝC 

třída Moţnosti společně zvolené vymezení 

1. 
(1) strejda, (2) ×, (3) mŧj strejda, (4) strejda, (5) strejda 
Tomáš, (6) strejdík 

strejda 

2. 
(7) strejda, (8) strejda Petr z Kostelce, (9) strejda, 

(10) mŧj strýc 

strejda 

3. 
(11) bratr maminky a tatínka, (12) bratr tatínka, 

(13) bratr rodičŧ, (14) × 

bratr maminky a tatínka  

4. 
(15) bratr mámy, táty; (16) bratr mých rodičŧ, (17) bratr 
mého otce a matky, (18) bratr mých rodičŧ,  

bratr mých rodičŧ 

5. (19) bratr mámy, táty; (20) bratr mého otce (matky) bratr mého otce (matky) 

U ţákyně 2. třídy (8) je opět patrná zkušenost s pojmem často pouţívaným v rodině: 

„strejda Tomáš―, „strejda Petr z Kostelce― (podobně téţ u pojmu teta v tabulce 53).  

Charakteristika „bratr mých rodičŧ― není zcela přesná, neboť se mŧţeme domnívat, 

ţe jde o jednu osobu, která je v sourozeneckém vztahu jak s otcem, tak s matkou. Fakt jsme 

řešili aţ u pojmu teta . 

Ţák (12) uvedl pouze bratra u svého otce. Na dotaz „Proč?“ odpověděl: „Moje 

maminka bratra nemá“. Jak je patrné z dalších tabulek (především bratranec, sestřenice), 

pouţití termínu teta nedělá problémy. Avšak oficiální znění termínu strýc se vyskytuje málo – 

častější je uţití strejda. 

Tabulka 53 

termín TETA 

třída moţnosti společně zvolené vymezení 

1. 
(1) teta, (2) ×, (3) moje teta, (4) teta, (5) teta Lenka, 

(6) teta 

teta 
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2. 
(7) teta, (8) teta Kamila z Kostelce, (9) teta, (10) moje 
teta 

teta 

3. 
(11) sestra, (12) sestřička tatínka, (13) sestra mých 
rodičŧ, (14) × 

sestřička tatínka a maminky 

4. 
(15) sestra mámy a táty, (16) sestra mých rodičŧ, 

(17) sestra mého otce a matky, (18) sestra mé maminky 

sestra mé matky (otce) 

5. (19) kamarádka maminky, (20) sestra mé matky a otce sestra mých rodičŧ  

Ţáci první třídy nebyli schopni vysvětlit pojem podrobněji. Aţ při společné diskusi 

jsme došli k závěru, ţe tetou mŧţeme myslet osobu ţenského pohlaví, která (1.) je sestrou 

jednoho z rodičŧ anebo (2.) kamarádkou jednoho z rodičŧ. Teta také však mŧţe být 

(3.) manţelka bratra mého otce nebo mé matky. O tom ale více ve druhé části experimentu 

Relační a logické úlohy, v kapitole 2. 2. 2 Příbuzenské svazky.  

Ţák (19) uvedl právě druhou moţnost odpovědi. Na otázku, zda jeho někdo z jeho 

rodičŧ má sestru, odpověděl, ţe ne. Ţákyně (11) svou odpovědí myslela „sestra maminky 

a tatínka―, ale protoţe pojem teta byl umístěn pod pojmem strýc, kam celý vztah zapsala, nyní 

napsala úsporně slovo, jeţ charakterizovalo pouze ţenský rod, přičemţ vztah zŧstal stejný.  

Zavádějící mi připadala odpověď „sestra mých rodičŧ―, proto jsem se ţákyně (13) 

zeptala: „Sestra obou rodičů?“. Ţákyně chvíli přemýšlela (hned mŧj dotaz nepochopila), pak 

prohlédla a odpověděla: „Neee, ale maminka má sestru a to je moje teta a můj táta má taky 

sestru a to je taky moje teta, takţe mám dvě tety.“ Já se ptala dál: „Bylo by moţné, aby mí 

rodiče měli stejnou sestru?“, ona hned odpověděla: „Ne!“142. 

Také jsme se dlouho zabývali pojmem sestřička – ţáci si uvědomili, ţe tento termín se 

pouţívá ve zdravotnictví pro označení pomocnice doktorky. Pozoruhodné je, ţe jsme na tento 

fakt nenarazili při charakterizování termínu první kategorie.  

Tabulka 54 

termín BRATRANEC 

třída moţnosti společně zvolené vymezení 

1. (1) -, (2) ×, (3) -, (4) -, (5) dítě strejdy Tomáše, (6) - dítě strejdy 

2. 
(7) -, (8) dítě mýho strejdy, (9) syn mýho strejdy a tety, 
(10) mŧj bratranec 

dítě mýho strejdy 

3. 
(11) syn mé tety, (12) syn mého strejdy, (13) syn mé tety 
a strejdy, (14) × 

syn mé tety a mého strejdy 

4. 
(15) syn tety, (16) syn mé tety a mého strejdy, (17) syn 
tety a strýce, (18) syn mojí tety a mýho strejdy 

syn mé tety a mého strejdy 

5. (19) syn tety (strýce), (20) syn tety a strýce syn tety (strýce) 

Zajímavé bylo sledovat diskusi ţákŧ 1. třídy: Jeden (5) uvedl odpověď „dítě strejdy 

Tomáše“. Druhý (1) na to reagoval slovy: „Nene, to by musela být sestřenice!“, načeţ třetí (3) 

odpověděl: „No jo, ale to by byla holka! A paní učitelka chce kluka!“. Tento ţák se očividně 

na rozdíl od ţáka (1) v problematice orientoval. Ţák (5), který napsal odpověď, uvedl: 

„Strejda má Honzu a to je můj bratranec – říkala to maminka.“ Načeţ jsme vyuţili opět 

obrázkŧ, abychom si modelovali vztahy bratranec a sestřenice. Po tomto osvětlení jiţ nebyl 

problém odpovědět na otázku, kdo je sestřenice (viz tabulka 55). 
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 Moţné by to bylo, ale v takovém případě by se jednalo o incest anebo nevlastní příbuznou. 
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Ţáci často uváděli pojmenování dítě. V první kategorii jsme rozebírali pojem děti, 

pojem dítě jsem zařadila aţ do čtvrté kategorie. Nyní ale vyvstala potřeba charakterizovat si 

tento termín hned (viz tabulka 63). Poté jsem poprosila ţáky o specifikování termínu dítě 

v souvislosti s pojmem bratranec. Ve všech případech ţáci odpověděli „syn― (případné 

označení „kluk― po chvíli opravili na „syn―).  

Tabulka 55 

termín SESTŘENICE 

třída moţnosti společně zvolené vymezení 

1. 

(1) dcera mé tety, (2) ×, (3) dcera mého strejdy a mojí 
tety, (4) dcera mojí tety a strýce, (5) dcera strejdy a tety, 
(6) cera strejdy a tety 

dcera mého strýce a mé tety 

2. 
(7) -, (8) dítě mýho strejdy, (9) cera mojí tety, (10) moje 
sestřenice 

dítě mojí tety a strejdy 

3. 
(11) dcera mojí tety, (12) cera mého strejdy, (13) dcera 
mé tety a strejdy, (14) × 

cera mého strejdy a tety 

4. 

(15) dcera tety, (16) dcera mé tety a mého strejdy, 

(17) dcera tety a strýce, (18) dcera mojí tety a mýho 
strejdy 

dcera mé tety a mého strejdy 

5. (19) dcera tety (strýce), (20) dcera tety a strýce dcera tety (strýce) 

Ţáci mají tendenci připojovat k ţenskému pohlaví ţenské a k muţskému muţské 

(sestra matky, bratr otce) – a to nejen v případě pojmu sestřenice. Málokdo si hned uvědomí, 

ţe se mŧţe jednat o sestru jak z matčiny, tak otcovy strany.  

Překvapil mě fakt, ţe ţák druhé třídy (6) neví, jak se píše slovo dcera – píše jej bez 

„d― – „cera―. U ţákŧ 5. ročníku je patrné osvojení si správné podoby termínŧ.  

Tabulka 56 

termín PRABÁBA 

třída moţnosti společně zvolené vymezení 

1. 
(1) -, (2) ×, (3) -, (4) stará babička, (5) -, (6) moje hodně 
stará babička 

- 

2. 
(7) stará bába, (8) babička mamky, (9) babička 
maminky, (10) babička babičky 

- 

3. 
(11) nevím, (12) nikdy jsem ji neviděl, (13) maminka 
mé babičky, (14) × 

- 

4. 
(15) je babičky teta, (16) babičky babička, (17) 
maminky babička, (18) mamky maminka 

- 

5. 
(19) matka mé babičky (mého dědy), (20) babička mé 
matky 

oba zpŧsoby jdou 

Většinou měli ţáci o významu pojmu mylnou představu. Navíc se značně lišila 

od ostatních ţákŧ z ročníku, takţe děti nebyly schopné domluvit se na společném vymezení. 

S pomocí ţákŧ 5. třídy a dvou ţákyň z niţších ročníkŧ jsme dospěli k závěru, je jdou dvě 

moţnosti vymezení: 1. matka mé babičky/mého dědy a zároveň 2. babička mé matky/mého 

otce. Pro lepší představu jsem musela nakreslit přehled členŧ rodiny. To, jak pojem ţáci 

pochopili, měli prokázat aplikováním termínu praděd na mnou nakreslené schéma143. 
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 Viz příloha Fotodokumentace 1. 3. 2, Schéma „prabába―, „praděd―.  
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Tabulka 57 

termín PRADĚD 

třída moţnosti společně zvolené vymezení 

1. 
(1) -, (2) ×, (3) -, (4) starý dědeček, (5) -, (6) hodně starý 
dědeček 

- 

2. 
(7) -, (8) dědeček maminky, (9) dědeček maminky, 

(10) dědeček dědečka 

- 

3. 
(11) nevím, (12) nikdy jsem ho neviděl – celá větev 
spadla; (13) tatínek mého dědečka, (14) × 

- 

4. 
(15) je dědy strejda, (16) dědečka dědeček, (17) je otce 
děda, (18) tatínka dědeček 

- 

5. 
(19) otec mé babičky (mého dědečka), (20) dědeček 
mého otce 

oba jdou 

Podobně jako v tabulce 56 nebyli ţáci 2. ročníku schopni dohodnout se na společném 

vymezení termínu. Ovšem po odvození vztahu z předešlé tabulky došli k závěru „dědeček 

maminky―. Ţák 3. třídy se nesetkal s rodiči jednoho ze svých rodičŧ, neboť oba zemřeli ještě 

před jeho narozením, coţ vyjádřil slovy „celá větev spadla―. Děti z 5. třídy se opět shodly 

na obou moţnostech.  

Tabulka 58 

termín PRARODIČE 

třída moţnosti společně zvolené vymezení 

1. 
(1) -, (2) ×, (3) -, (4) starý rodiče, rodiče z pravěku, (5) -, 
(6) - 

- 

2. 
(7) starý rodiče, (8) rodiče mé babičky, (9) rodiče mé 
babičky a mého dědy, (10) starý rodiče 

- 

3. 
(11) nevím, (12) nikdy jsem je neviděl, (13) rodiče 
maminky a tatínka, (14) × 

- 

4. 

(15) nevím,(16) je to babiččina maminka, (17) jsou to 
rodiče maminky nebo tatínka, (18) rodiče babičky 

a dědy 

- 

5. (19) babička a děda, (20) rodiče mých rodičŧ rodiče mých rodičŧ 

Jak vypovídá tabulka, ţáci 1. ročníku si pod pojmem nedokázali nic vybavit nebo 

váhali a proto „pro jistotu― nic nenapsali. Je patrná mylná představa o významu: předpona 

„pra-― značí něco starého, tudíţ prarodiče musí být „staří rodiče―/―rodiče z pravěku―, tedy 

z doby „pra-― = staré. Ve dvou případech se jedná o záměnu s praprarodiči = „rodiče 

babičky―. Termín jsme si objasnili následovně: „Mám rodiče, přidám „pra-“ a postoupím 

o jednu generaci zpět, do minulosti, tudíţ prarodiče jsou má babička a dědeček. Zároveň 

rodiče maminky nebo tatínka (odstraním „pra“, protoţe jde o primární, přímou vazbu)“. 

Příklad jsme si ukázali na Schématu „prabába―, „praděd― (viz příloha 1. 5 Fotodokumentace). 

