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Anotace
Tato práce pojednává o vlivu jazyka na vznik pojmu číslo u dítěte na prvním
stupni základní školy. V teoretické části vychází z poznatků J. Piageta a experimentů
L.S. Vygotského, který se zabýval problematikou vztahu myšlení a řeči.
Výzkumná část je inspirována výzkumem A.R. Luriji a popisuje experiment, ve
kterém děti předškolního a mladšího školního věku řešily různé úkoly, jež měly objasnit
jejich chápání pojmu číslo.
Klíčové pojmy
řeč
jazyk
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pojem
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The influence of language on primary school children's conception of numbers
Abstract
This work is about the influence of language on the children's conception of
numbers. The object of the research were children of primary school.
In the theoretical part, the work is based on the result of J. Piaget's research and the
experiments of L. S. Vygotskij.
The practical part, influenced by the method of A. R. Lurija, describes the
experiment in which children were solving different tasks that would reveal their
understanding of numbers.
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Předmluva
Jako téma své diplomové práce jsem si vybrala problematiku vlivu jazyka na
číselné představy žáků o čísle na prvním stupni základní školy.
K tomuto tématu mě přivedlo francouzské matematické názvosloví. Překvapilo
mě, jak jsou francouzské matematické pojmy oproti českým návodné. Například sčítání
se řekne addition, doslovně přidávání. Odčítání je soustraction, doslovně odebírání.
To mě vedlo k dalším otázkám: Mají francouzské děti díky svému jazyku blíže
k matematickému poznání než děti české? A nebudou děti, které vyrůstaly ve
francouzsko - českém prostředí a jsou bilingvní1, v matematice zvýhodněny? Může
dítěti znalost dvou jazyků pomoci v přesnějším chápaní určitého pojmu? Budou mít
tyto děti přesnější představu o pojmu číslo, když už od malého věku poznávají, že pro tu
samou věc existují dva názvy, ale podstata pojmu se tím nemění?
Při studijní stáži v rámci programu SOCRATES ERASMUS na Univerzitě
Victor Segalen 2 ve francouzském Bordeaux jsem s tamními dětmi provedla šetření
vztahující se k této problematice. Dvaceti čtyřem dětem ze čtvrtého ročníku jsem
rozdala krátký ,tesť, který obsahoval dvě slovní úlohy s nadbytečnými informacemi.
Chtěla jsem zjistit, jak francouzské děti budou zadané úlohy řešit a zdali jim v řešení
pomůže ,návodnosť jejich jazyka. Šetření se zcela nevydařilo, převážně kvůli
francouzské vyučující, která do jeho průběhu nadměrně zasahovala. Bohužel jsem už
neměla možnost podobné šetření ve Francii zopakovat.
Stejné úlohy jsem plánovala zadat i českým bilingvním i nebilingvním dětem,
ale nepodařilo se mi to, nepodařilo se mi totiž najít skupinu českých bilingvních dětí
potřebného věku, kteří ovládají český a francouzský jazyk.
Na základě zkušeností a s přihlédnutím ke svým výzkumným možnostem jsem
posunula téma své práce do obecnější roviny: vliv jazyka na myšlení (a vznik pojmu
číslo) u dítěte na prvním stupni.

1

Bilingvismus - tj. dokonalé užívání dvou jazyků, zprav, mateřského jazyka a jazyka cizího, takže cizí
jazyk může zajistých okolností rovnocenně nahradit jazyk mateřský; dvojjazyčnost. (Klimeš 1998)
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1. Úvod
Práce obsahuje část teoretickou a část praktickou. V teoretické části nejprve
vymezuji základní pojmy, se kterými jsem se u problematiky myšlení a řeči nejčastěji
setkávala a které budu ve své práci používat. Tato část je zpracována encyklopedickou
formou na základě prostudované literatury a jednotlivé pojmy jsou řazeny abecedně.
Práce zasahuje do oblasti psychických procesů u dítěte na prvním stupni, proto
se věnuji i psychickému vývoji předškolního a školního dítěte, abych přiblížila
zvláštnosti dětského myšlení.
V práci se zabývám vztahem jazyka a myšlení, proto věnuji této problematice
značnou pozornost. Mým cílem však není vyčerpávajícím způsobem popsat myšlení
a jazyk, základní specifika myšlení a jazyka vymezuji v práci tak, že popisuji jejich
vývoj, zmiňuji se o jejich odlišnostech i společných stránkách.
Jelikož matematika a vytváření jejího pojmosloví je postavena především na
myšlení a řeči, vztahuji poznatky o vývoji myšlení a řeči i na matematiku. Dále se blíže
zabývám problematikou pojmu, neboť otázka vlivu jazyka na vytváření představ
o pojmu číslo nás vede k obecné problematice tvoření a vývoje pojmů v jazyce.
Do tohoto procesu také významným způsobem zasahuje školní vzdělávání, které
dětské pojmy rozvíjí a dotváří. Právě z hlediska školního vyučování, z pohledu
didaktiky matematiky, popisuji číslo v kognitivní struktuře žáka a to, jaké jsou dětské
představy o čísle a vytváření pojmu číslo.
Výzkumnou část uvádím experimentem, který podstatně ovlivnil způsob vedení
mého vlastního výzkumu. Výzkum jsem prováděla v mateřské a základní škole,
v podobě polostandardizovaného rozhovoru, kdy dětem byly předkládány různé otázky
a úkoly. Základ tohoto rozhovoru spočíval v třídění obrázků. Experiment jsem
připravila tak, aby ukázal nemalý vliv školního vzdělávání na vytváření pojmu číslo.
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2. Pojmy
Číslo
S čísly se každý z nás setkává denně. A přesto pro nás není jednoduché číslo
definovat. Jedno vymezení tohoto pojmu nám nabízí Slovník spisovného jazyka
českého: „ Číslo - přesné vyjádření určitého množství, počtu. " Je to sice definice jasná,
ale příliš povrchní. Mnoho představ o pojmu číslo by nezahrnovala. Přesnější jsou už
definice M. Hejného: „Číslo je to, co vyjadřuje konkrétní mnohost nebo konkrétní
pořadí. Číslo je prvek struktury jejíž prvky lze sčítat, odčítat, násobit, dělit (ne nulou),
přičemž tyto operace splňují známé zákony (komutativita, asociativita')." (Hejný 1999,
str.89).

Jazyk
Můžeme jej definovat různými způsoby, uvádím zde základní definice, které
jazyk podle mého názoru nejlépe charakterizují:
S

Jazyk je systémem, pomocí kterého se popisují věci, akce, myšlenky a stavy
a díky kterému můžeme tyto oblasti našeho života sdílet s ostatními lidmi.

S

Jazyk je nástroj, který lidé používají pro vyjádření svých představ.

S

Jazyk je soubor základních gramatických pravidel a správných vyjádření.
V jazyce můžeme rozlišovat dvě složky langue (jazyk v užším slova smyslu,

jako soubor všech jeho jednotek a pravidel) a parole (promluvu, tedy konkrétní obsah
určitého sdělení, který vysloví určitý mluvčí, na základě znalostí langue)2.
(Černý 1998) a (www.wikipedie.cz)
Určitou podkapitolou pojmu jazyk je řeč. Většina autorů jazyk a řeč
nerozlišuje3. Vnímám sice mezi těmito pojmy jistý rozdíl4, ale pro účely své práce jej
nebudu zohledňovat.

2

Toto rozdělení jazyka na dvě složky je jednou z hlavních zásad lingvistického strukturalismu, za jehož
pkladatele je považován švýcarský lingvista Ferdinand de Saussure. (in Černý 1998).
Ani Vygotskij, jehož myšlenkami se nadále budu zabývat, pojmy řeč a jazyk nerozlišuje.
Jazyk považuji za nástroj, soubor znaků, zjednodušeně za formu lidské komunikace. Řeč považuji spíše
za: „Schopnost vyjadřovat a dorozumívat se jazykem. " (www.wikipedie.cz) Řeč by se tedy dala popsat
významová stránka lidské promluvy, její obsah. Toto mé rozlišení se opírá a lingvistický strukturalismus,
který rozlišuje v jazyce langue a parol. Řeč je dle mého možno přirovnat k parol, ale vymezím ji šířeji:
jako soubor všech obsahů a významů, jež mohou být mluveny.
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Lidská pamčť
Bez paměti bychom ve světě nepřežili, je to soubor psychických procesů, který
nám umožňuje myslet, používat jazyk aj. Umožňuje nám osvojit si, uchovat a vybavit
nějakou informaci, představy a pojmy. Základní rozdělení paměti je na krátkodobou
a dlouhodobou.
V psychologii se rozlišují tři základní skupiny paměťových procesů:
„1. Uložení do paměti, kódování, tj. transformování informace do takové formy, kterou
dokáže paměť uchovat, dříve se užívalo termínu vštípení nebo zapamatování.
2. Uchování v paměti toho, co do ní bylo vloženo.
3. Vybavení nebo ,znovupoznání' uchovaného." (Čáp, Mareš 2001, str. 86)

Matematika
Její název vznikl z řeckého mathema - věda, poznání. Matematika je věda,
„o číselných kvantitativních

vztazích a prostorových tvarech (formách)

skutečného

světa. " (Havránek a kol. 1989, sv. 3, str. 37)
Matematika je ale také školním vyučovacím předmětem a v tomto smyslu o ní
budu mluvit ve své práci.
Matematické poznání můžeme rozlišit na obsah a schopnosti (Hejný 2004).
Obsah můžeme rozdělit na:
1. Objekty - jsou to základní stavební kameny poznatkové struktury, s kterými
se nadále pracuje, například kružnice, trojúhelník, číslo pět, zlomek, součet, dělitelnost,
aj. Objekty jsou ta část matematického poznání, kterým se budu zabývat ve své práci
(konkrétně pojmem číslo).
2. Vztahy - propojují dva a více objektů nebo vztahů. Dělí se na tvrzení,
například 4 + 8 = 12, Pythagorova věta, kritérium dělitelnosti číslem tři, a vzorce
například (a+b).(a+b)= a2+2ab+b2
3. Postupy - představují širokou třídu poznatků. Náleží sem návody a algoritmy
zaměřené na uskutečnění řešení nebo řešitelského kroku, například návod na písemné
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násobení, sestrojení rovnoramenného trojúhelníku, a řešitelské strategie zaměřené na
nalezení řešení nestandardních úloh.
4. Schémata - mentální reprezentace, které se utvořily na základě mnohonásobně
opakované zkušenosti a jsou nositelem mnoha konkrétních poznatků, které člověk zná
jen nepřímo, tj. dovede si je vyvodit, například ze schématu krychle vyvodíme počet
tělesových úhlopříček tělesa.

Myšlení
Je považováno za vrcholný proces lidského poznávání. Když mluvíme
o myšlení, máme na mysli především myšlení verbální neboli propoziční (vyjadřuje
nějaké tvrzení, propozici). Je založeno na mnoha poznávacích procesech a funkcích,
jako je paměť, jazyk, vnímání aj., do těchto procesů vstupuje a velkou měrou je
ovlivňuje.
Z vývojového hlediska rozlišujeme ještě myšlení motorické a imaginativní, tyto
typy myšlení jsou na rozdíl od myšlení verbálního převážně konkrétní.
(Čáp, Mareš 2001)

Pojem
Je mentální reprezentace určité skupiny objektů, vystihuje jejich podstatné
společné znaky. (Čáp, Mareš 2001)

Představa
Je názorný obraz něčeho, co v daném okamžiku nepůsobí na naše smyslové
orgány a zakládá se na našem minulém vnímání. Představa je většinou méně výstižná
a živá než vjem. „Základním druhem představ jsou paměťové představy. Jsou to obrazy,
věci či události, které bezprostředně nevnímáme, ale vnímali jsme je dříve. Je to
reprodukce daného vjemu. " (Čáp, Mareš 2001)

Reprezentace
Reprezentace, z latinského re - znovu a praesento - zpřítomnit, představovat.
Existuje několik různých pojetí reprezentace. Jedním z nich je rozdělení reprezentací na
vnější (obrazové, verbální) a mentální (vnitřní, kognitivní).
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Mentální reprezentace zahrnuje představy a informace o vnějším světě i o
jedinci samotném (sebe pojetí).

Mentální reprezentace je výsledkem zpracovávání

informací o vnějším světě, které se do vědomí dostaly na základě vnímání. Jedinec si
tedy mentální reprezentace sám vytváří na základě elementárních informací.
Rozlišuje se několik druhů mentální reprezentace - distributivní a symbolická
(ta se dále dělí na analogovou a propoziění (popisuje předměty, vztahy a schémata)).
(Sedláková, 2004 a Čáp, Mareš 2001)

Učení
Celý život se učíme. Učení je psychický proces, který lze definovat jako
získávání zkušeností a přizpůsobování se organismu k prostředí a k jeho změnám.
Učení je tedy utvářením a pozměňováním jedince v průběhu jeho života. Neučí se jen
lidé, ale i zvířata, kvalita a způsob jejich učení je ale jiný.
Učení můžeme rozlišit z hlediska psychických mechanismů na (Čáp, Mareš
2001, str. 81):
S

Elementární učení - jedná se o tvoření asociací nebo podmiňování. Rozlišujeme
klasické podmiňování (podle Pavlova), kdy se člověk nebo zvíře naučí, že dvě
události následují za sebou, a to nezávisle na jedincově aktivitě. (Čáp, Mareš 2001,
str. 81) A operantní (instrumentální) podmiňování, kdy se člověk nebo zvíře učí,
„ze po jeho určitém chování bude následovat určitá reakce. " (Čáp, Mareš 2001,
str. 81)

^

Komplexní formy učení, ty zahrnují: „osvojování postupů

při řešení problémů,

vytváření mentálních map jedincova prostředí, osvojování principů a systému
učiva." (Čáp, Mareš 2001, str. 81) Tedy složitější myšlenkové operace, které se
uskutečňují v jazyce.
S

Sociální učení, to je učení se sociální komunikaci sociálnímu vnímání, sociálním
rolím a formám společenského styku.

Dále se učení dělí z hlediska toho, jaké výsledky v něm převažují. Jsou to
hlavně:

10

S Získávání vědomostí, tj. informací, soustav představ a pojmů. Patří sem například
historická fakta, znalosti o určitém tématu aj. Do této oblasti patří i učení se
matematickým pojmům a představy o nich.
S

Rozvíjení senzorických a senzomotorických dovedností. Mezi senzomotorické
dovednosti můžeme zařadit hraní na klavír, mezi senzorické například rozlišování
výšky a barvy tónů.

S

Získávání intelektové dovednosti a rozvíjení intelektových schopností, ty se
uplatňují například při učení se matematice a jazykům.

S

Osvojování návyků, postojů, rozvíjení vlastností osobnosti, např. vytrvalosti a
svědomitosti. (Čáp, Mareš 2001, str. 80)

Vědomosti jsou soustavy informací, představ a pojmů, které si člověk osvojil
během svého života.
Dovednost je učením získaný předpoklad pro vykonávání určité činnosti.
Učením například získáváme dovednost hrát na klavír.
Návyk je získaný učením, pobízí člověka v určité situaci k určitému chování,
obsahuje tedy motivační moment. Je založen na podmiňování. (Čáp, Mareš 2001)

Vnímání
Je aktivním poznávacím procesem, kdy si jedinec vybírá z množství zrovna
působících podnětů. Ve vnímání se projevuje postoj člověka k prostředí, protože se
soustřeďuje na to, co je podle zkušenosti jedince nějak důležité či významné, co souvisí
s

j e h o potřebami a zájmy.

„Tato výběrovost vnímání se vyjadřuje také termíny

pozornost a zaměřenost. " (Čáp, Mareš 2001, str. 79)
Vnímání můžeme rozdělit na zrakové, sluchové, taktilní, čichové, chuťové
vnímání tepla, chladu a bolesti. (Čáp, Mareš 2001)
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3. Psychický vývoj dítčte
3.1. Předškolní věk (Vágnerová 1997, 2000)
Toto období trvá od 3 do 6 let a je ukončeno nástupem do školy.
V této fázi je pro dítě typické názorné, intuitivní myšlení, jež nerespektuje plně zákony
logiky. Vyznačuje se několika typickými znaky:
1. Egocentrismem, dětské myšlení se vyznačuje zaměřením svojí vlastní osobu
a realitu dítě vnímá jen ze svého pohledu, to znamená, že nedokáže přijmout další
hlediska skutečnosti.
2. Fenomenismem, dítě je v myšlení zaměřeno na jednu podobu reálného světa a tu
není schopno opustit, vnímá svět takový, jaký je v přítomnosti.

Minulost

a budoucnost jako by pro něj neexistovaly. Není si například schopno uvědomit, že
určitý předmět vnímá někdo z jiného pohledu odlišně.
3. Magičností, to znamená, že dítě přisuzuje světu okolo magické aspekty. To, čemu
nerozumí, vykládá pomocí nadpřirozena a nečiní velký rozdíl mezí realitou
a fantazií. Například když prší, může si např. myslet, že někdo nahoře ,zalévá
stromy'.
4. Absolutismem, to je způsob vnímání, kdy je dítě přesvědčeno, že každé poznání má
jednoznačnou a definitivní platnost.

I když je tento způsob myšlení a vnímání vlastní především předškolním dětem,
můžeme některé ze znaků popsaných v 3.1. pozorovat i u školních dětí.

3.2. Období kolem vstupu do školy (Vágnerová 1997, 2000)
Kolem vstupu do školy se s dítětem z hlediska vývoje udávají velké změny.
Zlepšuje se např. jeho paměť, koordinace, vnímání. I když je myšlení dítěte stále vázáno
na realitu, je schopno vnímat skutečnost komplexněji. Dítě stále přijímá aktuální
zkušenost jako danost, proto v tomto věku potřebuje poznávat i jiné varianty reality, aby
si mohlo uvědomit existenci dalších možností.
Dítě již není vázáno na určitý (jeden) stav subjektu i objektu, dokáže nahlížet na
realitu z více stran; jelikož však vychází především z vlastní zkušenosti, nedovede si
ještě představit situace, které dosud nenastaly (které ještě dítě neprožilo - ať už přímo či

12

nepřímo). Pro přiblížení těchto situací se velmi osvědčují příběhy a pohádky, které
nenásilnou a poutavou formou umožní dítěti seznámit se s různými

životními

zkušenostmi a dovolí mu je i částečně prožít.
3.3. Školní věk (Vágnerová 1997, 2000)
Toto období je charakterizováno především vyrovnáváním se s novou rolí
školáka. V oblasti psychických procesů dále probíhají změny. Dítě v tomto období,
převážně vlivem vzdělávání, už respektuje zákony reality a začíná uvažovat logicky.
V této době už není omezeno subjektivním pohledem na věc, ale je schopno na realitu
pohlížet zvíce stran a pohledů. Chápe trvalost určitého objektu, například když
přelijeme vodu z užší sklenice do širší, tak i když bude znatelná rozdílná výška hladin
v těchto sklenicích, dítě už bude vědět, že vody je pořád stejně. Dítě v tomto období už
bere proměnlivost jako jednu z vlastností reality.
Dále se vyvíjí logické operace, zcela se mění manipulace se znaky a symboly
a v rámci školní výuky se rozvíjí schopnost manipulovat s číselnými pojmy.
Školní věk se obvykle dělí na tři části:
A. Raný školní věk je období od nástupu do školy až do 9 let.
B. Střední školní věk je období od 8 - 9 let až do 11 - 12 let (konec
prvního stupně základní školy).
C. Starší školní věk je období od 11 - 12 do 15 let, je to už počátek
pubescence.
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3.4. Stádia kognitivního vývoje jedince
Uvádím zde Piagetovu koncepci, která poměrně přesně popisuje vývoj dítěte z hlediska
jeho kognitivních dovedností.

