
UNIVERZITA KARLOVA v PRAZE 

Pedagogická fakulta 

katedra matematiky a didaktiky matematiky 

Klasifikační postupy při řešení úloh 

DIPLOMOVÁ PRÁCE 

Vedoucí diplomové práce: Prof. RNDr. Milan Hejný, CSc. 

Autor diplomové práce: Věra Kabíčková 

Studijní obor: učitelství pro 1. stupeň ZŠ 

Forma studia: prezenční 

Diplomová práce dokončena: březen, 2006 



Prohlášení 

Prohlašuji, že jsem diplomovou práci vypracovala samostatně pod vedením Prof. RNDr. 

Milana Hejného, CSc. s použitím uvedené literatury. 

V Praze dne: 



Poděkování 

Chci touto cestou poděkovat vedoucímu diplomové práce za jeho odborné rady, rodině 

příteli za podporu a především žákům, bez kterých by tato práce nemohla vzniknout. 



Anotace 

Tato práce je průřezem mého seznamování se s principem klasifikace, který je uplatňován při 

řešení matematických úloh. 

S klasifikačními postupy se setkávám nejprve v rámci matematického projektu, jehož 

prostřednictvím řeším nabídnuté klasifikační úlohy. Sleduji sama sebe, jak jsem schopna tyto 

úlohy uchopit a řešit je. Potom se vypravuji mezi žáky, z počátku v roli pozorovatele, někdy 

učitele, později jako experimentátor. 

Postupem doby se pokouším vymýšlet vlastní úlohy tohoto typu. 

Summary 

This thesis makes the intersection of my getting aquainted with the principle of classification 

and marking mathematical tasks. 

It is the first time I have met the methods of marking within the mathematical project thanks 

to which I solve the suggested tasks. I watch myself how I am able to deal with them and 

resove them. Afterwards I take the role of an observer and later a teacher or an 

experimentalist aminy children. 

Gradually I try to invent my own tasks of this type. 



OBSAH: 

Úvod 

Učitelský sen * 

Můj vztah k matematice * 

Cesta ke klasifikaci 2 

1. Klasifikace 

1.1 Definice klasifikace 4 

1.2 Rozdíl klasifikace od jiných organizačních principů 4 

1.3 Význam klasifikačních úloh 4 

2. Klasifikační situace 

2.1 Popis klasifikační situace 5 

2.2 Typy klasifikačních situací 5 

2.3 Hra „Hádej a plať" 6 

2.3.1 Pravidla hry 6 

2.3.2 Sledování řešitelských strategií 7 

2.3.2.1 Frontální představení hry 7 

2.3.2.2 Hra ve skupině 9 

2.3.2.3 Jak ztratit co nejméně bodů, když nám nepomůže náhoda 11 

3. Experimenty 

3.1 Experiment 1. (cíl, nástroj, scénář) 13 

3.1.1 Realizace s protokolem 13 

3.1.2 Analýza , 15 

3.2 Experiment 2. (cíl, nástroj, scénář) 18 

3.2.1 Realizace s protokolem 19 

3.2.2 Analýza 20 

3.3 Experiment 3. (cíl, nástroj, scénář) 24 

3.3.1 Realizace s protokolem 26 

3.3.2 Analýza 31 

3.4 Experiment 4. (cíl, nástroj, scénář) 35 

3.4.1 Realizace s protokolem 35 

3.4.2 Analýza 44 

3.5 Shrnující analýza experimentů 46 



4. Výběr úloh z netradičních hodin matematiky 

4.1 Čtyři objekty do dvou košů 

4.2 Čtyři vlastní objekty 

4.3 Uspořádání objektů do tabulky 

4.4 Hra „Hádej a plať" 

5. Soubor vlastních úloh 

5 .1 Soubor úloh 

5.2 Klíč k úlohám 

Závěr 

Literatura a informační zdroje 

Přílohy 

Příloha 1 

Příloha 2 

Příloha 3 

Příloha 4 

Příloha 5 



ÚVOD 

Učitelský sen 

Co mě vedlo k tomu, že jsem se rozhodla stát se učitelkou? Bylo to během třetí nebo čtvrté 

třídy základní školy, co jsem se jen tak procházela přírodou a rozhlížela se kolem sebe. 

Představovala jsem si, že kolem mě stojí skupinka malých dětí a jednoduše odpovídají na 

otázky, které jim pokládám. Byly to děti toužící po vědění a já měla pocit, že je navádím tou 

správnou cestou. Tato představa utkvěla v mé mysli natolik, že se ocitám na půdě 

Pedagogické fakulty s pevným rozhodnutím věnovat se oboru učitelství. 

Chci se věnovat dětem právě prvního stupně základní školy, protože si myslím, že k nim mám 

hodně blízko, že zapadám do jejich společnosti. Chvíle strávené s dětmi tohoto věku jsou pro 

mě velice příjemné a v mnohém přínosné. Rozhodně se snažím ocenit všechny dětské nápady 

a přemýšlím nad jejich výroky. Sama doma vlastním něco jako „výrobní salón", kde si 

shromažďuji různé materiály, z nichž se snažím vyrábět pomůcky, které posléze chci dětem 

poskytnout jako nový prostředek učení. Někdy mám pocit, že se dovedu vžít do jejich rolí. 

Bylo by to určitě ideální. 

Můj vztah k matematice 

Jak je to ale se mnou a matematikou? Moje zkušenosti s touto vědou jsou různé. Ona různost 

spočívá v různých přístupech učitelů ke mně jako k žákovi - studentovi, ale hlavně jako k 

osobnosti. Setkala jsem se s několika „omyly", kterých se chci ve své profesi rozhodně 

vyvarovat. 

Za první takový omyl považuji jistou klasifikaci žáků dle vzdělání jejich rodičů, co se mě 

dotklo při vstupu do první třídy základní školy v roce 1989. Domnívám se, že takový přístup 

mě ani ostatní nemohl nikam posunout. V dalších ročnících na prvním stupni nám ale byli 

přiděleni učitelé o mnoho let mladší, kteří na nás hleděli svýma vlastníma očima, 

neovlivněnýma okolím, a začali s námi pracovat zajímavěji, zábavněji. Což bylo pro nás nové 

a hlavně motivující. Začínala jsem si uvědomovat, co mi jde lépe, a naopak v čem bych mohla 

přidat. 

Na druhém stupni základní školy jsem se trápila se slovními úlohami. Často jsem nevěděla, 

jak do nich. Vybavuji si to nekonečné „mučení u tabule", kdy mě učitelka nechávala dobu stát 

před tabulí, abych úlohu vyřešila, ale já nevěděla jak. Pak mě od tabule vyhnala, poslala mě si 

sednout a mávla nade mnou rukou. Úlohu místo mě vyřešil vždycky někdo jiný. Žádného 
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vysvětlení jsem se nedočkala. A trnula jsem strachy, kdy mě zase vytáhne k tabuli. Cítila jsem 

obrovské ponížení. 

Na gymnáziu se můj vztah k matematice zlepšil. Panoval tam tvrdý režim, proto jsem chodila 

na hodiny matematiky vždy připravena. Ale moje připravenost sestávala převážně z formálně 

naučených pouček. Díky poučkám jsem „pochopila", ale kdybych přitom nespočítala spoustu 

úloh, k ničemu by to nevedlo. Proto pokládám formalismus za další omyl v matematice. 

Rozhodně jsem si tu ale nepřipadala zbytečná. Velkou roli v tom sehrála paní profesorka, 

která mě neshazovala před ostatními, které jsem tím pádem věřila, a cítila jsem, že mám šanci 

na úspěch. 

Tady na vysoké škole je všechno úplně jiné. Velmi se tady přihlíží k rozvoji celé osobnosti, 

neztrapňuje se, podává se pomocná ruka tak, abychom se sami chytili té správné vlny. Takový 

přístup bychom my jako budoucí učitelé měli mít na paměti. Měli bychom brát ohledy na 

individualitu dětí. Je to obtížné, proto se v rámci experimentů snažím myšlení dětí trochu 

přiblížit. Pocit, že neustále něco objevujeme, je příjemný a povzbudivý. 

Cesta ke klasifikaci 

Zde na vysoké škole jsem se se zajímavými matematickými úlohami setkala asi ve všech 

seminářích a přednáškách věnovaných matematice, hlavně však v rámci mezinárodního 

matematického projektu Cosima, jehož jsem se účastnila jako student spolupracující s mladou 

začínající učitelkou ED. Tento projekt tvořil tým zastoupený profesory ze 4 univerzit, učiteli a 

studenty. Hlavními účastníky byli žáci prvního stupně ZŠ, kteří řešili sady netradičních úloh 

rozvíjející schopnosti klasifikace, hierarchizace, schematizace, ... Já jsem vstoupila do 

netradičního matematického prostředí skrze tyto dvě klasifikační úlohy. 

1) Úloha „příjmení" 

Najděte kritérium, podle kterého se následujících 16 osobností rozdělí do 4 tříd po 
čtyřech: 

Bazovský, Bell (Matej), Blachut, Botto, Curie, Dvořák, Dürer, Einstein, 

Mahler, Mácha, Mann (Thomas), Mucha, Niederle, Ravel, Renoir, Stendhal 

r 

2) Úloha „jména" 

a) Najděte kritérium, podle kterého se následujících 12 jmen rozdělí do 4 tříd po třech: 

Alena, Andrea, Albrecht, Berta, Blažena, Bohouš, 

Matylda, Milena, Miloš, Dalibor, Daniel, Dušan. 
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b) Najděte kritérium, podle kterého se tato jména rozdělí do 3 tříd po čtyřech. 

c) Najděte kritérium, podle kterého se tato jména rozdělí do 2 tříd po šesti. 

Moje řešení uvedených úloh 

1) Na první pohled mě upoutala 4 příjmení začínající písmenem „B" a 4 příjmení začínající 

písmenem „M". Co ale s těmi zbývajícími příjmeními? Jejich začáteční písmena se od sebe 

liší, já tudíž nevím, podle jakého kritéria bych je rozdělila. Pak si uvědomím, že všechna 

uvedená příjmení jsou již seřazena podle abecedního pořádku, proto mě napadá, že 

v podstatě stačí, když od sebe každá čtyři příjmení v řadě oddělím. První čtyři z uvedených 

osobností budou tvořit jednu skupinu, další čtyři druhou, atd. Toto rozdělení však 

neodpovídá klasifikaci, ale sériaci (Bazovský, Bell, Blachut, Botto / Curie, Dvořák, Dürer, 

Einstein / Mahler, Mácha, Mann, Mucha / Niederle, Ravel, Renoir, Stendhal). Po důkladnější 

analýze všech příjmení přicházím na rozlišení slov do 4 skupin podle počtu „písmen -

hlásek" (4: Bell, Mácha, Mann, Mucha / 5: Botto, Curie, Dürer, Ravel / 6: Blachut, Dvořák, 

Mahler, Renoir / 8: Bazovský, Einstein, Niederle, Stendhal). Toto rozdělení mě ale úplně 

neuspokojilo, protože jsem měla pocit, že některé z uvedených osobností něco spojuje. A po 

delším hledání v encyklopediích jsem zjistila, že všechny uvedené osobnosti mohu rozdělit 

do 4 tříd i podle oboru, ve kterém vynikali (malířství: Mucha, Dürer, Renoir, Bazovský / 

hudba: Ravel, Dvořák, Mahler, Blachut / věda: Curie, Einstein, Bell, Niederle / literatura: 

Mácha, Mann, Stendhal, Botto). 

2) Tato úloha pro mě byla přístupnější než úloha předchozí. Myslím, že to bylo způsobeno 

hlavně výběrem „blízkých" slov a také možná zmenšením počtu nabízených slov. Křestní 

j jména mi vyhovovala v tom, že nemusím nikde nic vyhledávat. Na první pohled bylo pro mě 

zřetelné, také jsem již mohla uplatnit poznatky z předchozí úlohy, a) rozdělení jmen do 4 tříd 

podle začínajících písmen (A: Alena, Andrea, Albrecht / B: Berta, Blažena, Bohouš / M: 

Matylda, Milena, Miloš / D: Dalibor, Daniel, Dušan). Dále jsem v rychlosti vyřešila c) 

rozdělení jmen do 2 tříd podle pohlaví (ženské: Alena, Andrea, Berta, Blažena, Matylda, 

Milena / mužské: Albrecht, Bohouš, Miloš, Dalibor, Daniel, Dušan). Až na závěr jsem 

přemýšlela o úloze b) a použila jsem kritérium počtu písmen, jako tomu bylo v první úloze, 

pro rozdělení slov do 3 tříd (5: Alena, Berta, Miloš, Dušan / 6: Andrea, Bohouš, Milena, 

Daniel / 7: Albrecht, Blažena, Matylda, Dalibor). 