Tabulka 59 

termín PRAPRARODIČE 

třída moţnosti společně zvolené vymezení 

1. 
(1) -, (2)×, (3) hodně starý rodiče, (4) ještě starší rodiče, 
(5) -, (6) - 

- 

2. (7) hodně starý rodiče, (8) rodiče prarodičŧ, (9) rodiče - 
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mé prababička a mého pradědy, (10) moc starý rodiče 

3. 
(11) -, (12) nikdy jsem je neviděl, (13) rodiče babičky 

a dědečka, (14) × 

- 

4. 
(15) nevím, (16) jsou moji předkové, (17) rodiče 
babičky a dědy, (18) rodiče prababičky a dědy 

 

5. 
(19) prababička a praděda = rodiče mých prarodičŧ; 

(20) praprababička, prapraděda 

rodiče mých prarodičŧ 

Ţáci si obecně spojují význam předpony ―pra-― s něčím, co je hodně staré, jde 

do minulosti. Hoch ze 3. třídy, jehoţ odpovědi jsou „nikdy jsem ji/ho neviděl―, svědčí 

o představě o konkrétních lidech, avšak uţ není jasné, zda se tato představa slučuje s právě 

těmi osobami, kterým toto označení náleţí. Proto jsem se ho ptala konkrétními otázkami 

na příbuzenské či pokrevenské vztahy v jeho rodině („Kdo to byl? Byl to tatínek matky 

nebo otce?“ atp.). Pouze dva ţáci ze všech dětí měli své tvrzení správně: „rodiče babičky 

a dědečka―; „prababička a praděda = rodiče mých prarodičŧ―. Ţákyně 5. třídy byla popletena 

mnoţstvím předpon „pra-―, neboť dvojí předponu u slova praprarodiče přisoudila také 

ke slovŧm babička a děda. Získala tak „praprababička, prapraděda―, coţ však nejsou 

praprarodiče, nýbrţ jde o prapraprarodiče.  

Tabulka 60 

termín KAM AŢ BY TO POKRAČOVALO? 

třída moţnosti společně zvolené vymezení 

1. 
(1) nevím, (2) ×, (3) hodně do pravěku, (4) -, (5) nevím, 
(6) nevím 

- 

2. 
(7) nevím, (8) do nekonečna – furt mám rodiče; 

(9) hodně do minulosti, (10) daleko 

do nekonečna 

3. 
(11) nevím, (12) aţ do pravnoučat, (13) do pravěku, 

(14) × 

- 

4. 
(15) šlo by to do doby ledové, (16) do velké minulosti, 
(17) do mých prvních předkŧ, (18) do velké historie 

- 

5. 
(19) do pravěku, (20) do mého prvního 
praprarpra…předka 

do pravěku 

Ţáci 1. tříd si nedokázali představit generační linii, pouze dobu s tárnutí jedné generace 

(staří rodiče, ještě starší rodiče, úplně nejstarší rodiče). Pojem prarodiče se v nich významově 

ukotvil jako spojení faktu stáří a rodičŧ. Ţáci 2. tříd zavedli pojem nekonečno, mají tedy 

představu o velkém mnoţství našich předkŧ, avšak ještě nedokáţí zpracovat fakt, ţe některý 

předek přece musel být první, ţe tato „generační řada předkŧ― někde končí. Od 3. třídy výše si 

jiţ děti uvědomovaly jisté ukončení výčtu generací – ať uţ šlo o konkretizování dobou 

nebo „prvního předka―. Je moţné, ţe předpona „pra-― evokovala v ţácích jazykovou podobu 

s dobou pravěkou: „pra―věk. Zcela jsem nepochopila vymezení hocha ze třetí třídy 

„aţ do pravnoučat―. Bylo mi vysvětleno, ţe pravnoučata jsou „hodně staří lidé, kteří byli dřív 

mladí a byli vnoučaty nějakých babiček a dědŧ―. Toto vysvětlení však také není postačující 

neboť ony „babičky a dědové― byli dříve také mladí a mohli být něčí „vnoučata―.  
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Tabulka 61 

termín STARÝ ČLOVĚK (STAŘEC, STAŘENKA)  

třída moţnosti 
společně zvolené 

vymezení 

1. 

(1) dědeček, babička, (2) ×, (3) starý muš a stará 

paní, (4) 100 let, (5) starý muţ a paní asi 50 let, 
(6) hodně starý pán a paní 

starý muţ a stará paní 

2. 

(7) starý pán a stará paní, (8) moje babička 

a dědeček, (9) stará paní nebo pán nejméně 50 let, 
(10) stará paní nejméně 45 let 

stará paní a starý muţ 

nejméně 50 let 

3. 
(11) hodně starý pán a paní, (12) dŧchodce, 

(13) dŧchodce, (14) ×  

dŧchodce 

4. 
(15) dŧchodce, (16) hodně starý pán a paní – asi 
kolem 60 let, (17) dŧchodce, (18) asi dŧchodce  

dŧchodce 

5. (19) dŧchodce, (20) dŧchodce dŧchodce 

Charakteristika pojmu by se dala rozdělit do tří variant: 1. vazba na vlastní rodinu 

(mŧj dědeček/má babička); 2. obecná charakteristika starého člověka s uvedením věku 

(nejméně 45, 50, 100 let); 3. dŧchodce – specifické označení, které jsem jakoţto termín 

do pracovního listu nezařadila. Je na místě jej charakterizovat: DŦCHODCE = osoba 

pobírající dŧchod, penzista144. „Starobní důchod je jednou z dávek důchodového pojištění. 

Odchod do starobního důchodu je podmíněn dosaţením určitého věku a získáním potřebné 

doby pojištění“145. V současnosti je věková hranice odchodu do dŧchodu 65 let (nejde-li o 

předčasný odchodu do dŧchodu a jiné zvláštnosti146). 

Tabulka 62 

termín MLADÝ ČLOVĚK 

třída moţnosti společně zvolené vymezení 

1. 
(1) -, (2) ×, (3) moje maminka, (4) já, (5) moje sestra, 
(6) - 

- 

2. (7) já, (8) moji rodiče, (9) moje starší sestra, (10) rodiče - 

3. 
(11) paní učitelka, (12) student, (13) já aţ budu starší, 
(14) × 

- 

4. 
(15) studentka, (16) moji rodiče, (17) lidi, kteří nejsou 
starý, (18) paní učitelka 

studentka 

5. (19) student, (20) studentka student, studentka 

Zvolit společné vymezení bylo pro ţáky sloţité, neboť jejich představy se většinou 

velmi lišily, coţ je samotné při diskusi ve skupině velmi znejistilo. Musela jsem proto 

s kaţdou skupinou chvíli problém prodiskutovat.  

                                                 
144

 Viz Slovník spisovné češtiny. 
145

 Viz informační a el. zdro je č. 32 (portal) 
146

 Viz informační a el. zdro je č. 38 (mpsv):Základním hmotněprávním předpisem, který upravuje nároky 

na dŧchody ze základního dŧchodového pojištění, zpŧsob stanovení výše dŧchodŧ a podmínky pro jejich 

výplatu, je zákon č. 155/1995 Sb., o dŧchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisŧ, který nabyl účinnosti 

dnem 1. ledna 1996. 
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Ptala jsem se ţákŧ 4. a 5. tříd, jak přišli na termín student. Bylo mi odpovězeno, ţe já 

jsem mladá a jsem studentka (jako studentka jsem se jim na začátku školního roku 

představila, takţe o mě mají toto smýšlení a zařadili si mě do kategorie mladých lidí).  

Tabulka 63 

termín DÍTĚ 

třída moţnosti společně zvolené vymezení 

1. 
(1) -, (2) ×, (3) malý kluk a holka, (4) syn a dcera, 

(5) holka a kluk, (6) já 

holka a kluk (později 
opraveno na syn a dcera) 

2. 
(7) já, (8) cera mámy a táty, (9) dcera nebo syn otce 
a matky, (10) holka a kluk 

cera mámy a táty 

3. 
(11) syn a dcera, (12) kluk nebo holka, (13) kluk 
nebo holka, (14) × 

syn a dcera 

4. 
(15) chlapci a děvčata, (16) holka a kluk, (17) syn 
a dcera, (18) holka nebo kluk 

chlapec a dívka 

5. 
(19) malý chlapec a dívka, (20) syn nebo dcera matky 

a otce 

malý syn nebo malá dcera 
matky a otce 

Ţáci správně zaznamenali, ţe pojem dítě v sobě obsahuje rod ţenský i muţský. Ovšem 

je diskutabilní, zda o chlapci (a o dívce) mŧţeme říci, ţe se jedná o dítě, neboť pod pojmem 

dítě mŧţeme spatřovat věkově mladší osoby neţ pod pojmy dívka a chlapec. Opět záleţí 

na domluvě, jak pojem budeme vnímat.  

Kromě označení rodového (muţ – ţena) se zde vyskytuje také označení vztahové: 

„syn a dcera―. 

Tabulka 64 

otázka Říkáte někomu „teto“ a přesto to není sestra tvých rodičŧ? Kdo to je? 

třída  

1. 
(1) nevím, (2) ×, (3) ne, (4) paní učitelce ve školce, někdy také paní učitelce ve škole, 

ale ta to nemá ráda; (5) nevím; (6) neříkám 

2. 
(7) nevím, (8) říkám, ale je to sestra maminky; (9) jo, kamarádce maminky, (10) paní 
učitelka 

3. 
(11) nevím, (12) kamarádka od maminky; (13) paní, která k nám chodí na návštěvu; 

(14) × 

4. 
(15) ano, je to kamarádka tatínka a maminky; (16) jo, kamarádka rodičŧ, (17) jo, 
kamarádka tatínka a maminky, (18) nevím, asi ne  

5. (19) ano, kamarádka rodičŧ; (20) ano, kamarádka mamky a táty 

Také já z vlastní praxe vím, ţe děti často oslovují své učitelky „teto―. Někdy se sice 

jedná o známou rodičŧ (v tom případě je to oslovení právoplatné), někdy se ale stane, ţe ţák 

učitelku vnímá jako blízkou osobu a proto ji tak mylně oslovuje (v takovém případě by bylo 

dobré mu problematiku omylu vysvětlit a nabídnout „správné― oslovení).  

Ţákyně 2. třídy (8) nepochopila otázku. Kdyţ jsem ji znovu upozornila na fakt „přesto 

to není sestra tvých rodičŧ, tedy sestra tvé matky nebo otce―, pak odpověděla: „Ne, neříkám“.  
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Ve většině případŧ (3. – 5. ročník) ţáci správně pojem vystihli – jedná se o přenesený 

výraz z rodinného vztahu bratr-sestra (a tedy také pro syna či dceru dotyčných strýc-teta) 

na osobu blízkou jednomu z rodičŧ147. 

Tabulka 65 

otázka 
Říkáte někomu „strejdo, strýčku“ a přesto to není bratr tvých rodičŧ? 

Kdo to je? 

třída  

1. (1) nevím, (2) ×, (3) ne, (4) neříkám, (5) nevím; (6) neříkám 

2. (7) nevím, (8) neříkám (9) jo, kamarádovi taťky, (10) ne 

3. (11) nevím, (12) kamarád tatínka; (13) pán, který taky chodí na návštěvu, (14) × 

4. 
(15) ano, je to kamarád tatínka a maminky; (16) taky kamarád rodičŧ, (17) taky kamarád 
tatínka a maminky, (18) taky asi ne 

5. (19) ano, kamarád rodičŧ; (20) ano, je to známý táty a mámy 

Ve školství není příliš mnoho učitelŧ. Z toho dŧvodu ţákyně, které v tabulce 64 

odpovídaly, ţe „teto― říkají paní učitelce, odpověděly na otázku záporně. Ţáci 1. a 2. ročníku 

si nedokázali představit konkrétní osobu. Ţáci 3. – 5. ročníku problematiku záměny pojmŧ 

vystihli  

Tabulka 66 

otázka 

Představ si, ţe miminku (X – jméno) umřela maminka.  

Tatínek (Y – jméno) miminko nechtěl vychovávat sám a znovu se oţenil. Paní se 
jmenuje (Z – jméno). Jak mŧţe miminko, aţ vyroste, té paní říkat? 

třída  

1. (1) máma, (2) ×, (3) maminka; (4) mámo; (5) mami, (6) macecho 

2. (7) normálně mami; (8) maminko; (9) macecho; (10) je to macecha 

3. (11) macecho; (12) jak chce, třeba mami, (13) macecho, (14) × 

4. 