1. Senzomotorické (0-2 roky) (Piaget, Inherldová 1970) a (Čáp, Mareš

2001)
V tomto stádiu je nejdůležitější motorická aktivita, dítě vnímá manipulací
a ,experimentováním' s předměty kolem sebe. Začíná odlišovat sebe sama od svého
okolí. Ke konci tohoto období se u něj začíná budovat pojem stálosti objektu, což svědčí
o tom, že dítě už si tvoří představy o objektech kolem sebe. Proto také už na konci
tohoto období začíná mluvit. Dítě v této době manipuluje s předměty, svět si „osahává".
Když mu schováte hračku za záda, zpočátku pro něj přestane existovat, neví, že ji máte
za zády, pro něj úplně zmizela. Ke konci tohoto období už dítě ví, že hračka zcela
nezmizela, jen je schovaná. Číslo je pro něj v této době jen jednou z vlastností určitého
objektu, stejně jako barva. Říká: „Tady mám dvě boty," ale netuší, co to znamená, jen
ví, že v souvislosti s botami se používá slovo dvě. Nevyskytuje se u něj představa o
pojmu číslo, jen označení určitého jevu.
2. Predoperační (2 až 7-8 let)
V tomto stádiu je důležitým procesem

řeč, dále pak tvoření

představ

a jednodušší myšlení. Děti se učí používat jazyk a mentální reprezentace objektů si tvoří
na základě slov. Myšlení dítěte je egocentrické, tedy nedokáže se na skutečnost podívat
u jiného pohledu. „Díté ještě plně nechápe určitá pravidla činnosti, určité operace,
zejména operace zvratné, reverzibilní. Dokáže třídit objekty, ale převážně podle jejich
charakteristiky. Chápe sice některé vztahy a problémy, ale řeší je v přílišné závislosti
na tom, co právě vnímá (názorné myšlení) ". (Čáp, Mareš 2001, str. 393)
Když dítěti schováte hračku za záda, jde si pro ni, umí ji najít. Zvětšuje se jeho slovní
zásoba a tak si dokáže i lépe uchovat představy o nějakém objektu. Zadanou úlohu
dokáže vyřešit, jen když může manipulovat s věcmi. Například mám 2 knoflíky, jeden
dám pryč, kolik mi jich zbude. Dítě lépe úlohu zvládá, když má před sebou ony
knoflíky. Pokud má dítě třídit objekty, učiní tak zpravidla podle jejich nej nápadnějšího
znaku, např. barvy.
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3. Stádium konkrétních operací (7-8 až 11-12 let)
Nej důležitějšími operacemi v tomto stádiu je logické myšlení a operování
s abstraktními pojmy, které se však vztahují jen k objektům, jež může dítě vnímat přímo
svými smysly. Kolem šesti let už chápe stálost počtu objektů bez ohledu na změnu
jejich uspořádání a kolem devíti let už chápe stálost hmotnosti objektů, bez ohledu na
změnu formy či velikosti. „Dokáže třídit objekty podle

několika

charakteristik.

Experimentuje s objekty, ne však systematicky. " (Čáp, Mareš 2001, str. 393)
Začátek tohoto stádia se kryje se vstupem dítěte do školy. Dítě systematicky
proniká do světa čísel (j e

mu

systematicky představován). Proto se jeho představy

o pojmu číslo rychle rozvíjejí. Už používá zástupné modely, místo s knoflíky může
manipulovat s prsty nebo kamínky, ale jeho myšlení je stále vázáno na konkrétní
předměty, na určitou realitu:
„Myšlení na této úrovni vždycky nějakým způsobem operuje se skutečností,
s reálnými objekty, s jejich představami nebo se symboly a znaky (které musí mít také
jednoznačný, konkrétní obsah - např. jejich názvy). Děti přitom vycházejí ze zkušenosti
s vlastní činností, se zacházením s různými věcmi, z kontaktu s různými lidmi atd.
...Proto jejich uvažování na počátku školní docházky pomáhají
a možnost ověřit si výklad učitele prakticky,

názorné pomůcky

na nějakém konkrétním

příkladu."

(Vágnerová 1997, str. 14)

4. Stádium formálních operací (11-12 let)
Toto stádium je charakteristické abstraktními, formálně logickými operacemi.
Dítě už je schopno hypotetického úsudku o skutečnosti, nepotřebuje bezprostřední
kontakt s realitou.

„Při experimentování systematicky obměňuje proměnné,

hledá

pravidla. " (Čáp, Mareš 2001, str. 393)
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4. Myšlení a řeč5
Pokud si položíme otázku, co bylo dříve, zda myšlení nebo řeč, najít odpověď
bude stejně nesnadné jako odpovědět na to, zda bylo dřív vejce, nebo slepice.
Jazyk se pravděpodobně vyvíjel společně s myšlením a myšlení se vyvíjelo
společně s jazykem. A i když jsou v lecčems odlišné, mají mnoho společného.
Například třeba i to, že doprovázejí člověka odedávna.
Pokud se tedy vydáme po stopách vývoje jazyka (řeči), dozvíme se i mnoho
o vývoji myšlení.

4.1. Řeč, jazyk
Když se narodí malé dítě, je z naše pohledu naprosto nevybavené pro život,
neumí samo chodit, musí být krmeno, jednoduše potřebuje péči dospělého. Ale přece
jen něco dokáže, už od narození se s námi pokouší komunikovat - brečí, kňourá, brouká
si. A není divu, hlavní a snad také nejstarší funkcí jazyka je komunikace (dorozumívání
se a sdělování) a především v komunikaci se jazyk rozvíjel a rozvíjí. Jazyk je vázán
výhradně na člověka a jako takový je produktem lidské společnosti. Spolu s ní se
vyvíjel a stále vyvíjí.

4.1.1. Historie vývoje jazyka (a myšlení)
O původu člověka i o původu jazyka nemáme dosud jasnou představu. Můžeme
se jen domýšlet, jak se jazyk spolu s lidským druhem vyvíjel. Mnohé nám také napoví
ontogeneze lidské řeči. Lze totiž předpokládat, že stejně jako ontogeneze člověka do
jisté míry kopíruje fylogenetický vývoj lidského druhu, tak i vývoj řeči u jedince nám
mnoho napoví o historickém vývoji lidské řeči.
Vygotskij na základě ontogeneze řeči (vývoji řeči u dítěte) formuloval tato
východiska o vývoji řeči (Vygotskij 2004, str. 17):
„ 1. Řečová činnost je proces, který není determinován pouze faktory

vycházející

Z individua, ale také faktory společenskými. "
5

V této kapitole jsem vycházela především z knihy Myšlení
Semjonoviče Vygotského.

a řeč, Ruského psycho! ing\isty

Lva
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Dítě se síce rodí s vrozenou schopností zvládnout nějaký jazyk, ale nezačne
mluvit samo od sebe. Potřebuje k tomu náležitou stimulaci. A naučí se mluvit tím
jazykem, s kterým přijde do styku, tedy jazykem svých nejbližších.
To, co se dítě spolu s jazykem učí, je i určitý způsob myšlení, který je jednak
velkou měrou podmíněn společností, do které se dítě narodilo, ale také jazykem, jeho
pojmy, gramatickou strukturou a syntaktickými vazbami.

Jelikož velká část matematického poznání pracuje s jazykem a v jazyce se
odehrává, je i matematika ovlivňována společností, například technickým

a

vědeckým pokrokem. Také každá společnost používá odlišné názvy, slova pro
matematické pojmy, což už předpokládá odlišné nakládání s těmito pojmy.

2. "Řečová činnost není jen izolovaná aktivita, nýbrž je doprovázena komplexem jiných
aktivit."
Nejsou to jen aktivity fyziologického typu, jako je dýchání a správná artikulace,
ale také aktivity duševní. K tomu, aby dítě mluvilo a bylo schopno se dorozumět, musí
zvládnout celou řadu psychických procesů, například procesy paměti a myšlení. Navíc
samo myšlení je složitý proces, který se realizuje souborem nejrůznějších psychických
procesů či operací. Patří sem například analýza a syntéza, které se uskutečňují
rozčleněním celku na části a snaží se o vystižení toho, jak jsou tyto části uspořádány
dohromady a jaké jsou mezi nimi vztahy. K tomu všemu je tedy potřeba vnímání,
rozlišování, sjednocování. Všechny tyto procesy myšlení využívá a ovlivňuje.

Matematika využívá procesy myšlení rozmanitým způsobem, a tím, že je
používá, napomáhá jejich zdokonalování.

Jak jsem již zmínila, Vygotskij blíže nevymezuje jazyk a řeč, ve své práci je používá jako synonyma.
I když mezi těmito pojmy vnímám jistý rozdíl, přejímám pojmosloví Vygotského.
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3. „ Řečová činnost není samoúčelná, nýbrž je podřízena vnějším účelům a potřebám. "
Dítě se učí mluvit, protože se chce s ostatními dorozumět, je velmi motivováno
k mluvení. Pokud by ostatní lidé kolem něj nemluvili, nemělo by potřebu mluvit a také
by se tomu nenaučilo.6
Hlavním účelem pro dítě je uspokojení základních potřeb, jako je najíst se,
vyspat atd. Proto se také nejprve učí slova, která k uspokojení těchto potřeb může
využít.

4.1.2. Problematika učení se řeči
Jak jsem již uvedla, jazyk je v prvé řadě nástrojem komunikace. A k tomu,
abychom byli schopni domluvit se s ostatními, nepotřebujeme jen systém společných
,znaků', neboli ,kódů', které nám umožní vzájemné porozumění, ale také společné
pochopení významů slov. To znamená, že si nepopovídáme s Japoncem, který umí jen
japonsky, pokud tuto řeč také neovládáme, protože nám bude chybět společný kód,
v kterém bychom se domluvili.
Také to ale znamená, že když někomu říkáme větu: ,Na ulici běhá zlý pes',
přepokládáme, že ji pochopí, ví co je pes, ví, co znamená na ulici a zlý.
A zde se dostáváme k prvnímu problému učení se jazyku. Pokud se budeme
snažit tuto větu sdělit ročnímu dítěti, dá se předpokládat, že bude dobře rozumět všem
slovům, která vyslovíme, ale nebude chápat jejich smysl. Jak je to možné?
Nepochopitelné

není skoro vždy samo slovo, ale pojem, který je slovem vyjádřen. Slovo

je téměř vždy připraveno, je-li připraven pojem. " (Vygotskij 2004, str. 28)

Dítě jen pravděpodobně zareaguje na známe slůvko pes radostným haf, haf, ale
vůbec nebude tušit, že by mu takový pes mohl ublížit. K tomu, aby dítě porozumělo
všem pojmům a používalo je, je potřeba vcelku náročné myšlenkové operace, které
zatím není schopno v plné míře. K tomu abychom si navzájem mohli sdělovat jakékoliv
prožitky, „není jiné cesty než vztažení sdělovaného obsahu k určité třídě, k určité
skupině jevů, a toto nezbytně vyžaduje zobecnění. " (Vygotskij 2004, str. 28)

6

Jak potvrdily případy tzv. vlčích dětí nebo indické dívky Mai (in Koukolík 2003).

18

Takže dítě už by svoji představu o psu jako o roztomilém stvoření muselo
zobecnit na to, že existují i zlí psí. Muselo by pochopit, že když říkáme zlý pes,
myslíme tím mimo jiné, že kdo je zlý, může ublížit. Malému dítěti tedy tuto větu
nemůžeme sdělit. Ale to neznamená, že se o to nebudeme pokoušet. Protože právě
v komunikaci se dítě učí slova a upřesňuje své představy o pojmech.

Zobecnění je to nej těžší, co se dítě musí naučit. To, proč malým dětem nějakou
dobu trvá, než začnou pořádně mluvit, není, že by na řeč nebyly připraveny fyzicky či
nevěděly, jak se mluví. Problém je v tom, že děti nevědí, co mají mluvit, ještě dostatečně
neumí zobecňovat, jejich myšlení se vyvíjí. Teprve až v momentě, kdy začínají myslet
a zobecňovat, začínají i mluvit, protože všechny ta slova kolem nich začínají dávat
smysl, jsou srozumitelná.
Slovo je také prvním krokem na cestě k pojmu, v momentě, kdy dítě zná slovo
a snaží se jej používat, jeho význam se stále vyvíjí, dítě si vytváří mentální reprezentaci
postupně. Zpočátku pro dítě je pes jen konkrétní Alík a postupně je upozorňováno, že
i Rek je pes a tak si v čase upřesňuje představu o tom, co je pes a že pes ne vždy štěká.
Tedy při sdělování vzniká zobecnění.
Analogicky si dítě vytváří mentální reprezentace matematických pojmů, nejprve
se naučí slovo, u čísel do pěti až deseti je tomu zpravidla dřív, než přijde do školy.
Postupně nastává zpřesňování představ o pojmu, které je dovršováno ve škole. Vývoj
pojmu ale nekončí. S dalšími poznatky dochází k novému a novému přetváření.

Zobecnění (abstrakce) je důležitou myšlenkovou operací v matematice, a jak
vidíme, dovednost přirozeně zobecňovat mají všechny děti, které se naučily mluvit,
mají tedy ,nástroj' k pochopení matematických pojmů. Domnívám se, že děti při učení
se matematickým pojmům také používají podobné strategie jako při učení se jazyku.
Hádají význam slova, které neznají, snaží se jej odvodit z kontextu promluvy a následně
se pokouší slovo použít. Obávám se, že ale ve škole nebývá mnoho času seznámit se
důkladně snovým pojmem, vidět a slyšet jej v různých situacích. Což je o to
problematičtější, že v matematice si dítě vytváří zcela nové pojmy, které navíc používá
jen ve škole, tudíž nemá mnoho příležitostí k upřesňování pojmu. To je velký rozdíl
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například od učení se cizímu jazyku, kdy si dítě nevytváří nové pojmy, jen dává nové
,nálepky' už známým pojmům 7 .

4.1.3. Rozvoj řeči a myšlení
Na jazyku je fascinující, že se jej vůbec dokážeme naučit, a navíc v tak malém
věku. N. Chomsky se dokonce domníval, že jazyk musí být něco instinktivního, daného
lidskému druhu, a František Koukolík schopnost naučit se řeči nazývá modulem vrozeným předpokladem k mluvení.
Je ale také známo, že pokud dítě do pátého roku věku vůbec nemluví, mluvit se
již nikdy, přes jakékoliv odborné úsilí nenaučí.
Dítě se učí mluvit díky ostatním lidem a v kontaktu s nimi se také jeho řeč
vyvíjí. Dítě se snaží stále komunikovat s lidmi kolem sebe a zlepšovat tím své
vyjadřovací schopnosti.
Z tohoto hlediska je tedy zajímavá teorie, kterou rozvinul známý psycholog Jean
Piaget. Popsal totiž teorii, kdy dítě mluví samo se sebou a neprocvičuje své vyjadřovací
schopnosti.
„Jedná se o koncepci tzv. egocenírické řeči, tj. takového způsobu užívání jazyka
v raném stádiu ontogeneze, při němž dítě hovoří převážně samo pro sebe, nevede dialog
s lidmi, kteří jej obklopují, souhrnně řečeno, jeho řečová činnost není sociálně
zaměřená. Jeho řeč neplní komunikativní funkci.

Postupně pak egocentrická

řeč

odumírá a ztrácí se na prahu školního věku." (in Vygotskij 2003, str. 42)

Existuje specifické období, kdy dítě mluví bez společníka, nekomunikuje
a nerozvíjí tak svou řeč. Mluví samo pro sebe, což Piaget považuje za důsledek
dětského egocentrického myšlení (toho, že dítě je zaměřeno především na svoji osobu).
Vygotskij ale Piagetovi oponuje, tvrdí, že egocentrická řeč dítěte není důsledek
jeho myšlenkového egocentrismu, ale má v tomto období funkci pozdější vnitřní řeči.

7

To se týká hlavně nám blízkým jazykům. Například učit se čínsky znamená učit se jinak myslet.
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Toto egocentrická řeč může mít u dítěte dokonce funkci realistického myšlení dítě potřebuje vyřešit nějaký úkol a nahlas promýšlí, jak to provede.
Tuto egocentrickou, později ,vnitřní' řeč ale není možné zaměňovat či zcela
ztotožňovat s myšlením, neboť dle Vygotského mají myšlení a řeč v ontogenezi odlišné
kořeny. Egocentrická a vnitřní řeč mají s myšlením společnou jenom tu část, která je
verbální.
V tomto bodě naprosto souhlasím s Vygotským. Každý z nás jistě už slyšel
takové dětské přemýšlení nahlas. Dovolím si tvrdit, že vše nasvědčuje tomu, že dítě ve
stádiu egocentrické řeči neprocvičuje jazyk, ale myšlení. Učí se myslet (verbálně), ale
zatím to neumí potichu, protože vždy mluvilo s někým. Snad proto, že řeč byla ve svých
počátcích v předintelektuálním stádiu určena ke komunikaci, je těžké ji v momentě, kdy
začíná být intelektuální, provozovat potichu, bez hlasu. Nyní se objevuje úplně nová
funkce řeči! A pro dítě není jednoduchá. Jedinou jeho oporou je mu hlas.
Stejnou fázi můžeme pozorovat s čísly u dítěte na prvním stupni. Jistě snad
každý viděl žáka první třídy, který při sčítání počítá nahlas. Mnoho pedagogů dětem
tento ,nešvar' zakazuje, ale jak vidíme, není to zlozvyk, ale jen stádium vývoje. Počítat
potichu se dítě teprve učí, v jeho mysli se utváří nové pojmy, s kterými ještě neumí tolik
operovat, a tak hlas je mu zde oporou.
Můžeme také pozorovat toto stádium u dospělého a dětí, kteří již stádiem
egocentrické řeči prošli, v momentě, když se setkají s nějakou překážkou.

4.1.3.1. Závěry ohledně vývoje myšlení a řeči
Na základě výzkumů a pozorování formuloval Vygotskij tyto závěry ohledně
myšlení a řeči:
„ 1. V ontologickém vývoji myšlení a řeči nacházíme odlišné kořeny obou procesů.
2. Ve vývoji dětské řeči můžeme zcela nepopiratelně konstatovat

,předintelektuální

stádium' stejně jako ve vývoji myšlení ,předřečové stádium
3. Do jistého okamžiku ten i onen vývoj postupuje po odlišných liniích, zcela nezávisle
na sobě.
4. Vjistém bodě se obě linie protnou a myšlení se potom stává verbálním a řeč se stává
intelektuální." (Vygotskij, 2004, str. 64)
Jednotlivé závěry nyní vysvětlím podrobněji:
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ad 1. Myšlení a řeč mají v ontogenezi rozdílné kořeny. Vztah myšlení a řeči by se dal
popsat jako průnik množiny řeči s množinou myšlení, přičemž tento průnik je oblast
„ 'verbálního myšlení'. Toto verbální myšlení však nevyčerpává ani všechny formy
myšlení, ani všechny formy řeči. Existuje rozsáhlá sféra myšlení, která bude postrádat
bezprostřední vztah k verbálnímu myšlení. Sem především patří....instrumentální

a

technické myšlení a obecně i celá oblast tzv. praktického intelektu." (Vygotskij 2004,
str. 68)
Například hraní šachů bychom mohli zařadit mezi neverbální myšlení. Verbální
myšlení je jen částí veliké množiny myšlení a bylo by tedy vhodné rozvíjet i další druhy
myšlení (instrumentální, technické a praktické), a to manipulací, vybarvováním,
překládáním apod. Matematika jako taková má mnoho učiva v množině neverbálního
myšlení, například učivo geometrie. Měli bychom myslet na to, že nelze vše předat jen
slovy, i když na slovo je ve školním vzděláváním největší důraz kladen.

ad 2. Vygotskij píše: „...na počátku existence člověka stojí řeč; snad, avšak předtím
ještě existuje instrumentální myšlení, tj. chápání mechanických spojení a vymýšlení
mechanických prostředků k mechanickým konečným cílům. (Vygotskij 2004, str. 62)
Je to typ myšlení, které můžeme pozorovat u dětí v raném stádiu ontogeneze, ale
také u primátů. Dítě si v určitém období dokáže podat hračku pomocí jiného ,nástroje',
stejně jako opice si dokáže s pomocí na sebe vyskládaných barelů utrhnout banán.
Vidíme, že předtím, než dítě začne mluvit stává se jeho činnost: „subjektivně
smysluplnou, tj. vědomě účelovou. " (Vygotskij 2004, str. 62).