Pro svou diplomovou práci jsem zvolila cestu klasifikace, protože „se mi líbí pátrání", 

zjišťování souvislostí či objevování vztahů. 
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1. K L A S I F I K A C E (Podle Hejny, Kratochvílová, 2004a) 

1.1 Definice klasifikace 

Klasifikací rozumíme: 1) organizaci souboru objektů nebo jevů, 2) myšlenkový proces, který 

takovou organizaci tvoří, nebo realizuje, 3) kognitivní funkci, kterou člověk při tomto procesu 

používá. 

Vnější klasifikace znamená rozklad množiny M na disjunktní podmnožiny Tj, kde i = 1,. . . , n. 

Symbolicky ji lze zapsat: M = T, u T2 u ... u T„. Součástí vnější klasifikace je pravidlo, 

které vymezuje každou třídu z rozkladu. Toto pravidlo nazýváme klasifikačním kritériem, jež 

jednoznačně určí, který prvek z M náleží které třídě Tj. 

Klasifikační proces je mentální proces, jenž může být dvojího typu: 1) vytvořující proces, 

jehož výsledkem je vnější klasifikace dané množiny, 2) realizující proces, který všechny 

prvky z množiny rozdělí do tříd podle určeného klasifikačního kritéria. 

Klasifikace je kognitivní funkce. 

1.2 Rozdíl klasifikace od jiných organizačních principů 

Chtěla bych upozornit na problémy týkající se rozlišení klasifikace od jiných organizačních 

principů, jako je distribuce (rozdělování; příklad: nerozliším, který z nabízených koláčů 

připadne kterému dítěti), asociace (seskupení na základě jisté příbuznosti; příklad: motýl -

květina, veverka - strom), nebo sériace (seřazení; příklad: uspořádání podle abecedy). 

1.3 Význam klasifikačních úloh 

Ve školní matematice je zvykem, že se žákům předkládá vnější klasifikace jako hotový 

způsob organizace poznatků. Daleko větším přínosem však bude, když žáci sami budou 

schopni klasifikace vytvářet. 

Klasifikační úlohy nejsou součástí učiva školní matematiky, proto se zde nabízí možnost 

experimentovat, která ukáže, jak jsou žáci schopni s klasifikací pracovat. Výsledkem 

klasifikačního procesu je strukturace vědomostí. A tyto vědomosti se nevztahují pouze na 

matematiku. Strukturovat lze kteroukoli oblast poznání. 
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2. KLASIFIKAČNÍ SITUACE 

2.1 Popis klasifikační situace (Podle Hejný, Kratochvílová, 2004a) 

Klasifikační situaci tvoří: 

1. Galerie G, konečná množina, jejímiž prvky jsou objekty (obrázky, slova, symboly,...). 

2. Klasifikační kritérium k, předpis, jenž udává disjunktní rozklad galerie G na vzájemně 

disjunktní podmnožiny G = Ti u T2 u ... u Tn, které nazýváme třídy rozkladu (hromádky, 

koše, skupiny,...). 

3. Univerzum U, okruh, z něhož jsou objekty galerie vybrány. 

Poznámky: 

Každou klasifikaci charakterizuje mohutnost množiny T všech tříd. Bifurkace znamená, že 

univerzum U je disjunktně rozloženo na dvě třídy ti, t2. Trifurkace má univerzum U disjunktně 

rozloženo na tři třídy ti, t2 a t3. 

Vhodným výběrem univerza si žáci mohou např. opakovat učivo. Za univerzum mohu volit 

rostliny, živočichy, města, osobnosti, potraviny, ... £áci si procvičí učivo i pomocí volených j/ 

kritérií např. počtu písmen, počtu slabik, rodů nebo vzorů podstatných jmen,. . . 

2.2 Typy klasifikačních situací 

Bude uvedeno 7 typů klasifikačních situací. Z jejich seznamuje vidět, že by bylo možné tvořit 

další podobné situace. 

1) Manipulace s obrázky - žáci rozdělí kartičky s obrázky na 2 hromádky. Každá kartička 

obsahuje jeden obrázek a žáci je klasifikují do 2 tříd. 

Modifikace situace 1) pro 3,4,(.. hromádky. 

2) 2 koše, zařazuji žáci - učitel nakreslí na tabuli dva koše, do každého koše napíše 3 objekty 

a pak postupně říká objekty z univerza. Žáci tipují, zda řečený objekt padne do levého / 

pravého koše. Hru lze bodovat. (Kdo si myslí L/P, zvedne ruku. Ti, co zvedli správně, mají 

bod. Hra končí, když některý žák objeví použité klasifikační kritérium a řekne ho nahlas.) 

3) 2 koše, zařazuje učitel - učitel napíše 3 objekty do levého i do pravého koše a popíše 

univerzum; žáci postupně říkají objekty z univerza a učitel je zařazuje. 

Modifikace situace 2), 3) pro 3,4,\.. koše. 
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4) Galerie 6 objektů - žáci rozdělí všechny objekty z galerie podle kritéria do dvou skupin po 

třech, do třech skupin po dvou. 

5) Galerie 12 objektů - žáci rozdělí všechny objekty z galerie podle kritéria do čtyř skupin po 

třech, do tří skupin po čtyřech, do dvou skupin po šesti. 
Modifikace situace 4), 5) pro více objektů galerie. 

6) 4 objekty - žáci vymyslí čtyři objekty, které mohou rozdělit do 2 tříd podle více kritérií. 

Modifikace situace 6) pro více objektů. 

7) Tabulka 2x3 objektů - učitel zadá galerii 6 objektů a prázdnou tabulku 2x3. Žáci se 

pomocí kladení otázek snaží odhalit umístění objektů v tabulce. Viz. hra „Hádej a plať". 

Modifikace situace 7) pro tabulku mxn objektů. 

2.3 Hra „Hádej a plať" 

Nejprve uvedu pravidla hry, potom se budu podrobněji věnovat implementaci hry 

v podmínkách třídy. 

2.3.1 Pravidla hry (Podle Hejny, Kratochvílová, 2004b [Jirotková, 2002]) 

Hru „Hádej a plať" hrají dva hráči: zadavatel a pátrač. Zadavatel zvolí galerii např. 6 objektů. 

Těchto 6 objektů zadavatel rozmístí do tabulky 2x3 (2 řádky, 3 sloupce) tak, aby existovalo 

jasné klasifikační kritérium pro sloupce i řádky. 

Pátrač zná galerii objektů i tabulku, ale nezná kritéria, podle nichž jsou objekty tříděny, ani 

rozmístění objektů do tabulky. Cílem pátrače je toto rozmístění najít. K tomuto účelu může 

pátrač klást zadavateli různé otázky a ten na ně pravdivě odpovídá. Pátrač klade tři druhy 

otázek: 

1. ukáže na políčko a ptá se: „ Který objekt se nachází v tomto políčku? "; 

2. ukáže na objekt a ptá se: „ Ve kterém políčku leží tento objekt? "; 

3. vloží objekt do některého políčka a ptá se: „Je tento objekt umístěn ve správném políčku?" 

Za odpověď na otázku typu 1 a 2 platí pátrač zadavateli 5 bodů. Za každou otázku typu 3 platí 

pátrač zadavateli 1 bod. Cílem pátrače je najít rozmístění objektů v tabulce s nejmenší ztrátou 

bodů. 

Hru lze modifikovat zvětšením rozměrů tabulky např. 3x4 s počtem 12 objektů. Dále můžeme 

hru modifikovat obsazením jednoho a více objektů galerie do tabulky. 
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2.3.2 Sledování řešitelských strategií 

V první části uvedu implementaci hry ve třídě, ve druhé skupinovou realizaci a ve třetí se 

zamýšlím nad hledáním optimálních strategií. 

2.3.2.1 Frontální představení hry 
Realizováno dne 28.4.2004 v jedné 4. třídě jisté pražské školy. V úvodní části hodiny jsem 

„představila" hru na doplňování symbolů do tabulky. 

Výzva: „ Zahrajeme si spolu hru na doplňování tabulky těmito symboly. " 

Děti viděly na tabuli nakreslenou tabulku 3x2 a nad tabulkou bylo 6 symbolů v tomto pořadí: 

x y * X * K 

„ Vidíte tu nakreslených 6 okének a nad tím 6 různých symbolů. Každý z těchto symbolů bude 

patřit do jednoho okénka v tabulce. Budete se snažit tabulku doplnit tak, aby byla nějakým 

způsobem uspořádána a aby se shodovala s řešením, které je nakresleno na zadní straně 

tabule, které nevidíte. Nebude to určitě ledabylé uspořádání tabulky, vy se pokusíte o doplnění 

tabulky a použijete k tomu tyto otázky, kterými se mě budete ptát. Každá otázka vás bude stát 

určitý počet bodů." 

Vedle tabulky byly napsány typy otázek, kterými se děti mohly ptát za určitý počet bodů. 

(Jako příklad bylo uvedeno červené srdíčko.) 

Typ otázky: Kde je tento V obrázek? 5 b 

Který obrázek je v tomto poli (ukázat)? 5 b 

Je tady (ukázat) tento ¥ obrázek? 1 b 

Na začátku už jeden chlapec řekl, že je to podle barev. Pak další chlapec řekl, že by barvy 

byly v sloupcích - např. červená, pak zelená ... a třeba srdíčka by byla nahoře. Já jsem žáky 

vybídla, aby mi pokládali otázky. A znovu se ještě jiný chlapec pokusil zopakovat to, co 

právě naznačili oba chlapci. 
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Znovu jsem vybídla žáky, ať mi podávají otázky. Vyvolávala jsem jednotlivé hlásící se žáky a 

oni se tázali. Volili stále otázky za jeden bod. Zeptali se a přišli k tabuli ukázat na políčko, 

kam chtěli umístit daný symbol. Zapisovala jsem vše do jedné tabulky, zaznamenala jsem 

pořadí pokusů „tipování". Nesprávný pokus jsem přeškrtla, další pokusy jsem psala do 

stejného políčka, popř. nad nebo pod určité políčko. Po straně jsem zapisovala ztrátu bodů. 

Zde je zpětně záznam „tipování tabulky" žáky (kurzívou doplňuji své poznámky): 

1. 

—V— 

2. 

-- X-

3. 

—v— 

(3 zjištění: v prvním sloupci není červená barva.) 

4. 

—V— 

5. 

—V— 

6. 

— y 
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7. Náhoda - správné doplnení 

¥ 

(7 zjištění: v horním řádku budou srdíčka, tudíž v dolním řádku budou čtyřlístky. 

7 zjištění: v prvním sloupci je zelená barva. 

6 zjištění: červená barva bude v prostředním sloupci, v posledním sloupci bude 

modrá barva.) 

8. Správné doplnění 

¥ 

X 

9. Správné doplnění (v druhém sloupci bude červená barva) 

¥ ¥ 

X X 

10. Nyní se už nepotřebovali ptát, už věděli, jak tabulku doplní. Celkem ztratili 9 bodů. 

¥ ¥ ¥ 

X X X 
Tabulka je uspořádaná do sloupců podle barev: zelená-červená-modrá a do řádků podle tvaru: 

nahoře srdíčka, dole čtyřlístky. 

Nyní jsem otevřela zadní stranu tabule a děti si mohly překontrolovat shodnost obou tabulek. 

Děti se ptaly, zdálo se, že se baví, ale „plýtvaly" zbytečně otázkami. Bylo to asi tím 

frontálním podáním, že se mezi sebou nemohli^nijak domlouvat. Přeskakovali z jednoho 

políčka do druhého, nebylo to pro všechny přehledné (mohli si uvědomit, že jim v podstatě 

stačilo prvních sedm otázek). Důležité bylo, že se alespoň někteří seznámili s principem hry. 