(15) to je podle toho, jak se doma dohodnou – kdyţ to miminko potom bude vědět, 
tak třeba i Martino, (16) klidně mŧţe říkat mami; 
(17) kdyţ to nebude vědět, tak normálně mami, ale kdyţ to bude vědět, tak taky mami, 

to by musela ta máma umřít pozdějš, aţ kdyţ uţ by to miminko bylo velký, pak by říkalo 
té paní Martino, (18) jak ho vychovají, tak jí bude říkat  

5. 

(19) no, záleţí na tom, jestli to miminko ví nebo ne, a pak taky záleţí na tom, jestli cítí tu 
paní jako svou matku nebo cizí ţenu;  
(20) mŧţe říkat mami nebo jménem, ale mělo by vědět, ţe ta paní není jeho matka 
co nejdřív, protoţe pak by mohlo být naštvaný, ţe mu to nikdo neřekl 

Rozbor této modelové situace není jednoduchý. Odpovědi ţákŧ mohu shrnout do pěti 

variant: 1. pozitivně citově zabarvené (mami, maminko); 2. klasické, pouţívané v běţném 

ţivotě (normálně mami, třeba mami); 3. negativně citově zabarvené (macecho); 4. 

s podmiňovacím vysvětlením (dohoda – mami/Martino, pozdější úmrtí – Martino, záleţí na 

dítěti – mami/jménem); 5. podmiňovací bez odpovědi (záleţí na uvědomělosti dané situace 

dítěte a na tom, jak tento fakt dítě vezme).  

U první varianty děti ještě nerozlišují rozdíl mezi vlastní matka/nevlastní matka148. 

U druhé jsou si vědomy faktu nepokrevenství, avšak neznají jiné označení nebo jim přijde 

                                                 
147

 Jedná se snad o podobnost uţití pojmu pro kamaráda/kamarádku rodičŧ čistě náhodnou? Nebo skutečně 

souvisí s  blízkostí rodinných vztahŧ mezi sourozenci (jsou si blízké jako sestry/bratři?  Moţná by stálo za úvahu 

blíţe prozkoumat tento fakt a zjistit, jak se přenesení významu postupně vytvářelo. 
148

 Otázka „Proč je tomu tak?― by také stála za prozkoumání.  
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logické klasické označení uţívané pro vztah matka-dcera/syn. Třetí varianta zachycuje 

uţívané pojmenování pro nevlastní matku. Překvapilo mě, ţe se nevyskytuje u ţákŧ 

4. a 5. třídy. Avšak tito ţáci jiţ uvaţovali nad problémem z širšího hlediska. Kdyţ jsem se 

pak konkrétně zeptala na správné pojmenování osoby: „Jak se tedy říká této osobě?“, 

odpověděli buď „macecha― nebo „nevlastní matka― anebo uvedli obě varianty. Odpovědi 4. a 

5. varianty demonstrovaly zkušenosti dětí – ať uţ získané vlastním proţitkem 

nebo zprostředkovaně (kamarádi, literatura, rodina sourozence jejich rodičŧ atp.).  

Tabulka 67 

otázka 
Co kdyby se to stalo naopak? 

(znovu modelujeme situaci, ale miminko přijde o otce) 

třída  

1. (1) táta, (2) ×, (3) tatínek; (4) táto; (5) tati; (6) táto 

2. (7) taky normálně tati; (8) tatínku; (9) táto; (10) je to macech 

3. (11) táto, (12) taky jak chce, (13) táto, (14) × 

4. 

(15) to je taky podle toho, jak se dohodnou – kdyţ to miminko potom bude vědět, 
tak třeba i Péťo, ale klidně mŧţe říkat táto; (16) klidně tati, (17) to je jako předtím, 

(18) taky jak ho vychovají 

5. 

(19) to je taky tak, ale to se moc nestává, spíš, ţe se rodiče rozvedou, pak jim mŧţe dítě 
říkat jménem; 
(20) klidně tati, ale taky by to mělo vědět co nejdřív, aby si pak vybralo, jak mu bude 
říkat 

Protoţe je situace obdobná jako v tabulce 66, lze její rozbor také rozdělit do pěti 

variant (přičemţ 3. varianta by skýtala pojmenování „táto― a „macech―). Povšimněme si faktu 

vystiţeného v odpovědi ţákyně 5. třídy (19) – tato situace „se moc nestává―. Nespíš má 

s touto problematikou zkušenosti.  

Dále upozorňuji na skutečnost absence termínu otčím. Snaha o takové pojmenování je 

u ţákyně 2. třídy (10), která se pokusila o převedení ţenského „macecha― do muţského 

„macech―. Opravila jsem termín na „otčím―, který neznala. Ţáci 4. a 5. ročníkŧ pojem otčím 

znali (navedla jsem je na něj po vzoru návodu na termín macecha – viz výše, rozbor tabulky 

77), ostatní se s ním podle jejich slov dosud nesetkali.  

1. 4. 3 Pojmy třetí kategorie 

Tabulka 68 

termín TCHÁN 

třída moţnosti společně zvolené vymezení 

1. (1) ×, (2) ×, (3) -, (4) - (5) ×, (6) - - 

2. (7) -, (8) ×, (9) tátŧv příbuzný?, (10) - - 

3. (11) nevím, (12) táta mého táty, (13) ×, (14) × - 

4. 
(15) táta otce – matky, (16) nevím, (17) otec rodičŧ, 

(18) otec otce 

táta otce – matky 

5. (19) táta mého otce, (20) otec otce - matky otec otce - matky 

Ţák (9) měl svým zpŧsobem pravdu, skutečně se jedná o příbuzného jeho otce, ovšem 

buďto by šlo o vztah tchán – zeť anebo syn – otec. Ve druhém případě by šlo o tchána 

pro otcovu ţenu. Nejedná se tedy o přesné vymezení.  
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V odpovědi „otec rodičŧ― ţák (17) také mylně přiřadil vztah mezi otcem jednoho 

z rodičŧ a manţelem či manţelky dotyčného (tchán – zeť/snacha) vztahu mezi otcem 

a synem/dcerou. Odpověď „táta mého táty― (12) je nedostatečná – jedná se sice o otce jeho 

otce, ale ve vztahu k ţeně, která si jeho otce vzala. Celá odpověď by tak měla znít např.: „otec 

mého otce pro manţelku mého otce―.  

Vztah jsme si demonstrovali na dětech, které  představovaly určitou sociální „roli― 

manţela, manţelky a jejich rodičŧ – vytvořili jsme rodinnou fotografii na svatbě. Návrhy 

vymezení pojmu tchán zněly „mŧj děda pro mou matku―, „otec mého otce pro mou matku, 

která je zároveň otcova ţena―, „otec mé matky nebo mého otce pro manţela nebo manţelku 

mé matky nebo otce―. Vše bylo řečeno správně, ale příliš zdlouhavě. Ţáci se nemohli oprostit 

od své osoby a tedy vztahu k „já―. Musela jsem nastínit situaci, kdy právě děti, aţ vyrostou, 

budou mít muţe či ţenu a jeho rodiče pro ně pak budou tchyně či tchán. Po tomto jsme došli 

k závěru, ţe tchán je mŧj otec pro mou manţelku nebo mého manţela (po vypuštění 

zájmena „já― dostaneme obecné „tchán je otec manţelky nebo manţela―).  

Tabulka 69 

termín TCHYNĚ 

třída moţnosti společně zvolené vymezení 

1. (1) ×, (2) ×, (3) -, (4) - (5) ×, 6) - - 

2. (7) -, (8) ×, (9) babička, (10) - - 

3. (11) nevím, (12) máma mé matky, (13) ×, (14) × - 

4. 
(15) matka matky – otce, (16) babička, (17) matka 
rodičŧ, (18) matka matky 

matka matky – otce 

5. (19) máma mé matky, (20) matka otce – matky matka otce – matky 

Podobně jako ţáci vysvětlovali pojem tchán, vysvětlovali také slovo tchyně. 

Ţák (9) měl pravdu, ale opět termín nedostatečně vymezil. Jeho vymezení vycházelo 

ze vztahu k jeho samému – tchyně pro jeho matku či otce je opravdu jeho babička.  

Nechala jsem ţáky, aby vyvodili z námi zformulovaného vymezení pojmu „tchán― 

formulaci pro vymezení pojmu tchyně. Získali jsme odpověď „tchyně je má matka pro mou 

manţelku“, tedy obecně „tchyně je matka manţelky nebo manţela―.  

Tabulka 70 

termín PANTÁTA 

třída moţnosti společně zvolené vymezení 

1. 
(1) ×, (2) ×, (3) dospělý táta, (4) táta někoho jiného, 

(5) ×, (6) pán, který se jmenuje táta 

- 

2. (7) pán, (8) ×, (9) tatínek, (10) táta někoho jiného - 

3. (11) táta, (12) táta (13) ×, (14) × táta 

4. (15) táta, (16) otec, (17) otec, (18) cizí otec otec 

5. (19) otec, (20) otec otec 

Po té, co některé děti vyřkly svŧj tip, zajímalo mě, jak by vymezily pojem panímáma. 

Proto jsem tyto dva vymezila aţ po diskusi o obou pojmech.  

Slovo pantáta evokovalo v některých ţácích slova dvě: pan a táta. A protoţe vědí, 

ţe dospělému člověku se říká „pane―, spojili si tento fakt s daným pojmem – „dospělý táta― 

a „pán, který se jmenuje Táta―. Stejně tak u pojmu panímáma. Ţáka (9) jsem se zeptala: 
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„Kterého tatínka máš na mysli?“ a on odpověděl: „Mýho.“. Já na to: „Ty říkáš tatínkovi 

pantáto?“, on: „Ne, ale je to pán a je to taky můj táta.“.  

Vysvětlila jsem tedy ţákŧm, ţe dříve se takto označoval hospodář, muţ na venkově – 

byl to pan táta. Ale jak se tato slova často říkala, tak se spojila dohromady na pantáto, 

pantatínku. V současné době jsem se setkala i s variantou, kdy „pantáto― říká nastávající zeť 

svému budoucímu tchánovi a pokud je jiţ na toto označení navyklý, uţívá ho i nadále 

po svatbě. Podobným zpŧsobem se vyvíjelo také označení panímáma. 

Z diskuse nakonec vyšla tato formulace: pantáta je muţ, kterému tak říká jeho 

budoucí zeť nebo snacha, anebo jiná, pro něj cizí osoba.  

Tabulka 71 

termín PANÍMÁMA 

třída moţnosti společně zvolené vymezení 

1. 
(1) ×, (2) ×, (3) dospělá máma, (4) máma někoho jiného, 
(5) ×, 6) paní, která se jmenuje máma 

- 

2. (7) paní, (8) ×, (9) maminka, (10) máma někoho jiného - 

3. (11) máma, (12) máma, (13) ×, (14) × máma 

4. (15) máma, (16) matka, (17) matka, (18) cizí matka  matka 

5. (19) matka, (20) matka matka 

Význam slova panímáma jsme si vysvětlili, jako označení pro ţenu, které tak říká 

je jí budoucí zeť nebo snacha, anebo jiná, pro ni cizí osoba. Je patrná podobnost mezi 

tabulkami 70 a 71 právě tak, jak podobně odpovídali ţáci.  

Tabulka 72 

termín SYNOVEC 

třída moţnosti společně zvolené vymezení 

1. (1) ×, (2) ×, (3) syn, (4) bratranec, (5) ×, (6) syn - 

2. (7) muţ, (8) ×, (9) syn, (10) - - 

3. (11) -, (12) -, (13) ×, (14) × - 

4. (15) -, (16) táty syn, (17) -, (18) - - 

5. (19) -, (20) - - 

Mladší ţáci se pokoušeli na mé vybízení pojmy alespoň trochu vymezit. Ti, kteří 

vyplňovali dotazník, místo pouze proškrtli anebo nechali prázdné. Pojem synovec ţáci 

zaměňovali (zvuková či grafická podobnost) s pojmem syn. Tuto podobnost také vyjádřili 

v diskusi, kde oba pojmy zaměňovali. Pojmy jsem musela vyjasnit: „Syn je Bertík pro svého 

otce a matku, ale synovec je pro svou tetu a strýčka – pro sourozence jeho rodičů. Tedy syn je 

vztah se svým otcem a matkou, synovec je vztah se svým strýcem a tetou.“ Toto vymezení 

bylo pro ţáky pochopitelné. Ţák 5. ročníku (19) prozřel: „Takţe vlastně můj bratranec je 

pro mého tátu a mámu taky synovec.“. Zde se rýsuje generický model poznání.  