Toto stádium můžeme pozorovat i v dospělosti, kdy člověk pomocí nástrojů
dosahuje určitých cílů. Instrumentální myšlení můžeme také pozorovat ve vývoji
matematických pojmů, konkrétně u pojmu číslo. Dítě zpočátku manipuluje s předměty,
vytváří si počáteční představy o čísle. V oblasti geometrie do tohoto období patří
například hra, kdy dítě ,třídí' geometrické tvary, dokáže dávat trojúhelníčky do otvorů
pro trojúhelníky, čtverce do otvorů pro čtverce, aniž by něco vědělo o geometrických
útvarech a svou činnost nějak promýšlelo. Tomuto období myšlení a řeči odpovídá
senzomotorické stádium J. Piageta.
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A stejně jako má myšlení své ,předřečové' stádium, má řeč své „nemyšlenkové
stádium", jež je primárně sociálně zaměřeno. „,Složitý a bohatý sociální kontakt dítěte
vede k mimořádně časnému vývoji,prostředků

komunikace'. Smích, žvatlání, ukazování,

gesta v prvních měsících života dítěte vystupují v úloze prostředků sociálního kontaktu. "
(Vygotskij 2004, str. 62)
Dítě ještě neumí myslet, proto je řeč v tomto stádiu pouze prostředkem
komunikace. Je to základní funkce řeči a můžeme se i domnívat, že toto stádium zrcadlí
historický vývoj řeči jako takové. Dítě ,vydává zvuky', aby si jej někdo všímal, aby
bylo v kontaktu s ostatními.
U pojmu číslo také můžeme pozorovat podobný příklad. Dospělý se ptá: „Kolik
je ti let?" Dítě ukazuje nebo odpovídá, aniž by vědělo co. Je to jen určitý rituál
sociálního kontaktu.

ad 4. Myšlení a řeč nejdou ale odděleně navěky, „vjistém okamžiku,

odpovídajícím

ranému věku kolem dvou let se vývojové linie myšlení a řeči, dosud jdoucí odděleně,
křižují, vývojově scházejí. " (Vygotskij 2004, str. 62)
Sice už v jednom roce života některé děti ,mluví', ale jen velmi zjednodušeně,
například ,ba' znamená banán, ,pa' - pán, nebo panáček, nejdelší slova, která dítě
dokáže říci, jsou dvouslabičná - máma, táta, děda, bába, umí pojmenovat jen to, co jej
obklopuje. „... dítě si osvojuje jednotlivá slova, která pro něj představují

podmíněné

stimuly nebo reprezentanty jednotlivých předmětů, lidí, činností a přání. Na tomto
stupni zná dítě jen tolik slov, kolik pochytí od ostatních, lidí. " (Vygotskij 2004, str. 62)
Takže dítě říká ,ham' a to může znamenat ,Mám hlad', ,Chci jíst', místo ,Chce
se mi spáť řekne ,hajá' apod.
Číslo si v této době pravděpodobně neuvědomuje, protože je nepotřebuje a snad
je ani nemá kde pochytit. Maximálně slyší: Jedna nožička, druhá nožička," ale slova číslovky jedna, druhá pro něj spolu se slovem nožička představují ucelené slovní
spojení (ne-li něco jako jen jedno slovo), stejně jako např. táta.
V období dvou let pozorujeme u dítěte zajímavou změnu. Dítě začíná aktivně
mluvit, a to i o věcech, které bezprostředně nepůsobí na jeho smysly. Kolem dvou let
dítě začíná pronikat do světa věcí a jejich pojmenování, začíná myslet verbálně. Souvisí
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to zajisté s tím, že dítě si už v tomto věku vytváří představy, které zastupují nepřítomné
věci. Může s nimi tedy operovat i v jejich nepřítomnosti.
„Dítě v té době, ...provádí největší objev svého života. Objevuje skutečnost, že každá věc
má své jméno. " (Vygotskij 2004, str. 62)
Což je zlomový okamžik, od této doby se již řeč stává intelektuální a myšlení
nabývá charakteru řeči. Tento okamžik je dobře rozpoznatelný ve vývoji dítěte a je
doprovázen dvěma charakteristickými znaky:
„ První znak - dítě začíná aktivně rozšiřovat svůj slovník, svou slovní zásobu, ptá
se, jak se každá nová věc nazývá. Druhý znak - rychlé, skokové zvětšení slovní zásoby."
(Vygotskij 2004, str. 62)
Samo slovo vyvolává představy objektu. Dítě už nepotřebuje bezprostřední
stimulaci. Začíná chápat vztah mezi znakem a významem a to je zásadně jiné než jen
užívání představ a asociací. Začíná mluvit a rozvíjet verbální myšlení.

V průběhu kolem dvou let dítě začíná projevovat větší zájem i o číslo. Baví jej
různé otázky, kde se vyskytuje slůvko kolik. Začíná říkat, kolik je mu let, a popřípadě
svůj věk i ukazovat. Na základě toho se domnívám, že mnohem bližší a snad také první
číslo, které se dítě naučí, je dva, jednak má tolik roků a jednak se s ním setkává
nejčastěji (dvě ruce, nohy, oči apod.). Ale podotýkám, že číslo (počet) je zde pro něj
zpravidla jen jedna z vlastností určitých věcí.
Mohli bychom snad i říci, že v první třídě, kdy dítě hlouběji proniká do světa
čísel, nastává v nárůstu matematických pojmů podobný zlom jako u běžných pojmů ve
dvou letech. Dítě začíná myslet o číslech - matematicky. Zpočátku také operuje jen
s představami a asociacemi, které se vážou k určitým slovům, pojmy se teprve vyvíjejí,
v období kolem vstupu do školy se pak samo aktivně zajímá o číslo, chce počítat a učit
se čísla.
4.1.3.2. Etapy vývoje řeči z hlediska funkce řeči (Vygotskij 2004)
Vývoj řeči z hlediska její funkce můžeme rozdělit na základní etapy; etapu
vnější řeči, etapu egocentrické řeči a etapu vnitřní řeči.
Vnější řeč má jasně komunikační funkci. Egocentrická řeč se stává ,verbálním
myšlením', nabývá funkce plánovité operace, řešení nového úkolu vznikajícího
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v chování. Vnitřní řeč8 je de facto neartikulovaná egocentrická řeč; stává se tedy
psychologicky vnitřní dříve než fyziologicky. Vnitřní řeč se protíná jen s tou částí
myšlení, které je verbální.
Domnívám se, že stejně bychom mohli popsat vývoj pojmu číslo z hlediska
funkce řeči. Vnější řeč - dospělý se ptá: Kolik je ti let? Dítě odpoví: dva, ale neví, co to
znamená, je to jen část komunikace. Egocentrická řeč - dítě počítá nahlas, například,
když se učí operaci sčítání, vnitřní řeč - zvnitřnění egocentrické řeči, promýšlení dané
operace v duchu, například také u sčítání aj.

4.1.3.3. Stádia vývoje psychických operací
Vývoj řeči není nikterak výjimečný a odlišný od vývoje jiných psychických
operací, které se opírají u užívání znaku (tedy i matematiky). Tento vývoj je možné
rozdělit do čtyř stádií. (Vygotskij 2004)
V prvním tzv. primitivním stádiu se operace vyskytuje tak, jak vznikla na
primitivních

úrovních chování; této etapě by odpovídalo předřečové

myšlení

a předintelektuální řeč. Klasicky je to reagování jen v rozmezí akce - reakce. Dítěti se
něco nelíbí, tak začne křičet. Je to období přibližně do jednoho roku až dvou let.

Druhé stádium „naivní psychologie" odpovídá naivní zkušenosti zvířete nebo
dítěte se světem kolem něj, „v zásadě vymezuje užívání nástrojů u dítěte a první operace
jeho praktického rozumu." (Vygotskij 2004, str. 67) V řeči dítěte se toto stádium
projevuje velmi zřetelně, dobré ovládnutí gramatických struktur a tvarů jazyka
předchází u dítěte pochopení logické struktury věty.

Dítě dokáže správně používat příčinné spojky a vedlejší věty dávno předtím, než
ovládne příčinné, podmínkové, důsledkové apod. vztahy v myšlení. „ Dítě se naučí
syntaxi jazyka dříve než syntaxi myšlení!" (Vygotskij 2004, str. 67)

g

Podstata vnitřní řeči
Jeden z významu vnitřní řeči se obvykle spojuje se zkrácením obvyklého aktu řeči. Vnitřní řečí se v tomto
případě nazývá nevyslovená, tichá, němá řeč, tj. řeč minus zvuk podle známého Millerova vymezeni.
(Vygotskij 2004. str. 118)
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Piaget se této problematice věnoval ve svém výzkumu a výsledky jeho
experimentů ukázaly, že vývoj gramatiky jazyka jde rychlejší cestou než vývoj logický.
A dítě již dávno zná gramatické vyjádření pro ty logické vztahy, které se teprve učí.

Ve vývoji matematického poznání toto stádium také pozorujeme. Dítě používá
matematické pojmy, aniž by jim rozumělo, říká: „Mám dva balónky," ale má tři. Ví, že
na otázku kolik se odpovídá dva, tři, čtyři, ale netuší, co to znamená, netuší, že to patří
do nějaké společné skupiny.

Zanedlouho potom, s dalším narůstáním naivní zkušenosti následuje třetí
stádium - „Období vnějšího znaku, vnější operace. " Dítě pomocí vnějšího znaku řeší
nějako vnitřní úlohu. „Jde o dobře známé období počítání na prstech v aritmetickém
vývoji dítěte a o období vnějších mnemotechnických znaků uplatňujících se při procesu
zapamatování. Ve vývoji řeči tomu odpovídá egocentrická řeč dítěte. " (Vygotskij 2004,
str. 67).
Dítě si tvoří opory představ, pomocí hlasu, věcí, je to přirozená součást vývoje.
Děti se k opoře hlasové a věcné vracejí, i když došli v psychickém vývoji dále.
Například prvňáci, kteří už umí dobře počítat do deseti, znovu používají prsty, pokud se
učí počítat v cizím jazyce. Číslo a představa o něm je totiž v této době velice vázáno na
slovo. A když se dítě nemůže opřít o slovo, protože musí použít jiné, používá další
opory - počítání na prstech.

„Za tímto obdobím následuje čtvrté, které obrazně nazveme údobím .vrůstání',
protože je charakteristické především tím, že vnější operace vchází dovnitř, stává se
vnitřní operací a ve spojitosti s tím prochází hlubokými proměnami"
Dítě už počítá v duchu. Toto období je charakteristické zlepšováním funkce
logické paměti, která užívá „ 'vnitřních vztahů' ve formě vnitřních znaků. " (Vygotskij
2004, str. 68)
Představy postupně opouštějí svá vnějšková ukotvení a stávají se mentálními
reprezentacemi, s nimiž dítě libovolně operuje. Je to období ukotvení představy na znak.
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4.1.4. Otázka psané řeči
Zabýváme-li

se řečí, jistě nemůžeme vynechat psanou řeč. A zvláště

v matematice, jejíž používání a vyučování je postaveno na znaku.
Psaná řeč nijak ve svých základních rysech nenapodobuje vývoj řeči mluvené. Je
zcela specifickou jazykovou funkcí, která se svou strukturou

a fungováním liší od

mluvené řeči podobně jako vnější řeč od vnitřní.
„Psaná řeč, jak ukazuje výzkum, vyžaduje pro svůj alespoň minimální vývoj
vysoký stupeň abstrakce.

Je to řeč bez zvukové stránky, je to řeč v myšlení,

v představách, ale řeč; zbavená nejpodstatnějšího znaku mluvené řeči - materiálního
zvuku. " (Vygotskij 2004, str. 95)
Tedy dítě, které se v první třídě učí psát, naráží najednou na několik obtíží.
Nejenom na koordinaci jemných pohybů ruky, pozornost, ale i na abstraktnost psané
řeči, na to, že se s nikým nedá psaním bezprostředně komunikovat. Psaná řeč je řečí bez
zvuku, takže zbavena své základní stránky už to snad ani není řeč, ale jen myšlenka.
Učení se a používání psané řeči „ vyžaduje od dítěte dvojí abstrakci: abstrakci

zvukové

stránky řeči a spoluúčastníka. ...Psaná řečje algebra řeči". (Vygotskij 2004, str. 96)

Dítě v první třídě, které se učí zároveň psát a zároveň se učí matematické pojmy,
se tedy učí abstrahovat najednou v různých oblastech. K psaní je navíc velmi
motivováno. Dítě má potřebu psát, neboť to všichni kolem něj umí! Dítě chce být jako
dospělý, chce umět vše, co dělají dospělí. Je to stejné, jako když se dítě učí mluvit,
mluví, aby se dorozumělo! Vidí, že ostatní mezi sebou mluví, a tak chce také
komunikovat.

Napádá mě otázka, zdaje podobně motivováno dítě i v matematice. Matematika
jako taková je specifický způsob myšlení a má i svou vlastní řeč mluvenou, ale
převážně psanou, kterou se dítě musí naučit. A mnoho znaků se používá jen
v matematice, v běžném životě se s nimi dítě nesetká, nezná je tedy a často neví, k čemu
to vše bude potřebovat, nevidí bezprostřední užití určitých matematických znaků (ale i
poznatků). Pro dítě je navíc zpočátku nelehké přepsat matematickou mluvenou řeč do
psané, a určité děti matematické znaky odrazují, neví si s nimi rady a mnohdy jim
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připadají nesrozumitelné. Domnívám se, že některé děti tak nemají velkou motivaci
k učení se matematice a velmi záleží, jak je dokáže motivovat učitel.

Další specifičnost psané řeči spočívá v tom, že je záměrná, od počátku je řízena
vědomím, na rozdíl od mluvené řeči. Aby dítě mohlo psát, musí si uvědomovat, co chce
psát. Když píše, soustředí se na to, svoji činnost si plně uvědomuje. Psaná forma řeči
tedy jistě napomáhá lepšímu uvědomování pojmů. Dítě musí jednat intelektuálněji.
Proto taky dlouho trvá, než dítě může psát, aniž by se na to muselo velice soustředit.

4.1.5. Učení se gramatice
Proč se má dítě ve škole učit gramatice? Vždyť „gramatika, zdá se žádné nové
znalosti dítěti neposkytuje. Dítě umí skloňovat a časovat už předtím, než začne chodit do
školy. " (Vygotskij 2004, str. 98)
Gramatika má totiž celkový význam pro vývoj dětského myšlení. Dítě sice ví,
jak správně mluvit, ale netuší, co vlastně mluví. Celou gramatiku si prakticky dítě
osvojí před vstupem do školy. Umí sice skloňovat a časovat, ale neví, co skloňuje
a časuje.
„ Tato činnost je osvojena čistě strukturně, podobně jako fonetická skladba slov.
(stejně jako když dítě umí vyslovovat nějakou hlásku, ale nedokáže tak učinit záměrně.
Je tudíž v užívání svých znalostí omezeno. " (Vygotskij 2004, str. 98 - 99)
Učení se gramatice tedy napomáhá uvědomování si toho, co je mluveno,
podobně jako tomu napomáhá psaná řeč, a tím k lepšímu používání znalostí
a dovedností.

4.2. Pojmy vědecké a spontánní
Vygotskij rozdělil pojmy, které se dítě učí, na spontánní (běžné) a vědecké
(opravdové). Vědecké pojmy jsou ty, které dítě přijalo na základě vzdělání, spontánní
jsou ty, které se dítě naučí samo, z běžné komunikace.
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4.2.1. Společné znaky vědeckých a běžných pojmů Piaget (in Vygotskij 2004)
Přes určité odlišnosti, mají spontánní a vědecké pojmy mnoho společného:

1. Oba projevují odpor k vnucování.
Dítě se nemůže pojem jen naučit, musí jej přijmout, zapracovat do svých
poznatků. Pokud dítě nepřijme pojem za vlastní, plně mu nerozumí a musí jej používat,
bude jej jistě používat nesprávně (toto nebezpečí hrozí hlavně ve škole).

2. Oba mají hluboké kořeny v mysli dítěte.
Těmi kořeny má pravděpodobně Piaget na mysli představy, asociace, které si
dítě při vytváření pojmu tvoří. Nemůžeme dětem implantovat naši představu čísla, musí
si vytvořit svoji vlastní. Zajímalo mě, jaké jsou asi první představy dětí o číslech,
a zkoušela jsem se v předvýzkumu k této práci ptát dětí z první třídy: „Co se ti vybaví,
když řeknu dvě." Děti se možná styděly, možná už jejich představu nahradil vědecký
pojem a jeho reprezentace, kterou je určitý znak. Děti zpravidla kreslily pomůcky, se
kterými počítaly ve škole, jeden chlapec nakreslil auto, jiné dítě hada. Své kresby
neuměly vysvětlit.
V pozdějším věku se nám už zpravidla vybaví jen dvojka, možná oči či
končetiny.

3. Oba jsou určitým způsobem společné dětem stejného věku.
Přijmeme-li tuto tezi, pak stačí mluvit s pěti dětmi a už uvidíme typické
zvláštnosti tohoto věku.
U předškolních dětí najdeme mnoho společného v myšlení dětí tříletých
a čtyřletých, a najdeme naopak mnoho rozdílného v myšlení dětí čtyřletých a dětí
z první třídy.
4. Oba se udržují dlouho, v průběhu několika let ve vědomí dítěte
a ustupují novým

pojmům

postupně, místo aby okamžitě vymizely, jak je to

příznačné pro vnucené představy.
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I když se dítě s většinou poznatků o světě setká až ve škole, není při vstupu do
školy nepopsaným listem papíru9. Dítě do školy přichází s tzv. prekoncepty (můžeme je
definovat jako ,naivní pojmy'). Zdá se, že prekoncepty existují ještě nějakou dobu
v mysli dítěte vedle nových představ a pojmů. Jakoby si je dětská mysl uchovávala pro
případ, že nová představa zklame nebo nebude dostačovat nějaké situaci. Dítě také
zpočátku neumí s novým pojmem dobře a rychle pracovat, pokud je v jeho mysli ještě
uchována původní představa, může se k ní vrátit. Například dítě, které už nepočítá na
prstech (jeho myšlení už udělalo krok dopředu a představy jsou dostatečně zastoupeny
v mysli dítěte), začne znovu na prstech počítat, setká-li se s překážkou (učení se cizímu
jazyku).
5. Obě se projevují v prvních správných odpovědích dítěte.
Zaznamenáme je tedy v bezprostředních odpovědích dětí, nejlépe například
v rozhovoru.

4.2.2. Rozdíl ve vývoji vědeckých a spontánních pojmů
Běžné pojmy se dítě učí tak, že je přejímá z jazyka a snaží seje používat. Mnoho
toho jejich vývoji známo není, ale to, jak se dítě učí pojmy vědecké, nám může pomoci
pochopit vývoj pojmu spontánních a naopak, protože:
„ Vývoj vědeckých, tj. skutečných,
zkoumání

nejhlubší,

nej podstatnější,

nepochybných, pravdivých
nejzákladnější

zákonitosti

pojmů

odkrývá při

každého

procesu

vytváření pojmů vůbec" (Vygotskij 2004, str. 74)
Skrze vývoj vědeckých pojmy máme možnost nahlédnout do tajů dětského
myšlení.
Ž. I. Šifová (in Vygotskij 2004) provedla výzkum, jehož předmětem bylo
srovnání vývoje běžných (spontánních) pojmů a pojmů vědeckých ve školním věku.
Tento výzkum vycházel z předpokladu, že běžné i vědecké pojmy se postupně vyvíjejí,
nejsou osvojovány v hotové podobě. Provedla experiment, kdy děti doplňovaly věty
přerušené po protože,

ačkoli. Děti v určitém věku nevěděly, jak doplnit, nebo

9

Této problematice se u nás věnovali např. Kuřina, Hošpesová, Tichá. (A. Hošpesová, F. Kuřina,
M. Tichá\ The world of mathematics, emerging from the chilďs experience in Czech Schools, In:
Proceedings SEMT 01. Praha, UK-PedF, s. 81-84.)
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doplňovaly větu tak, že nedávala smysl. Například nedokončenou větu „Petr si zlomil
nohu protože, ..." doplnili: je nemocný, má zlomenou nohu. Tytéž děti odpovídaly
správně na otázky ohledně pojmů vědeckých. Srovnáváním výsledků experimentu bylo
zjištěno, že v určitém období: „vývoj vědeckých pojmů předbíhá vývoj spontánních
pojmů. " (Vygotskij 2004, str. 74)

A jak je to s pojmem číslo? Je jisté, že dítě přichází do školy již s určitým
prekonceptem pojmu číslo, na začátku školní docházky je tedy zpravidla číslo
(konkrétní čísla 1,2,...) pojmem spontánním. Můžeme předpokládat koexistují oba
pojmy nějakou dobu vedle sebe a spontánní pojem časem vymizí, přenechá prostor
pojmu vědeckému.

Tím, že je dítě uvedeno do světa vědeckých pojmů, zlepšují se i některé jeho
psychické funkce.