2.3.2.2 Hra ve skupině 

Následovala podobná hra ve skupinkách, tentokrát se jmény. V hodině pokračovala paní 

učitelka ED, která rozdala do skupinek po čtyřech žácích předtištěnou tabulku 3x2, do níž se 

mělo doplnit těchto 6 jmen: Jana, Martina, Petr, Petra, Jan, Mart 
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Děti používaly opět otázky za body, převládalo spíše „tipování". Se svým „tipem" docházeli 

za ED a ona určila, zdaje to správně či nesprávně. Přitom odečítala body. Zdůraznila jim, ať 

body zbytečně neplýtvají. 

Já jsem pozorovala jednu čtyřčlennou skupinku v zadních lavicích (2 holky, 2 kluci). Jeden 

kluk vždy aktivně navrhl jméno do prvního políčka tzn., že měl taktiku postupného 

vyřazování jmen z prvního políčka, jedna dívka jeho „tip" pohotově zapsala a běžela se ptát 

k ED. Ostatní jen přihlíželi. 

Záznam jejich hry (kurzívou píši dětské výroky): 

1. Náhodný „tip" 

Martina 

-

2. Náhodný „tip" 

Martin 

3. Náhodný „tip" 

Datra r Clili 

4. Náhodný „tip"- správný 

Petr 

5. Náhodný „tip"- správný 

Petr Jan 

6. ,JCdyž tady je Jan, pod ním bude Jana." 

Petr Jan 

Jana 

(Ptali se na Janu, jakoby se ujišťova i, že v dolním řádku budou dívčí jména.) 

Používali jednobodové otázky, přišli celkem o 6 bodů. 
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7. už to můžeme doplnit celé." 

Petr Jan Martin 

Petra Jana Martina 

(Z chlapeckých jmen zbývá jen Martin a dívčí jména již snadno doplnili pod 

chlapecká.) 

„Strategie cesty": Kdyby byl v prvním řádku prvního sloupce umístěn Jan a skupina by 

postupovala podle zavedeného systému „ptaní se jménem do stále stejného políčka", 

vyzkoušela by celkem 5 různých jmen (Martina, Martin, Petra, Petr, Jana) a dospěla by 

k tomu, že zbývá jediné jméno, kterým lze políčko obsadit. Toto jméno (Jan) by již dosadili 

automaticky. Jejich ztráta by nyní činila 5 bodů. Jestliže by neměli potřebu ujišťovat se o tom, 

že v každém sloupci bude obsazeno jedno chlapecké a k němu přiřazeno dívčí jméno, jejich 

otázka by směřovala k určení typu jmen ve zbývajících dvou sloupcích. Zvolí si jedno jméno 

do zvoleného sloupce a nezávisle na tom, zda jméno vyhovuje, nebo nevyhovuje, zjistí 

umístění všech jmen v tabulce. 

Postřeh odjinud: „Zeptáme se na jméno, které je tady. To by nám mohlo stačit!" tzn., že 

alespoň někdo uvažoval o otázce za 5 bodů. 

Vyskytl se problém s počítáním ztracených bodů. Často se stávalo, že děti přinesly vyplněnou 

celou tabulku najednou a byla vyplněná chybně. Za každý špatně vsazený symbol je ztráta 

bodu. 

Po vyřešení skupinové práce se jmény se jedna skupinka pokusila o vytvoření vlastní tabulky 

s vlastními symboly. Vzali si prázdné papírky s tabulkou a spontánně doplňovali. Vyplnili tím 

pauzu čekání na ostatní. 

2.3.2.3 Jak ztratit co nejméně bodů, když nám nepomůže náhoda? 
O týden později je na začátku hodiny vybráno jedno vlastní řešení žáka, na němž je 

demonstrována znovu hra. S těmito zvolenými tvary a barvami pracovali všichni žáci ve 

dvojicích tak, že jeden vymyslel tabulku pro druhého a pak druhý pro prvního. Pracovali 

s různým rozestavěním čtverečků a parníčků. 
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1. cesta „po řádcích" 

4 , - B - 5, • 6 , - B -

2,—•— 3 , - B -

1,2,3, zjištění: v dolním řádku nejsou čtverečky, budou zde parníčky v příslušné barvě. 

4 , zjištění: v prvním sloupci není zelená barva. 

5 , zjištění: v prostředním sloupci je zelená barva. 

5 , i kdyby byl odhad špatný, budu vědět, která možnost mi zbývá pro umístění 

zeleného čtverečku. 

6 , zjištění: v posledním sloupci nebude červená barva, tudíž zde bude barva modrá. 

Po systematickém kladení jednobodových otázek jsem ztratila 6 bodů. 

2. cesta „po sloupcích' 

3,— 5. • 

2,—•— 4,— 

1,2, zjištění: v prvním sloupci není modrá barva. 

3,4, zjištění: ve druhém sloupci není modrá barva, tudíž bude modrá barva v posledním 

sloupci. 

5, zjištění: v horním řádku budou čtverečky, v dolním řádku budou parníčky. 

5 , i kdyby byl odhad špatný, budu vědět, do kterého okénka daný tvar umístím. 

6 , budu se ptát na jednu barvu buď v prvním, nebo ve druhém sloupci, tím zjistím, kde 

bude ležet i zbývající barva. 

Zvolila jsem jiný princip pokládám jednobodových otázek a ztratila jsem opět 6 bodů. 

3. cesta „ umístění" 

Kdybych použila otázku za 5 bodů, nedozvěděla bych se jenom umístění jednoho tvaru jedné 

barvy v daném okénku, ale umístění obou tvarů v tabulce a navíc bych zjistila barvu pro daný 

sloupec. Musela bych se zeptat ještě jednou otázkou za 1 bod, abych se ujistila o umístění 

další barvy. Pak už bych tabulku byla schopna doplnit správně. Tedy také by to byla ztráta 6 

bodů. 

Závěr mých hypotéz: jestliže budu doplňovat objekty do tabulky systematickým způsobem, 

přičemž mi nepomůže náhoda, domnívám se, že nejmenší ztráta bude šestibodová. 
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3. EXPERIMENTY 

3.1 Experiment 1. (cíl, nástroj, scénář) 

Cíl: analýza schopnosti žáka řešit klasifikační situaci. 

Nástroj: série úloh (bifurkace - univerzum je rozloženo na dvě třídy - gradace myšlenkových 

operací) 

Úloha 1. Žák dostane čtyři kartičky (obr. 1) a výzvu: „Tvým úkolem bude, abys z těch 

kartiček udělal dvě hromádky. Vždycky dáš dva obrázky k sobě. Dva a dva." 

Úloha 2. Žák dostane čistý papír a výzvu: „Napiš, proč jsi tyhle dal k sobě a tyhle dal k sobě". 

Úloha 3. „Myslíš, že by to šlo i jinak uspořádat? Jestli tě něco napadne, napiš to!" 
/ m 

Úloha 4. „Otoč papír, na který jsi řešil dosavadní úlohy, a pokus se vymyslet nějaké čtyři 

obrázky, mohou to být i slova, abych já mohla sestavit dva a dva k sobě. Své řešení napiš, 

nebo nakresli na tento papír." 

Obr. 1 

Scénář. i y 

Subjekty: 2 chlapci, třetí třída, výběr podle paní učitelky. 

Nástroj: postupně zadané úlohy 1, 2, 3 a 4. ^ 

Forma: žáci pracují individuálně. 

Způsob evidence: nahrávka na diktafon a produkty žáků, každý žák napíše jeden papír.' 

Očekávání: oba chlapci použijí u úlohy 1 barevné kritérium. 

3.1.1 Realizace s protokolem 

Realizace. 

Kdo: 2 chlapci ze třetí třídy ZŠ (paní učitelka je charakterizovala: Olda - pomalejší chlapec, 

Tonda - rychlejší chlapec). 
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Kde: ZŠ Praha 1 - volná klidná místnost. 

Kdy. 13.10.05, čtvrtek, 8.00-8.07. 

Klimatický úvodní rozhovor: seznámení experimentátora se žáky a zdůvodnění toho, proč 

budou žáci plnit úkoly. 

Úlohy: žáci řeší postupně zadávané úlohy. Experiment bych ukončila za těch podmínek, když 

by žák řekl, že neumí odpovědět na úlohu 2. 

Protokol. 

(Vysvětlení: Ex. ... zkratka experimentátora; číslo za Ex. znamená pořadí jeho vstupu; A. ... 

zkratka žáka; číslo za začátečním písmenem konkrétního žáka značí pořadí jeho vstupu; přímá 

řeč všech účastníků je psána kurzívou; 9 ... pauza) 

Paní učitelka mi posílá do třídy, kterou mám pro sebe k dispozici, 2 chlapce Oldu (O.) a 

Tondu (T.). 
r 

Úvodní konverzace byla krátká: 

Ex.: Zapneme si tady bzučák, doufám, že vám to nebude moc vadit. 

Oni: Ne. 

Ex.: Já jsem Věra Kabíčková, potřebovala bych od vás pomoc pro svoji diplomovou práci. Ty 

se jmenuješ? 

T.: Tonda. 

Ex.: Tonda. A ty? 

O.: Olda. 

Ex.: Olda. 

Chlapci byli bezprostřední, zdálo se mi, že není třeba vést klimatický rozhovor. Jak se ale 

ukázalo viz. K01-1., Olda se potřeboval rozhovorem trochu uvolnit. 

Ex.l: Pojďte se prosím vás posadit. Jeden tady k tomu stolečku, 9 druhý sem. Ano? 99 A já 

pro vás budu mít takový úkol, že oba budete pracovat každý sám, úplně potichu, ano? Jo? A 

úplně ze všeho nejdřív se podepište. Vyberte si tam ňákou tužku, něco na psaní, podepište se. 

(Záci si zvolí psací náčiní a podepíší se na připravený papír.) 149 

Ex.2: Tak Každému 9 rozdám čtyři kartičky. Ano? A vaším úkolem bude, abyste z těch 

kartiček udělali dvě hromádky, jo? Vždycky dáte dva obrázky k sobě. Dva a dva. Jo? 9 

(Zvoní.) 

Ex.3: Tak můžete začít. Můžete šije sestavit, jak chcete. 

(Stále zvoní.) 109 
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Ex.4: (k Tondovi) Už jsi hotov? Myslíš, že jsi hotov? Ano, nic neříkej. Ahm, obrázky si dej 

k sobě. A mně napiš, proč jsi tyhle dal k sobě a tyhle dal k sobě. Jo? Napiš mi to. Tak. 99 

Ex.5: A Olda už je taky hotov? (podívám se) Hm, dobře. Tak mi tady napiš, ano, proč tyhle 

jsou u sebe. Proč. A proč tyhle jsou u sebe. Jo? Napiš. 

(Hýbu s diktafonem.) 200 

Ex.6: (jdu k Tondovi, vidím, že napsal „Zvířata, rostliny" viz. Příloha 1, fragment 1) Myslíš 

si, že už jsi hotov? (souhlasně kýve hlavou) 9 Hm, dobře. 9 Zkus se podívat na ty obrázky 

ještě jednou. Myslíš, že by to šlo jinak uspořádat? Co myslíš, dát obrázky jinak k sobě. (něco 

mumlá) 99 

Ex.7: (jdu k Oldovi) Sem napiš, proč jsi je dal k sobě. Jo? 309 

Ex.8: (jdu k Tondovi, vidím, že napsal „p podle barvy" viz. Příloha 1, fragment 1) Ahm, 

výborně. 99 Otoč ten lísteček Q a mě by zajímalo - jestli bys dokázal vymyslet nějaké čtyři 

obrázky, mohou to být i slova, abych já mohla sestavit dva a dva k sobě. Jo? 9 Můžeš začít, 

můžeš začít přemýšlet. 179 

Ex.9: (jdu k Oldovi, vidím, že napsal „protože jsou to zvířata, protože to jetfc virobila příroda" 

viz. Příloha 1, fragment 3) No, 9 dobře. 99 (šeptem - zda myslí, že je to celé) Otočíme. Teď 

bych chtěla, abys vymyslel ty sám nějaké obrázky nebo slova. Jo? Čtyři. 9 Abych z toho já 

mohla udělat dvě hromádky. Jo? Dát dva a dva k sobě. 9 

O.l: Cokoli? 

Ex.10: Cokoli to může být. Abych já si mohla vybrat do dvou hromádek. Jo? Tak, můžeš 

pracovat. 99 

Ex. l l : (jdu k Tondovi, vidím, že napsal „slunečnice , bambora, koza, kůň" viz. Příloha 1, 

fragment 2) Už jsi hotový? Hm. Zkus vymyslet ještě další. Jo? 109 

Ex.12: (poodejdu) Ale jestli ne, tak nemusíš. Jo? Mně to stačí takhle. 199 

(Vybírám úvodní čtyři lístečky od každého.) 309 

Ex.13: (jdu k Oldovi, vidím, že napsal „židle, postel, autobus, tramvaj" viz. Příloha 1, 

fragment 4) Hotovo? 9 Hm. Dobře, výborně. 