Tabulka 73 

termín NETEŘ 

třída moţnosti společně zvolené vymezení 

1. (1) ×, (2) ×, (3) holka, (4) sestřenice, (5) ×, (6) - - 

2. (7) ţena, (8) ×, (9) dcera, (10) - - 
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3. (11) -, (12) -, (13) ×, (14) × - 

4. (15) -, (16) táty dcera, (17) -, (18) - - 

5. (19) -, (20) - - 

Zde se ţáci mýlili úplně anebo odpověď neuvedli. Kdyţ jsem podotkla, ţe neteř je to 

samé, co synovec, akorát je to dívka, ţáci 4. a 5. tříd se pokoušeli o formulaci vymezení 

pojmu: „já pro tetu a strejdu―, „holka pro tetu a strejdu―, „dcera sourozence mého otce 

nebo matky―. Poslední případ není přesný – v tomto pojetí by šlo o mou sestřenici, proto by 

mělo být ještě dodáno „dcera sourozence mého otce nebo matky pro tohoto sourozence―. 

Tabulka 74 

termín ZEŤ 

třída moţnosti společně zvolené vymezení 

1. (1) ×, (2) ×, (3) -, (4) -, (5) ×, (6) - - 

2. (7) -, (8) ×, (9) -, (10) - - 

3. (11) -, (12) -, (13) ×, (14) × - 

4. 
(15) -, (16) muţ, který si vezme ţenu, (17) -, 

(18) manţel manţelky 

manţel manţelky 

5. 
(19) manţel, který si vzal ţenu, tak pro její matku a otce, 
(20) muţ pro rodiče svojí ţeny 

- 

Protoţe jsme v souvislosti s vyjasňování pojmŧ tchán a tchyně zmínili také slova zeť 

a snacha, ţáci 4. a 5. tříd daná vymezení na tyto pojmy aplikovali. Ač jsem k tomu vybízela 

ţáky 1. a 2. tříd, nedokázali pojmy vysvětlit.  

Vymezení „manţel manţelky― je sice dobrý začátek, ale chybí vztah „pro její rodiče―. 

Vymezení ţákem (19) je správné, ţákem (20) nepřesné – pojmy muţ a ţena by bylo třeba 

vyměnit za manţel a manţelka.  

Definitivní vymezení zní: „manţel pro rodiče své manţelky―. 

Tabulka 75 

termín SNACHA 

třída moţnosti společně zvolené vymezení 

1. (1) ×, (2) ×, (3) -, (4) -, (5) ×, (6) - - 

2. (7) -, (8) ×, (9) -, (10) - - 

3. (11) -, (12) -, (13) ×, (14) × - 

4. 
(15) -, (16) ţena, která si vezme muţe, (17) -, 

(18) manţelka manţela 

manţelka manţela  

5. 
(19) manţelka, co si vzala manţela – pro jeho rodiče, 
(20) ţena pro rodiče svého muţe 

- 

Opět byly uvedené odpovědi odvozené od odpovědí uvedených v tabulce 74. 

Pojem jsme společně vymezili na „manţelka pro rodiče manţela―. 

Tabulka 76 

termín OTČÍM 

třída Moţnosti společně zvolené vymezení 

1. (1) ×, (2) ×, (3) zlý otec, (4) -, (5) ×, (6) - - 

2. (7) otec, (8) ×, (9) -, (10) - - 

3. (11) nevlastní otec, (12) otec, který není mŧj, (13) ×, nevlastní otec 
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(14) × 

4. (15) -, (16) nevlastní otec, (17) nevlastní otec, (18) - nevlastní otec 

5. 
(19) muţ, kterého si vzala moje matka, ale není mŧj 
otec, (20) nevlastní otec, kterého si vzala moje matka 

muţ mé ţeny, není mŧj otec 

Předpokládala jsem, ţe si ţáci budou pamatovat z minulé hodiny vymezení pojmŧ 

otčím nebo alespoň macecha. U ţákŧ 1. a 2. tříd k upamatování nedošlo ani u jednoho 

z pojmŧ. Správně pojem vysvětlili v tabulce 76 i 77 aţ ţáci 3. – 4. tříd. 

Tabulka 77 

termín MACECHA 

třída Moţnosti 
společně zvolené 

vymezení 

1. 
(1) ×, (2) ×, (3) zlá matka, (4) není moje matka, 
(5) ×, (6) -  

- 

2. (7) matka, (8) ×, (9) -, (10) - - 

3. 
(11) nevlastní matka, (12) matka, která není moje, 

(13) ×, (14) × 

nevlastní matka 

4. 
(15) -, (16) nevlastní matka, (17) nevlastní matka, 
(18) - 

nevlastní matka 

5. 

(19) ţena, kterou si vzal mŧj otec, ale není to má 

vlastní matka, (20) nevlastní matka, kterou si vzal 
otec 

manţelka mého otce, není 

má matka 

Ţáci 3. – 5. ročníku pojem charakterizovali přijatelně. Po ţákyni (4) jsem chtěla 

vysvětlit, co svým výrokem myslela. Odvětila: „Macecha je nevlastní zlá matka a moje 

maminka je moje a je hodná.“ Označení „zlá matka― v dítěti evokovala zkušenost 

s pohádkami, kde se „macecha― říkalo nevlastní matce, která byla zlá na nevlastní dceru 

(Popelka, Sněhurka).  

Tabulka 78 

termín PRASTRÝC 

třída moţnosti společně zvolené vymezení 

1. 
(1)×, (2)×, (3)starý strejda, (4)strejda, (5)×, (6)starý 
strejda 

strejda 

2. 
(7)strejda, (8)×, (9)aţ bude mŧj strejda starý, (10)mŧj 
strýc – aţ bude starý 

starý strýc 

3. 
(11)bratr maminky a tatínka, který je dědečkem, 
(12)bratr dědečka, (13)×, (14)× 

- 

4. 
(15)starý strejda, (16)starý bratr mého otce, 
(17)maminky strýc, (18)strýc mých rodičŧ 

- 

5. (19)strýc mé prababičky, (20)strýc mých rodičŧ - 

Předpona „pra-― v ţácích opět evokovala něco starého. Nevhodně tento význam 

převedli na stáří a ne k posunu generací („starý strejda―, starý bratr mého otce―). Protoţe 

pojem prastrýc není vymezen v ţádné z publikací, které jsem procházela, mŧţeme pouze 

odvodit z příslušného pojmenování strýc a předpony „pra-―, která znamená starší pokolení, 

ţe pojem prastrýc pro mne znamená „strýc matky/otce―  
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Tabulka 79 

termín PRATETA 

třída moţnosti společně zvolené vymezení 

1. (1) ×, (2) ×, (3) stará teta, (4) teta, (5) ×, (6) stará teta teta 

2. 
(7) teta, (8) ×, (9) aţ bude moje teta taky stará, (10) moje 
teta – aţ bude stará 

stará teta 

3. (11) -, (12) -, (13) ×, (14) × - 

4. 
(15) stará teta, (16) stará sestra mého otce a matky, 

(17) maminky teta, (18)teta mých rodičŧ 

- 

5. (19) teta mé prababičky, (20) teta mých rodičŧ - 

Pojem teta také není vymezen v ţádné z mou prostudovaných literatur. Mŧţeme tedy 

po vzoru vyvození charakteristiky pojmu prastrýc vyvodit pojem prateta: „teta mé 

matky/mého otce“. Ţákŧm dělá problémy pohybovat se mezi jednotlivými generacemi 

(teta mých rodičŧ – teta mé prababičky atp.). Je vidět, ţe nemají tyto mezigenerační vztahy 

osvojené. 

1. 4. 4 Pojmy čtvrté kategorie  

Tabulka 80 

termín MANŢEL 

třída moţnosti společně zvolené vymezení 

1. 
(1) ×, (2) tatínek maminky, (3) muš co sy vzal ţenu, 

(4) pán paní, (5) ×, (6) pán nějaké paní 

pán, který si vzal paní 

2. 
(7) muţ nějaké ţeny, (8) ×, (9) manţel je muţ který si 
vzal za ţenu, (10) × 

muţ co si vzal ţenu 

3. 
(11) muţ ţeny po svadbě, (12) muţ co si vzal ţenu 

za manţelku, (13) ×, (14) - 

muţ, co si vzal ţenu 

4. 

(15) pán který si vzal paní za ţenu, (16) ×, (17) muţ 
nějaké paní – vzali se, (18) muţ nějaké ţeny 
(uţ po svadbě) 

- 

5. 
(19) mŧj otec, druh paní, (20) muţ, který si vzal za ţenu 
svou druţku 

oboje jde 

Ve vysvětlení tohoto termínu měli ţáci většinou jasno. Dokázali se také lehce 

shodnout na společném vymezení (podobně u pojmu „manţelka―). Bylo tomu vzhledem 

ke zkušenosti z minulé hodiny, kdy jsem tento termín v souvislosti s termíny tchán, tchyně, 

zeť, snacha a mírně také macecha a otčím.  

Odpověď ţáka (2) jsem přednesla přede všemi jako výrok, o kterém jsme měli určit, 

zda je pravdivý nebo nepravdivý: „Děti, je pravda, ţe manţel je tatínek maminky?“. 

Odpovědi „ano― byly slyšet převáţně od mladších ţákŧ, kteří oba termíny (tatínek 

a maminka) vztahovali ke své osobě. Silný nesouhlas byl ze strany ţákŧ 4. a 5. tříd, kde došlo 

také k obhajobě názoru: „Tatínek maminky je přece dědeček.“. Měli pravdu. Ţák ve svém 

vymezování zaměnil pojem manţel za jemu bliţší tatínek (pojem vztaţen ke své osobě).  

Pojem manţel ţáci vymezovali pomocí slov tatínek, muţ a pán. Mŧţeme se tedy 

domnívat, ţe mezi těmito slovy cítí synonymní vztah.  
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Tabulka 81 

termín MANŢELKA 

třída moţnosti společně zvolené vymezení 

1. 
(1) ×, (2) maminka tatínka, (3) ţena co sy vzala muţe, 
(4) paní pána, (5) ×, (6) paní nějakého pána 

paní, která si vzala pána 

2. 
(7) ţena muţe, (8) ×, (9) manţelka, která si vzala muţe, 
(10) × 

ţena, která si vzala muţe 

3. 
(11) ţena muţe po svadbě, (12) ţena co si vzala muţe 

za manţela, (13) ×, (14) - 

ţena co si vzala muţe  

4. 
(15) paní, která si vzala pána za muţe (16) ×, (17) ţena 
cizího pána – vzali se, (18) - 

- 

5. 
(19) má matka, druţka pána (20) ţena, která si vzala 

za manţela svého druha  

oboje jde 

Podobná vymezení jako u pojmu manţel. Podobně volili ţáci také synonymní výrazy 

pro výraz manţelka – maminka, muţ, pán. Nezbytná je zde vlastnost, ţe tato 

paní/ţena/maminka je vdaná, coţ bylo vyjádřeno slovy „ţena muţe―, „ţena, co si vzala 

muţe―, „ţena, co si vzala za manţela svého druha―.  

Ještě je potřeba vymezit pojmy druh a druţka jeţ někteří ţáci k mému údivu pouţili: 

DRUH149 = společník, přítel, kamarád; muţ ţijící se ţenou ve společné domácnosti 

bez sňatku; DRUŢKA = společnice, přítelkyně, kamarádka; ţena ţijící s muţem ve společné 

domácnosti bez sňatku.  

U ţákŧ 4. – 5. třídy si mŧţeme povšimnout vymezení obou pojmŧ v obecné rovině 

(nevztahuje se ani k ţákŧm, ani k jiným konkrétním osobám).  

Tabulka 82 

termín MANŢELÉ 

třída moţnosti společně zvolené vymezení 

1. 
(1) ×, (2) maminka a tatínek, (3) ţena a muš, (4) pán 
a paní, (5) ×, (6) pán a paní 

pán a paní 

2. (7) muţ a ţena, (8) ×, (9) manţelka a manţel, (10) × - 

3. 
(11) ţena a muţ po svatbě, (12) ţena a muţ, co se vzali, 
(13) ×, (14) ţena a muţ 

muţ a ţena po svatbě 

4. 
(15) pán a paní, který se vzali, (16) ×, (17) druh 
a druţka, (18) - 

- 

5. 
(19) druh a druţka, (20) druh a druţka, kteří se vzali 

a stali se z nich manţel a manţelka 

- 

Ţáci správně viděli pod tímto pojmem dvě osoby rozdílného pohlaví – muţe a ţenu 

(pána a paní). Ovšem častou absencí byl vztah mezi těmito osobami, který manţelství určuje 

(např. „muţ a ţena, mezi nimiţ byl uzavřen sňatek―. Občas byl tento vztah nahrazen právě 

pojmy ţena a muţ, kterými ţáci, jak sami podotkli, mysleli manţela a manţelku.  