Vědecké pojmy mají určitou strukturu, jasněji lze pozorovat

„zobecňování" pojmu. Díky tomu, že dítě poznává strukturu vědeckých pojmů,
přehodnocuje své pojmy spontánní. Při vývoji vědeckého pojmu se Jako
opakující

se moment

v podmínkách

v jeho

organizovaného

postupu

projevuje

prvotní

verbální

systému sestupuje ke konkrétnímu,

určující,

učení,

k jevu,

tendence vývoje spontánních10 pojmů probíhá mimo určitý systém - jde

které

zatímco
vzhůru

k zobecněním. " (Vygotskij 2004, str. 76)
Z toho také vyplývají další rozdíly v jejich konstituování, silných a slabých
stránkách.
4.2.3. Silné a slabé stránky vědeckých a běžných pojmů
Silná stránka vědeckých pojmů spočívá především v jejich jasném systému.
Řekneme dětem, že tři je číslo, a následně ukazujeme, jak je možné jej vymodelovat,
budeme postupovat od obecného je konkrétnímu, možná budeme postupovat opačně, od
konkrétního k obecnému, ale dětem pojem číslo následně prozradíme. Za řadou
konkrétních příkladů bude následovat zobecnění.
10

„Spontánním" myšlením nebo „spontánními" pojmy rozumí autor ty formy myšlení nebo ty druhy běžných pojmů,
které se vyvíjejí nikoli při osvojování systému poznatků předkládaných dítěti při vyučování, nýbrž které tvoří
v procesu jeho praktické činnosti v bezprostředním styku s lidmi. (Vygotskij 2004, str. 76)
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V běžném životě tomu tak však není. Dítě slyší například číslo dvě zpravidla
v těchto kontextech: dvě ruce, dvě nohy, dvě oči, dva roky (otázkou vůbec je, zda pro
něj dvě a dva znamená totéž). Neví, že dvě je číslo, jen postupně objevuje, že dvě není
danou vlastností jen některých věcí, a že dvě mohou být i auta, kaštany atd. Tedy
můžeme předpokládat, že dítě, které ještě nechodí do školy, nebude mít jasno v tom, co
je to číslo a co do množiny nazvané čísla, patří. V tom spočívá slabost spontánního
pojmu, je naplněn mnoha konkrétními příklady, ale chybí mu právě zobecnění. Nabízí
se otázka, zda by dítě vůbec pojem číslo znalo, kdyby nechodilo do školy (nebo se to od
někoho nenaučilo), zda by samo došlo ke zobecnění. Domnívám se, že by se člověk
v těchto pojmech bez vzdělání těžko orientoval.

Dlouhou dobu se tedy dítě pohybuje v prostředí slov, kterým ne vždy a zcela
rozumí, což jistě není jednoduché. Velmi výstižně tuto schopnost malých dětí popsal
Mareš v Psychologii pro učitele:
„Malé děti, pokud je necháme, snadno shromažďují

a ukládají

neurčité

informace a trpělivě očekávají až jednoho dne přijdou na to, že už vědí, co znamenají.
(Čáp, Mareš 2001, str. 411)
U pojmu číslo možná většina dětí až ve škole pochopí číslo a zpětně mu dochází
významy slov.
Samozřejmě mne hned napadá, zda by tato dětská schopnost mohla být využita
v matematice. Domnívám se, že spíše ne, dítě se sice ve škole také nejdříve naučí slovo
a pak z něj postupně tvoří pojem. Jednou z nevýhod vědeckých pojmů je i to, že se
s nimi dítě setkává převážně ve škole, tudíž nemá možnost je natolik upřesňovat, jako
pojmy běžné, kdybychom učili vědecké pojmy způsobem, jakým se dítě učí pojmy
běžné, možná bychom dosáhli horších výsledků, celé vzdělávání by trvalo déle. Ale na
druhou stranu možná bychom taky dosáhli výsledků lepších. Vše by sice trvalo déle, ale
děti by pojmy vytvářely postupně od konkrétních příkladů k obecným, setkávaly by se
s pojmy v různých situacích a krok za krokem by postupovaly k zobecnění. Jejich
představy, později mentální reprezentace pojmu číslo by tak mohla být mnohem
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kvalitnější, než když se ve škole naučí slovo a pak si k němu teprve dodávají konkrétní
příklady.
Dostáváme se nepřímo k slabosti vědeckého pojmu, kterou je

jeho

„verbalismus, projevující se jako základní nebezpečí v jeho vývoji, jako nedostatečná
nasycenost konkrétním. " (Vygotskij 2004, str. 77)
Tato slabost může v matematice velmi jednoduše vést k formalismu. Dítě zná
slovo, ale za tím slovem není žádná, popřípadě je jen chabá představa. Běžné pojmy
jsou zase konkrétním nasyceny dostatečně, v tom je jejich silná stránka, leč chybí jim
právě systém, který mají pojmy vědecké. Nejvíce se „slabost běžných pojmů

projevuje

neschopností abstrakce a libovolného operování s nimi, tak jako se plně projevuje jejich
nesprávné užívání. " (Vygotskij 2004, str. 77)
Dítě totiž slova, která se učí spontánně nevnímá jako pojmy, jsou přirozeně
součástí jazyka, neumí na ně nahlédnout zvenčí, neuvědomuje si je a nevnímá je jako
součást určitého systému a tak s nimi neumí ani nakládat.
„ Tato neschopnost uvědomovat si vlastní myšlení a z ní vyplývající neschopnost dítěte
určovat logická spojení trvá až do věku 11 - 12 let, tj. do skončení prvního školního
věku. " (Vygotskij 2004, str. 81)
Projevy neuvědomování si vlastního myšlení zkoumal Piaget u dětí, když jim
předkládal věty ukončené po slově protože. Děti nevěděly, jak ve větě pokračovat, nebo
v ní pokračovaly nesprávně, i když spojku protože, používaly v běžném životě správně.

Ústředním bodem celé problematiky uvědomování si pojmu a jeho vývoje je
„přítomnost nebo nepřítomnost systému. Mimo systém mají pojmy jiný vztah, než když
vstupují do určitého systému. Vztah slova „ květina" k předmětu u dítěte neznajícího
ještě slova růže, fialka, konvalinka, a u dítěte, které tato slova zná, je zcela odlišný. "
(Vygotskij 2004, str. 106)

Uvědomování pojmů probíhá: „na základě vytváření systémů pojmů, založeného
na určitých vztazích obecnosti mezi pojmy,

a uvědomování pojmů vede k jejich

záměrnosti. " (Vygotskij 2004, str. 83)
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Ale to není vše. „Zároveň se systémem vznikají vztahy pojmů k pojmům,
zprostředkovaný vztah pojmů k objektům skrze jejich vztah k jiným pojmům, vzniká
vůbec jiný vztah pojmů k objektu; v pojmech se uskutečňují nadempirická

spojení."

(Vygotskij 2004, str. 106)

Dítě postupně hromadí obecné poznatky o vědeckých pojmech, které jsou mu
předkládány v systému. Tyto poznatky pak uplatňuje na spontánní pojmy, vnáší do nich
řád a strukturu, což zase zpětně ovlivňuje pojmy vědecké.
Žák se naučí čísla, pozná, že všechny patří do určité skupiny a následně si pak
uvědomuje jejich funkci v běžném životě. Například dítě při pozorování příjezdu
dalšího vlaku říká: „Podívej, přijíždí druhý vlak." Ono druhý je pro něj jen nějakou
charakteristikou vlaku, přijíždí později, proto je druhý. Až když se ve škole naučí, že
druhý vyjadřuje pořadí, pochopí teprve svoji prvotní větu.

Systém je tím důležitým, co ovlivňuje vývoj pojmů ve školním věku.
„Systém je tím novým, co vzniká v myšlení dítěte zároveň s vývojem jeho
vědeckých pojmů a co posunuje

celý jeho

intelektuální vývoj na vyšší

stupeň"

(Vygotskij 2004, str. 107)

A právě tím, že poznatky jsou dítěti předávány v určitém systému, tím, že dítě
spolupracuje s dospělým a „se vysvětluje ranější dozrávání vědeckých pojmů a také to,
že úroveň jejich vývoje se projevuje jako nejbližších možností ve vztahu k běžným
pojmům, razí jim cestu, je svého druhu propedeutikou jejich vývoje. " (Vygotskij 2004,
str.76)

Můžeme říct, že úloha

vzdělávání je v tomto případě nepochybná. Dítě

vylepšuje své psychické funkce díky spolupráci s ostatními lidmi. A snad i popis
psychického vývoje dnešních dětí je takový jaký je díky vzdělávání.

Vědecké pojmy mají pro pojmy běžné veliký přínos, ale nesmíme zapomínat, že
jejich nenasycenost konkrétním, může mnohým dětem činit problémy. Na začátku
školní docházky by děti měly manipulovat s předměty, ať už objevují svět čísel, či se
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učí sčítat nebo odčítat. Domnívám se, že manipulace a názornost by měly v ideálním
případě doprovázet dítě během celého prvního stupně.
4.2.4. Rozvíjení vědeckých pojmů
„Jak se rozvíjejí vědecké pojmy v intelektu dítěte procházejícího
vyučováním?...Následuje

školním

proces vnitřního vývoje pojmu za procesem vyučování jako

stín za předmětem, který jej vrhá, aniž se s ním kryje, ale přesně napodobuje a opakuje
jeho pohyb, nebo mezi oběma procesy existují nepoměrně složitější a jemnější vztahy,
jež mohou být prostudovány pouze na podkladě speciálních výzkumů?" (Vygotskij
2004, str. 77)
Současná psychologie nám nabízí dvě odpovědi:
1. Vědecké pojmy nemají vůbec svou vlastní vnitřní historii, neprocházejí
procesem vývoje ve vlastním smyslu, ale jednoduše se osvojují, jsou vnímány v hotové
podobě na základě procesů chápání, osvojování a nabývání smyslu slov; dítě se jich
zmocňuje v hotové podobě nebo je přejímá ze sféry myšlení dospělých. Problém
rozvíjení vědeckých pojmů je pak v podstatě jen problémem vedení dítěte k vědeckému
poznání a osvojení pojmů.
Tento názor je nej rozšířenější a jak uvádí Vygotskij i nesprávný. „Z výzkumu
vytváření pojmů je známo, že pojem není prostým seskupením asociačních spojení
osvojovaným pamětí,

není automatizovaným

rozumovým návykem, nýbrž složitým

a skutečným aktem myšlení, který si nelze osvojit pomocí jednoduchého naučení, ale
který neustále vyžaduje, aby se myšlení dítěte povzneslo ve svém vnitřním vývoji na
vyšší stupeň, aby pojem mohl ve vědomí vzniknout. " (Vygotskij 2004, str. 77)
To, co se dítě naučí pamětně jsou jenom slova a k nim mohou časem přibýt
asociace, ale vytvoření pojmu a jeho používání je mnohem složitější, už jen proto, že
pojem je z psychologického pohledu vždy aktem zobecnění (abstrakce) a zpracováním
představ a asociací, které má dítě za určitým slovem. Není to prostý souhrn těchto částí,
to, co z nich vzniká je nový, kvalitnější celek.

Pojmy nezůstávají pořád stejné, ale stále se vyvíjejí: „Podstata jejich výn-oje
spočívá především

v přechodu

zobecněním nejelementárnějšího

od jedné struktury zobecněné

k jiné.

Zpočátku je

typu a teprve v průběhu vývoje dítě přechází od
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elementárního zobecnění k stále vyšším a vyšším typům zobecnění

a tak dokončuje

proces vytváření skutečných pojmů" (Vygotskij 2004, str. 78)
Pojmy nemůžou být prostě jen naučeny a osvojeny pamětí, neboť:
„ Tento proces vývoje pojmů, nebo významů slov, vyžaduje vývoj celé řady
funkcí, jako záměrné pozornosti, logické paměti, abstrakce, srovnávání a rozlišován.
(Vygotskij 2004, str. 78) To je tedy i protiargument k názoru, že děti přijímají pojmy
tak, že seje prostě naučí, přejmou.
Dítě, když se učí vědecké pojmy (ve vzdělávání), nepřijímá jenom slova, ale
otvírá se mu i nový pohled, nový způsob myšlení. A to vše působí na rozvoj dalších
psychických funkcí, jako je paměť, vnímání, rozlišování; především na ty psychické
procesy, které jsou potřeba k vývoji pojmu.

Další skupina názorů o rozvoji vědeckých pojmů říká:
„ Vývoj vědeckých pojmů v myšlení dítěte procházejícího školním vyučováním,
se v podstatě ničím neliší od vývoje všech jiných pojmů formujících

se v procesu

vlastních zkušeností dítěte." (Vygotskij 2004, st. 79). Tato domněnka je založena na
výzkumech, kdy badatelé zkoumali pouze vývoj běžných pojmů a tyto zákonitosti pak
přenesli i na vědecké pojmy.
Z toho, co zde bylo napsáno, si už můžeme udělat vlastní názor na rozvoj
vědeckých pojmů.
Dítě se u vědeckého pojmu naučí nejprve slovo a jeho konkrétní použiti. Potud
je jeho vývoj stejný jako u pojmů běžných. A ten rozdílný? Jednak má dítě možnost
zapojit pojmy do systému a jednak je používá především ve škole, v běžném životě
najdou menšího využití.
Vědecké pojmy budou mít tedy nutně odlišný vývoj a rozvoj, v kterém hraje
velkou roli škola a vzdělávání. Myslím si, že například děti, které ještě neprošly
vzděláváním (předškolní), na rozdíl od dětí již vzdělávaných (například dětí v první
třídě), nebudou mít jasnou představu o existenci pojmu číslo.
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5. Vztah učení a vývoje
Jak už bylo zmíněno v této práci několikrát, k tomu, aby se dítě naučilo mluvit,
potřebuje společnost. Dodávám že k tomu, aby se naučilo matematice, potřebuje
vzdělávat, tedy školu.
Piaget chápal mentální vývoj jako předpoklad k tomu, aby se jedinec mohl učit.
Přisuzoval procesům učení menší váhu než procesům zrání, které učení umožňují.
Vývoj dítěte byl představován jako proces, který je

podřízený přírodním zákonům

a probíhá cestou dozrávání, kdežto učení se chápe Jako čistě vnější využívání možností,
které vznikají v procesu vývoje. " (Vygotskij 2004, str. 85)
To se často popisovalo tak, že dítě, které neprochází školním vzděláváním, bude
mít rozvinuty všechny vyšší psychické funkce jako dítě, které tímto vzděláváním
prochází. Tento názor přikládá vliv vývoje na učení, ale je zde upírán vliv učení na
vývoj. Učení je jen něco jako nadstavba nad dozráváním.
Další názor pochází od behavioristů, kteří slučují učení a vývoj a proto zde ani
není prostor pro vznik otázky po jejich vztahu. Psychický (především intelektuální)
vývoj dítěte není podle nich nic jiného než prosté nahromadění podmíněných reflexů.
„ Učení a vývoj jsou synonyma, dítě se vyvíjí podle toho, jak se učí. " (Vygotskij 2004,
str. 88)

Je zde ale ještě třetí názorová skupina, která tvrdí, že mezi dospíváním a učením
musí existovat vzájemná závislost, už jen proto, že sám \ývoj je závislý na tom, jak
funguje organismus, „a tudíž na zdokonalování jeho funkce v procesu učení. ...Učení
jaksi ovlivňuje dospívání a dospívání jaksi ovlivňuje učeni. " (Vygotskij 2004, str. 89)
A to především proto, že v učení vznikají nové struktury a vylepšují se staré. Tento
názor zastávám i já.
Totéž vidíme na příkladu učení se matematickým pojmům. Dítě se učí nové
struktuře poznatků a ta zpětně ovlivňuje poznatky starší a to nejen v matematice,
protože „...naučíme -li se, řekněme, nové metodě myšleni, novému typu struktur, pak
nám

to dává

možnost

provádět

nejen

onu

činnost,

která

byla

předmětem

bezprostředního učení, ale dává nám to mnohem více - možnost daleko překročit
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hranice těch bezprostředních výsledků, ke kterým učení vedlo."

(Vygotskij 2004, str.

90)
Ve Vygotského pojetí právě učení razí cestu vývoji: "Učení může

nejen

následovat krok za krokem po vývoji, ale může jít také před vývojem, posunovat jej
kupředu." (Vygotskij 2004, str. 91) Učení vytváří a dotváří psychický vývoj. Tedy
dítě, které bude systematicky vzděláváno, bude mít i rozvinutější psychické funkce.
Existuje zde vzájemné ovlivňování mezi učením a vývojem.
Tato Vygotského teorie má praktické důsledky hlavně v oblasti vzdělávání dětí
předškolního a školního věku, upřesňuje, že vývoj dítěte neprobíhá ve skocích, jak
popisoval Piaget, vývoj je kontinuální, jedna fáze postupně přechází k další a na konci
každé fáze je období zvýšené citlivosti, kdy se dítě připravuje na další stupeň. Je to
období, kdy dítě s pomocí dospělého dokáže jednat, jako by bylo už ve fázi vyšší, tedy
díky učení se dostane dál, než jsou jeho momentální psychické možnosti. Vygotskij tuto
fázi nazval zóna nejbližšího vývoje, přesně ji definoval jako „vzdálenost mezi aktuální
úrovní výkonu a potenciální vývojovou úrovní" (Vygotskij 2004, str. 71). Tedy, rozdíl
toho, co je dítě schopno vyřešit samo, bez ,vedení' a s ,dopomoď dospělého. Odtud
přímo vyplývá, že spolupráce dítěte s dospělým urychluje psychický vývoj dítěte.
Ale „Jednostranné aplikování Vygotského myšlenek totiž může vyústit v tvrzení,
že škola musí co nejrychleji odhalit nedokonalé, nesprávné psychické struktury dítěte
a žák pod vedením učitele se má rychle přibližovat správným poznatkovým strukturám
dospělých. " (Čáp. Mareš 2001, str. 413)
Na to je jistě potřeba dát pozor, vždy musíme citlivě vnímat, zda už dítě
netlačíme či netáhneme, kam nepatří11. Celkově se ale kloním k názoru Vygotského,
neboť můžeme sami vidět rychlý vývoj dětí po nástupu do školy. Jistě na tom má svůj
podíl zralost dítěte, ale vliv vzdělávání je zde nepopiratelný. Domnívám se, že i dnešní
popis psychiky dětí školního věku je takový, jaký je, díky vzdělávání, před 200 lety by
byl jistě odlišný.

11

Tato problematika úzce souvisí stzv. Topazovým, a hlavné Jourdainovým efektem z Teorie
didaktických situací (Brousseau, G. (1997). Theory oj Didactical Situations in Mathematics. [Edited and
translated by Balacheff, M.Cooper, R.Sutherland, V. Warfield]. Dordrecht,/Boston/London: Kluwer
Academic Publishers.)
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5.1. Otázka formálního vzdělávání
Vliv učení na vývoj samozřejmě otvírá i otázku formálního vzdělávání.
Ovlivňuje opravdu učení vývoj i nadále, ve vyšších ročnících, a jak? Je dětem k něčemu
užitečná algebra? Nestačila by jen aritmetika? A k čemu jim kdy bude geometrie?
J.F. Herbart vyslovil teorii, že existují vyučovací předměty, „které poskytují
nejen znalosti a návyky, obsažené v samotném předmětu,

ale rozvíjejí i obecné

intelektuální schopnosti dítěte. " Herbart (in Vygotskij 2004, str. 91)
Předpokládalo se také, že právě matematika rozvíjí intelektuální schopnosti
potřebné v různých disciplínách podobně jako je rozvíjejí antické jazyky v oblasti
humanitních věd.
Jak jsme na tom dnes, kdy se již klasické jazyky nevyučují? Jak se změnily
intelektuální schopnosti dnešních dětí oproti jejich prarodičům? Bohužel podobný
výzkum asi nikdo neprovedl (aspoň o něm

nevím, v literatuře, kterou jsem

prostudovala, o něm zmínka nebyla), takže o vlivu formálních předmětů na mentální
schopnosti člověka se můžeme jen dohadovat.
Již dříve se k názoru o prospěšnosti

formálního vzdělávání

objevily

protiargumenty, například Thorndike se v řadě výzkumů snažil dokázat, že formální
vzdělání je mýtus. Poukazoval na to, že v učení a vývoji nemůže mít vše vliv na
všechno. Tvrdil, že vlivy nemohou být univerzální, s čímž jistě budeme souhlasit.
Thorndike z těchto úvah ale „ vyvozoval mylný závěr, že se nic neovlivňuje. " Thorndike
(in Vygotskij 2004, str. 92)
Thorndike redukoval „celé učení stejně jako vývoj na mechanické vytváření
asociačních spojení." Ale víme, že vše v učení nemůže být obsáhnuto jen pamětí!
A navíc Thorndike uvádí, že „v činnosti vědomí dominují strukturní, smysluplná spojení
a vztahy a že existence smyslu prostých spojení je spíše výjimkou než pravidlem. "
Thorndike (in Vygotskij 2004, str. 92)

V souvislosti s vědeckým pokrokem a se vstupem informačních technologií do
našich životů dnes stále častěji zaznívají hlasy o nepotřebnosti některých vyučovaných
předmětů. Máme přece kalkulačky a počítače, proč se děti mají učit zbytečné funkce?
Matematika jistě má nějaký vliv na rozvoj psychických funkcí, jaký přesně
bohužel nevíme, ale než ji bude společnost jednou chtít zcela odstranit, měli bychom
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její vliv ještě prozkoumat. Pozorovatelný je prozatím alespoň vliv například na
schopnost zpracovávat informace, systematizovat získané informace, zobecňovat,
kriticky informace hodnotit, obhajovat své názory a další. Vliv matematiky na myšlení
pozorujeme nejlépe po vstupu dítěte do školy. Pokud tedy v tomto období má
matematika vliv na myšlení, proč by jej neměla mít i ve vyšších ročnících?