3.1.2 Analýza 

Evidence. 

E01-1. Úlohu 2 řeší Olda osmi slovy, Tonda dvěma. 

E01-2. Olda škrtá slovo ,jou". 
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E01-3. Tonda škrtá nepřesně napsané písmeno „p". 

E01-4. Olda nemá odpověď na třetí úlohu. 

E01-5. Olda nepíše na začátku velké písmeno. Tonda je nepíše na druhém řádku. 

E01-6. Tonda v prvním případě uvádí třídy, ve druhém kritérium. 

E01-7. U Oldy je třída „rostliny" popsána nečekaně složitě. 

E01-8. Tonda napíše neúplné slovo „bambora". 

E01-9. Olda pokládá dotaz „cokoli". 

EO1 -10. Tonda vynechává místo v odpovědi „Zvířata, rostliny". 

E01-11. Tonda vynechává místa v odpovědi na 4. otázku. 

E01-12. Olda zesílil oddělující čárku v odpovědi na 4. otázku. 

E01 -13. Tondova odpověď na úlohu 4 je „slunečnice , bambora, koza, kůň". 

E01-14. Oldova odpověď na úlohu 4 je „židle, postel, autobus, tramvaj". 

EO 1 -15. Tondovi nabízím 5. otázku. 

E01-16. Olda napojuje písmena s odstupem. 

Komentáře. 
K01-1. Je pravděpodobné, že chlapci vnímají experimentátorku různě. Olda v ní vidí učitelku, 

a proto odpovídá obšírněji, způsobem, který od něj běžně jeho učitelka požaduje. Tonda 

vnímá experimentátorku asi méně školsky. Tato hypotéza by potřebovala ale další 

prověřování. 

K01-2. Neumím s přesností určit příčinu škrtnutí. Nabízí se dvě vysvětlení: 1) Olda si 

uvědomil, že slovo ,jou" je chybně napsáno; 2) Olda si neuvědomil, že je slovo chybně 

napsáno, četl jej jako ,jsou", ale v danou chvíli nenalezl vhodná slova, kterými by na ,jsou" 

navázal. První vysvětlení by ukazovalo na zpětnou kontrolu chlapce při psaní. Druhé 

vysvětlení by ukazovalo, že byl chlapec soustředěn více na význam slova, než na jeho přesné 

zapsání. U prvního vysvětlení bychom očekávali, že chybně napsané slovo přepíše správně. 

K tomu ale nedošlo. Proto se domnívám, že pravděpodobnější je druhé vysvětlení. Souvisí 

sEOl-7. 

K01-3. Tonda škrtá nesprávně napsané „p", zřejmě u něj probíhá hned kontrola správnosti. 

Mohlo to být způsobené rychlostí, jakou chtěl odpovědět na mou otázku ... Myslíš, že by to 

šlo jinak uspořádat? (Ex.6)... 

K01-4. Oldovi trvá provedení 2. úlohy déle než Tondovi, hledá slova, kterými by odpověď 

vyjádřil. Jeho odpověď byla neočekávaná, proto jsem se ho zeptala, zda pokládá své řešení 
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úlohy za celé - ukončené. Souhlasně odkýval, že ano. A protože Tonda řešil už 4. úlohu, 

Oldovi jsem otázku ke 3. úloze vůbec nepoložila. 

KOI-5. Olda na začátku nepíše velké písmeno, doplňuje jakoby mou otázku ... proč jsi je dal 

k sobě? (Ex. 7)... V duchu si řekne ,JC sobě jsem je dať a pokračuje psaním „protože...". Je 

pro něj důležitější obsah sdělení, než jeho správné zapsání z hlediska českého jazyka. Tonda 

ve druhém řádku odpověděl jiným způsobem než v prvním případě, má otázka byla jakoby 

dodatečná. Možná toto druhé rozdělení vnímal jako podřadnější. Nebo měl Tonda potřebu se 

vyjádřit rychle, aby nepromarnil čas. 

KOI-6. Tonda odpovídá na mou otázku ... proč jsi tyhle dal k sobě a tyhle dal k sobě (Ex.4). 

neobyčejně stručně a s nadhledem. Napsal rovnou názvy tříd, do kterých obrázky rozdělil. Na 

otázku ... šlo by to jinak uspořádat, dát obrázky jinak k sobě (Ex.6)... odpověděl jiným 

způsobem než v prvním případě, neboť trochu jinak zněla i má otázka. V odpovědi uvedl 

kritérium třeba proto, že nenašel vhodné názvy pro třídy, nebo měl pocit, že má málo času, 

tudíž se o názvy tříd už nepokusil. 

KOI-7. Olda zřejmě nenašel vhodná slova, kterými by navázal na ,jsou". Nevzpomněl si na 

slovo „rostliny". Řešil to opisem. Odpověď není jednoznačná, protože nejenom rostliny 

vyrobila příroda. 

KOI-8. Olda napsal omylem „bambora", poněvadž byl vdanou chvíli soustředěn více na 

význam slova, než na jeho přesné zapsání. Neproběhla u něj asi zpětná kontrola psaní. 

KOI-9. Olda reaguje na mou výzvu ... abys vymyslel ty sám nějaké obrázky nebo slova 

(Ex.9)... trochu překvapeně ...Cokoli? (0.1)... Možná si uvědomil, že může uplatnit svou 

kreativitu. 

KOI-10. Tonda odpověděl velice stručně, napsal velké písmeno jen u prvního slova odpovědi. 

Za tímto prvním slovem napsal tečku. Mohlo by to naznačovat, že si byl tímto slovem zcela 

jist. Druhé slovo začíná malým písmenem, je od prvního slova oddělené mezerou. Je jakoby 

dopsané dodatečně, co může vypovídat o tom, že nad odpovědí váhal. 

KOI-11. U Tondy pozoruji nerovnoměrné rozmístění slov v odpovědi „slunečnice , bambora, 

koza, kůň". Měl představu o tom, jak bude odpovídat, ale slova domýšlel postupně. 

K01-12. Olda odpověděl „židle, postel, autobus, tramvaj". Zdůrazněná čárka je poznávacím 

znamením pro rozdělení slov do dvou skupin. Mohl to provést z toho důvodu, aby si sám 

ujasnil, že teď bude vymýšlet slova z jiné skupiny, nebo pro mě, abych posoudila správnost 

odpovědi, anebo abych si správně zvolila slova do dvou hromádek. 

KOI-13. Tondovo řešení této úlohy se nezdá být příliš originálním, protože za klasifikační 

kritéria zvolil rostliny a živočichy, s nimiž operoval již v předcházejících- úlohách. Slova 
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„slunečnice , bambora, koza, kůň" v sobě obsahují ale více možných klasifikačních kritérií. 

Mohla bych např. utvořit takové skupiny slov, kde by kritériem pro jejich rozřazení byl počet 

slabik. Vznikly by třídy pro lichý (brambora, kůň) a sudý (slunečnice, koza) počet slabik. 

Nebo Tondu mohlo napadnout seřazení slov od 4-slabičného po 1-slabičné. Anebo mohl 

Tonda vyčlenit slova začínající písmenem „k" (koza, kůň) a slova nezačínající tímto 

písmenem (slunečnice, brambora), také však slova končící písmenem „a" (brambora, koza) a 

slova nekončící tímto písmenem (slunečnice, kůň). 

Poznámka psaná s časovým odstupem. Po nabytí zkušeností jsem si uvědomila, že moje 

očekávání bylo nereálné. Dnes vím, že 9-leté dítě, které se setká s jednou úlohou nového typu 

a pak je vyzváno, aby vytvořilo úlohu podobnou, nemůže udělat nic jiného, než kopírovat, 

nebo mírně variovat úlohu danou. Nemohu očekávat, že dítě zvolí zcela jiný typ kritérií. 

KOI-14. Řešení Oldy „židle, postel, autobus, tramvaj" je originální, jelikož se Olda dokázal 

odpoutat od předkládaného vzoru, který se týkal přírody. Přenesl se jakoby do životní reality a 

uplatnil zde věci, se kterými se setkává každodenně ve svém životě. Oldův výkon svědčí o 

jeho intelektuální vyspělosti. 

K01-15. Aby Tonda neztrácel čas, jinými slovy, aby se nenudil, vyzývám ho ...Zkus vymyslet 

ještě další. Jo? (Ex.ll) . . . Vidím, že Tonda nemá zájem, proto reaguji... Ale jestli ne, tak 

nemusíš. Jo? Mně to stačí takhle. (Ex. 12)... Tonda měl asi pocit, že svůj úkol už splnil, že 

něco navíc dělat nebude. 

KOI-16. Jakoby byl Olda ve psaní nerozhodný. 

3.2 Experiment 2. (cíl, nástroj, scénář) 

Cíl a nástroj: stejný jako v Experimentu 1. 

Scénář. 

Subjekty: 2 dívky, třetí třída, výběr podle paní učitelky. 

Nástroj: postupně zadané úlohy 1,2, 3 a 4. 

Forma: žáci pracují individuálně. 

Způsob evidence: nahrávka na diktafon a produkty žáků, každý žák napíše jeden papír. 

Očekávání: dívky zaujmou obrázky. 
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3.2.1 Realizace s protokolem 

Realizace. 

Kdo: 2 dívky ze třetí třídy ZŠ (paní učitelka je charakterizovala: Zuzka - pomalejší dívka, 

Vendula - rychlejší dívka). 

Kde: ZŠ Praha 1 - volná klidná místnost. 

Kdy: 13.10.05, čtvrtek, 8.35 - 8.45. 

Klimaticky úvodní rozhovor: seznámení experimentátora se žáky a zdůvodnění toho, proč 

budou žáci plnit úkoly. 

Úlohy: žáci řeší postupně zadávané úlohy. Experiment bych ukončila za těch podmínek, když 

by žák řekl, že neumí odpovědět na úlohu 2. 

Protokol. 
(představuji se dívkám - Vendule a Zuzce) 

Ex.l: Pojďte se posadit - jedna sem, jedna sem. Jo? 0 

Ex.2: Hned se podepište, vyberte si ňákou tužku a podepište se. 190 

Ex.3: Tak A prvním vaším úkolem bude, 0 pracovat úplně tiše, aby jedna nevěděla o druhé. 

Jo? A rozdám vám tyhle obrázky, takže prohlížejte a vaším úkolem bude rozdělit mi tyto dva 

(nejsem si vědoma přeřeknuto obrázky nějakým způsobem na dvě hromádky. Jo? 

Ex.4: (opakuji) Na dvě hromádky rozdělit obrázky nějakým způsobem. 0 

Dotaz: Mám to napsat? 

Ex.5: Ne, jenom rozdělit kartičky. 00 

Ex.6: Tak. Jestli jste hotovi, tak teď můžete napsat, proč jste dané kartičky rozložili právě tak. 

Podle čeho. 110 

Ex.7: Tak. Napište mi důvod, proč jste je takhle dali. 

(jdu k Zuzce, protože nezačala psát) 220 

Ex.8: Zuzko, nevíš, jak to máš rozřadit? Jak to máš? (vidím, že Zuzka k sobě přiřadila motýla 

a růži) Tady máš jednu hromádku, napiš proč. A v té druhé hromádce je toto (ukáži na 

obrázky ryby a houby). Nevíš - ty zbyly. 

Ex.9: Zkus na to jít jinak 

Ex.10: Tak a Vendula je hotová. 0 

(jdu se k Vendule podívat a vidím, že napsala „ růže a houba jsou rostliny", „motýl a ryba 

jsou řvíta" viz. Příloha 1, fragment 5) 

Ex.ll: Myslíš, že by to šlo jinak? Udělat ty hromádky? 0 Zkus si ještě pohrát s těmi 

kartičkami. 180 Máš čas na přemýšlení. 
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(Vendula pracuje, dodávám informaci) 180 

Ex.12: Napiš zase důvod proč. Ano? Hm. 