V dnešní době uţ se moţné uzavřít sňatek mezi osobami s tejného pohlaví. Tím jsem 

však ţáky nechtěla zbytečně zatěţovat, pakli by sami na tento fakt neupozornili.  

Při diskusi však nastal jiný problém – ţákyně (15) doplnila své vymezení v dotazníku 

slovy: „před svatbou jsou muţ a ţena, po svatbě pán a paní“. Své tvrzení nedokázala blíţe 

                                                 
149

 Druh v jiném významu znamená „souhrn specifických vlastností― nebo „skupina jednotliv in něj. třídy 

shodujících se v urč. podst. znacích―. Všechna uvedená vymezení jsou vypsána ze slovníku spisovní češtiny. 
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objasnit. Ze situace, kdy někteří ţáci s výrokem souhlasili, jiní jej striktně odmítali a ostatní 

nejistě hleděli, jsem „vybruslila― následující řečí: „muţ je dospělý člověk muţského pohlaví, 

tedy jinými slovy chlap, pán, nosí kalhoty (tedy pokud to není skot); muţ je jiné označení 

pro pána – muţ je muţem před i po svatbě stejně, jako je pán pánem před i po svatbě. Ovšem 

je pravda, ţe po svatbě mají muţ a ţena většinou stejné příjmení (třeba Sovák/Sováková) 

a před toto příjmení se přidávají slova pan/paní a lidé jim tedy říkají „pane Sovák“, „paní 

Sováková“. To asi Anička150 měla na mysli, viď.“ Anička odsouhlasila, ţe to „nějak tak― 

myslela. 

Tabulka 83 

termín NOVOMANŢELÉ 

třída moţnosti společně zvolené vymezení 

1. 
(1) ×, (2) nevím, (3) kdyţ se rozvedou a zase vezmou, 
(4) nevím, (5) ×, (6) nový pán a paní 

- 

2. (7) -, (8) ×, (9) nová manţelka a manţel, (10) × - 

3. 
(11) nová ţena a muţ, (12) ţena a muţ, co se vzali ještě 
jednou, (13) ×, (14) - 

- 

4. 
(15) -, (16) ×, (17) pár, který se právě zasnoubil, 

(18) nový pár 

- 

5. 
(19) manţelé, pár čerstvě vzatý, (20) manţel a manţelka 
hned po svatbě 

jde oboje 

Předponu „novo-― si ţáci (3), (12) mylně vysvětlovali jako něco, co probíhá „znovu―, 

ne jako něco, co je „právě nové― – „kdyţ se rozvedou a zase vezmou― a „ţena a muţ, co se 

vzali ještě jednou―. Také tuto předponu nevhodně dosazovali jakoţto přídavné jméno – 

viz odpověď (6), (11) a (18). Jejich odpovědi jsme probírali v diskusi. Z té vyplynulo, 

ţe myšlenka o „manţelské dvojici krátce po svatbě― byla správná, ţáci se pouze špatně 

vyjádřili. 

Výrok ţákŧ 5. třídy „jde oboje― je pravdivý.  

Po té, co jsme si objasnili pojem novomanţelé, jsem do diskuse vnesla problém: „Je 

pravda, ţe novomanţelé jsou pár, který se právě zasnoubil?“ Protoţe většina ţákŧ nevěděla, 

co má odpovědět, doplnila jsem dotaz o další otázky: „Co znamená, ţe se dva lidé 

zasnoubili?“ Odpověď podala ţákyně s č. 20: „Ţe muţ poţádal o ruku ţenu a dal jí 

prstýnek.“ A já jsem doplnila: „A od té chvíle mají rok a den na to, aby se vzali. – Je tedy 

zasnoubení to samé co manţelství?“, následovala jednotná odpověď: „Né!―. „V čem je 

rozdíl?―, zeptala jsem se pro ověření toho, ţe ţáci problém pochopili; zde uvádím některé 

z odpovědí: „Manţelé jsou po svatbě, tamti před svatbou“ – „Nejdřív se zasnoubí a pak se 

vezmou.“ – „V zásnubách dá kluk holce prstýnek a za rok si ji vezme a pak teprv jsou 

manţelé“ – „Nejdřív se zasnoubí prstýnkem a potom se vezmou na svatbě zase jiným 

prstýnkem.“. Tím jsme došli k odpovědi na mou prvotní otázku.  

                                                 
150

 Jméno Anička není pravé jméno dívky – pro účely práce, aby nebyly zveřejněny osobní údaje dítěte, jsem 

zvolila jméno zástupné. 
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Tabulka 84 

termín MIMINKO 

třída moţnosti společně zvolené vymezení 

1. 
(1) ×, (2) malé miminko, (3) dítě v kočárku, (4) malé 
dítě, (5) ×, (6) já, kdyţ jsem byla malá 

malé dítě v kočárku 

2. 
(7) mŧj bratr a já kdyţ jsme byli malí, (8) ×, (9) malé 
děťátko, (10) × 

malé děťátko 

3. 
(11) v kočárku, (12) malé dítě, (13) ×, (14) malé dítě 
v plenkách 

malé dítě v kočárku 

s plenkama 

4. 
(15) já, kdyţ jsem ještě měla plenky, (16) ×, (17) batole, 
(18) batole 

batole v plenkách 

5. (19) batole, (20) maličké dítě v plenkách – ještě nechodí - 

Vlastnost „být malý― je velmi relativní – kaţdý si mŧţeme představit jinou věkovou 

hranici. Proto jsem chtěla tuto hranici po dětech zkonkretizovat. Odezva byla následující: 

„do jednoho roku― – „jeden rok― – „kdyţ je ještě v kočárku a nosí plenky― – „hned 

po narození― – do dvou let― – „neţ začne chodit―. Z tohoto patrné, ţe si děti pojem spojují 

s ţivotní zkušeností (chŧze, kočár, plenky atp.).  

Tabulka 85 

termín MUŢ 

třída moţnosti společně zvolené vymezení 

1. 
(1) ×, (2) pán, (3) dospělý pán, (4) velký kluk, (5) ×, 

(6) tatínek 

dospělý pán 

2. 
(7) mŧj otec, (8) ×, (9) dospělý pán, třeba mŧj otec, 

(10) × 

mŧj otec (dospělý)  

3. (11) pán, (12) manţel, (13) ×, (14) opravdový muţ - 

4. (15) silný a šikovný pán, (16) ×, (17) pán, (18) dospělý pán 

5. 
(19) já aţ budu dospělý, (20) malý kluk, který vyroste 
v muţe - dospělého 

- 

 Pro slovo muţ našli ţáci mnoho synonymních označení: pán, kluk, manţel, dospělý. 

Přirovnávali jej ke svému otci (6), (7), ale spíš jen jako „příklad―. Povšimněme si odpovědi 

ţákyně 3. třídy (14) a to i v následujících tabulkách. Podle svých slov viděla „včera film 

a tam říkali „opravdový muţ“.“ Toto je ukázka ovlivnění prostředím. Jde o vymezení pojmu 

 charakterového hlediska – nositel kladných muţských vlastností (viz tabulka 19, str. 50 

v diplomové práci). 

Tabulka 86 

termín ŢENA 

třída moţnosti společně zvolené vymezení 

1. 
(1) ×, (2) paní, (3) dospělá paní, (4) dospělá paní, (5) ×, 
(6) maminka 

dospělá paní 

2. (7) moje matka, (8) ×, (9) dospělá paní má matka (10) × moje matka 

3. (11) paní, (12) manţelka, (13) ×, (14) pŧvabná ţena - 

4. (15) paní, která pracuje, (16) ×, (17) paní, (18) dospělá  paní 

5. 
(19) má sestra, aţ bude dospělá, moje matka, (20) malá 
holka, která vyroste v ţenu - dospělou 

- 
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Podobně jako u pojmu muţ, našly děti plno synonymních pojmenování pro pojem 

ţena: paní, manţelka, dospělá, matka. Objevilo se vymezení z hlediska vlastnosti osoby (15): 

„paní, která pracuje―. Museli jsme si však vysvětlit, ţe toto označení je nepřesné, neboť 

mohou pracovat i mladé dívky. 

Označením manţel se ţák navrací k problematice synonymie pojmŧ „manţel – muţ― 

a  „manţelka – ţena―, jeţ jsme řešili v rozboru pojmu manţelka (tabulka 81). 

Tabulka 87 

termín PÁN 

třída moţnosti společně zvolené vymezení 

1. 
(1) ×, (2) muţ, (3) muţ, (4) dospělý, (5) ×, (6) cizí 
dospělý 

dospělý muţ 

2. 
(7) dospělý muţ – mŧj otec, (8) ×, (9) dospělý muţ, 

(10) × 

dospělý muţ 

3. 
(11) cizí muţ, (12) dospělý muţ, urozený, (13) ×, 

(14) pán hradu 

- 

4. 
(15) dospělý muţ, (16) ×, (17) dospělý muţ, 

(18) dospělý muţ 

- 

5. 

(19) já, aţ budu ţenatý, taky např. mŧj otec, cizí pán 

a tak, (20) mŧj otec, a jiný dospělý muţ, taky to mŧţe 
být pán nějakého hradu (král) nebo bohatý pán 

- 

V diskusi jsem se opět vrátila k termínu manţelé, kde jsme řešili rozdíl mezi 

pojmenováním muţské osoby před a po svatbě. Ţáci oba termíny (muţ i pán) aplikovali ve 

vymezení navzájem na sebe. Tím jsme si ověřili, ţe záleţí na kontextu, ve kterém ten či onen 

pojem uţijeme – ţe někdy mŧţeme pojmy zaměnit a význam zŧstane stejný (např. co to bylo 

za muţe/pána; tento muţ/pán je chytrý) a někde se víc hodí muţ (obecně: silný muţ, statečný, 

muţný, muţi a ţeny atp.), jinde pán (pan učitel, cizí pán, pán hradu, byl to bohatý pán, 

velebný pán atp.).  

U slova pán se nám však otevřely nové rozměry: (1) označení pro bohatého, váţeného 

muţe („král nebo bohatý pán―) anebo (2) majitele hmotných statkŧ („pán nějakého hradu―).  

Tabulka 88 

termín PANÍ 

třída moţnosti společně zvolené vymezení 

1. 
(1) ×, (2) paní, (3) ţena, (4) paní učitelka, (5) ×, (6) paní 
učitelka 

paní 

2. 
(7) paní učitelka, (8) ×, (9) dospělá ţena – říká se jí tak – 
paní Nováková, (10) × 

- 

3. 
(11) paní učitelka a jiná paní, (12) dospělá ţena, moje 
matka, (13) ×, (14) ţena pána hradu 

- 

4. 
(15) dospělá ţena, paní učitelka (16) ×, (17) dospělá 
ţena, (18) dospělá ţena 

- 

5. 

(19) dospělá ţena, třeba moje matka pro cizí děti a lidi, 
(20) buďto je to ţena vznešeného bohatého muţe 
(královna) nebo normálně ţena, které tak říkáme – paní 
Macháčková, taky moje mamka pro cizí lidi 

- 



PŘÍLOHY 

- P28 - 
 

Ţáci mají pojem spojený s oslovováním autorit (učitelka, dospělá ţena). Je to dáno 

velkou, bezmála kaţdodenní, zkušeností. Opět se objevilo označení pro bohatou, váţenou 

osobu („ţena pána hradu―). Připomínám, ţe se jedná o formulaci z filmu, který ţákyni 

ovlivnil. 

Tabulka 89 

termín SLEČNA 

třída moţnosti společně zvolené vymezení 

1. (1) ×, (2) -, (3) holka, (4) -, (5) ×, (6) - - 

2. (7) -, (8) ×, (9) dívka, (10) × - 

3. (11) holka, (12) mladá holka, (13) ×, (14) - - 

4. (15) já, (16) ×, (17) dívka, (18) mladá ţena - 

5. 