5.2. Dobré učení předbíhá vývoj
Už jsem zde zmínila specifika psané řeči a právě učení se písmu je „jedním
Z nejdůležitějších předmětů na samotném začátku školy, protože vyvolává k životu vývoj
všech funkcí, které u dítěte ještě nedozrály. " (Vygotskij 2004, str. 103)
Dítě musí zaměřit pozornost, soustředit se, zlepšuje se jeho paměť, dítě díky
tomu, že se učí psát, zlepšuje ostatní psychické funkce. Víme, že dítě zvládne určitou
zátěž, a proto je adekvátně zatěžujeme, aby se rozvíjely jeho psychické funkce.
Správné učení
funkce...nenípravda,

„se musí opírat o zónu nejbližšího vývoje, o ještě nedozrálé
že vývoj nutně musí dokončit své cykly, plně připravit základ, na

němž může učení stavět. " (Vygotskij 2004, str. 103)
Není tedy potřeba čekat, až dítě bude mít zcela vyvinutou jemnou motoriku, až
bude umět dobře rozlišovat, ale v učení a učením je potřeba tyto funkce a psychické
procesy zlepšovat.

6. Číslo v kognitivní struktuře žáka
Jaké jsou dětské představy o čísle a jak vzniká pojem číslo? Tomu se věnuji
v této kapitole.
Dítě si kolem druhého roku na základě každodenních zkušeností začíná
uvědomovat počet. V této době totiž začíná mluvit a postupně se začíná rozvíjet i jeho
myšlení a zájem o číslo. Dítě proniká do světa čísel, který označíme jako strukturu S.
„Základním prvkem struktury S je sémantická představa individua o jednom čísle, ta se
skládá ze tří komponent: číslo Č, jeho ukotvení V na svět věcí a vědomí individua W,
v němž se číslo i jeho ukotvení nachází. " (Hejný, Stehlíková 1999, str. 63)
Například dítě zpočátku vnímá číslo dvě jako dvě nohy, dva bonbóny apod.
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6.1. Vytváření pojmu číslo
V této části jsem vycházela s poznatků Hejného (2004) a Hejného, Stehlíkové
(1999), které jsem upravila podle toho, jak se domnívám, že probíhá celkový
pojmotvorný proces u dítěte.
1. Hladina motivace
„ Motivace z poznávání pramení z rozporu mezi , nevím' a , chtěl bych vědětDítě

je

motivováno vším co vnímá. Je-li žák k práci přinucen, nemluvíme o motivaci, ale
o stimulaci. " (Hejný 2004, str. 27 )
Pro to, aby se dítě naučilo čísla a následně s nimi i operovat, je tato fáze zásadní.
Už jen to, že čísla jsou okolo dítěte používána, jej motivuje k tomu, aby pronikalo do
jejich světa. Motivace k počítání nebude jistě příliš odlišná od motivace k mluvení.
„ Děti není nutné vyučovat, aby se něco naučily. Děti se nesmírně zajímají o náš dospělý
svět a o to, co v něm děláme. Děti se učí nejlépe, když to, co se učí je součástí
skutečného života. Děti se nejlépe učí, když má jejich učení bezprostřední, vážný účel. "
(Holt 1994, str. 53)

2. Hladina otevření světa čísel
„Zárodky číselných představ

se začínají v myšlení dítěte objevovat kolem

druhého roku života, možná i dříve, jako výsledek každodenních životních zkušeností
dítěte"

(Hejný, Stehlíková 1999, str. 63) Dítě kolem sebe slyší: při oblékání: Jedna

noha, druhá;.při jídle: dva brambory, jeden rohlík, tři bonbónky; na otázku „Kolik je ti
let?" dítě říká dva, ale ukazuje čtyři; ještě jednu pohádku, tři písničky.
Dítě se ,naučí' první číslo: „začne rozlišovat mezi jedna a mnoho. "(Hejný 1999,
str. 63) S touto tezí nesouhlasím, neboť na základě svých zkušeností a pozorování si
myslím, že dítě spíše začne rozlišovat mezi dvě a mnoho. Domnívám se, že první
číslovka, se kterou se většina dětí potká a kterou se naučí, je dvě. Dítě ji slyší neustále
kolem sebe - dvě ruce, nohy, oči. Také zpravidla ve dvou letech jej rodiče naučí
odpovídat na otázku Kolik je ti let? Dítě pak ukazuje, nebo říká: „dva."
„Dítě nevnímá čísla izolovaně, vnímá věci a slova kolem sebe a „svět čišel se
vynořuje ze světa věcí, má dvě složky: A - verbální B - sémantickou (týkající se
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významu). " (Hejný 1999 str. 64) Tedy slovo a to, co dané slovo představuje. Zpočátku
tyto dvě složky nejsou příliš propojeny. Ukazuje na prstech tři, ale neumí to
pojmenovat, popřípadě řekne pět, ale neumí to ukázat na prstech.
S tím souvisí další otázky: Jaký je vztah mezi těmito dvěma složkami? Která je
dominantní? Která z nich je v mysli dítěte dříve? Myslím, že zodpovězení těchto otázek
by vyžadovalo mnoho úsilí podobně jako popsání vztahu mezi myšlením a řečí. Zdá se
ale nepochybné, že obě tyto složky vjisté fázi, stejně jako myšlení a řeč, existují
nezávisle na sobě, nepropojeny. To můžeme ilustrovat na následujícím příkladu:
Když se ptáme dítěte: „Kolik je ti let?", dostane se nám zpravidla jedné z těchto
odpovědí: Dítě ukáže na prstech dva, ale nic neřekne, neví. Nebo: Dítě řekne dva, ale
neumí to ukázat. Některé děti spíše ukazují - je u nich první představa, jiné říkají číslo,
jeho název.
„Již na počátku předškolního věku děti počítají, resp. jmenují čísla jedno po
druhém, ale v této aktivitě chybí porozumění podstatě číselného pojmu, (tomu odpovídá
i úroveň znalosti názvů čísel, které si dítě dosud plete, protože má v této oblasti
poměrně omezený slovník. " (Vágnerová 2000 str. 112)
Děti se zpočátku učí sled čísel jako básničku. Je velmi zajímavé sledovat malé
děti (z první třídy), jak se učí číslovky v cizím jazyce - nepřiřazují např. pojem five
číslu pět, ale odříkají řadu one, two, three, four, five a přitom vystřelují prsty do
vzduchu, pak je česky spočítají. Pokud nepočítají na prstech, ale např. s kartičkami,
občas dělají chyby. V momentě, kdy kartičky spočítají anglicky, vykřikují: „Já mám
eleven!" A kartičky znova přepočítávají po otázce: „Kolik to je? Česky.

3. Hladina separovaných modelů
„Dítě ví, co to znamená 3 židle, 3 prsty..., ale tyto představy se navzájem
nemohou zastupovat." (Hejný, Stehlíková 1999, str. 28)
Dítě si postupně ,sbírá' další věci, které bývají dvě - dvě ruce, pak zjistí, že
i židle mohou být dvě, stejně i hračky atd. Ještě ale číslovka dvě je součástí těchto věcí.
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Pokud bychom dítě požádali, ať ukáže, kolik to je dvě panenky, a ono by nebylo
zvyklé na slovní spojení dvě panenky, asi by se na nás dívalo dost bezradně a neumělo
to ukázat. Protože:
„ Dítě zpočátku chápe číslo jen jak je vázáno na předměty - tři míčky. Tyto
předměty jsou ukotvením daného čísla. Dítě dalšími zkušenostmi přichází na to, že dvě
plus tři kuliček je pět kuliček, stejně jako dva plus tři prsty prstů pět. Vzniká první
porozumění - neukotvenému číslu. " (Kollariková, Pupala 2001, str. 326)
Hrála jsem s dvouletým chlapcem Míšou ,hru s kaštany', vzala jsem do rukou
dva kaštany a zeptala jsem se: „Kolik mám kaštanů?" Jeho odpověď: „Dva". „A kolik
teď?" (jeden jsem odebrala), Míša se dlouze zadíval a tázavě řekl: „Dva". „Ne, ne, to je
jen jeden," řekla jsem a zase jsem ukázala dva kaštany a zeptala se: „Kolik mám
kaštanů?" Jeho odpověď: „Dva, " „dobře." Jeden jsem přidala (byly nyní tři) „A kolik
teď?" „Dva," „ne, ne," dodala jsem: „ a mám víc nebo míň než dva?" Míša se to
odpoledne naučil říkat jeden kaštan. Hra se mu zalíbila a když jsme se viděli podruhé,
sám vzal dva kaštany a ptal se: „Kolik mám kaštanů?" Řekla jsem: „dva," a on: ,jo, jo,"
jeden odebral a zeptal se znovu: „a teď?" „Jeden." Míša byl s mojí odpovědí spokojen.
Hra ho velmi bavila, ale zatím nepožíval slovo jeden v jiném kontextu než v souvislosti
s kaštany.
Dítě v tomto období postupně nabývá zkušenosti s konkrétními

případy

budoucího poznání. „Čím více dítě takových modelů pozná, tím pevnější bude jeho
výsledné poznání. " (Hejný 2004 str. 28)
Takovýchto separovaných modelů může být mnoho a různých druhů, například:
„ Překvapivý model - takový model objektu, který se tváří, že jím není, i takový, jehož
existenci jsme vůbec nepředpokládali např. 57/19 = 3. " (Hejný 2004, str. 28)
U dítěte, které proniká do světa čísel, by překvapivým modelem mohla být
skutečnost, že například číslo tři nemusíme vymodelovat jen pomocí prstů, ale třeba
pomocí jednoho knoflíku, tužky a lžičky.
Dalším typem modeluje : „Zdánlivý model - něco, co modelem daného objektu
není, ale může se tak jevit. Např. čtverec, jehož úhlopříčky jsou ve svislé a vodorovné
poloze, se jeví mnoha žákům jako kosočtverec, desetinné číslo 4,6 jako sudé. " (Hejný
2004, str. 28)
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Některé děti si zpočátku myslí, že dvojciferná čísla vyjadřují jiný počet,
například dvanáct pro ně není dvanáct, ale jednička a dvojkou, tedy jedna a dvě.
Velmi důležitým typem modelu je: „Ne-model - takový jev, který ilustruje
komplement zkoumaného objektu. Např. při zavádění pojmu konvexní útvar si ukážeme i
útvar, který není konvexní. " (Hejný 2004, str. 28)
Například když zavádíme pojem sudá čísla, ukazujeme dětem i taková čísla,
která sudá nejsou.
Dítě sbírá separované modely a jejich dalším strukturováním se dostává do další
etapy a tou je hladina zobecnění.

4. Hladina zobecnění
„Separované modely uložené ve vědomí člověka nejdříve odděleně, na sebe začnou
vzájemně poukazovat, různě se seskupovat a organizovat, až dojde k jejich strukturaci,
hlubšímu a operativnějšímu vhledu do dosavadního poznání. " (Hejný 2004, str. 28)
Dítě objevuje, že dva balóny a dva prsty mají více společného než jen slovo dvě.
Jedná se často jen o krátkou dobu, během níž ve vědomí vznikne tzv. generický12
model.

5. Hladina generických modelů
„Dítě ví, že se jednotlivé

mnohostní představy mohou zastupovat, že úlohy

o židlích lze řešit pomocí prstů, prsty, kuličky počitadla se stávají

univerzálními

modely. " (Hejný 1999, str. 64)
Dítě už dokáže nachystat lžíce pro zrovna nepřítomné členy rodiny - s pomocí
prstů, lžiček, knoflíků. Dokáže, ale i dané číslo vymodelovat s jakoukoliv novou věcí,
o níž se dosud nemluvilo v kontextu s daným číslem. Dosažení tohoto stádia je
považováno za konstituování světa čísel. Ten je zatím tvořen uvnitř světa věcí, ještě
nenabyl vlastní autonomie, svébytnosti.

12

Generický - typický pro nebo vztahující se ke skupině podobných věcí, spíš než k nějaké konkrétní
věci. (Hejný 2004, str. 29)
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Zdá se mi, že se zpravidla počítá s tím, že většina dětí tohoto stádia dosáhne už
před vstupem do školy. Ve škole se totiž už většinou nepracuje se separovanými
modely, ale s generickými.
„ Generický model je prototypem

buď všech, nebo jisté skupiny separovaných

modelů této skupiny a působí ve skupině jako její organizační agent. Generickým
modelem pro počítání předmětů jsou zejména prsty a počítadlo. " (Hejný 2004, str. 31)

6. Abstrakční zdvih
„ Dává zrod abstraktnímu poznání. Soubor separovaných a generických modelů
je restrukturován

a nový vhled má abstraktnější

charakter, je

často

provázen

symbolickým záznamem, který novou strukturu reprezentuje. " (Hejný 2004, str. 28)

Dítě je schopno smysluplně manipulovat s představou „tři, čtyři", nepotřebuje
ukotvení představy ve světě věcí. Dosažení tohoto stádia značí nabytí svébytnosti světa
čísel.
K tomuto stádiu dochází kolem vstupu dítěte do školy. Jeho svět čísel se ve
škole rychle tvoří a stává se autonomním. Je zde ale nebezpečí ztráty vazby světa čísel
na svět věcí, což pak vede k formalismu, neboť svět čísel ztrácí smysl své existence bez
propojení na svět věcí.
Ve školním vyučování je tedy potřeba zachovat vazbu světa čísel na svět věcí, a
to modelováním určitých situací uvnitř světa čísel (převádění slovních úloh na rovnice)
a interpretací situací ze světa čísel do svět věcí (vytváření slovní úlohy na základě
rovnice).
Dítě zobecňuje svět do představy a tuto představu do znaku.

7. Hladina krystalizace
V této hladině se nové poznání propojuje na předchozí vědomosti. Představy a jejich
struktury se zpřesňují, dítě si vytváří „půdu" pro další poznání.

8. Hladina automatizace
Nastává při další používání pojmů a operování s nimi, například naučení se malé
násobilky nebo sčítání přes desítku.
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K mechnismu vytváření pojmu číslo je ještě nutno dodat, že: „Poznávací proces
probíhá většinou tak, že se nová zkušenost otiskuje do několika hladin najednou. Jedině
hladina motivace je aktivní v průběhu celého procesu, i když s měnící se intenzitou a
orientací. " (Hejný 2004, str. 29 )
Nyní můžeme učinit srovnání, vidíme, že dítě přijímá pojem číslo (a pojmy
v matematice) podobně, jako se učí slova. Než začne mluvit a plně rozumět významu
slova, střádá různá pojmenování, pak z nich vytváří cosi jako generický model, pak
z nich krystalizuje pojem. Zpřesňování pojmů pak probíhá už ,za pochodu', dítě slovo
používá, občas dobře, jindy špatně, a tak se jeho pojem zpřesňuje.

6.2. Třídění číselných představ
Domnívám se, že toto třídění má základ právě v jazyce a je důkazem
toho, že číslo nevnímáme izolovaně, nýbrž vždy v nějakém kontextu. A podle toho,
o jaký kontext se jedná, pak můžeme číselné představy rozlišovat.

1. Číslo ve funkci jména. Například dvacet dva, jako ,název' tramvaje, ,38' číslo dresu známého fotbalisty či hokejisty nebo také rodné číslo . Je to vlastně
identifikační kód, tzv. číselné jméno.

2. Číslo ve funkci adresy to je například číslo pokoje, domu. Číslo představuje
souřadnice objektu nebo času. Způsob adresování je dvojí:
lineární model, ten modeluje procesy ubíhající stále vpřed, bez návratu;
například číselná osa, roky ubíhající stále dál.
cyklický model, ten modeluje procesy, které se periodicky opakují,
například hodiny, dny v týdnu.
3. Číslo jako mnohost. Mnohost je hlavní funkce čísla, má schopnost popisovat
kvantitativní jevy.
Mnohost (neboli množství) můžeme definovat jako číslo a jeho propojení na svět
věcí. Předmět, na který je číslo ukotveno „nazveme věcí a propojující
jednotkou."

prvek

(Hejný, Stehlíková 1999, str. 106) Jednotka je didakticky náročnou
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částí mnohosti, neboť se v ní překrývá svět čísel a svět věcí. Například když
řekneme 1,5 m, tak 1,5 patří do světa čísel, ale metry nám už poukazují mimo svět
čísel - 1,5 (může být výška člověka, délka provazu nebo jeden z rozměrů psacího
stolu).

Množství můžeme popsat jako:
ň

Počet, což je uspořádaná dvojice - číslo a věc, je to množství, jehož jednotkou
je kus a číslo je počet kusů uvažované věci. Počet je první funkcí čísla, se kterou
se dítě setkává, a je to také funkce nejjednodušší. Jakmile dítě pochopí počet,
začne si vytvářet svůj svět čísel,

ň

Veličinu, ta představuje uspořádanou trojici - číslo, věc a jednotku, popřípadě
ještě doplněnou o kvalitu. Je to množství, jehož jednotkou je něco jiného než
kus. Například veličina: 3 1 mléka, 3 je číslo, mléko je ,věc' a ,litr' je jednotka,

ň

Velikost: Posledním typem množství a také nej náročnějším na pochopení je
velikost, je to uspořádaná dvojice - číslo a jednotka. Ta již nemá ukotvení na
svět věcí, pouze na něj odkazuje. Má jen jednotku, popřípadě kvalitu, například
3 litry, 6,5 m.

4. Číslo jako operátor
Tato představa o čísle vypovídá o porovnání, změně nebo části. Příklady: Petr je o 4 kg
lehčí než Marek. Jana přečetla 3krát více knížek než Josef (operátor porovnání). Na
narozeniny dostanu 1 500 Kč (operátor změny). Domácí úkol udělala jen polovina třídy
(operátor části).
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7. Výzkum
K tomu, jakým způsobem připravit výzkumnou část k problematice tvoření
pojmů, mě inspirovala kniha A.R. Luriji13 O historickém vývoji poznávacích procesů.

Ve svém experimentu, který je v knize popsán, se A. R. Lurija snažil ukázal vliv
systematického vzdělávání na myšlení člověka. Provedl experiment, kdy negramotným
vesničanům předkládal různé úkoly (kategorizace tvarů, slov, aj.); stejné úkoly byly
předkládány i kontrolní skupině, lidem ze stejné oblasti, stejné národnosti, kteří ale
prošli alespoň minimálním školním vzděláním.
Výzkum jasně ukázal, že negramotní (ti, na něž nebylo uplatněno systematické
vzdělávání) zadané úlohy nezvládali, nechápali, ba odmítali je řešit jako nesmyslné,
např. u kategorizace předmětů.
Byla jim předložena (nakreslená) skupina předmětů - sekera, pila, poleno,
kladivo - a položena otázka, co mezi dané předměty nepatří. Ač snad každé dítě po
první třídě vyřadí neomylně poleno, vesničané vše dávali do jedné skupiny, vše se
k sobě dohromady hodilo, protože vše bylo potřeba k práci.
Není to tím, že by nevzdělaní vesničané mysleli jinak, ať už „špatně či dobře".

„Odlišnost myšlení tohoto člověka od myšlení člověka rozvinuté kultury spočívá
pouze v tom, že při klasifikaci

vjemů vybírá jiné, názornější a bezprostředně vnímané

příznaky, že způsoby jeho zobecnění zůstávají mnohotvárnými a nestabilními. " (Lurija
1980, str. 15)
Kontrolní skupina tyto úlohy řešila předpokládaným způsobem, tedy vyřadila
poleno.
Tento experiment ukázal, že zkušenost

u zkoumaných osob byla omezena

a jejich obrazotvornost se pohybovala v hranicích jejich bezprostřední praxe. " (Lurija
1980, str. 35)

13

A. R. Lurija byl jedním z žáků L.S.Vygotského a snažil se rozvést jeho myšlenky.
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Pro nevzdělané rolníky byly některé úkoly nesmyslné, neboť neodpovídaly
jejich životní praxi. Nebyla však omezena jen jejich zkušenost, ale i jejich slovník,
protože s některými pojmy se vůbec nesetkali (např. u názvů geometrických tvarů).
Těžko tedy mohli mít vůbec představu o jejich třídění, když ani netušili, že něco
jako geometrické tvary existuje. Nezná-li člověk určité pojmy, nemůže s nimi ani
operovat, a nezná-li možnost určitého „kategoriálního" zařazení, bude třídit podle své
zkušenosti. Protože právě:
„Druhy „kategoriálního"

vnímání

barvy... nebo geometrických

tvarů...j sou

v podstatě pravidla vnímání charakteristická pro člověka, jehož vědomí se zformovalo
pod vlivem kategorií vzniklých v určité epoše, pod vlivem osvojení určitých pojmových
soustav ve škole." (Lurija 1980, str. 37)

7.1.Hypotéza
Jak jsem uvedla, druhy kategoriálního vnímání se utvářejí pod vlivem školního
vzdělávání. Domnívám se tedy, že děti, které ještě neprošly vzděláváním, předškolní
děti, které ještě neznají pojem číslo, budou třídit předložený soubor obrázků podle
svých zkušeností. A nebudou zohledňovat další možnosti třídění (podle čísla, životnosti
atd.)