(jdu k Zuzce, vidím, že má napsáno, přičemž má snahu psát dál „PROTOŽE MOTÝL LYTA 

RŮŽE A A NAKVETINY. I" viz. Příloha 1, fragment 7) 

720 

(ve vedlejší třídě je přestávka, tudíž rušno) 

(Vendula dopsala „růže a ryba jsou zelený", „motýl a houba jsou červený" viz. Příloha 1, 

fragment 5, je s řešením hotová, proto jí zadám další úlohu) 

Ex.13: Na druhou stranu papíru vymysli čtyři slova nebo můžou to být i obrázky, abych já si 

mohla vybrat. Jo? 

(jdu k Zuzce, vidím, že připsala „MOTÝLA A RYB Js JSM RO DALA K SOBĚ 

PROTOŽ JSOU TO ZVÍŘATA. HOUBU A RŮŽI JSEM DALA K SOBĚ 

PROTOŽE" viz. Příloha 1, fragment 7) 

Ex.14: (Zuzka neví, jak dál) Jedny jsou zvířata. Ty druhé? - Nevíš, jak to nazvat? (pomáhám) 

R-ro- rost. 

Z.1: (šeptá) Rostliny. 

(Zuzka dopisuje důvod rozložení „ JSOU TO ROSTLYNY." viz. Příloha 1, fragment 7) 

Ex.15: Vendula už je hotová? (vidím, že Vendula napsala „pes, strom,kytka, kočka" viz. 

Příloha 1, fragment 6) Výborně. Jestli máš chuť, můžeš vymýšlet další slova. 

(konec kazety, 1240 do Ex. 17) . 

(šeptem zadávám úkol Zuzce na druhou stranu papíru vymyslet pro mě čtyři vlastní, abych já 

si mohla vybrat na dvě hromádky) 

Z.2: Mám to napsat, nebo to můžu i namalovat? 

Ex.16: Můžeš to i namalovat. 

(zvonění) 

Ex.17: (jdu k Zuzce, vidím, že nakreslila čtyři obrázky a rozlišila je do dvou skupin viz. 

Příloha 1, fragment 8) Máš hotovo? Výborně. Já si to vyberu. Jo? 0 

Ex.18: (sbírám od obou) Vyberu, vyberu, (všimla jsem si, že Vendula napsala nová čtyři slova 

„obratz, dům, nástěnka, kostel" viz. Příloha, fragment 6) 

3.2.2 Analýza 

Evidence. 

E02-1. Vendula použila na každém řádku dvojici slov z nabídky. 
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E02-2. Zuzka odpovídala pomocí velkého množství slov. 

E02-3. Vendula napsala nepřesně slovo „zvířata". 

E02-4. Zuzka se dopouští mnoha chyb v oblasti psaní. 

E02-5. Zuzka odpovídá částečně na 2. otázku. 

E02-6. Obě dívky se v úloze 2 (3) vyjadřují pomocí vět; v nich jsou některé pozoruhodnosti. 

E02-7. Odpovídá Zuzka na otázku ke 3. úloze? 

E02-8. Zuzka si nemůže vybavit pojem „rostliny". 

E02-8a. Já ji chci pomoci. Je to dobrá forma pomoci? 

E02-9. Zuzka pokládá dotaz, jestli může odpovědět „malováním". 

E02-10. Vendule pokládám výzvu navíc. 

E02-11. Vendula odpověděla na 4. otázku „pes, strom,kytka, kočka". 

E02-12. Zuzka odpověděla na 4. otázku, že nakreslila 2 dvojice obrázků. 

E02-13.Vendula odpověděla na 5. otázku „obraíz, dům, nástěnka, kostel". 

E02-14. Chyba experimentátora při zadávání 1. úlohy. 

E02-15. V Ex. 14 používám nápovědu založenou na slově. Bylo možné použít nápovědu 

založenou na sémantice. 

Komentáře. 
K02-1. Vendulino řešení úlohy 2 (3) je velmi přehledné, zřejmě měla dopředu vytvořenou 

představu o svých odpovědích. Čtyři kartičky rozložila do dvou hromádek a každou 

utvořenou hromádku popsala v jednom řádku papíru. Jeden řádek obsahuje vždy dvě slova 

z nabídky a důvod jejich seskupení. Ze záznamu odpovědí k otázkám 2 a 3 není viditelné 

menší zaváhání. Všechny odpovědi jsou napsány stejným způsobem. 

K02-2. Zuzka dodržovala doslovně pokyny experimentátora. ...Tady máš jednu hromádku, 

napiš proč (Ex. 8)... „PROTOŽE ...". Proč jste dané kartičky rozložili právě tak (Ex.6)... 

„.. .JSEM DALA K SOBĚ PROTOŽE JSOU TO...". Zdá se být poměrně hodně vázaná 

na vedení učitelem. 

K02-3. Příčinou chybně napsaného slova byla rychlost, kterou Vendula odpovídala. Neměla 

potřebu zpětné kontroly napsaných slov, neboť byla přesvědčena o správnosti své odpovědi. 

Je zaměřena na klasifikační problém, pravopis ustupuje do pozadí. 

K02-4. Zaráží mě, že Zuzka odpovídá velkými tiskacími písmeny, jakoby psací písmo vůbec 

nepoužívala. Mám u ní jisté podezření na dysgrafii, neboť zde naleznu nedokončená slova, 

dále chybějící písmeno uvnitř slova. Nedodržuje mezery mezi slovy, neoddělí vždy předložku 
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od následujícího slova, některé mezery jsou nepřirozeně velké. Má hypotéza o možné 

dysgrafii je důležitá, protože tato skutečnost ovlivňuje veškerou intelektuální činnost dítěte. 

K02-5. Částečná odpověď má příčinu již v samotném výběru kartiček, který nevyhovuje 

klasifikačnímu principu, ale je založen na asociaci, že motýl lítá na květinu. Co ale s těmi 

zbývajícími kartičkami? Co mají společného? ...Tady máš jednu hromádku, napiš proč. A v té 

druhé hromádce je toto. Nevíš - ty zbyly. (Ex.8>... V zápise Zuzky „PROTOŽE MOTÝL 

LÝTA RŮŽE A A NAKVETINY. I" ale není jednoznačně uvedeno, že motýla a růži Zuzka 

dává na jednu hromádku. Možná zvlášť řadí motýla letícího na růži a zvlášť řadí květiny -

růži a houbu. Experimentátorka nezdůraznila, že se musí použít všechny kartičky. Výzva by 

mohla znít „Tvým úkolem bude, abys ze všech těchto kartiček udělal/a dvě hromádky." 

K02-6. Dívky odpovídají celými větami, jak jsou ve školním prostředí zvyklé, ale ne 

bezchybně. Vendula nemá potřebu psát na začátku věty velké písmeno, ani nepotřebuje větu 

ukončit tečkou, protože je o správnosti své odpovědi s největší pravděpodobností vnitřně 

přesvědčena a ví, že s takovou odpovědí uspěje. U Zuzky je to jiné. Zuzka se snaží tvořit věty, 

aby uspokojila paní učitelku, nyní experimentátorku, proto např. ukončuje souvětí tečkami. 

Chybí zde však oddělení samotných vět čárkou. Možná, že Zuzka neporozuměla tomu, co 

napsala. Jelikož používala velkých tiskacích písmen při psaní, nemohu určit, zda by vždy 

označila začátek věty velkým písmenem. 

K02-7. Vendule jsem položila otázku ke 3. úloze... Myslíš, že by to šlo jinak? Udělat ty 

hromádky? (Ex. 11)..., Zuzku jsem vyzvala... Zkus na to jít jinak (Ex.9)... Zuzce jsem tuto 

výzvu položila již u 2. úlohy, poněvadž úlohu uchopila za nesprávný konec viz. E02-5. Chtěla 

jsem, aby přešla na jiný způsob řešení. Potom, když Zuzka napsala novou odpověď na danou 

otázku, už jsem původní otázku ke 3. úloze nepoložila. Důvodem bylo, že Vendula už řešila 

úlohu 4. 

K02-8. Myslím, že jsem se neprovinila tím, že jsem v roli experimentátorky napověděla 

Zuzce ono slovo .. .Jedny jsou zvířata. Ty druhé? - Nevíš, jak to nazvat? R - ro - rost. 

(Ex. 14)... Zuzka měla představu o své odpovědi, avšak při jejím dokončování si uvědomila, 

že neumí nazvat druhou skupinu slov. Pomohla jsem jí. VK02-15. je poznamenán jiný 

způsob nápovědy. 

K02-8a. Tato forma pomoci ale není vhodná, jelikož jsem Zuzce nenechala prostor pro její 

sebevyjádření při dokončování odpovědi. Vlastně jsem jí „vnutila své" slovo, aniž by o to 

třeba sama stála. Možným řešením by byl návrh, aby se pokusila vyjádřit jiným způsobem než 

doposud, mohla by např. toto slovo nějakým způsobem popsat, vysvětlit jej slovně. 
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K02-9. Z dotazu Zuzky... Mám to napsat, nebo to můžu i namalovat? (Z.2)..., který může 

mít několik příčin, vyplývá, že chce malovat. Zuzka mohla být úvodními čtyřmi obrázky tak 

zaujata, že zde chtěla uplatnit také kresbu svých obrázků. Možná se právě kresbou chtěla 

vyhnout jí problematickému psaní, nebo zvolila kresbu z toho důvodu, že neuměla 

pojmenovat ty objekty, co se jí honily hlavou. 

K02-10. Vendule pokládám výzvu (úloha 5)... Jestli máš chuť, můžeš vymýšlet další slova. 

(Ex. 15)..., aby se nezačala nudit, protože Zuzka teprve dokončovala úlohu 2. Vendule jsem 

dala výzvu také proto, jelikož jsem si všimla, že její řešení 4. úlohy není moc originální. 

K02-11. Toto řešení úlohy je v porovnání s jejími předcházejícími řešeními poněkud nejisté. 

Má určitě vytvořenou představu o tom, jak bude odpovídat, ale na daná slova přichází 

postupně. Svědčí o tom nerovnoměrné rozmístění mezer a čárek mezi slovy. Za klasifikační 

kritéria zvolila živočichy a rostliny. Je možné nalézt i vyčleňoval kritérium (slova začínající 

na „k", nebo končící na „a", nebo obsahující „s",...). Po důslednějším zkoumání jejího řešení 

přicházím na jakýsi „středník" uprostřed řady slov „pes, strom;kytka, kočka". Kdyby to byl 

skutečně středník, Vendula by mi tím naznačila, že jím rozděluje řadu slov do dvou skupin. A 

já nacházím možný důvod jejího rozdělení a sice podle rodů ten / ta, anebo podle počtu slabik 

1-slabičné / 2-slabičné slovo. Kdyby se právě touto problematikou zabývali v hodině českého 

jazyka, tato hypotéza by mohla být tím pravděpodobnější. 

K02-12. Zuzka nakreslila čtyři obrázky a rozlišila je do dvou skupin. Řešení úlohy je velmi 

názorné. Obrázky bych pojmenovala jako „maceška s tulipánem, včela s motýlem". Toto 

řešení není originální, navíc se zde opakuje motiv „motýla", se kterým se setkala v předešlých 

úlohách. Na druhou stranu mě překvapila bezproblémovým a přehledným provedením. 

K02-13. Zde Vendulino řešení úlohy působí jistějším dojmem než předešlé, i když 

zaznamenávám přeškrtnutí náznaku nepřesného písmena ve slově „obratz". Zvlášť si všímám 

rychle napsaných čárek mezi slovy, které svědčí o rychlosti jejich provedení. Buď byly psány 

v rámci vymýšlení slov, nebo byly jejich dodatečným doplněním. Vendula se pokusila o 

originální řešení v tom, že se od přírody dokázala přenést do běžného prostředí, v kterém žije. 

Kritéria, která v úloze zvolila, jsou zřejmě stavby a nástěnné objekty. Napadá mě zde 

kritérium počtu slabik (lichý / sudý počet slabik), nebo nástěnka v domě (obyčejnost), obraz 

v kostele (vznešenost). 

K02-14. Svou chybu při zadávání úlohy... vaším úkolem bude rozdělit mi tyto dva obrázky 

nějakým způsobem na dvě hromádky. (Ex.3)... jsem postřehla až při zpětném poslechu 

nahrávky z diktafonu. Místo dvou obrázků, jsem měla vyslovit čtyři obrázky. Mám však 

takový dojem, že mé přeřeknutí snad nemělo dopad na dívčina řešení úloh. Ani já si ho 
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nejsem vědoma. Ke správnému pochopení mého zadání přispělo stručné zopakování... Na 

dvě hromádky rozdělit obrázky nějakým způsobem. (Ex.4)... 