(19) mladá dívka, která ještě není vdaná, (20) mladá 
dívka, třeba já nebo moje mamka, kdyţ ještě neměla 
muţe a děti 

mladá dívka 

Ţáci jasně připisují pojmu slečna status mladé dívky. Pravda je, ţe jde o dívku či ţenu, 

která není vdaná. Odpověď ţákyně (20) „moje mamka, kdyţ ještě neměla muţe a děti― je také 

správná, ovšem je nutné si uvědomit, ţe v dnešní době nebývá výjimkou, kdy ţena děti má, 

ale pořád je slečna, neboť není provdaná. Tento fakt jsem v podobné formulaci přednesla 

dětem a doplnila o fakt druhý: „Také existují ţeny, které uţ jsou staré, jako třeba vaše 

babičky, ale pořád jsou slečny, protoţe nikdy nebyly provdané.“  

Tato věta byla podnětem k diskusi, kdy se ţákyně 4. třídy (18) zeptala: „A co kdyţ ta 

paní měla muţe a on jí zemřel? To je pak zase slečna?“, ţák (12) opáčil: „Ne, to je vdova.“. 

Načeţ se ţákyně z 1. ročníku zeptala „Co je to vdova?“ a ţák (12) začal vysvětlovat: „To je, 

kdyţ babičce umře děda a ona je pak vdova.“. Ţákyně 5. ročníku odvětila: „Ne děda, 

ale manţel. Děda je to tvůj, ale babičce musí umřít manţel, aby byla vdova.“. Ţák (12) se 

hájil, ţe to takto myslel, jen se nedokázal přesně vyjádřit. Do diskuse jsem se vmísila já: 

„Ano, kdyţ tvé babičce zemře manţel, tvůj děda, tak babička ovdoví, tedy je z ní vdova. Můţe 

také ovdovět mladá ţena, třeba novomanţelka – to je čerstvě provdaná ţena?“, některé děti 

přemýšlely déle, ţákyně 5. třídy (20) odpověď věděla hned, tak jsme ji zadrţela, aby dala 

prostor ostatním. Pak na mŧj pokyn odpověděla: „Můţe. To pak bude mladá vdova. To se 

stalo mojí tetě, ale teď uţ má zase nového muţe.“. Tímto ţákyně (20) osvětlila problematiku 

pojmu vdova a také vyjasnila, odkud pramení její znalost situace. Na mou otázku „Kdo je 

vdovec?“ jiţ ţáci bez problémŧ odpověděli: „muţ, kterému zemřela ţena – manţelka“.  

Nakonec jsme si ještě zopakovali kritérium pro to „být slečna― – být svobodná, ještě 

neprovdaná ţena. 

Nikdo nepoukázal na moţnost, kdy se manţelé rozvedou – stane pak zase z rozvedené 

paní slečna? Na tuto otázku jsem nikde v pouţité literatuře nenašla odpověď. Mohu pouze 

vycházet z vymezení „slečna = dospívající svobodná dívka, neprovdaná ţena―151. 

                                                 
151

 Viz Liter. a in form. zdroje č. 17. Slovník spisovné češtiny 
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1. 5 FOTODOKUMENTACE 

1. 5. 1 Rodina 

1. třída 

 

Kresba jedné z ţákyň 1. třídy. Mŧţeme vidět dvě části: 1. levá polovina: „základní 

rodina―, kde je nakreslena ţákyně s bratrem, jejich otec a matka. 2. pravá polovina: jaké 

příbuzné ţákyně povaţuje za členy rodiny. Je patrná opravená „chyba―, kdy ţákyně tetu 

a babičku chtěla nakreslit do „základní rodiny―, ale poté si to rozmyslela a pouze je napsala 

do skupiny rodinných členŧ. 

4. třída 

 

Z výše zaznamenaného mŧţeme vyčíst, co pro dívku znamená rodina. Na mŧj dotaz 

„Myslela jsi nějakou konkrétní rodinu?― odpověděla „No mojí.―. Ptala jsem se dále: „Myslíš, 

ţe i v ostatních rodinách je cítit to, co jsi napsal?―. Její odpověď zněla: „Nevím, ale bylo by 

dobrý, kdyby jo.― 

Je zde patrná snaha o grafické zobrazení rodokmenu. Ten je asi nejblíţe schématu 

vývodu z předkŧ152, jen jaksi „obrácený vzhŧru nohama―. Jde o přehled přímých předkŧ, 

rodičovských dvojic střena. Z grafu mŧţeme také vyčíst orientaci ve vztazích mezi 

rodinnými příslušníky i v rámci jednotlivých generací, coţ je náplní druhé části praktického 

výzkumu (vztahy/relace a jejich grafická podoba).  

                                                 
152

 Viz Další oblasti vztahující se k prostředí rodokmen , 1. 2. 3 Vývod z předkŧ  
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5. třída 

 

Ţák 5. třídy vypsal příslušníky své vlastní rodiny – termín aplikoval na svou rodinu. 

Je si vědom generačních a rodových vazeb. Vycházíme- li ze schématu vývodu předkŧ, 

povaţuje se ţák za střena a pokračuje dále do minulosti. Ovšem nemá přesnou představu 

o významu vztahu „já – prabratranec―. Z termínŧ „ prabába, praděd― chlapec převzal 

předponu „pra― a aplikoval její význam na jednotlivé termíny svých rodinných příslušníkŧ  

―prabratranec, prasestřenice, prateta, prastrýc―.  

1. 5. 2 Ostatní 

Schéma „prabába“ a „praděd“ 

 

Na první pohled se mŧţe zdát schéma nepřehledné, avšak vytvářelo se postupně. 

Nejprve byli zakresleni členové rodiny. Příslušný vztah od střenu (JÁ) k ostatním členŧm 

rodiny byl vyznačen barevnými šipkami: červená (M, O), zelená (B, D), fialová (PB, PD). 

Poté jsme si určili vztah mezi osobami navzájem (mŧj pradědeček je dědečkŧv otec; má 

prababička je babička tatínka; mŧj dědeček je syn mého pradědečka; mŧj tatínek je vnuk 

mého pradědečka atp.). Nakonec jsme si definovali osoby nesoucí pojmy „rodiče, prarodiče, 

praprarodiče―. 

Při pozdějším rozboru schématu jsem došla k přesvědčení, ţe šipky měly bát obráceně. 

„Já― není otec muţe nad „Já―, nýbrţ muţ je otcem „Já―. To samé se vztahem matky, děda atd.  
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2. RELAČNÍ A LOGICKÉ ÚLOHY 

2. 1 PRACOVNÍ LISTY 

1. Relační úlohy 

Cecílie je manţelka mého otce. Cecílie je má………………… 
Boţena je matka mé matky. Boţena je má………  

Roman je syn mého dědy a není manţel mé matky. Roman je mŧj…………… 

Kdo to je? Vnučka mého dědy, sestra mého bratra.  
Kdo to je? Otec otce mé sestry.  

Kdo to je? Dcera mého dědy, ale není to manţelka mého otce.  

Pro mou matku je otcŧv tatínek ………..… nebo …………..  

Matka babiččiny vnučky mŧţe být má ……………. nebo ………….  
Otec mé sestřenice mŧţe být babiččin…………….. nebo …………, ale nemŧţe v ţádném 
případě být její ……………………… 

Vymysli pro svého kamaráda podobnou hádanku: 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

2. Logické úlohy 

Kdy se matka mé matky stala babičkou?  

Je pravda, ţe má matka je zároveň matkou mého bratra? Odpověď zdŧvodni.  

Je pravda, ţe matka mé matky je zároveň matkou mé tety? Svou odpověď zdŧvodni.  

Uveď případ, kdy by toto tvrzení mělo opačnou hodnotu, neţ jsi uvedl/a ty: 

Je moţné, abych měla stejně starou tetu, jako jsem já?  

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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2. 2  FOTODOKUMENTACE 

Seznámení s rodinou Ámosovou 

Takto vypadá schéma 

vývodu z předkŧ Dany 

a Dušana Ámosových. Osoby 

muţského pohlaví jsou odlišeny 

od osob ţenského pohlaví 

tvarem cedulky se jménem. 

Jednotlivé dvojice (manţelé 

a Dana s Dušanem) jsou 

odlišeny barevně.  

 

 

Schéma rodokmenu s  Romanem a jeho ženou 

 
Zde vidíme vývod z předkŧ Dany a Dana. 

Schéma je doplněno o osoby Roman, coţ je 
bratr Cyrila a o Romanovu ţenu, coţ je 
sestra Cecílie. Osoby vytvořil ţák 1. 

ročníku, jeţ k nim doplnil příběh (jak se 
poznali, proč se vzali, jak spolu ţijí) a 

přesnou charakteristiku (jaký je Roman, co 
mu vadí na jeho ţeně, co té vadí na 
Romanovi, proč Roman kouří, co poslouchá 

za muziku). Z velmi podrobných informací 
soudím, ţe ţák demonstruje situaci v jeho 

rodině a tato fakta dál rozvádí velmi bujnou 
fantazií. 

Cyril a Roman jsou pro Annu a 

Adama synové. Pro Bedřicha a Boţenu 

zeťové. Cecílie a její sestra jsou pro 

Bedřicha a Boţenu dcery, pro Adama a 

Annu snachy. Pro Romana je Cecílie 

švagrovou, Roman pro Cecílii švagr. 

Romanova sestra je švagrová Cyrila a Cyril 

je švagr pro Romanovu sestru. 
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3.  ÚLOHY O VĚKU 

3. 1 PPRACOVNÍ LIST 

Úlohy o věku 

Sestře je sedm let. Mně je deset let. Kdy mě sestra doţene a budeme stejně staré? 

Přátelé Alois a Vilém se narodili i zemřeli ve stejném roce. Přesto ţil Alois skoro o dva roky déle neţ 
Vilém. Je to moţné? 

Petr se narodil 8. 5. 2001. David 3. 5. 2002. Je moţné, aby jim oběma bylo stejně let? Jak dlouho 
budou stejně staří? 

Pepíček a Kubíček jsou dvojčata. Kaţdý z nich má jednoho bratra. Kolik je sourozencŧ dohromady? 

Dcery Evička a Maruška Modřanovy mají kaţdá jednoho bratra. Kolik dětí mají Modřanovi?  

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

4.  ZÁSOBNÍK ÚLOH 

4. 1  ÚLOHY O VĚKU 

 4. 1. 1 Veselá matematika  

a. Kdyţ mému otci bylo 31 let, bylo mně 8 let. Dnes je otec dvakrát starší neţ já. Kolik 

je mně let? 

b. Jak stará jste, babičko? „Kaţdá z cifer mého věku udává věk mých dvou vnukŧ!― 

Já ale nevím, jak jsou staří: „jestli sečteš věky obou vnukŧ a mŧj, dostaneš číslo 83,― 

odpoví babička. Jak je stará?  

c. Rozdíl věku mezi Mášou a Dášou je čtyři roky. Máše je právě tolik let, kolik bude 

Dáše, aţ bude Máše třikrát tolik, jako bylo Dáše, kdyţ bylo Máše dvakrát tolik, kolik 

bylo Dáše, kdyţ Máše bylo pŧlkrát tolik, kolik je Dáše nyní. Kolik je Dáše a kolik 

Máše? 
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d. Otec měl pět synŧ v tomto stáří: 12, 11, 8, 7 a 4 roky. Sám byl stár právě tolik let, 

kolik činilo stáří všech synŧ dohromady. Kdy bude stáří otcovo jen polovinou součtu 

let všech synŧ? 

e. V rodině je 9 synŧ. Narodili se v pravidelných intervalech a součet jejich druhých 

mocnin věku je roven druhé mocnině věku otce. Jak jsou synové staří?  

f. Kdyby mně bylo osmkrát víc a ještě 12 let, bylo by mi 100 let. Kolik je mně let?  

g. Aby mně bylo 100 let, musel bych ţít ještě pětkrát tak dlouho, jak jsem dosud ţil 

a ještě 10 let. Kolik je mně let? 

h. Otec se synem mají dohromady 80 let. Před 8 lety byl otec třikrát starší neţ syn. 

Kolik let je kaţdému z nich? 

i. Manţelovi je 48 let. Jak stará je manţelka, je- li nyní manţel dvakrát starší, neţ byla 

jeho ţena, kdyţ byl on tak stár, jako je ona dnes?  

j. Otec, matka a dcera mají dohromady 100 let. Otec je čtyřikrát starší neţ dcera a matce 

je o 10 let více, neţ je polovina součtu let otcových a dcery. Kolik let je kaţdému?  

k. Dědovi, otci a vnukovi bylo dohromady 136 let. Otci bylo o tetinu dědova věku méně. 