7.2. Příprava výzkumu - předexperiment
Před přípravou konečného výzkumu jsem provedla dva přípravné experimenty.
První jsem uskutečnila v červnu 2005, v druhé třídě ZŠ Táborská v Praze. Dotazník se
skládal ze tří úkolů. V prvním měly děti napsat, nakreslit, namalovat, jak všelijak může
vypadat číslo sedm. Ve druhém úkolu měly z nabízených možností vybrat ty, které
představovaly číslo sedm. V posledním úkolu měly vysvětlit, co je to sčítanec. Tyto
typy úkolů se mi příliš neosvědčily, neboť si myslím, že v prvním úkolu byla dětská
představivost omezena zadáním (jak může vypadat číslo sedm), ono slovo číslo je příliš
navádělo k tomu, aby napsaly číslici sedm a mě spíše zajímaly jejich představy o tomto
čísle. Druhý úkol byl také velmi návodný, děti prostě systematicky vybral/ vše, čeho
bylo sedm kusů nebo jiným způsobem představovalo číslo sedm (například dvoukoruna
a pětikoruna). Poslední úkol jen zjišťoval, jak porozumělj/ nedávno probíranému pojmu,
ale už se přímo netýkal problematiky číselných představ.
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Provedla jsem pak druhý předvýzkum v listopadu 2005 v první třídě, v
pražské Montessori škole v Modřanech. Úkoly byly podobné jako v konečném
výzkumu. První tři úkoly se týkaly třídění obrázků, další úkol spočíval v tom, že dítě
mělo ztvárnit, jak vypadají různá čísla, aniž by použilo číslice. Poslední byla hádanka o
obrech a trpaslících. Až na úkol týkající se ztvárnění představy o čísla se všechny
osvědčily, a proto jsem je použila pro svůj experiment.

7.3. Nástroj pro výzkum
Pro experiment jsem zvolila metodu polostandardizovaného psychologického
rozhovoru. Vybrala jsem si tuto metodu, neboť mi umožňovala kvalitnější kontakt
s dotazovanými dětmi, měla jsem možnost uzpůsobovat otázky věku a intelektuálním
schopnostem dítěte, a v neposlední řadě mi poskytovala možnost

zaznamenat

bezprostřední odpovědi dětí.
Jako základ experimentu jsem vybrala třídění obrázků, jelikož mi tato forma
připadala nej přístupnější pro všechny věkové kategorie (od tří až po jedenáct let).
K tomuto způsobu vedení výzkumu mě inspiroval právě Lurijův experiment.

7.3.1. Úkoly a otázky experimentu:
Úvodní otázky:
Tyto otázky sloužily k navázání kontaktu s dítětem.
První otázka zněla: Jak se jmenuješ a kolik je ti let?
Tato otázka byla důležitá jednak pro zpracování výzkumu a měla své důležité
místo u předškolních dětí. Zjišťovala jsem, zda vědí, kolik je jim let, a zda mají nějakou
představu o svém věku - umí jej říct, nebo ukázat, popřípadě obojí.
Předpokládala jsem, že převážně tří až čtyřleté děti budou buď říkat, nebo
ukazovat svůj věk, ale de facto nebudou tušit, že to, co ukazují a říkají je číslo, tuto
domněnku měla ověřit otázka č. 4, kde děti uváděly, zda znají nějaké číslo (popřípadě,
jaké největší číslo znají). Předpokládala jsem, že zpravidla neuvedou stejné číslo, které
použily, aby mi řekly (ukázaly), kolik mají let.
U větších dětí tato otázka měla jen statistické opodstatnění. U dětí starších jsem
použila jiné otázku: Máš rád matematiku? Jaký je Tvůj nejoblíbeněji předmět? Na
základě přípravného výzkumu k tomuto experimentu jsem totiž předpokládala, že děti,
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které mají matematiku rády, budou počet zohledňovat, popřípadě se třídění podle počtu
nebudou bránit. Domnívala jsem se, že by mohla existovat souvislost mezi oblíbeností
matematiky a upřednostněním třídění podle počtu.

1. a) Pomíchaly se mi obrázky, pomůžeš mi je roztřídit?
Obrázky byly pouze černobílé (viz příloha 1):
jedno prase, jeden stůl, jedna košile
dvě židle, dvě lodě
tři letadla, tři ptáčci
čtyři myši, čtyři čepice
Zde jsem volila obrázky tak, aby bylo možné je roztřídit více způsoby.
Například dvě židle a jeden stůl (nábytek), letadla a lodě - hračky, popřípadě dopravní
prostředky; prase, myši, ptáčci - zvířata, košile, čepice - oblečení. Další možnost třídění
byla na věci živé a neživé a třídění podle počtu objektů na obrázcích.
Na základě Lurijova výzkumu a mé hypotézy jsem předpokládala, že předškolní
děti budou třídit podle své zkušenosti, tedy že stůl přiřadí k židlím, a třídění podle počtu
nevezmou v úvahu či je budou odmítat.
U dětí školních jsem předpokládala, že v první třídě ještě děti budou převážně
třídit zkušenostně, ale s narůstajícím věkem budou brát spíše v úvahu počet.

b) Pokud dítě dobře spolupracovalo, ale v předchozím úkolu netřídilo podle
počtu, dala jsem mu ještě doplňující otázku; „Jedna holčička/chlapeček mi dal
dohromady lodě (2) a židle (2), myslíš, že ty obrázky můžeme dát k sobě?"
Předpokládala jsem, že děti se pokusí najít něco společného oběma věcem
a jelikož toho lodě a židle mnoho společného nemají, doufala jsem, že za společný znak
určí v naprosté většině jejich počet.
c) Pokud dítě dobře spolupracovalo, ale nezohledňovalo v předchozích úlohách
počet, dala jsem vedle sebe ještě prase, stůl a košili, s otázkou, zda můžeme dát tyto
obrázky k sobě. Některým dětem jsem dala vedle sebe čepice a myši, se stejnou
otázkou.
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2. Mezi tyto obrázky jeden nepatří, který? Proč?
Černobílé obrázky (viz příloha 1):

čtyři banány
pět postelí, pět myší, pět pomerančů

Tento úkol je podobný následujícímu. Přivedl mě k němu experimenty Wynnové
(1990, 1992) (in Vágnerová 2000) „s řazením obrázků podle počtu

namalovaných

zvířátky ukázaly, že tříleté dítě rozliší počet, pokud je na jedné z kartiček jedno zvířátko
a na další nápadně odlišné množství, např. 5 a 6. Čtyřleté děti tento úkol zvládly bez
větších problémů. (Seifert,. Hoffnung, 1994) (in Vágnerová 2000, str. 137)
Domnívala jsem se tedy, že v tomto úkoly děti nebudou vyřazovat banány,
protože jsou jenom čtyři, ale budou hledat jiné možnosti. Jinak tomu mělo být v úkolu
následujícím.

3. Tady mezi ty obrázky taky jeden nepatří, který? Proč?
Černobílé obrázky (viz příloha 1):

dvě knihy
čtyři myši, čtyři ptáčci, čtyři letadla

Na základě experimentu zmíněného u předešlé otázky jsem předpokládala, že
děti vyřadí knihy, neboť je jich na první pohled nápadně méně. Domnívala jsem se. že
to, co je upoutá nejdříve, bude počet objektů na obrázcích.

4. a) Znáš nějaké číslo? Řekni.
Tato otázka byla znovu směrována k předškolním dětem. Domnívala jsem se. že
tak zjistím, zda si číslo uvědomují či ne, u dětí starších byla tato otázka irelevantní.
Proto jsem jim rovnou pokládala otázku b).

b) Jaké znáš největší číslo?
Touto otázkou jsem chtěla zjistit, jakou představu mají děti o číslech. Zajímalo
mě, zda si myslí, že čísla někde končí či ne.

c) Existuje ještě větší?
Kde končí představa o čísle? Tam, kde dítě zná slovo? Kdo si umí představit
kvadrilión - je to jen slovo a to, že je větší než trilión, domluva.
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5. Koho je vie, 100 velkých obrů nebo 100 malých trpaslíků?
Pro menší děti upraveno Koho je víc, 5 velkých obrů nebo 5 malých
trpaslíků. Popřípadě když řeknu dva velcí obři a dva malí trpaslíci, koho je víc?
Tato úloha měla poukázat na to, že děti nevnímají číslo izolovaně, ale vždy
v kontextu. Předpokládala jsem, že většina dětí bude zmiňovat, že je více obrů, tedy
budou brát v potaz kvalitu objektů, ale ne jejich kvantitu.
Občas jsem dětem kladla další doplňující otázky. V zápisech odpovědí dětí jsou
označeny kurzívou (viz příloha 2).

7.4. Vedení výzkumu
Výzkum jsem prováděla v únoru 2006, v Mateřské školce v Lubině a ve Škole
hrou v Praze Břevnově.

V mateřské školce jsem prováděla výzkum v ranních hodinách při volné
činnosti dětí, tedy v jejich přirozeném prostředí. Vždy jsem nějaké dítě oslovila,
představila se a vyzvala je, aby si se mnou šlo „zahrát hru". Stranou ostatních dětí,
u jednoho ze stolečků, jsem mu postupně předkládala úkoly a otázky. Děti po skončení
rozhovoru dostaly za odměnu nějaký obrázek. Brzy jsem nemusela děti vyzývat, aby si
šly se mnou hrát, ale chodily za mnou samy, chtěly se zúčastnit netradiční hry a snad
také chtěly dostat obrázek. Dotazování zde trvalo poměrně dlouho, s jedním dítětem
jsem strávila 6 až 10 minut. Celkem jsem se dotazovala 16 dětí.

V základní škole jsem výzkum prováděla v družině. Náhodně jsem oslovila
nějaké dítě, představila se a zeptala se, zda by mi mohlo s něčím pomoci. Šlo pak se
mnou do menší herní místnosti a zde jsem mu předkládala úkoly a otázky. Děti byly ve
svém přirozeném prostředí, ale přece jen stranou ruchu, hluku a her.
U některých se opakovala situace jako u dětí ze školky - také se chtěly podílet
na té zvláštní činnosti a velmi živě se zajímaly, k čemu to je. Zpočátku jsem dotazovala
děti náhodně vybrané, později jsem si děti vybírala podle toho, do jaké třídy chodí.
S jedním dítětem jsem v průměru mluvila šest minut, některé děti byly pohotovější
a tudíž jsem s nimi mluvila kratší dobu.
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7.5. Výsledky výzkumu
Celkem jsem při svém výzkumu dotazovala 36 dětí. Z toho bylo 15 dětí
předškolních a 21 školních.
Výzkumu se účastnily čtyři děti tříleté, dvě čtyřleté, pět pětiletých a čtyři
šestileté (předškolní).
V základní škole to bylo pět dětí z první třídy, pět dětí z druhé třídy, tři z třetí
třídy, tři ze čtvrté a pět z páté třídy.

Úvodní otázky:
Na první otázku odpověděly všechny děti. Děti z mladšího školního oddělení
buď řekly číslo, ale spíše jen ukázaly na prstech, kolik jim je, ale nedokázaly to říct. Ve
starším oddělení mateřské školky už děti svůj věk ukazovaly na prstech i říkaly.
Co se týče školních dětí a jejich odpovědí, zda mají či nemají rády matematiku,
nevypozorovala jsem souvislost mezi tím, jak plnily dané úkoly a oblíbeností
matematiky.

1. Pomíchaly se mi obrázky, pomůžeš mi je roztřídit?
Jak jsem již naznačila, možností třídění bylo více. Rozdělila jsem je na třídění
zkušenostní - dítě dávalo k sobě jen stůl a židle, popřípadě ptáky a letadlo. DáJe jsem
rozlišila třídění věcné, kdy děti třídily do všech těchto kategorií - zvířata, nábytek,
dopravní prostředky a oblečení. Dalším typem třídění bylo třídění podle počtu.

Tento úkol prováděly všechny děti. Třídění předškolních dětí:
Děti třídily na nábytek a našly i další kategorie.

7 dětí

( z toho byly další kategorie tyto: letadla a ptáčci (1 dítě); ptáčci a myši (1 dítě);
dopravní prostředky, zvířata14 (2 děti, z toho jedno tříleté Barča15 - viz příloha 2);
zvířata (1 dítě); prase a myši, dopravní prostředky (1 dítě); ptáci a myši, dopravní
prostředky (1 dítě).
Ze sady obrázků vybraly jen stůl a židle (nábytek).

5 dětí

14

Zvířata obsahují myši, ptáčky a prase, pokud děti nedaly všechny tyto obrázky dohromady, vypsala
jsem jen ty obrázky, které daly k sobě.
15
Pro lepší dohledání dětských odpovědí uvádím vždy jméno, věk dítěte a odkaz na příslušnou přílohu.
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Vztahování na zkušenost (lodě patří na vodu, prase do kurníku).

2 děti

Dítě nespolupracovalo.

1 dítě

Předškolní děti z mladšího oddělení ( 3 - 4 roky) třídily, až na Barču, 3 roky (viz
příloha 2), pouze zkušenostně - dávaly k sobě jen stůl a židle, nebo odmítly třídit,
například - Adam, 3 roky (viz příloha 2), ten neustále tvrdil, že prase patří do pohádky.
Což vede k potvrzení, že děti v tomto věku zohledňují především zkušenost. Jedna
holčička nespolupracovala vůbec, pravděpodobně úkol nepochopila.
Z devíti dětí ze staršího oddělení mateřské školky (věk pět až šest let) třídily
čtyři pouze zkušenostně (jedno z nich kromě nábytku dalo k sobě i to, co lítá - letadlo
a ptáčky, Ríša 5 let, viz příloha 2). Ostatní děti už našly další kategorie, například
Tomáš dal k sobě zvířata, dopravní prostředky (viz příloh 2). Žádné z dětí neurčilo
kategorii ,oblečeni". Také se často stávalo, že daly k sobě jen dvě zvířata. Jejich třídění
nebylo systematické, podřizovalo se náhlým nápadům a impulzům.
Podle mého původního předpokladu ani jedno dítě netřídilo obrázky podle
počtu.

Třídění školních dětí:
Věcné třídění.

16 dětí

Třídění podle počtu i věcně.

5 dětí

Z dvaceti jedna školáků třídilo šestnáct dětí věcně. V první třídě třídily věcně
všechny děti, v druhé třídě čtyři děti třídily věcně a jeden žák třídil podle počtu a pak
i věcně. Ve třetí třídě všechny tři děti třídily věcně. Ve čtvrté jedno dítě ze tří třídilo
podle počtu a ostatní věcně. U dětí z páté třídy tři třídily věcně a dvě podle počtu,
následně i věcně. Tři děti z páté třídy se před plněním úkolu ptaly: A jak mám třídit?
Což ukazuje, že už jsou si dobře vědomy toho, že existuje mnoho způsobů třídění
předmětů. Pokud dítě začalo třídit podle počtu, zpravidla si bylo vědomo toho, že to jde
ještě jinak, a vzápětí třídilo věcně; jen Natálie, 10 let, hledala jen třídění související
s počtem.
Výsledek mě vcelku překvapil. Nečekala jsem, že všichny děti z první třídy
budou třídit jen věcně. Domnívala jsem se sice, že tento způsob třídění bude převažovat,
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ale netušila jsem, že tomu tak bude u všech dětí. V druhé třídě už se objevilo jedno dítě,
které třídilo podle počtu, ale ve třetí zase třídily všechny věcně. Myslela jsem si, že
počet dětí, které budou třídit podle počtu, se bude od druhé třídy nahoru zvětšovat a
v páté třídě pak převažovat.
Nestalo se tak, což mě vede k úvaze, že děti nemají propojen svět čísel a svět
věcí tak, jak jsem předpokládala. Velký vliv na řešení této úlohy měla jejich základní
zkušenost s tříděním věcí. Myslím si, že to bude tím, že třídění podle zkušenosti či
věcné třídění je prvotní, s kterým se dítě setká, třídění podle počtu si dítě uvědomuje
později. Dalším vysvětlením by dle mého názoru mohlo být, že svět čísel je u těchto
dětí svébytný, utvořen mimo svět věcí.

2. Mezi tyto obrázky jeden nepatří, který? Proč?
Tuto úlohu řešily všechny děti.

U předškolních dětí jsem se setkala s odpověďmi, které je možno rozdělit do
těchto skupin:
Nepatří tam ovoce, popřípadě to, co není ovoce nebo jídlo.

5 dětí

Nepatří tam myši (bez udání důvodu, protože jsou malinké, nemůžou spát v posteli).
5 dětí
Vyřazení jednoho z obrázků na základě detailu16.

2 děti

Nepatří tam banány, protože jsou na hlad.

1 dítě

Nepatří tam pomeranče.

1 dítě

Nepatří tam postel, protože se tam spinká.

1 dítě

Vidíme, že pět dětí se snažilo najít zobecnění pro všechny obrázky, na dvou
obrázcích bylo ovoce, tedy to, co tvořilo skupinu, bylo ovoce, popřípadě jídlo. Ostatní
děti už vyřazovaly obrázky podle své zkušenosti. Vybraly si například určitý aspekt,
který sice věci na daném obrázku splňovaly, ale tento aspekt nebyl relevantní, viz
odpověď, že mezi obrázky nepatří postel, protože se tam spinká - Rostík, 4 roky (viz
příloha 2). Zajímavé je, že mnoho dětí vyřadilo myši, aniž by to pořádně odůvodnilo.
16

To znamená, že dítě hledalo drobné odlišnosti v rámci jednoho obrázku, například to, že letadla na
obrázku nebyla všechna stejná na rozdíl od obrázků myší.
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Domnívám se, že by to mohlo být proto, že děti jsou z vesnice, možná mají s myšmi
větší zkušenost. Další možnost je, že myši jsou na obrázku dost rozprostřeny, takže se
zdá, že je jich více (viz příloha 1).

Odpovědi školních dětí:
Mezi obrázky nepatří postele, jsou neživé, popřípadě jsou moderní.

6 dětí

Nepatří tam to, co není ovoce.

4 děti

Nepatří tam banány, jsou jen čtyři.

4 děti

Nepatří tam myši, jsou to jediná zvířata.

3 děti

Nepatří tam myši, ostatní věci jsou ze stromů.

1 dítě

Nepatří tam myši, nespí v postelích.

1 dítě

Nepatří tam myši, ostatní jsou čtyři.

1 dítě

Nepatří tam postele, nejdou dohromady s myšmi.

1 dítě

V tomto úkolu děti třídily převážně věcně, či zkušenostně, ale už se objevilo
i třídění podle počtu, i když toto hledisko nebylo tak atraktivní. Zaujalo mě, že mnoho
dětí znovu vybíralo myši, a to z různých důvodů. Určité vysvětlení se nabízí díky tomu,
že myši na obrázku vypadají, jako by jich bylo více (viz příloha 1). Ale i tak pro mě
oblíbenost myší zůstává záhadou.
Už se zde jen výjimečně setkáme s irelevantním vysvětlením vyřazení obrázku,
jako je odpověď: „Nepatří tam myši, protože nespí v postelích," autorem tohoto výroku
je Nastěnka z první třídy (viz příloha 2). Ve vyšších ročnících už děti volily (rozumná)
logická17 vysvětlení.

3. Mezi tyto obrázky také jeden nepatří, který to je a proč?
Na tuto otázku odpovídaly všechny děti.

Předškolní děti odpovídaly takto:
Nepatří tam myši.

4 děti

Nepatří tam myši a knihy, protože nelétají (popřípadě vyřadili to, co nelétá).

3 děti

17

Tím mám na mysli vysvětlení typu: „Nepatří tam myši, protože jsou to zvířata." Hugo, 6 let. Nebo
„Nepatří tam asi myši, protože ostatní věci jsou ze stromů." Terka, 7,5 (viz příloha 2).
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• 18 .
Vyřazení obrázku na základě detailu

2 děti

Nepatří tam knížky.

2 děti

Nepatří tam ptáčci.

1 dítě

Nepatří tam letadla, ostatní neletí.

1 dítě

Nepatří tam myši a ptáčci.

1 dítě

Nepatří tam knížky, protože neumí řídit letadlo.

1 dítě

Předškolní děti se při plnění úkolu stále řídily svojí zkušeností.
Jelikož z mně neznámého důvodu myši upoutávaly velikou pozornost, nahradila
jsem je u školních dětí balóny.

Školní děti odpovídaly, že mezi dané obrázky nepatří:
Nepatří tam knihy, protože jsou jen dvě.

7 dětí

Nepatří tam ptáci, jsou to jediná zvířata.