K02-15. Situace, kdy žák má jistou představu, ale nedokáže ji artikulovat, je ve škole dost 

běžná. Učitel na ni reaguje obyčejně standardním způsobem. Jeden napovídáním slova, jiný 

poukazováním na jistou souvislost, jiný dá žákovi pomocnou úlohu. To poslední nejvíce 

odpovídá duchu konstruktivismu. „Řeknu ti dvě věci a ty mi řekneš, která z nich by patřila do 

této skupiny. Strom a kočka." 

3.3 Experiment 3. (cíl, nástroj, scénář) 

Cíl: schopnost žáků řešit klasifikační situace. 

Nástroj: série úloh (umístění objektů do tabulky podle klasifikačních kritérií - gradace 

v zadávaných objektech) 

Úloha 1. Žák dostane šest kartiček (obr. 1), tabulku 2x3 a výzvu: „Tvým úkolem bude, abys 

umístil kartičky do tabulky nějakým způsobem." 

Když žák kartičky uloží, dostane úlohu 2 a pak 3. 

Úloha 2. , Jak jsi rozmístil kartičky do tabulky? Podle čeho?" 

Úloha 3. „Šly by kartičky i jinak umístit do tabulky? Pokud tě něco napadne, rozmísti 

kartičky a vyslov důvod jejich umístění." 

Úloha 4. Žák dostane šest kartiček (obr. 2), tabulku 2x3 s výzvou. Viz. úloha 1 až 3. 

Úloha 5. Žák dostane šest kartiček (obr. 3), tabulku 2x3 s výzvou. Viz. úloha 1 až 3. 

Úloha 6. Žák dostane osm kartiček (obr. 4), tabulku 2x4 s výzvou. Viz. úloha 1 až 3. 

ó 6 Ó i 6 i 
Obr. 1 
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Obr. 3 
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Obr. 4 

Tab. 2x3 

Tab. 2x4 

Scénář. 

Subjekty: 2 chlapci, třetí třída, výběr podle paní učitelky. 

Nástroj: postupně zadané úlohy 1 - 6. 

Forma: žáci pracují ve dvojici, první je vyzván k řešení, druhý doplňuje. Role prvního a 

druhého se vyměňují s další úlohou. 

Způsob evidence: nahrávka na diktafon a experimentátorem zachycené produkty žáků. 
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Očekávání: chlapci budou rozverní, snadno a rychle vyřeší úlohy, mohli by odhalit více 

kritérií, spíše je zaujmou symboly. 

3.3.1 Realizace s protokolem 

Realizace. 

Kdo: 2 chlapci viz. výše. 

Kdy: 13.10.05, čtvrtek, 8.07-8.20. 

Úlohy: žáci řeší postupně zadávané úlohy. Experiment bych ukončila za těch podmínek, když 

by žáci řekli, že nedokáží odpovědět na úlohu 1. 

Poděkování a rozloučení. 

Protokol. 

Ex.l: (mluvím k oběma) Já vám děkuj u za tento úkol. A teď budeme dělat trošku něco jinýho. 

Jo? 0 Teď si sedněte k sobě, takhle, 0 tady k té lavici. Dávám sem tabulku, která má 

(nadhodím) kolik políček? 

šest. (hlasy se překrývají) 

Ex.2: Šest. Ano. 0 Já teď vyndám šest obrázků 90 (rozdávám do řady) a vaším úkolem bude, 

0 abyste je umístili do té tabulky nějakým způsobem. Jo? 0 Tak a teď bude pracovat první 

Olda. Ano? Jo? (utvrzuji se ve jménech) A Tonda - jo - bude pozorovat. Jo? A až třeba Olda 

bude hotov, nebo si nebude vědět rady, budeš mluvit ty. Jo? Takže ty poslouchej. A Olda může 

začít. Takže můžeš skládat. A říkej, proč to tam dáváš. 

0.2: (reaguje ihned) Tady, tohle je modrý. 

Ex.3: Ano. 

0.3: Tohle je modrý. 

Ex.4: Ahm. 

0.4: Tohle je modrý. 

Ex.5: Ahm. 

0.5: To samý bude červený. 

Tab. 1 
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Ex.6: No, výborně, hm. 0 Takže tys to rozmístil vlastně - podle -

0.6: (doplní) Barev. 

Ex.7: Podle barev. Ano. A dal jsi ty druhy ovoce 0 takhle k sobě. Viď? (ukazuji s ním) Ahm. 

Co Tonda na to? Máš co dodat? 

T.2: Taky jsem to myslel tak 

Ex.8: Jo? Ahm. 

Ex.9: (k oběma mluvím) A myslíte, že by to šlo třeba jinak? 00 Šlo by to? 

T.3: (šeptem) Šlo. 

Ex.10: (zatím na Tondu nereaguji) Co kdyby foukal vítr a pomíchal ty obrázky. 

T.4: (vskakuje mi do řeči) Možná by to šlo. (bez povídání učiní) 

Ex.l l : Hm, aha. Zaměnit - zaměnit barvy. Aha. Takhle. Ahm. Dobře. Takže tady by byl 

modrý banán, pod ním červené jablíčko a modrá hruška. Ahm. Je to zamíchané, to jo. Ale -

když bych chtěla pojmenovat, jak se bude jmenovat tenhle řádek, nebo sloupec, spíš sloupec, 

tak jak bych ho pojmenovala? Šlo by to? 

0.7: Ovoce. 

Ex.12: Je to ovoce. Nojo. Jo? A tenhle? 

0.8: Ovoce. 

Ex.13: By byl taky ovoce. Ahm. A kdybych nechtěla mít stejný název, šlo by to? 0 

T.5: Třeba šlo. Ovoce - jídlo. 

Ex. 14: Ovoce, jídlo. Ahm. (usměji se tomu) Dobře, tak jo. 0 Ahm. Dobře. 

Ex. 15: Tak, já dám zas jinou úlohu. 90 

Někdo řekl: „ Všechno ovoce se přece jí. " 

(vyndávám další obrázky, oba se usmívají) 100 

Ex. 16: Zase tabulka, která má 0 šest políček a tentokrát je těchto šest obrázků. Tak a teď bude 

první mluvit Tonda. 

Ex.17: Tak, Tondo, můžeš začít. Oldo, můžeš ho pak kdyžtak doplnit. Tak jak to rozdělíme? 

(Tonda pracuje) 230 

Ex.18: Hm, dobře.Q Chceš k tomu něco říct? 

Tab. 2 
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0.9, T.6: Ne. 

Ex.19: Tak se na to podíváme. Jak by se jmenoval třeba tenhle řádek? Jak by se jmenoval 

tenhle řádek Tondo? (Ex. ukazuje první řádek) 

T.7: (nemůže se nějak vyjádřit) Tak, nebo tak? (neví přesně, co je řádek z jeho úhlu) 

Ex.20: Já to mám jako řádek 

Ex.22: Hm, jasně. Akorát ty barvy se nám tady nějak pomíchali, že jo? 

Ex.23: (pojmenovávám)^', bé, cé, á, bé, cé, jo? Na přeskáčku. Dobře. 159 

Ex.24: Teď bude první mluvit Olda. 9 Tak Máme těchto šest obrázků. 99 Jak to bude? 

Ex.25: (opakuji, co Olda bere do ruky a pokládá) Červená jednička, 99 dvojka, trojka, 99 

zelená trojka, dvojka, jednička. 

Ex.26: Ano. Tak A jak bys pojmenoval zase ty jednotlivé řádky a sloupce, jo? Tak jak by se 

jmenoval třeba tenhle? 9 (Ex. ukazuje levý sloupec) 

O.10: Šest. 

Ex.27: Šest. Hm, jako počet dohromady, jo? A tenhle? (Ex. ukazuje pravý sloupec) 

O.ll : Jedna, dva, tři, třeba. 

Ex.28: Hm, 9 dobře. 9 A jak by bylo tohle dohromady? (Ex. ukazuje první řádek) 

0.12: Třináct. 

Ex.29: (opakuji) Třináct. 

0.13: Dvacet dva. 

Ex.30: Hm. 

0.14: Třicet jedna. 

T.8: A, bé, cé. (oba ukazujeme prsty všechny řádky, postupujeme po sloupci) 

Ex.21: A takhle - by se to jmenovalo? (Ex. ukazuje na sloupce) 

T.9: Á, bé, cé - abeceda. 

1 Tab. 4 
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Ex.31: Hm. 

Ex.32: Dobře, hm. 9 Co Tonda na to? 

T.10: (nerozumím přesně, co řekl) Chytrý. 

Ex.33: Jo? 9 A ty bys ještě postupoval jinak? 

Ex.34: Postupoval by si jinak? 

T. l l : Nevim. 9 

Ex.35: Můžeš si to zkusit, jestli chceš. Co? Nechceš? 

Ex.36: Hm. Dobře, tak jo, to bylo zajímavé. A už nás čeká poslední úloha jenom. 

(vzdych) 69 

Ex.37: Tentokrát máme kolik políček? 

Někdo: Osm. 9 
Ex.38: A kolik vytáhnu já těch papírků? (sama si odpovím) Taky osm. Hm. 

(rozdávám kartičky) 79 

Ex.39: Tak a teď první Tonda, ano? 9 

T.12: Tady tohle by mělo být snad L. (Tonda sleduje nabídnutou řadu tvarů ľ í V n í ! 

a zarazí se u tvaru l~) 

Ex.40: Hm, jako písmeno. 

Ex.41: A co to první? (Ex. nabízí tvar I, který je k Tondovi nejblíže) 

T.13: (vyjmenovává tvary z řady odzadu - od sebe) í, ó, en - el, ó, í... 

0.15: (vstupuje) Ae, ae. 

Ex.42: Olda říká, že ne? 9 Tak co myslíš? 

0.16: (neváhá a jmenuje tvary z řady odpředu - od sebe) El, í, tohletoje taky el, ó, ú, ú, ó, í. 

Ex.43: Hm. A liší se to teda něčím - od toho, jak říkal Tonda? 

T.14: (Tonda sám doznává, že zaměnil N za U) 9 

Ex.44: Takže Tonda, pak Olda Jo? 

(Tonda skládá) 539 

• I 

• I 

n r 

ľ ! f Tab. 5 
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Ex.45: Co mi k tomu povíš? 60 Proč si rozřadil ty obrázky právě takhle? 06 

T.15: Napadlo mě to. 

Ex.46: Hm. 

T.16: Ó, ó; ú, ú; el, el; í, í. 

Ex.47: Prostě takhle popořadě vždycky dvě k sobě. Jo? Vedle sebe dvě stejné. 

Ex.48: Tak. 0 Jinak myslíš, že by to nešlo? 

T.17: Šlo. 

Ex.49: Šlo? A zkusil bys to? 

(Tonda skládá) 200 

I I 

r r 

• • 
n ľ ! Tab. 6 

Ex.50: Hm. Tak. 0 Tak jaks to vlastně rozřadil teď? - Podle čeho? 0 

TAS: Podle í, el, ó, ú/en. 

Ex.51: En, nebo ú? - Žejo, ú. 

Ex.52: Dobře. Vzal jsi každý znak jiný. Jo? 0 Hm. Dobře. Jedna barva, druhá. Dobře. 

Ex.53: Tak co, Oldo, na to? 0 Mohl bys ňák doplnit? 0 

(Olda neví) 
Ex.54: Je to takhle asi celé, viď? (mluvím k Oldovi) 

Ex.55: Hm. 0 A mě ještě napadá taková otázka - co vlastně znamená - kolik je tam těch čárek 

všude? 70 

0.17: (ihned odpovídá) Deset. 0 (a ukázal celý sloupec) 

Ex.56: Výborně. 

Ex.57: A kolik obsahuje tenhle? (ukazuji 11) 

0.18 Tři. 

Ex.58: (ukazuji po sloupci odspodu) 

0.19, T.19: Čtyři. Dva. Jedna. 
Ex.59: No, takže vlastně - každý jiný počet. Žejo? (dodávám) V tomhle sloupci. Jo? 0 

30 



Ex.60: A hm. 09 Dobře. Takže - takže bysme to ale nemuseli brát jenom jako písmena. Že jo? 

Ale taky něco jako skládajícího se, že jo? No. 90 Dobře. Tak jo. 