Vnuk dovršil jen třetinu otcova věku. Jak starý byl kaţdý z nich? 

l. Za deset let budu šestkrát starší, neţ jsem byl před deseti lety. Kolik je mně let?  

m. Otci jsou 43 roky, mně je 17. Před kolika lety byl otec třikrát starší neţ já?  

n. Matce s dcerou je dohromady 60 let. Matka je třikrát starší neţ dcera. Za kolik let bude 

matka jen dvakrát tak stará jako dcera?  

o. Vloni byl Karel čtyřikrát starší neţ David, letos je jiţ jen třikrát starší. Nebudou někdy 

stejně staří? 

p. Dědeček má čtyři vnuky. Při letošních oslavách svých narozenin zjistil, ţe je sedmkrát 

starší neţ nejmladší vnuk, šestkrát tak starý jako třetí nejstarší vnuk, čtyřikrát tak starý 

jako druhý nejstarší vnuk a třikrát tak starý jako nejstarší vnuk. Tato situace se mŧţe 

vyskytnout jen jednou za ţivot. Kolikáté narozeniny slavil dědeček?  

q. Na zahrádce se sešli dva přátelé. Jeden z nich se nedávno znova oţenil a vzal si mladší 

manţelku. Druhý přítel se ho ptá, kolik jim je vlastně let? Novomanţel odpovídá 

stručně: „kdyţ spočítáš počet sazenic na záhonku, dostaneš mŧj věk. Kdyţ sečteš 

počet řádkŧ a počet sazenic na jednom řádku, dostaneš věk mé manţelky. 

Kdyţ přehodíš číslice v mém věku, dostaneš věk manţelky.― Kdyţ přítel věděl, 

ţe novomanţel není starší 94 let, určil oba věky, aniţ se podíval na záhonek. Kolik 

bylo kaţdému z manţelŧ let? 

r. Děda má syna, vnuka a pravnuka. Součet let dědy a pravnuka se rovná součtu let syna 

a vnuka. Přehodíme- li číslice ve věku dědy, dostaneme věk syna. Přehodíme-li číslice 

ve věku vnuka, dostaneme věk pravnuka. Věky všech čtyř jsou prvočísla. Jak jsou 

staří? 
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s. Starověký matematik Diofantos měl prý na svém náhrobku vytesaný ţivotopis 

vyjádřený rovnicí. Šestinu svého věku byl chlapcem, za další dvanáctinu mu narostly 

vousy, za další sedminu se oţenil. Syn, který se mu narodil o pět let později, zemřel, 

kdyţ dosáhl právě polovinu celého otcova věku. Jak stár byl Diofantos, zemřel- li čtyři 

léta po svém synovi? 

t. Kolik je mně let? Od trojnásobku mého věku za tři roky odečti trojnásobek mého věku 

před třemi lety a vyjde ti mŧj věk. Kolik je mně?  

u. Datum narození určíme ze spletitého výpočtu: Násob číslo dne narození 20, přidej 3, 

násob 5, přidej číslo měsíce narození, násob 20, přidej 3, násob 5, přidej číslo vzniklé 

ze dvou posledních čísel letopočtu narození a řekni mi výsledek. Jak z výsledku určíš 

datum narození? 

v. Násob číslo měsíce narození číslem 100, přičti den narození, násob 2, přičti 5, násob 

10, přičti 23, násob 5 a přičti současný věk. Jestliţe od tohoto čísla odečteš počet dní 

v roce (365), dostaneš číslo, ze kterého určíš datum narození.  

w. Odpověď na otázku věku zněla: „Kdyţ mi bylo x let, psal se rok x2. Kdyţ se k mému 

tehdejšímu věku připočetl měsíc, v němţ jsem se narodil, součet dal čtverec dne mého 

narození.― Kdy se tento muţ narodil?  

4. 1. 2 Hlavolam ti hlavu nepoláme  

a. Anička je o 7 let starší neţ Bětka a Bětka je o 5 let mladší neţ Klára. Eliška je o 2 roky 

starší neţ Dana a Klára je o rok starší neţ Eliška. Bětce a Elišce je dohromady 20 let. 

Jak staré jsou jednotlivé děti?  

4. 1. 3 IQ trénink pro děti 

a. Rosťa a Petr jsou dva bratři. Rosťa je dvakrát tak starý jako Petr a pětkrát mladší 

neţ jejich otec. Všichni tři dohromady mají 52 rokŧ. Kolik je Rosťovi, Petrovi a jejich 

otci? 

4. 1. 4 Prométheus 

a. Dědečkovi je 58 let. Tatínkovi je 31 let. O kolik let je dědeček starší neţ tatínek? Tvoř 

podobné úlohy. 

b. Paní Tancošové je 27 let. Její dcera Eva je o 19 let mladší. Kolik let je Evě? Tvoř 

podobné úlohy. 

c. Tatínek je třikrát starší neţ Petr a Petr je šestkrát starší neţ Jakub. Jakubovi jsou tři. 

Kolik let je tatínkovi? 

d. Renátě je 5 let. Petra je 3krát starší. Babička je 6krát starší neţ Petra. Kolikrát je 

babička starší neţ Renáta? Kolik let je babičce?  
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4. 1. 5 Alter 

a. Alenka je o 2 roky mladší neţ Jitka. Jitce je 9 let. Petr je o 3 roky starší neţ Jitka. 

Kolik let je Alence a kolik let je Petrovi? 

b. Dědečkovi je 65 let. Babička je o 11 let mladší. Kolik let je babičce?  

c. Babičce je 60 rokŧ a je 10krát starší neţ Jana. Dědovi bude za 2 roky 70 let a potom 

bude 10krát starší neţ David. Kolik rokŧ je Janě a kolik Davidovi?  

4. 1. 6 SPN 

a. Mŧj tatínek je čtyřikrát starší neţ já. Je o 27 let starší neţ já. Mám o 7 let mladšího 

bratra. Maminka je o 6 let mladší neţ tatínek. Kolik je mi let? Kolik let je mamince? 

O kolik let je maminka starší neţ mŧj bratr?  

b. Mamince je 34 let. Tatínek je o 7 let starší. Kolik let je tatínkovi? Dědečkovi je 77 let. 

O kolik je maminka mladší neţ dědeček?  

c. Adélka slavila narozeniny společně s dědečkem. Dědečkovi je 64 let. Adélka je 

osmkrát mladší. Kolikáté narozeniny slavila? Na dortu měla svíčky a jahody. Jahod 

bylo dvakrát víc neţ svíček. Kolik jahod bylo na dortu? 

4. 1. 7 Studio 1+1 

a. Tatínek má 36 rokŧ. Ivo je čtyřikrát mladší neţ tatínek. Kolik rokŧ má Ivo?  

b. Loni byl tatínek pětkrát starší neţ Ivova sestra Eva. Kolik rokŧ má Eva nyní?  

4. 2 ÚLOHY RELAČNÍ: 

4. 2. 1 Veselá matematika  

a. V rodině má kaţdý bratr stejný počet sester i bratrŧ. Kaţdá sestra má dvojnásobek 

bratrŧ neţ sester. Kolik je v rodině bratrŧ a sester?  

b. Na oslavě otcových padesátin se sešlo několik členŧ rodiny. Otec, matka, syn, dcera, 

bratr, sestra, bratranec, sestřenice, synovec, neteř, strýc a teta. Jaký byl nejmenší počet 

přítomných, kdyţ víme, ţe se v této rodině neuzavřel ţádný příbuzenský sňatek?  

4. 2. 2 Hlavolam ti hlavu nepoláme  

a. Je moţné, aby se narodila dvě děvčata ve stejný rok, měsíc a den, a přesto to nebyla 

dvojčata? 
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4. 2. 3 Prométheus 

a. Michal má tři sestry. Kaţdá jeho sestra má dva bratry. Kolik sourozencŧ je v rodině? 

4. 2. 4 SPN 

a. „Eliška má dva bratry a dvě sestra,― řekla její sestra Lenka. Z kolika dětí je Eliška? 

4. 3  ÚLOHY LOGICKÉ, RELAČNÍ A O VĚKU: 

4. 3. 2 Hlavolam ti hlavu nepoláme  

a. „Mému pradědečkovi je 100 rokŧ,― vytahoval se Pepík před Petrem. Petr prohlásil: 

„To je toho, mŧj dědeček je jen o 5 let starší neţ mŧj tatínek!― Mohl mluvit pravdu?  

4. 3. 3 SPN 

a. Filip má narozeniny v druhé polovině dubna. Při dělení dne narození číslem 4 bude 

zbytek 3. Při dělení číslem 9 zbude zbytek 5. Kolikátého dubna má Filip narozeniny?  

b. Vyber správnou nabídku a doplň počet dnŧ.  

 V letošním roce uţ Filip narozeniny měl. Bylo to před …………………….  

 V letošním roce Filip narozeniny ještě neměl. Bude je mít za …………………….  

c. Škrtni, co se nehodí.  

 Karel se narodil ve stejném roce jako Filip. Narozeniny má právě dnes. Karel je 

mladší – starší neţ Filip. 

 Oskar se narodil o rok dříve neţ Karel a Filip. Narozeniny má o den později 

neţ Filip. Oskar je mladší – starší neţ Filip. 

d. Vyber správnou moţnost.  

O kolik dnŧ jsou Oskar s Filipem „od sebe―?  a) 363 dnŧ;  b) 364 dnŧ; 

 c) 365 dnŧ; d) 366dnŧ 

Mŧţe být i více řešení? Proč? ……………………………………………………  

e. Jsou tři sourozenci: Jakub, Tomáš a Marek. Který z nich je nejstarší 
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DALŠÍ OBLASTI VZTAHUJÍCÍ SE 

K PROSTŘEDÍ RODOKMEN 

1.  RODOPISNÉ SCHÉMA 

Struktury rodin, celých rodŧ, schémata rodokmenŧ, základní formy klasického 

znázornění rodopisných schémat. Tím vším a dalšími se zabývá věda zvaná genealogie. Tento 

pojem a další základní pojmy uţívané v genealogii jsme si vymezili ve druhé části 

experimentu, v kapitole 2. 2. 1 Základní genealogické pojmy. 

 Samotná práce v tomto prostředí pomocné historické vědy mŧţeme být pro ţáky 

velmi zajímavé a poučné. Dává ţákŧm prostor k vyhledávání a sepisování členŧ vlastní 

rodiny, ke grafickému znázornění a tím zpřehlednění vztahŧ a vývoje vlastního rodu. Zároveň 

nabízí moţnost představení své rodiny druhým a hledání společných či rozdílných znakŧ. Ţáci 

se budou lépe orientovat v příbuzenských vztazích, rozeznají přímá a nepřímá pokrevenství. 

Mimo jiné pochopí význam vztahŧ „po meči― a „po přeslici―, seznámí se s oficiálním 

označením a symbolikou uţívanou v genealogii a snadněji se tak budou orientovat 

v rodokmenech našich vŧdcŧ, králŧ a slavných rodŧ, jakým byl např. rod Přemyslovcŧ.  

Pojďme si nyní ukázat jednotlivé formy grafického znázornění rodopisných schémat.  

1. 1 FORMY GRAFICKÉHO ZNÁZORNĚNÍ 

U rodopisných schémat rozlišujeme tři základní formy grafického znázornění153 

rozrod, rodokmen (a to rodokmen přímé linie a rodokmen rodové větve) a vývod z předkŧ. 

V obecných schématech se muţ značí opět , ţena, přímí předkové     . 

1. 1. 1 Rozrod  

Jedná se o sestupnou sestavu (= descendentní). Vychází z minulosti a postupuje 

k dnešku. Zaznamenává veškeré potomstvo pocházející z jednoho společného páru, 

tzv. zakladatelé, prarodiči rozrodu. Do schématu se zapisují všechny ţeny a všichni muţi, 

kteří jsou v přímé linii pokrevního příbuzenství po meči i po přeslici. Patří sem 

i nemanţelské děti jak synŧ, tak dcer, a jejich potomci. Nepatří sem adoptivní děti a jejich 

potomstvo. Rozrod většinou slouţí k historickému rodopisu, genetickému a demografickému 

výzkumu. 

Následující obrázek 14 zachycuje schéma rozrodu. Svorka naznačuje krevní spojitost. 

Osoby se zapisují celým jménem. Řadí se podle generací a věku.  

                                                 
153

 Roztřídění podle R. Melichara, str. 25 – 28 a 43 – 51 
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Obrázek 14 

 

Ukázka schématu rozrodu aplikovaného na rodinu Dany a Dušana Ámosových 

z matčiny strany vytvořenou pro účely diplomové práce, mŧţeme vidět na obrázku 15: 

Obrázek 15 

 

Děti Cecílie a Petry Bočkajových získaly příjmení po otci. V rozrodu se uvádí rodná 

příjmení, proto jsou zde Cecílie a Petra uvedeny s příjmením, které získaly po otci.  