6 dětí

Nepatří tam knihy (neumí lítat, nedá se s nimi hrát, nevím proč).

4 děti

Nepatří tam letadla (jsou na zemi, mají motor).

2 děti

Nepatří tam balóny, nevím proč.

1 dítě

Nepatří tam knihy a balóny, protože nelítají.

1 dítě

U školních dětí vidíme, že jejich pozornost už upoutal nápadně menší počet
knih. Přesto však spíše převažují jiná hlediska třídění. Domnívám se tedy, že pokud děti
nenapadne řešit úlohu podle počtu hned na začátku, a tak je tato možnost napadne až
v krajním případě. Dříve naleznou plno nejrůznějších řešení, která vycházejí z jejich
zkušenosti, ale neřídí se počtem.
Výsledky, které jsou zde uvedeny, korespondují s nepublikovaným výzkumem,
který prováděla Jarmila Novotná se Sárou Hershkovitz a Pearlou Nesher z Izraele,
v roce 2004. Osmnácti dětem z šesté třídy byla předložena řada čtyř čísel, z niž měly
vybrat jedno, které tam nepatří. Přestože celá úloha i její zadání bylo pouze číselné,
některé děti do svého řešení vnášely zkušenosti ze života. Například jedno dítě napsalo,

18

Dítě zkoumalo každý obrázek zvlášť a pak vybralo, že mezi ostatní nepatří letadla, protože na obrázku
nejsou všechna stejná, na rozdíl třeba od myší a ptáčků.
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že mezi čísla 4, 16, 20, 25 nepatří 4, protože: „kdyby to bylo v metrech a vy jste skočili
z této výšky, je pravděpodobné , že se nezabijete."
Myslím si, že pro děti je prostě nejjednodušší a zároveň nej přirozenější řídit se
i při řešení matematických úloh svojí zkušeností.

4. a) Znáš nějaké číslo? Řekni.
Na tuto otázku odpovídaly jen děti z mateřské školky.
Odpovědí předškolních dětí můžeme rozdělit do těchto skupin:
Řeklo, že číslo zná, uvedlo nějaké číslo.

8 dětí

Řeklo, že číslo zná, uvedlo číslo a písmena.

2 děti

Řeklo, že číslo zná, uvedlo jen písmena.

2 děti

Řeklo, že zná nulu. „Je to takové kolečko."

1 dítě

Řeklo, že číslo nezná, pak ale číslo ukazuje a říká.

1 dítě

Řeklo, že číslo nezná.

1 dítě

Většina dětí řekla, že zná nějaké číslo, a následně buď ukázala, řekla (popřípadě
ukázala i řekla) nějaké číslo. Dvě děti řekly, že znají číslo, ale následně uvedly čísla
a písmena dohromady, dvě děti řekly, že číslo znají, ale uvedly jen písmena. To
naznačuje, že ještě nemají jasno v tom, co je to číslo, pravděpodobně tuší, že číslo
a písmeno jsou prvky nějakých množin, ale zatím neví jakých. Zaujala mě odpověď
Rostíka, 4 roky (viz příloha 2), který řekl, že zná nulu - je to takové kolečko. Z toho
můžeme usuzovat, že čísla jsou pro něj hlavně „ty znaky", tedy číslice. Ptala jsem se jej,
kolik to je nula a on nereagoval, zeptala jsem se tedy, kolik má hraček, když jich má
nula, pokrčil rameny. Svět představ o číslech tohoto a dalších dětí ještě není propojen se
slovem.
Dvě děti také uvedly, že neznají žádné číslo, jedna holčička, Jiřinka, 5 let (viz
příloha 2), si pak vzpomněla a začala odříkávat čísla od jedné do deseti. Uměla je jako
básničku, pletla názvy, něco vynechala a protože k tomu ukazovala na prstech, na konci
říkala devět a ukazovala deset. Vůbec jí to ale nevadilo. Domnívám se, že i zde její svět
představ ještě není propojen se slovem.
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Jedno dítě dokonce řeklo, že nezná žádné číslo, ale přitom dokázalo ukázat i říct,
kolik je mu roků. Pro toto dítě jsou určitá čísla spontánními pojmy, a jako takové ještě
nejsou uvědomované.

Školním dětem jsem tuto otázku nepokládala, rovnou jsem se jich ptala na
otázku 4. b).

b) Jaké znáš největší číslo?

Odpovědi předškolních dětí:
Tato otázka byla poněkud náročná na zpracování. Mnohdy jsem dětem ani
nepoložila otázku, jaké znají největší číslo, ale rovnou jsem přešla k otázce další, a to
zda existuje ještě větší číslo než řekly. Číslo, které uvedly naposled jsem pak
považovala za největší číslo, které znají. Celkem mám osm odpovědí19.

Stovku.

2 děti

Jedničku.

1 dítě

Milión, biliarda, bilion, (jmenoval je v tomto pořadí)

1 dítě

Dvacet osm. („Do ,mockátky' umím počítat.")

1 dítě

Osmdesát čtyři. Pak uvedlo ještě padesát a šedesát.

1 dítě

Tribit, předtím uvedl pět set a bilion.

1 dítě

Neví

1 dítě

Překvapilo mě, že téměř všechny děti uváděly číslo větší než dvacet. Zvláště mě
překvapily děti, které uváděly bilion. Z toho, jak mluvily lze usuzovat, že je to pro ně
jen slovo, neví, kolik to může být. Podobně tomu bylo i u stovky, jeden chlapec se sice
snažil ukázat kolik to je, ale bylo znát, že je to pro něj nepředstavitelné množství (Ríša,
5 let, viz příloha 2).
Ptala jsem se na to, jaké děti znají největší číslo, ale vlastně to byla otázka: Jaké
znáš slovo, které představuje co největší číslo?

19

Dětem, které v předchozí otázce neuvedly číslo, jsem tuto a následující otázku ani nepokládala.
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Odpovědi školních dětí:
Tisíc.

3 děti

Sto.

2 děti

Miliarda.

2 děti

Trilion.

2 děti

Bilion.

1 dítě

Milión.

1 dítě

Kvadrilion.

1 dítě

Sextilión. „Píše se to jako jednička a dvacet osm nul.

1 dítě

Decilión.

1 dítě

Šestnáct.

1 dítě

Třicet tisíc.

1 dítě

Čtrnáct stovek devět tisíc deset.

1 dítě

Miliarda devět set tisíc devět set devadesát devět.

1 dítě

Devět set devadesát devět miliónů devět set devadesát devět tisíc devět set devadesát
devět.

1 dítě

Triliarda.

1 dítě

Nekonečno.

1 dítě

Nejvíce dětí říkalo velmi vysoká čísla, ale dovolím si předpokládat, že většina
(možná všechna) ani netuší, kolik to je taková miliarda. Je to příliš mnoho pro jejich
(ale i pro naši) předsta\"u.
Můžeme si všimnout, že většina dětí nemá prostor mezi velkými čísly vyplněn
dalšími čísly. Často říkají jako největší číslo například bilion, ale neřeknou bilion čtyři
sta tisíc dvacet tři a podobně. Jako by se od určitých čísel, například od miliónu, nedalo
počítat postupně, milión jedna, ..., milión třináct, .... Číselná osa pro ně už od těchto
čísel není spojitá. Domnívám se, že čísla, která děti uvedly jsou pro ně jen slova, za
kterými už není žádna představa a mnohdy ani znak, děti ve většině neuměly napsat
číslo, které řekly. Tato velká čísla už nejsou nijak ukotvena na svět věcí, už existují
svébytně jen ve světě čísel, jediným ukotvením je jejich verbalismus.
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c) Existuje ještě větší číslo?

U předškolních dětí na tuto otázku odpovídaly hlavně děti ze staršího oddělení,
bylo jich celkem sedm. Zde jsou jejich odpovědi:
Větší číslo existuje.

3 děti

Větší číslo neexistuje.

2 děti

Je to nekonečné.

1 dítě

Nevím.

1 dítě

Čekala jsem, že naprostá většina dětí bude přesvědčena, že neexistuje větší
číslo než to, které znají. Tři děti ale tušily, že větší čísla existují, a jedno dítě dokonce
zmínilo, že je to nekonečné (Tomáš, 5 let, viz příloha 2). To jsem u předškolních dětí
opravdu nečekala. Otázkou je, zda tohle dítě má opravdu tak na svůj věk vyspělou
představu o číslech, nebo to jen někde zaslechl. Podle jeho odpovídání a relativní
suverenity ve světě čísel se přikláním k první možnosti.
Zaujala mě i reakce Terezky, 6 let (viz příloha 2), která nevěděla, zda existují
větší čísla a řekla: „Musím se zeptat doma maminky." Na otázku co si myslí, krčila
rameny. Líbí se mi, že i když nevěděla, co by měla odpovědět, věděla, kde má po
odpovědi pátrat.
Vidíme zde, že děti si nejsou jisté svými poznatky o číslech. Například Ríša,
5 let (viz příloha 2), na otázku, zda existuje větší číslo než sto, zmínil, že asi sto čtyři,
ale nevěděl to určitě. Přitom uměl vcelku suverénně počítat do deseti (viz příloha 2).

Odpovědi školních dětí:
Existuje (ale to nevím, neznám).

8 dětí

Nekonečno.

7 dětí

Nevím.

2 děti

Existují, nekončí to.

2 děti

Jde to do nekonečna.

1 dítě

Řeklo určité číslo.

1 dítě
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Většina dětí tuší, že existují větší čísla než ta, která znají. Mnoho jich zmiňovalo
nekonečno. Vše nasvědčuje tomu, že děti mají o nekonečnu představu jako o nějakém
nespočitatelném čísle. Myslím si, že je to hlavně z důvodu existence znaku pro
nekonečno, a to navádí děti, aby jej vnímaly jako číslo. Velmi mě překvapilo u Huga,
6 let (viz příloha 2), že na otázku, co je nekonečno, odpověděl: „Ležatá osmička,
počítáš pořád a pořád dokola a nikdy nekončíš." Jednak uvedl znak pro nekonečno, a
pak svoji představu o nekonečnu upřesnil. Jeho odpověď ukazuje, že chlapec vnímá
nekonečno jako nekonečno potenciální (viz „počítáš pořád dál a nikdy nekončíš"), což
je na tak malého chlapce vcelku vyspělá představa.
Zabývat se tématem nekonečna20 a představou o nekonečnu v myslích dětí by
vydalo na novou práci a není to tématem mé práce. Proto se mu nebudu dále věnovat.
S potěšením však mohu konstatovat, že děti mají lepší představy o číslech, než jsem
předpokládala.

5. Koho je víc, 100 velkých obrů nebo 100 malých trpaslíků?
Pro menší děti upraveno: Koho je víc, 5 velkých obrů nebo 5 malých
trpaslíků? Popřípadě: Když řeknu dva velcí obři a dva malí trpaslíci, koho je víc?

U předškolních dětí odpovídalo na tuto otázku jen devět dětí.
Více je trpaslíků Osou malí a nenachází se rychle, tolik se jich narodilo, jsou malincí
a více se jich tam vleze).

3 děti

Více je obrů.

2 děti

Více je - nejprve trpaslíků, pak obrů (při zmenšení počtu).

2 děti

Je jich stejně.

2 děti

Čekala jsem, že většinou děti odpoví, že je více obrů, jelikož jsou velicí.
Překvapilo mě ale, že tři děti řekly, že více je trpaslíků, ať už to odůvodnily jakkoliv.
Proč je víc trpaslíků? K zodpovězení této otázky by nám mohla dopomoci odpověď
Elišky, 6 let (viz příloha 2), která řekla: „že se jich tam vejde víc." Samozřejmě mě
20

U nás se představami o nekonečnu v geometrii u Školních dětí zabývala Jirotková a Litter ([Insight into
pupils'understanding of infinity in geometrical context]. In: Proceedings PME 28. Vol. 3, Bergen: Bergen
University College, 2004, s. 97-104. ISSN 0771-100X).
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napadá, kam se jich vejde víc? Tyto odpovědi naznačují, že existuje ještě další způsob,
jak dítě vnímá číslo. Jistým vodítkem k pochopení této představy jsou i odpovědi dvou
dětí, které při počtu pěti obrů a trpaslíků zmínily, že je více trpaslíků, a při zmenšení
počtu na dva řekly, že je více obrů. Lze si to vysvětlit například tím, že pět trpaslíků si
dítě představí jednodušeji než pět obru. Trpaslíci se v představě dítěte všichni vejdou do
jeho zorného pole, kdežto pět obrů už bude mimo toto zorné pole, to už si dítě snad ani
nedokáže představit.
Naopak ale dva obry už si lze představit lépe a navíc vynikne i jejich mohutnost.
Z hlediska hmoty jich tedy bude více než malinkých trpaslíků.

Také jsem nečekala, že se u předškolních dětí objeví odpověď, že je obrů
i trpaslíků stejně. Nutno ovšem dodat, že takto odpověděly děti šestileté, téměř už
školní.

Odpovědi školních dětí:
Více je obrů.

9 dětí

Jejich stejně.

6 dětí

Více je trpaslíků, vejde se jich více najedno místo.

3 děti

Více je trpaslíků při větším počtu, při menším stejně.

3 děti

Více je trpaslíků při větším počtu, při menším obrů.

1 dítě

Vcelku podle očekávání děti říkaly, že více je obrů. Vysvětluji si to tak, že
v hádance nevnímají jen číslo, ale celý kontext, to, s čím je číslo spojeno. Myslím si, že
„dohadování významu z kontextu" je strategie převzatá z jazyka. Dítě. když se učí
pojmům, tak k tomu, aby jim porozumělo, musí vnímat kontext, ve kterém je pojem
použit a podle něhož se často řídí. Podle kontextu chápe význam pojmu.
Další možnost vysvětlení je, že dítě zde vnímá číslo jako veličinu (viz Hejný
1999).
I když poměrně dost dětí zmínilo, že je stejně obrů i trpaslíků, očekávala jsem
ale, že dětí, které takto odpovědí, bude více.
To, co mě však překvapilo nejvíce, je poměrně vysoký počet odpovědí, že více
je trpaslíků!
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Zvláště v případě, když jsem použila variantu hádanky s větším počtem trpaslíků
i obrů, odpovědělo sedm dětí, že je více trpaslíků. A neodpověděly tak jen děti z nižších
ročníků, ale našel se zástupce téměř z každé věkové skupiny, například žák z páté třídy
Dario, 10 let (viz příloha 2). A jelikož se tato odpověď vyskytla i u předškolních dětí,
nebude to pravděpodobně náhoda. Vše nasvědčuje tomu, že děti vnímají číslo ještě
dalším způsobem, než uvádí Hejný, Stehlíková (Hejny, Stehlíková 1999). Nazvala jsem
je vnímání čísla jako „pokrytí plochy". Představa velkého množství trpaslíků, kteří
jsou vedle sebe na jednom prostoru, budí dojem většího množství než nepřehlédnutelní
obrovští obři. K tomu nás vedou i odpovědi typu: „Trpaslíků je jich víc, protože se jich
tam víc vejde." Jistě by stálo za to prozkoumat tuto představu dětí o čísle trochu více.

7.6. Shrnutí výzkumu
Potvrdil se můj předpoklad, který jsem vyslovila v hypotéze, že děti, které ještě
neprošly vzděláváním budou předložené úkoly řešit podle své zkušenosti a ne podle
počtu objektů na obrázcích.
Nepotvrdilo se však to, že děti, které už vzdělávány byly a jsou, budou už spíše
třídit podle počtu. Děti však i v páté třídě zohledňovaly spíše základní zkušenost
s tříděním, tedy třídily převážně na obecné věcné kategorie (nábytek, zvířata, oblečení,
dopravní prostředky).
Také se nepotvrdila domněnka, že děti, které jednou řešily úlohu podle počtu,
uplatní tento způsob řešení i u dalších úloh. Vše nasvědčuje tomu, že děti upřednostňují
řešení úloh s ohledem na svoji zkušenost. K tomu, aby řešily úlohu podle počtu,
potřebují výraznější stimul, například v podobě nápadně menšího počtu objektů na
obrázcích (viz otázky 2 a 3).
Výzkum také ukázal, že děti, které ještě neprošly vzděláváním, si plně
neuvědomují pojem číslo. I když jej mnohdy spontánně a správně používají.
Experiment naznačil, že existuje dosud nepopsaná představa o čísle. Tato
představa jako „pokrytí plochy" by zasluhovala další pozornost.
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8. Závěr
Vliv jazyka na vznik pojmu číslo u dítěte na prvním stupni je nemalý. Jazyk
vymezuje slova, se kterými dítě dále operuje a s jejichž pomocí si vytváří představy
o čísle a následně i pojem.
Vliv na vznik pojmu číslo má prostředí, ve kterém dítě vyrůstá, neboť vývoj
řeči u dítěte ovlivňuje nejvíce jeho okolí (tedy o společnost a kultura do které se
narodilo). První setkávání dítěte s pojmem číslo je v běžné mluvě, dítě číslo vnímá,
používá, ale plně si jej ještě neuvědomuje. Pojem čísla dotváří až škola, potažmo
jakékoliv systematické vzdělávání. Právě škola má velkou roli v utváření tzv.
vědeckých pojmů, mezi které patří i pojem číslo.
Ve výzkumu se ukázalo, že vliv školy je zaznamenatelný, ale ještě větší vliv
mají prvotní dětské zkušenosti se světem kolem něj.
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PŘÍLOHA 1
Soubor obrázků k prvnímu úkolu (původní velikost všech obrázků je A5) : Pomíchaly
se mi obrázky, pomůžeš mi je roztřídit?

Soubor obrázků k druhému úkolu: Mezi tyto obrázky jeden nepatří, který? Proč?
(původní velikost všech obrázků je A5)

Soubor obrázků ke třetí otázce: Tady mezi ty obrázky taky jeden nepatří, který?
Proč?
(původní velikost všech obrázků je A5)

PŘÍLOHA 2
Odpovědi dětí na otázky experimentu
Předškolní děti - Mateřská školka v Lubině
Mladší oddělení
Barunka 3 roky
Věk ukazuje na prstech, ale neumí to říct.
1. Vybrala, že k sobě patří jeden stůl a tři ptáčci ale pak to změnila najeden stůl a dvě
židle
2. Vybrala, že mezi ostatní obrázky nepatří banány a pomeranče, protože jsou to
vitamíny
3. Vybrala, že mezi ostatní obrázky nepatří ptáčci, nezdůvodnila to.
4. a) Na tuto otázku odpověděla, kývnutím hlavy, jako že ano a řekla šest, žádné další
už ne.
(Uměla ukázat na prstech 2 a dokázala ukázat na dvě knihy.)
Otázky 4 b), c) a 5 jsem nepokládala.

Kristýnka 3 roky
Věk ukazuje na prstech, ale neumí to říct.
1. Vybrala, že k sobě patří tři letadla a jedno prase, dvě lodičky a čtyři myši
2. Vybrala, že mezi ostatní obrázky nepatří pomeranče, protože je to ovoce
3. Vybrala, že mezi ostatní obrázky nepatří myši, nezdůvodnila.
4. a) Řekla, že zná a jmenovala dvě, K jako Kristýnka, A,
Otázky 4b), c) a 5 jsem nepokládala.

Adam 3 roky
Věk ukazuje na prstech, ale neumí to říct.
1. Na otázku nereagoval, pozměnila jsem ji. „Které z těch obrázků před tebou by mohly
patřit k sobě? Odpověděl: „Prasátko,...patří do pohádky." To stále opakoval.
2. Vybral, že mezi ostatní obrázky nepatří myši, nezdůvodnil.
3. Vybral, že mezi ostatní obrázky nepatří myši, na otázku proč, odpověděl: „Proto!"

1

4. a) Ano, říká dvě, ukazuje na prstech a ukazuje dvě ruce.
Otázky 4 b), c) a 5 jsem nepokládala.

Barěa 3 roky
Věk ukazuje na prstech, ale neumí to říct.
1. a) Dala k sobě lodě a letadla, stůl a židle, zvířata,
b) Ne, lodě a židle nemohou být spolu.
2. Mezi ostatní obrázky nepatří banány, protože jsou na hlad
3. Mezi ostatní obrázky nepatří myši, protože by je chytily „hochy"
4. a) Dvě, to je hrad.
b) Nejvyšší číslo, které zná je jednička, umí ji i napsat.
c) Větší čísla existují.
5. Neví.

Rostík 4 roky
Věk ukazuje na prstech, ale neumí říct.
1. Dal k sobě židle a stůl.
2. Mezi ostatní obrázky nepatří postel, protože se tam spinká
3. Mezi ostatní obrázky nepatří letadla, ostatní neletí.
4. Znám n u l u j e to takové kolečko.
Otázky 4 b), c) a 5 jsem nepokládala.