Ex.61: Tohle můžeme ukončit. 

Ukončení 

Ex.: Já vám děkuju, můžete se vrátit do třídy. Ale - ta děvčata, co sem půjdou, jo - bych 

chtěla, aby přišly až za pět minut. Abych si to znovu stihla připravit. Jo? Jo, řeknete to paní 

učitelce? Za pět minut, aby přišly? 

Oni: Jo, jo. 

Ex.: Na shledanou. 

Oni.: Na shledanou. Na shledanou. 

Ex.: Na shledanou. 

(pauza - lepím, připravuji, čekám - 15 minut) 

3.3.2 Analýza 

Evidence. 

E03-1. Olda označuje objekty kritériem 

E03-2. Tonda souhlasí s odpovědí Oldy. 

E03-3. Experimentátor Tondovi neposkytuje možnost okamžité odpovědi na výzvu. 

E03-4. Experimentátor chce zodpovědět umístění objektů do tabulky. 

E03-5. Chlapci odpovídají obecně. 

E03-6. Dodatek k ukončené úloze. 

E03-6. Na výzvu experimentátora reagují oba chlapci záporně. 

E03-7. Experimentátor ignoruje odmítnutí chlapců. 

E03-8. U Tondy se vyskytl problém s rozpoznáním řádku od sloupce. 

E03-9. Tonda pojmenuje sloupec „abeceda". 

E03-10. Olda pojmenovává sloupec součtem objektů. 

E03-11. Olda spojuje číslice v každém řádku v číslo. 

E03-12. Tonda hodnotí Oldův výkon. 

E03-13. Tonda nepřijme možnost řešit úlohu jinak. 

E03-14. Tonda označuje tvary písmeny. 

E03-15. Olda vstoupí do Tondovy výpovědi. 

E03-16. Tonda překvapivě odpoví. 

E03-17. Tonda řeší úlohu i jinak. 
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E03-18. Experimentátor vyzývá Oldu k doplnění. 

E03-19. Experimentátor položí otázku navíc, při níž Olda bystře odpovídá. 

Komentáře. 

K03-1. Olda reaguje na mou výzvu ... říkej, proč to tam dáváš (Ex.2)... rychle a neobvykle 

... Tohle je modrý (0.2-0.6)... Nepoužil slovo „protože", přestože jej má výzva nabízela, ale 

rovnou pojmenoval objekty podle kritéria. Byl zde velmi rozhodný. Dokonce souhrnně 

označil objekty pro druhý sloupec tabulky ... To samý bude červený (0.5)... Neměl potřebu 

objekty nijak vyjmenovávat. Kritériem pro řádky jsou druhy ovoce, které mohl nazývat 

„tohle". 

K03-2. Zdá se, že Tonda nemá co dodat k Oldově odpovědi a prohlásí... Taky jsem to myslel 

tak (T.2)... Jakoby mu žádné jiné odůvodnění „nezbylo". 

K03-3. Experimentátor položil otázku oběma chlapcům ... myslíte, že by to šlo třeba jinak? 

(Ex. 9)..., přičemž nečeká na okamžitou odezvu a dál rozvíjí svou otázku ... Co kdyby foukal 

vítr a pomíchal ty obrázky (Ex. 10)... Tonda se nevzdává své šance a objekty podle sebe 

umístí do tabulky. 

K03-4. Experimentátor úplně nesouhlasí s takovým umístěním a reaguje ... zaměnit barvy ... 

Takže tady by byl modrý banán, pod ním červené jablíčko a modrá hruška. Ahm. Je to 

zamíchané, to jo. Ale- když bych chtěla pojmenovat, jak se bude jmenovat tenhle řádek nebo 

sloupec, spíš sloupec, tak, jak bych ho pojmenovala? Šlo by to? (Ex. 11)... Experimentátor se 

sám zmiňuje o řádcích a sloupcích jako o jediných ukazatelích k určení kritérií. Je otázkou, 

jak se zachovat při takovémto neočekávaném rozmístění, když je „požadováno" umístění 

objektů podle kritérií. 

K03-5. Experimentátor požaduje pojmenování sloupců tabulky, na které sám nezná odpověď. 

Je překvapen chlapcovými odpověďmi. Olda pojmenuje jeden sloupec „ovoce", druhý 

sloupec také „ovoce" viz. 0.7, 0.8. Experimentátor však odmítá stejné názvy pro sloupce a 

Tonda situaci řeší tím, že pojmenování jednoho sloupce „ovoce" zanechá, druhý sloupec 

pojmenuje ,jídlo" viz. 1.5. Vše pro vyhovění „podivné" otázky experimentátora. 

K03-6. Prostřednictvím poznámky ... Všechno ovoce se přece jí (Někdo řekl během zadávání 

další úlohy)... je zřetelné, že chlapci měli potřebu potvrdit si správnost svých výroků. Možná 

tato věta byla směřována k experimentátorovi pro dovysvětlení. 

K03-6. Poté, co Tonda umístil objekty do tabulky, se ptám ... Chceš k tomu něco říct? 

(Ex. 18)... a oba chlapci odpovídají ... Ne. (0.9, T.6)... Je zajímavé, že odpovídají oba dva, 

přestože jsem výzvu směřovala k Tondovi. Otázkou je, proč se žádný z chlapců nechtěl 
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к řešení vyjádřit. Příčinou jejich „nezájmu" je zřejmě předchozí úloha, která je vyřešena 

stejným způsobem. Ani jeden chlapec neměl potřebu umístění objektů v tabulce okomentovat, 

jelikož by se opakovalo, co bylo řečeno v předešlé úloze. 

K03-7. Přestože chlapci neměli zájem odpovídat na výzvu, experimentátor pokračuje 

v dotazování se ... Tak se na to podíváme. Jak by se jmenoval třeba tenhle řádek? (Ex. 19)... 

K03-8. Nejasnost byla způsobena umístěním objektů do tabulky tak, že Tonda v čelném 

pohledu viděl objekty otočené o 90° („naležato"). Objevil se u něj rozpor, jak má tabulku 

vnímat: 1) ze svého čelného pohledu, i když budou objekty otočené, 2) z pohledu 

experimentátora, který vidí objekty čelně. Proto na otázku experimentátora ...Jak by se 

jmenoval tenhle řádek? (Ex. 19)...vznese dotaz... Tak, nebo tak? (T.7)... 

Uvědomuji si zásadní problém související s usazením žáků proti sobě к jedné lavici. Jakmile 

na lavici rozdám kartičky s objekty, z čelného pohledu je vidím pouze já. To by nebyl ještě 

tak veliký problém. Když ale potom vyzvu některého z žáků, aby s kartičkami manipuloval, 

umísťoval je do tabulky, druhý žák může ztrácet přehled o činnosti toho druhého jenom proto, 

že vidí objekty např. vzhůru nohama. 

K03-9. Tonda nejprve pojmenuje jednotlivé řádky ... Á, bé, cé. (T.8)..., potom sloupce ... Á, 

bé, cé - abeceda. (T.9)... Název „abeceda" signalizuje jistou sériaci, jako by tabulka měla 

pokračovat abecedními písmeny dál. Je také možné, že se chtěl Tonda experimentátorovi 

zavděčit odlišením jednoho názvu sloupce od druhého: 1) bé, cé", 2) „abeceda". 

K03-10. Pro experimentátora je Oldova odpověď ... Šest (0.10)... na otázku ... Tak jak by se 

jmenoval třeba tenhle? (Ex.26)..., myšleno sloupcem, rozhodně překvapením. 

Experimentátor se snaží však reagovat hned na tuto odpověď ... Šest. Hm, jako počet 

dohromady, jo? (Ex.27)... A až na základě další Oldovy odpovědi ... Jedna, dva, tři, třeba. 

(0.11)... , ve které chce experimentátor slyšet pojmenování druhého sloupce, si teprve 

uvědomím, že se Olda oběma odpověďmi snaží vyhovět požadavkům, aby byly názvy 

sloupců různé. Slovo „třeba" viz. 0.11 podtrhuje jistou nevýznamnost pojmenování sloupce 

pro Oldu, ale také jeho nápaditost. 

K03-11. Příčinou spojování číslic může být otázka experimentátora ... A jak by bylo tohle 

dohromady? (Ex.28)..., myšleno řádkem. Olda odpověděl ... Třináct. (0.12)... 

Experimentátor se domníval, že Olda obě číslice „1" a „3" dohromady sečte a řekne „čtyři", 

on ovšem číslice spojil v jedno číslo. V dalších řádcích postupoval Olda stejně viz. 0.13, 

0.14. Opět splnil požadavek, že se každý řádek nazývá jinak. 
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КОЗ-12. Tonda je při výzvě experimentátora ... Co Tonda na to? (Ex.32) ... trochu skleslý, 

není mu úplně rozumět. Možná v sobě měl pocit, že by na to přišel i on sám. Dokázal ovšem 

uznat Oldův výkon... Chytrý. (Т. 10) 

K03-13. Experimentátor dává Tondovi příležitost řešit úlohu ... Postupoval by si jinak? 

(Ex.34)..., Tonda však reaguje ... Nevim. (T.ll). . . Experimentátor naposledy nabízí ... 

Můžeš si to zkusit, jestli chceš. Co? Nechceš? (Ex.35)..., vidí, že Tonda neprojevuje zájem. 

Tondovi asi běželo hlavou, že musí vymyslet něco, co tu ještě nebylo, aby se cítil úspěšný. 

K03-14. Tonda si prohlíží galerii objektů a zastaví se u tvaru „Г" ... Tady tohle by mělo být 

snad L. (Т. 12)... Experimentátorovým záměrem nebylo označení tvarů jako písmen, proto jen 

přitakává ... Hm, jako písmeno. (Ex.40)... Potom se experimentátor zeptal na jiný tvar 

v galerii a Tonda najednou odzadu vyjmenovával ... í, ó, en - el, ó, /... (T.13)...Asi si 

potřeboval ujasnit všechny tvary. 

S odstupem doby si myslím, že Tonda pochyboval o tvaru „Г", protože se jen blíží podobě 

písmena „L", neboť daný tvar není jen otočený, ale i převrácený. 

K03-15. Olda okamžitě reaguje nesouhlasem ... Ae, ae. (0.15)..., když Tonda vyjmenovává 

objekty galerie. Experimentátor upozorňuje, že se Olda domnívá něco jiného, než tvrdí Tonda 

... Olda říká, že ne?... Tak co myslíš? (Ex.42)... a otázku směřuje к Tondovi. Olda ho 

ovšem předstihne, neváhá a jmenuje popořadě všechny objekty galerie... El, í, tohleto je taky 

el, ó, ú, ú, ó, í. (0.16)... Co vedlo Oldu к tomu, aby si vzal slovo? Příčinou mohla být 

nepřímo adresovaná otázka experimentátora viz. Ex.42, nebo Oldův pocit, že by měl 

zasáhnout. Nemyslím si, že by chtěl Tondu „potopit", ale že mu chtěl pomoci. 

КОЗ-16. Poté, co Tonda umístil kartičky do tabulky, se experimentátor ptá ... Proč si rozřadil 

ty obrázky právě takhle? (Ex.45)... a Tonda odpoví neočekávaným způsobem... Napadlo mě 

to. (T.15)... Zde se domnívám, že Tonda chtěl ukázat, že i on dokáže vymyslet zcela nový, 

neobvyklý způsob umístění objektů do tabulky. 

КОЗ-17. Tonda zareagoval na výzvu experimentátora ... Jinak myslíš, že by to nešlo? 

(Ex.48)... kladně viz. T.17, rozřadil kartičky do tabulky podle mého původního očekávání, 

podle tvarů a podle barev. Tím se vrátil od různých variací umísťování objektů do tabulky ke 

klasifikačnímu principu. 

K03-18. Experimentátor Oldu trochu nesmyslně vyzve ... Mohl bys ňák doplnit? (Ex.53)..., 

Oldovi nem jasné, co se po něm žádá. Otázka by měla znít jinak, zda by Olda věděl jiný 

způsob, jak objekty do tabulky uspořádat, nikoli, jak úlohu doplní. 