1. 1. 2 Rodokmen 

Rodokmen je základ rodové kroniky. Nejde o pouhé zapsání jmen a nastínění vazeb 

mezi rodinnými příslušníky, ale jde také o další informace (jako jsou datum narození a úmrtí, 

povolání), které jsou dŧleţité pro další, např. genetické informace: dědičnost, dlouhověkost, 

kojenecká a dětská úmrtnost atp.  

Vnitřní znak rodokmenu je vzájemné pouto pokrevenství po meči. Vnějším znakem 

je obvykle společné příjmení u členŧ rodu. To se uvádí pouze u zakladatele rodu, ostatní 

členové se zaznamenávají pouze křestním jménem. Pokud došlo ke změně příjmení, uvádí se 

pouze u osoby, u které k této změně došlo. Dále pak opět pouze křestní jména. Rozlišujeme 

dva typy rodového schématu: 
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1. 1. 2. 1 Rodokmen přímé linie 

Vychází od zakladatele rodové větve . Jde o nejjednodušší, ale i nejméně vhodný 

zpŧsob prezentace získaných výsledkŧ. Zaznamenávána je sestupná posloupná řada rodin 

jednotlivých pokolení rodu, z nichţ pochází přímý předek „po meči“ (otec, děd, praděd) 

dané osoby či rodiny, pro kterou se grafické znázornění pořizuje . Přímá linie pokrevenství 

po meči je vyznačena zesílenou spojující čárou a odlišena barevně. 

My si uvedeme téţ rodinu modulovou, rodinu Ámosových – rodokmen přímé linie 

Dušana Ámose – viz Schéma rodokmenu přímé linie, obrázek 16: Jan Ámos, praděd Dušana 

Ámose, měl pět dětí. Jako třetí se narodil Dušanŧv dědeček, Adam. Ten měl syna Cyrila, coţ 

je Dušanŧv otec, a dceru Evu, Dušanovu tetu. Dušan se narodil Cyrilovi jako druhý v pořadí. 

Obrázek 16 

 

U správně vedeného rodokmenu přímé linie by mělo být příjmení „Ámos― uvedeno 

pouze u Jana Ámose. Také by měly být ke kaţdému jedinci doplněny informace o tom, kdy se 

narodili, kdy zemřeli a příp. jaké mají povolání.  

1. 1. 2. 2 Rodokmen rodové větve  

Toto schéma má širší rozsah, neţ předchozí – vychází od zakladatele rodu. Sestava je 

sestupná, po meči. Zaznamenává se jedna či více rodových větví, do kterých se rod postupně 

„rozrodil―, to znamená, ţe by zde měli být obsaţeni všichni potomci zakladatele rodu. 

Naopak do rodokmene nepatří nemanţelské a adoptivní děti a děti vdaných dcer. 

Nyní se pokusím sestavit schéma rodokmenu rodiny (viz obrázek 17) Dany a Dušana 

Ámosových podle vzoru schématu rodokmenu uvedeného ve sborníku R. Melichara, str. 44.  

Do schématu se udává jméno a rodné příjmení. Jmény jsem zaznamenala pouze členy 

rodiny, kteří jsou v primárním či sekundárním vztahu s Dušanem a Danou. Pro ostatní jsem 

zvolila symboliku – znakovost. Miroslava Uhelného jsem uvedla cíleně jménem, protoţe je 

dŧleţitým článkem rodokmenu. Přináší do rodu Ámosových změnu – příjmení svého rodu. 

Menšími písmeny a znaky jsou uvedeni přiţenění muţi či přivdané ţeny. Ste la Ámosová je 

svobodná, proto u sebe nemá ţádné jméno ani znak. Mŧţeme si povšimnout, ţe Dana a Dušan 
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Ámosovi jsou jiţ tetou a strýcem – od sestry z otcovy strany. Opět by měly být uvedeny 

informace o narození a úmrtí osob a jejich zaměstnání.  

Obrázek 17 

 

Vytvářením schématu rodokmen se mŧţeme dozvědět historické a genetické 

informace o svých předcích. 

Tento typ schématu je sice pro ţáky motivující a obohacující, ale z vlastní zkušenosti 

vím, ţe je obtíţné získat informace o členech rodiny čtvrté a vyšší generace, kteří jiţ neţijí. 

Co se týče přehlednosti, postupného zaznamenávání informací a jejich dostupnosti, přijde mi 

vhodnější následující schéma.  

1. 1. 2 Vývod z předkŧ 

Grafická úprava rozrodŧ a rodokmenŧ je zcela závislá na osobitém sloţení 

a početnosti generací a rodin. Zato sestava vývodu je pevně vymezena stálým, neměnícím se 

počtem. Mŧţeme dokonce říci, ţe roste geometrickou řadou – v kaţdé generaci se zvýší počet 

osob, a to dvojnásobně, jak mŧţeme vidět na obrázku 18. 

Obrázek 18 

 
 

Schéma vývodu z předkŧ aplikovaný na rodinu Dušana Ámose, na rodinu vytvořenou 

pro účely diplomové práce je uvedeno na obrázku 19. 
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Obrázek 19 

 

Na počátku je jedna osoba (probant, střen). Ta má jednoho biologického otce a jednu 

biologickou matku (to jsou jiţ dvě osoby). Kaţdý z těchto rodičŧ má také otce a matku 

(to máme další dvě a dvě osoby). Kaţdý z této čtveřice má také otce a matku (to je 

dohromady osm osob). V kaţdé generaci se tak zvyšuje počet osob o dvojnásobek předešlé 

generace, jak mŧţeme vidět v tabulce 90 a grafu 10. 

Tabulka 90 Graf 10 

Tabulka je koncipována vzhledem k obrázku 19, tedy první generace je vespod, další 

směrem vzhŧru. Graf nám ukazuje, ţe křivka narŧstá vţdy o dvojnásobek. Hodnota počtu 

osob se lineárně zvyšuje.  

Mohlo by se tímto zpŧsobem počítat do nekonečna (jiţ 40. generace by převyšovala 

počet všech obyvatel Země) a my bychom nikdy nezjistili „prapŧvodní předky―. Vysvětlení 

této skutečnosti podává ve své knize R. Melichar: „v kaţdém vývodu se objevuje mnoho 

předků několikrát a tyto počty pak rostou kaţdou generací ve dvojnásobek. Tím se počet 

fyzických osob, které se podílely na zplození střena radikálně sniţuje a nastává úbytek 

předků.“ 

Rodopisné schéma prostředí Rodokmen je v učebnicích FRAUSe prezentováno 

pod názvem „rodokmen―. Ovšem svou strukturou a charakterem odpovídá spíše formě 

grafického znázornění schématu „vývod z předkŧ―. 

generace počet osob 

30. 536.870.912 

20. 524.288 

10. 512 

8.  128 

7. 64 

6. 32 

5. 16 

4. 8 

3. 4 

2. 2 

1. 1 
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1. 2 ÚLOHY PRO ŢÁKY 

Obzvláště zajímavé by mohly být diskuse o schématu „moderních―, současných rodin, 

kdy je otec několikanásobně ţenat, manţelské páry adoptují děti, rodiče ţijí odděleně v jiných 

rodinách atp. Protoţe praktickým konáním se nejvíce naučíme, bylo by příhodné, aby si ţáci 

vyzkoušeli sestavit své rodopisné schéma a tím se dozvěděli často zajímavé informace o své 

rodině a o svých předcích. Zachovají- li si toto schéma do dospělosti, mohou na něj navázat, 

aţ zaloţí vlastní nukleární rodinu.  

Praktické úlohy z oblasti rodokmenu mohou být formulované např.: 

 Vypátrejte, kam aţ sahají vaše kořeny.  

 Spočítejte primární, sekundární a terciární vazby v některém z rodopisných schémat 

vaší rodiny. 

 Vytvořte svŧj rodokmen. Sepište schéma vývodu vašich předkŧ a vypátrejte o svých 

příbuzných zajímavé informace týkající se vaší rodiny a vztahŧ v ní.  

Na internetové stránce http://ancestry.nethar.com/ si kaţdý, kdo má odpovídající 

moduly na svém počítači, mŧţe utvořit svŧj vlastní rodokmen.  

Kapitola „Rodopisné schéma― je pouze krátká ukázka, nepatrná část z oblasti tvorby 

rodokmenu. Více se dočteme ve sborníku R. Melichara a kolektivu, případně v dalších 

publikacích o genealogii či rodokmenu154. 

2.  ESKYMÁCKÝ PŘÍBUZENSKÝ SYSTÉM 

V první části experimentu v kapitole 1. 1. 1 Socializace na str. 42 jsme poukázali 

na sedm typŧ příbuzenských systémŧ podle rozdělení R. F. Murphyho. Nyní si jeden z nich, 

eskymácký, blíţe charakterizujeme.  

Náš příbuzenský systém dodrţuje generační rozdělení stejné jako Eskymácký. 

Eskymácká terminologie (lineární155) je podobná těm, které se pouţívají ve většině moderní 

Evropy a v Americe (v moderním světě). 

Označení matka, otec, syn, dcera, nejsou pouţitelné pro jiné příbuzné , zatímco 

u příbuzenství typu teta, strýc, neteř, synovec, bratranec, sestřenice, není zcela zřejmé, 

ke které straně rodiny patří. Tyto osoby mohou být rŧzně definovány (např. strýc mŧţe být 

bratr matky nebo otce, ale také to mŧţe být manţel otcovy sestry nebo matčiny sestry), coţ je 

dŧkazem stejné vazby na rodovou linii matky jako otce (=bilateralita). Omezení základní 

terminologie na nejbliţší příbuzné odráţí menší dŧleţitost ostatních rodových vazeb  

(sekundární, terciární, …). 
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 Např. Svoboda, Vlad imír; Minimum o rodokmenu, OPYMPIA, Praha 1998 
155

 Označení, jeţ jednotlivec pouţívá v  rámci své nukleárn í rodiny a rodové lin ie, nejsou pouţitelná pro jeho 

příbuzné z vedlejší lin ie, kterým se česky říká strýc, teta, synovec, neteř a bratranec nebo sestřenice; Murphy, 

Robert F.; Úvod do kulturní a sociální antropologie, str. 124  

http://ancestry.nethar.com/
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Na obrázku 20 je schéma genealogických pozic k jedinci (EGO). Kaţdá z pozic je 

očíslovaná, protoţe anglické termíny nejsou schopny popsat klasifikaci jiných společností 

a zkreslily by fakta a pletly nevhodným přenášením našich vlastních výrazŧ156.  

Pro muţe byl zvolen znak ∆ (v genealogickém označení R. Melichara157 zase , zatím 

co znak ∆ určoval osobu neznámého pohlaví), pro ţenu . Znak = znamená alianci, 

vodorovný znak — germanitu a svislý znak │ znamená filiaci. EGO je pojmenování pro tzv. 

„já―, místo, od kterého se bude schéma genealogických pozic odvíjet.  

Obrázek 20 

 

Schéma si nyní popíšeme pomocí eskymáckých termínŧ: 

Pozice 1 se nazývá matka (dále P1   matka), pozice 2 se nazývá otec (P2   otec), 

P7   sestra, P8   bratr, P19   dcera, P20   syn. Tato označení se nedají přiřadit ţádným 

jiným příbuzným.  

Syn a dcera bratra nebo sestry EGA se odlišují pouze pohlavím a nazývají se: neteř 

(P17 a P21), synovec (P18 a P22). 

Bez ohledu, ke které straně patří, se také nazývají sourozenci otce i matky: teta (P3 

a P6), strýc (P4 a P5).  

Dětem všech tet a strýcŧ říkáme sestřenice (P9, P11, P13, P15), bratranec (P10, P12, 

P14, P16). 

Dále je terminologie nepřesná nebo neúplná. Za nejdŧleţitější vazby jsou v eskymácké 

terminologii (podobně jako v naší) povaţovány vazby v primárním pokrevním příbuzenství.  

Naši současnou terminologii, pouţívanou v běţném současném ţivotě, jsme si 

s experimentální skupinou snaţili společně vymezit, vyjasnit, odsouhlasit a ustálit v kapitole 

Experimant: rodina Ámosových, 1. Terminologie. S takto vymezenou terminologií jsme dál 

pracovali, jak je moţné vyčíst z praktických částí experimentu. 
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 Murphy, Robert F.; Úvod do kulturní a sociální antropologie, str. 123 - 124 
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 Melichar a kol., Sborník k základŧm genealogie, str. 26 