Matěj 4 roky
Věk ukazuje na prstech, ale neumí to říct.
1. Prasátka patří ke kurníku a lodě na vodu.
2. Mezi ostatní obrázky nepatří myšky, protože jsou malinké.
3. Mezi ostatní obrázky nepatří myšky, protože jsou malinké.
4. Trojku, neumí napsat ani ukázat.
Otázky 4 b), c) a 5 jsem nepokládala.

2

Starší oddělení
Ríša 5 roků
Věk ukazuje a říká.
1. Dal k sobě židle a stůl, letadla a ptáčky.
2. Mezi ostatní obrázky nepatří pomeranče a banány, protože je to ovoce.
3. Mezi ostatní obrázky nepatří myši a knihy, protože nelítají.
4. a) Číslo zná a říká deset.
b) Stovka, na otázku, zda to umí ukázat, ukáže všech deset prstů a naznačuje
(deset, dvacet...) a říká: „tolik, tolik, tolik."
c) Existuje větší číslo než ¡00?' Neví, ptám se zda existuje větší než 101, říká
103. Existuje ještě větší ? Asi 104, ale není si jistý, větší čísla podle něj už neexistují
5. Více je obrů.
Jiřinka 5 roků
Odříká čísla od jedné do pěti a přitom si ukazuje na prstech, pak řekne pět a ukáže.
1. a) Dala k sobě stůl a židle, ptáčky a myši.
b) Lodě a židle nemohou být spolu.
2. Mezi ostatní obrázky nepatří myši a banány.
3. Mezi ostatní obrázky nepatří myši a ptáci.
4. a) Říká, že nezná žádné číslo, ale ukáže tři a pak začne odříkávat číslovky až do
deseti a přitom je ukazuje na prstech, ale plete slova, vynechala osmičku a ukazuje
deset, říká devět. Existuje větší číslo?
c) Neví, jestli existují větší čísla
5. Více je pět malých trpaslíků, protože se bojí obrů
Více jsou dva velcí obři.

1

Doplňující otázky, které jsem dčtem pokládala jsem zapsala kurzívou. Zde, jako i jinde, jsem rovnou
přešla k otázce 4c), neboť jsem předpokládala, že to číslo, které mi dítě ukázalo nebo řeklo, je největší
číslo, co zná.
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Tomáš 5 roků
Věk ukazuje a říká.
1. a) Dal k sobě židle a stůl, dopravní prostředky, zvířata,
b) Lodě a židle nemohou být spolu.
2. Nepatří tam krysy, protože nemůžou spát v posteli.
3. Nepatří tam knihy, protože neumějí řídit letadlo.
4. a) Číslo zná, říká osm, ukazuje sedm.
c) Existuje větší číslo? - devět, ještě větší - 1 1 , ještě větší milión, to vím i jak se
píše: nula, nula a nula a jednička; ještě větší miliarda, ještě větší bilion. Existuje ještě
větší číslo? „Já si myslím, že je to nekonečné."
5. Při počtu pět je více trpaslíků, protože jsou malí a nenachází se rychle.
Při variantě dva obři a dva trpaslíci - více je trpaslíků.

Verunka 5 roků
Věk jen ukazuje, neumí říkat.
1. a) Dala k sobě židle a stůl.
b) Židle a lodě mohou být spolu, je to takové (poukazuje na konfiguraci věcí) a
plují (židle by taky mohla plavat, je ze dřeva).
2. Mezi ostatní obrázky nepatří krysy a postele, protože ostatní je ovoce.
3. Mezi ostatní obrázky nepatří krysy a knížky, protože ostatní lítá.
4. a) Znám, ale jen O a čtverku, pak ještě F, S, E.
Otázky 4 b), c) jsem nepokládala.
5. Více je trpaslíků, protože se jich tolik narodilo.
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Kamil 5 roků
Věk říká a ukazuje.
1. a) Dal k sobě židle a stůl, zvířata,
b) Židle a lodě nemůžou být spolu.
2. Mezi ostatní obrázky nepatří postele a myši, protože to není jídlo.
3. Mezi ostatní obrázky nepatří myši a knížky, protože nelétají.
4. a) „Znám, pětku, šestku." (tu umí i napsat), říká: „Do mockátky umím počítat."
c) Větší číslo je 26, ještě větší 28, existuje ještě větší.
5. Při počtu pět je víc trpaslíků. „Jejich sedm v pohádkách." (pravděpodobně v pohádce
O Sněhurce).
Při počtu dvou je více obrů

Terezka 6 roků
Věk ukazuje a říká
1. Dala k sobě židle a stůl.
2. Mezi ostatní obrázky nepatří myši.
3. Mezi ostatní obrázky nepatří knížky.
4. a) Zná čísla, například 20. Existuje ještě větší?
c) Ano, 84. Existuje ještě větší? „50" Existuje ještě větší? „60" Existuje ještě
větší? Dál neví. Řekla: „Na to se budu muset zeptat doma maminky."
5. Neví, koho je víc při počtu pěti.
Při počtu dva je jich stejně.

Prokop 6roků
Věk ukazuje na prstech a říká.
1. a) Dal k sobě prase a myši, letadla a lodě židle a stůl.
b) Lodě a židle mohou být spolu, jsou to věci.
2. Mezi ostatní obrázky nepatří postele, jedna vystupuje.
3. Mezi ostatní obrázky nepatří letadla, protože nejsou všechny stejná.
4. a) Číslo nezná.
Otázky b), c) jsem mu nepoložila.
5. Více je obrů.
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Marek 6 let
V duchu počítá na prstech, ukáže šest a řekne.

1. a) Dal k sobě židle a stůl, ptáky a myši, letadla a lodě.
b) Židle a lodě nemůžou být spolu.
2. Mezi ostatní obrázky nepatří myši, protože na obrázku jdou dolů a pomeranče tam
nepatří, protože jeden nemá šťopku.
3. Mezi ostatní obrázky nepatří letadlo, protože je tady to jiné než ostatní a

myš,

protože jde dolů.
4. a) Zná čísla jedna až deset.
c) Existuje ještě větší? Zná větší, říká pět set, bilion, tribit. Existuje ještě větší?
Větší číslo neexistuje
5. Jejich stejně

Eliška 6 roků
Věk říká a ukazuje na prstech, ví kolik jí bude příští rok.
1. a) Dala k sobě stůl a židle.
b) Židle a lodě nemohou být spolu.
2. Mezi ostatní obrázky nepatří pomeranče
3. Mezi ostatní obrázky nepatří knížky, protože jsou vnitřní, ostatní věci jsou venkovní.
4. a) Zná, —100, neumí ukázat, ani napsat.
c) Větší čísla existují.
5. Více je trpaslíků, protože jsou malincí a víc se jich tam vleze, (při počtu pět i dva).
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Základní škola (Škola Hrou, Praha Břevnov)
Pozměnila jsem soubor k třetí otázce, místo čtyř myší jsem tam dala čtyři balóny.

Stázka71et-1. třída
Matematika j i baví.
1. a) Třídí věcně (zvířata, nábytek, oblečení, hračky).
b) Lodě a židle nemohou být spolu.
c) Prase, košile a stůl nemohou být spolu.
2. Mezi ostatní obrázky nepatří myš a postel, protože to není ovoce.
3. Mezi ostatní obrázky nepatří knížky, protože jsou jenom dvě.
4. b) Milión - umí ho i napsat.
c) Ještě větší číslo je miliarda, dál už neví.
5. Více je obrů, protože jsou větší, (při počtu 10)
Nastěnka 61et - l.třída
Matematiku má ráda, ale nejraději má písanku.
1. a) Třídí věcně.
b) Lodě a židle můžeme dát dohromady, protože v lodi mohou být židle.
c) Myši a čepice mohou být spolu, protože myš může spát v čepici.
2. Mezi ostatní obrázky nepatří myši nespí v postelích.
3. Mezi ostatní obrázky nepatří ptáčci, protože jsou to zvířata ostatní jsou věci.
4. Desítku, napíše, pak si vzpomene, že zná i jedenáct. Existuje ještě větší číslo? Ticho.
Když řeknu sto, znáš větší číslo? - šestnáct. A když řeknu sto dvacet pět? - větší už
nezná, ale určitě existuje.
5. Při počtu deset . žádná odpověď, při počtu pět je víc obrů, protože trpaslíci jsou
maličcí.

Hugo P., 6 let- l.třída
Matematiku má rád a má rád taky písanku.
1. a) Třídí věcně.
b) Ano, židle mohou být na lodi.
c) Čepice mohou být s myšmi, protože myši je můžou rozkousat.
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2. Mezi ostatní obrázky nepatří myši, je to zvíře.
3. Mezi ostatní obrázky nepatří ptáčci, protože jsou to zvířata.
4. Sto, umí ho i napsat, větší je nekonečno a taky pět tisíc nebo pět miliónů, a víc je
deset miliónů a ještě víc je dvacet miliónů.
Co je to to nekonečno? „Položená osmička, počítáš pořád a pořád dokola a nikdy
nekončíš."
5. Při počtu stoje více obrů, protože jeden je za pět, i za víc, tak za dvacet. Při počtu pět
opakuje to samé.

Hugo K. 61et - 1. třída
Matematiku rád nemá, nejraději má Angličtinu.
1. a) Věcné třídění.
b) Židle a lodě nemohou být dohromady, „kdo to tak mohl dát dohromady? Ten
musel být hloupý. Pche."
c) Čepice a myši mohu být spolu v komoře.
2. Mezi ostatní obrázky nepatří myši a postele, ostatní je ovoce.
3. Mezi ostatní obrázky nepatří knihy, ostatní lítá.
4. Čtrnáct stovek devět tisíc deset, větší je miliarda, pak asi dva triliony, pak trilion tisíc
devět padesát miliard.
5. Při počtu stoje více obrů, protože jsou mnohem větší. Totéž při počtu pět.

Nikolka 6 let - 1. třída
Matematika je její nejoblíbenější předmět.

1. a) Chvíli je docela bezradná, pak třídí věcně.
b) Lodě a židle nemohou být spolu.
c) čepice a myši nemohou být spolu.
2. Mezi ostatní obrázky nepatří postele, nemužou být s ovocem a myšmi.
3. Mezi ostatní obrázky nepatří asi knížky, nevím proč.
4. Desítku, umí ji napsat, větší je jedenáct, dvanáct, třináct a Je nějaké větší číslo než
100? „To nevím, to neumím už počítat, ...jo a víc jsou milióny! a pak nekonečno." Co
to je to nekonečno? „Nevím."
5. Při počtu deset je více trpaslíků, i v pohádce jich bylo sedm a to je víc.
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Při počtu dva přichází na to, že je jich stejně.
Andy 8 let - 2. třída
Matematika je jeho nejoblíbenější předmět.
1. a) Třídí věcně
b) Lodě a židle nemohou být spolu.
c) Čepice a myši můžeme dát dohromady, protože jsou čtyři. Prohlédne si
ostatní obrázky. A to i ostatní by se daly třídit podle čísel!
2. Mezi ostatní obrázky nepatří postele, protože nejsou živé.
3. Mezi ostatní obrázky nepatří letadla, protože mají motor.
4. Decilión, větší čísla asi existují, nekončí to.
5. Při počtu stoje více trpaslíků, vejde se jich víc najedno místo.

Bára 7,5 let - 2.třída
Matematiku má asi nejraději.
1. a) Věcné třídění.
b) Lodě a židle nemohou být spolu.
c) Myši a čepice můžeme dát dohromady, myši by se schovaly do čepice.
2. Mezi ostatní obrázky nepatří myši, „nepasujou tam."
3. Mezi ostatní obrázky nepatří ptáčci.
4. Tisíc, ještě větší je milión, větší číslo existuje, ale nevím, jak se to jmenuje.
5. Při počtu sto, deset i pět je více obrů.
Terka 7,5 let - 2.třída

Matematiku má ráda, pak ještě i hudební a výtvarnou výchovu.
1. a) Třídí věcně.
b) Židle a lodě asi nemůžeme dát k sobě, ale jsou obě ze dřeva.

c) čepice a myši můžeme dát k sobě, čepice by mohly být z myší kůže.
2. Mezi ostatní obrázky nepatří asi myši, ostatní věci jsou ze stromů, ovoce na nich
roste, postele jsou vyrobeny ze stromů.
3. Mezi ostatní obrázky nepatří papoušek, jako jediný je zvíře.
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4. tisíc, ještě větší je devět set devadesát devět, pak tisíc tisíc. Existuje ještě větší číslo?,
no určitě - bilion, pak kvadrilion a tisíc kvadrilion a pak nekonečno. Co to je? Nic,
nikde nekončí.
5. Při počtu sto, je více trpaslíků, protože jsou malí, víc se jich vleze a jsou rychlejší,
lépe se přemisťují.
Při počtu pět je jich stejně. Vzápětí dodala. Takže i těch předtím bylo stejně.

Nikolas 7 let - 2.třída
Matematiku ani nemá rád, nejraději má tělocvik.
1. Třídí okamžitě podle počtu. A za chvíli třídí věcně.
2. Mezi ostatní obrázky nepatří postele, protože nejsou živé.
3. Mezi ostatní obrázky nepatří knížky, protože ostatní jsou čtyři.
4. Tisíc, existuje větší číslo, to vím, třeba deset tisíc, i dvě stě tisíc a pak ještě třicet tisíc,
větší čísla existují, ale ty už neznám.
5. Při počti sto je jich stejně.
Vincent 8 let - 2.třída
Matematiku má nejraději.
1. a) Třídí věcně
b) Lodě a židle nemůžeme dát k sobě.
c) Myši a čepice nemůžeme dát k sobě.
2. Mezi ostatní obrázky nepatří postele, nevím proč.
3. Mezi ostatní obrázky nepatří asi balóny, nevím proč.
4. Nekonečno. Co to je? nejde zastavit, jde dál a dál, nezastaví se to.
5. Při počtu stoje více trpaslíků, nevím proč.

Ája 8,5 let - 3. třída
Matematiku má ráda jak kdy.
1. a) Věcné třídění.
b) Lodě a židle to nejde dohromady, chvíli se zamyslí, nebo jo, obě jsou dvě.
Dívá se na ostatní obrázky a hned je třídí také podle počtu.
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2. Mezi ostatní obrázky nepatří mandarinky, protože jsou u sebe, nebo myši je jich pět,
ostatní jsou čtyři
3. Mezi ostatní obrázky nepatří knížky, protože jsou jen dvě.
4. Kvadrilion, možná trilion, jestli to existuje, Existuje ještě větší číslo?, nevím, ...,
třeba nekonečno, Co to je? , nejde spočítat.
5. Při počtu tisíc řekla, že to nejde.
Při počtu stoje víc obrů.

Terka 9,5 roku - 3. třída
Matematiku má celkem ráda.
1. Třídí věcně a pak hned podle počtu.
2. Mezi ostatní obrázky nepatří banány, protože jsou jenom čtyři.
3. Mezi ostatní obrázky nepatří knihy, jsou dvě, ostatní čtyři.
4. Miliarda umím ji i napsat, bilion (ten ale neumím napsat), pak trilion. Existuje ještě
větší číslo? Pokrčení ramen. Říkám: trilion pět tisíc dvacet, reaguje: trilion šest tisíc
třicet. Větší číslo ještě určitě existuje.
5. Při počtu stoje více obrů.

Róza 8 let - 3. třída
Matematiku má ráda, ale nejraději má PZD (přírodověda , zeměpis, dějepis).
1. a) Třídí věcně.
b) Židle a lodě mohou být spolu, protože jsou dvě.
c) Čepice a myši mohou být spolu, protože jsou čtyři.
2. Mezi ostatní obrázky nepatří myši a postele, ostatní je ovoce.
3. Mezi ostatní obrázky nepatří knihy a balóny, protože nelítají.
4. Miliarda, umí ji i napsat, Existuje ještě větší číslo? větší číslo asi existuje
5. Při počtu sto je jich stejně.
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Natálie - 10 l e t - 4 . třída
Matematiku nemá ani moc ráda, radši má český jazyk.
1. Okamžite třídí podle počtu
Jde to ještě jinak? Dává obrázky postupně podle počtu 1, 2, 3, 4. Pak ještě dělá
„pyramidu":
1

2

3

2. Mezi ostatní obrázky nepatří myši a postele, protože ostatní je ovoce.
3. Mezi ostatní obrázky nepatří knihy, protože jsou dvě.
4. Milión, bilion, nekonečno. Co to je nekonečno? Nekončí a nedá se spočítat.
5. Při počti tisíc je více obrů
Při počtu pět je více obrů. A po nápovědě spolužačky: No jo, je jich stejně.

Sofie 10 l e t - 4 . třída
Matematiku má ráda jak kdy.
1. a) Třídí věcně.
b) Židle a lodě nemohou být spolu.
c) Čepice a myši nemůžeme dát k sobě.
2. Mezi ostatní obrázky nepatří postele, protože nejsou živé.
3. Mezi ostatní obrázky nepatří knížky, nedá se s nimi hrát.
4. Bilion, ale neumím to napsat, víc je miliarda a pak miliardy miliard, a nekonečno. Co
to je nekonečno?

Nikdy nekončí.

5. Při počtu tisíc je více obrů.
Kristýna 10 let - 4. třída
Matematiku nemá ráda, nejraději má vlastivědu
1. a) Třídí věcně
b) Lodě a židle mohou být spolu, židle mohou být na terase lodi.
c) Můžeme dát k sobě čepice a myši, protože do čepic by se daly myši chytat.
2. Mezi ostatní obrázky nepatří banány, protože jsou čtyři.
3. Mezi ostatní obrázky nepatří knížky, jsou dvě.
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4. Kvadrilion (ale neumím to napsat), „Existuje ještě větší číslo?" osm kvadrilionů,
kvadrilion kvadrilion, Existuje ještě větší číslo? „Existuje ještě větší číslo, ale to
nevím."
5. Při počtu tisíc je jich stejně.

Sára skoro 1 1 - 5 . třída
Matematiku má nejraději.
1. a) Třídí věcně.
b) Lodě a židle nemohou být spolu.
c) Mohly by být spolu košile, stůl a prase? No, někdo je prase a ušpiní se u stolu
2. Mezi ostatní obrázky nepatří banány, není jich pět.
3. Mezi ostatní obrázky nepatří letadlo, protože není na zemi.
4. Miliarda devět tisíc devět set devadesát devět, Existuje ještě větší? Devadesát
miliónů devět set tisíc devět set devadesát devět, Existuje ještě větší číslo? existuje ještě
větší.
5. Při počtu tisíc je více malých trpaslíků, protože se jich vejde na zem víc než obrů.

Kačka 11 l e t - 5 . třída
Matematiku má nejraději.
1. Podle čeho mám třídit? - Jak to jde
Třídí věcně a vzápětí podle počtu, hledá další možnosti - příroda - věci.
2. Mezi ostatní obrázky nepatří postele, je to moderní věc (lidský výrobek).
3. Mezi ostatní obrázky nepatří ptáci, protože jsou živí.
4. Devět set devadesát devět miliónů devět set devadesát devět tisíc devět set devadesát
devět, Existuje ještě větší číslo? určitě, nekončí to
5. Při počtu tisíc je jich stejně.

Matyáš 11 let - 5. třída
Matematiku má nejraději.

1. Třídí věcně. Jde to jinak? Asi ne.
2. Mezi ostatní obrázky nepatří postele, všechno ostatní myši žerou.
3. Mezi ostatní obrázky nepatří knihy, ostatní mohou létat.
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4. Sextilión, píše se to jako jednička a asi dvacet osm nul, Existuje i větší?, určitě, jde to
do nekonečna.
5. Při počtu tisíc je jich stejně.

Eliza 11 let — 5. třída
Matematiku nemá ráda.
1. a) Jak to mám roztřídit? Třídí věcně.
b) Lodě a židle mohou být spolu, na lodi můžou být židle.
c) Myši a čepice můžeme dát dohromady, protože myši mohou být v čepici.
2. Mezi ostatní obrázky nepatří myši, ostatní se nepohybují.
3. Mezi ostatní obrázky nepatří knihy, ostatní umí lítat (letadla, ptáci létají a balóny za
určitých okolností také).
4. Miliarda, určitě biliarda, možná triliarda, větší nevím.
5. Při počtu tisíc je jich stejně.

Darío 10 l e t - 5 . třída
Matematiku má rád jak kdy, nejraději má geometrii.

1. a) „A jak mám třídit?" Jak to jde. Třídí věcně. Jde to ještě jinak? Třídí na živé a
neživé a pak podle počtu.
2. Mezi ostatní obrázky nepatří banány, jsou jen čtyři.
3. Mezi ostatní obrázky nepatří knihy, jsou dvě.
4. Triliarda, neumí to napsat, Existuje ještě větší? Existuje, ale nevím jaké.
5. Při počtu tisíc je více asi trpaslíků, jsou chytřejší a menší.
Při počtu pět je více obrů, zabírají totiž víc místa.
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