КОЗ-19. Experimentátor chce od chlapců ještě něco více. Chce, aby si všimli jednotlivých 

článků každého objektu ... A mě ještě napadá taková otázka - co vlastně znamená - kolik je 
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tam těch čárek všude? (Ex.55)..., tím míří k odhalení jisté posloupnosti objektů. Olda se 

ovšem projeví opět neočekávaně a prohlásí ... Deset. (0.17)... Bleskově spočítal všechny 

„čárky" v celém sloupci. Experimentátor jeho odpověď přijímá a dotazuje se dále jen na 

jednotlivé objekty. Experimentátor se snaží žákům nadhodit, že by se na tvary mohli dívat 

jako na číslice viz. Ex.59, Ex.60. Toto „přesvědčování o něčem" však není úlohou 

experimentátora. 

3.4 Exprirment 4. (cíl, nástroj, scénář) 

Cíl a nástroj: stejný jako v Experimentu 3. 

Scénář. 

Subjekty: 2 dívky, třetí třída, výběr podle paní učitelky. 

Nástroj: postupně zadané úlohy 1 - 6 . 

Forma: žáci pracují ve dvojici, první je vyzván k řešení, druhý doplňuje. Role prvního a 

druhého se vyměňují s další úlohou. 

Způsob evidence: nahrávka na diktafon a experimentátorem zachycené produkty žáků. 

Očekávání: dívky nebudou moc mluvit, budou se stydět, dělat cavyky, zaujmou je barvy. 

3.4.1 Realizace s protokolem 

Realizace. 
Kdo: 2 dívky viz. výše 

Kdy: 13.10.05, čtvrtek, 8.45-9.03. 

Úlohy: žáci řeší postupně zadávané úlohy. Experiment bych ukončila za těch podmínek, když 

by žáci řekli, že nedokáží odpovědět na úlohu 1. 

Poděkování a rozloučení. 

Protokol. 

Ex.l: A teď se budem věnovat jiným činnostem. Takže, dejte si židličky tady k tomu stolečku, 

00 abyste se mohli dívat společně. 0 

Ex.2: Dávám sem tabulku, která má kolik políček? 0 

(nikdo neodpovídá) 

Ex.3: Šest políček. 
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Ex.4: Nabídnu vám tady šest obrázků 0 a vaším úkolem bude umístit je do tabulky nějakým 

způsobem. Jo? A první bude začínat Zuzka. Jo? Vendula se zatím bude dívat a pak uvidíme. 

Jo? Pak třeba doplní. 

(Zuzka už pracuje) 

Ex.5: (komentuji) Tak, ty bereš červené jablíčko, modré jablíčko, 0 červený banán, 0 modrý 

banán, 0 červenou hrušku 0 a modrou hrušku. Ahm. Tak a teď mi řekni, podle čeho jsi to 

umístila. 

Z.1: (ukazuje a říká) Tady podle barev. Tady, protože to je jablko, tady banán, to je hruška. 

Ex.6: Výborně. Tak. Co na to Vendula? 0 Jak ty vidíš tohle řešení? Souhlasíš s tím? 

V.l: Souhlasím. 

Ex.7: Jo? Napadá tě nějaké jiné řešení? 

V.2: Já bych to mohla otočit. 

Ex.8: Jak otočit? 

V.3: Takhle. Můžu sáhnout do tabulky? 

Ex.9: No, můžeš. 0 

Ex.10: Myslíš takhle pootočit, a bylo by jinak to složení? Takhle nebo takhle, jo? (otáčím 

s tabulkou o 90°, pak o 180°) 

V.4: Takhle. 

Ex.ll: Takhle, jo? Jo a ty obrázky bys třeba mohla dát takhle, (objekty natočit podle čelného 

pohledu experimentátora) 

V.5: No, tak třeba. 0 

Ex.12: Ahm. Dobře. Tak 

Ex.13: A co kdyby přišel velký vítr (Zuzka nechtěně fouká) - a úplně by nám ty obrázky 

pomotal, 0 že by byly uspořádány jinak. Šlo by to? (dodávám) Jako úplně jinak, (dále se 

Tab. 1 

Tab.2 
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pokouším vysvětlit) le by už nemohly bejt každý tady v tom okénku, (opravuji své tvrzení) 

Tady ta červená hruška by nemohla být tady. Šlo by to? 9 Šlo by to? 

V.6,Z.2: Hm. 

Ex.14: Jo? Tak zkuste. Teď Zuzka, 6 jak by to mohlo být? 

(Zuzka bere, pokládá) 99 

J i 
Ó ó 
ó ô Tab. 3 

Ex.15: Hm. 149 A jaks to rozdělila, 9 dovedla bys to popsat? 9 

Ex.16: Vyměnila jsi hruškám místo, viď, ty jsou úplně jinde. Ahm. 99 Dobře. 

Z.3: Modrý dvě. Červený dvě. Červený a modrý. 

Ex. 17: To je namíchaný, viď? 

Z.4: Hm. 

Ex.18: To je zvláštní. Hm. 9 

Ex.19: Takhle vlastně spolu tyhle dvojice (ukazuji na dvojice stejných tvarů), viď, dvojice, 

dvojice. Jakoby u sebe. 

Z.5: Hm. 

Ex.20: Hm. Co Vendula na to? Co? 9 Jak se ti to líbí? 99 Je to možné takhle uspořádat. Viď? 

A věděla bys ještě jiný způsob? 

V.6: Jak tady byla ta červená řada, tady modrá řada, tak, že bych - červenou bych dala sem 

a tu modrou sem. 

Ó Ó 

J i 
66 Tab. 4 (Vendula uspořádá jen v představě) 

Ex.21: Místo modré zaměnit. Ahá? Výborně. Tak. Šlo by to. Dobře. Tak jo. Já sklidím tuto 9 

a jdeme na další tabulku. 

Ex.22: Vyndám obrázky. Oni to nejsou tak úplně obrázky, ale jsou to? 

V.8,Z.6: Písmenka. 
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Ex.23: Písmenka, ano. 

Ex.24: Tak a teď první začne Vendula. 110 

(ruch - do třídy vběhnou jiná děvčata, je totiž přestávka, říkám jim až za chvíli mohou 

vstoupit) 

Ex.25: (komentuji Vendulu) Modré á, zelené á, 0 zelené bé, 0 modré cé, 0 zelený cé, 0 

modré bé. 

Ex.26: Ahm. Takže, jak j si je rozřadila? (dodávám) Ta písmenka? 

V.9: Že jsou začátek abecedy. Tady zelené a modré. 

Ex.27: Ahm. 

Ex.28: A takhle na ty sloupečky? 0 Tady je vlastně - ten sloupeček by se jmenoval 0 jak by 

se asi jmenoval? (z pohledu Ex. se jedná o řádky) 

V.10: Á. 

Ex.29: Á. Tenhle? 

V.ll: Bé. 

Ex.30: Tenhle? 

V.12: Cé. 

Ex.31: A co myslíš, šlo by to - zase kdyby přišel ten vítr - šlo by to promíchat? Aby to bylo 

podobným způsobem? Jak by to bylo? 100 

Ex.32: Promíchat, abyste mohli pojmenovat ty sloupečky a řádky. Šlo by to? O Zkus to. 

(Zuzka pracuje s obrázky) 160 

Ex.33: A dokázala bys pojmenovat - jednotlivé řádky a sloupce? 

Z.7: Zelený á, cé. 0 Bé, cé. A zelený bé a modrý á. 

Ex.34: Ahm. Dobře, takže takhle pomíchané. Ahm. A ty řádky by byly? 0 (z pohledu Ex. jde o 

sloupce) 

A A 

B B 
Tab. 5 

B A Tab. 6 
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Z.8: Bé, bé, cé. 0 Teda á, bé, bé. 

Ex.35: A hm - á, bé, bé. 

Z.9: Cé, cé, á. 

Ex.36: A hm. Takže je to ale pomíchané. 

Ex.37: Šlo by to nějak seřadit ještě - aby to nebylo tak složité - takový složitý název - aby byl 

jednodušší? 

Z. 10: (Zuzka má zájem) 

Ex.38: Myslíš? Pusť se do toho. Můžeš. 120 

A A 
B B 

C C Tab. 7 

Ex.39: Ahm. Tak Ale to už jsme tu asi měli, že jo? Takhle podobně, že jo? Nebo neměli? 

V.13: Ae, ae. 

Ex.40: Neměli? 

V.14: To jsme měli to ovoce. 

Ex.41: Jo, ahá. Výborně. Takže jdete na to úplně stejně jako předtím na to ovoce. Jo? Takže 

tyhlety sloupečky (z pohledu dívek) by se jmenovaly? 

V.15,Z.ll: Á, bé, cé. 

(ukáži řádky z pohledu dívek) 

V. 16,Z. 12: Á, bé, cé. 

Ex.42: Dobře. Tak jo. Jednou by byly bany. Jo? 

(Zuzka opět nechtěně fouká, sbíráme rozfoukaná písmenka) 80 

Ex.43: (pokračuji) A další písmenka. 

Ex. 44: Dobře. Tak jdeme na další. 70 

Ex.45: A máme tu písmen eee (zarazím se) - číslice, že jo? 

Z.13: Ahm. 0 

Ex.46: Tak začíná Zuzka. Jo? 320 (Zuzka pracuje) 

1 2 

2 1 

3 3 Tab. 8 
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Ex.47: Ahm. Dobře. Tak pročjsi to takhle rozmístila? 

Z. 14: Jedna, dva, tři. Dva, jedna, tři. 

Ex.48: Hm. A proč? 0 Zkus pojmenovat ty jednotlivé řádky a sloupce. 9 (dodávám) Nebo to 

vůbec myslíš nepude? 

ZA5: Jedna, jedna, dva, dva, tři, jedna, dva, tři, jedna, dva. 

JLxAV.Ahm. Takhle pomíchané je to. Ahm. 

Ex.50: Co Vendula na to? Šla by si na to jinak? 

V. 17: Asi. 

Ex.51: Hm. Tak zkus. 169 

(zvonění) 

(Vendula pracuje) 

1 2 3 
3 2 1 Tab. 9 

Ex.52: Dobře. Tak a jaks to rozmístila? 9 

V. 18: Takže tady je jedna, dva, tři. 

Ex.53: Ahm. 

V.19: A tady je to opačně. 

Ex.54: A každý jedna, dva, tři. Ahm. A ještě si oddělila vlastně 9 barvy. Že jo? Ahm. Dobře. 

Ex.55: Byl by možný i jiný způsob? 

Z.16: (v zápětí) Jo. 9 

Ex.56: Jo? Jaký způsob? 

(Zuzka vypracuje) 189 

1 2 3 
3 2 1 Tab. 10 

Ex.57: Ahm. Dobře. Takže ty jsi umístila 9 ty číslice takhle jako na přeskáčku vlastně. Že jo? 

No i když úplně na přeskáčku nejsou? Viď? V každém řádku je číslo jedna, dva, tři. Ano? Ale 

ty barvy jsou úplně tak jako cik cak promíchané. Jo? Tak jsi to myslela? 

Z. 17: Jo. 

Ex.58: Jo? 

Z.18: (ukazuje) Takhle, takhle. 

Ex.59: Jo, ahm. 
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Ex.60: Tak Co, Vendulo? A teďQ souhlasíš s tím? Jo? 

Ex.61: A věděla bys něco jiného dál ještě 0 nebo už-už asi bylo všechno? 

V.20: Já bych (nerozumím co) vyměnit. 

Ex.62: Ahm. Tak jak to chceš vyměnit? 

(Vendula provede) 80 

Ex.63: Jo. Ahm. Jakoby obráceně, jakoby zrcadlově. Jo? Nebo jak? 0 

(Vendula už nic) 

Ex.64: Dobře. Takže máme zase v každém řádku jedna, dva, tři - jedna, dva, tři. A ty barvy se 

nám takhle cik cak opakují. 

Ex.65: Ahm, dobře. Díky. 

Ex.66: A poslední úlohou bude toto. 0 

(vzdych) 

Ex.67: Ještě můžete? 

V.21,Z.19: Jo, jo můžu. 0 

Ex.68: A máte tady takovéhle znaky. 0 A teď začíná Vendula. Jak si s tímto poradíte? 90 

Ex.69: Co to je vlastně za znak (ukáži í~l) tady ten? 

V.22: To je ú. 

Ex.70: Ahm. 100 A to (ukáži • ) by bylo? 0 

(ptám se Zuzky, neví) 

Ex.71: Věděla bys, jak ho pojmenovat? 0 

V.23: Obdélník 

Ex.72: Obdélník Hm, dobře. 

(něco mluveno, Vendula pracuje) 180 

Tab. 12 

Ex. 73: Hm. Dobře. Tamty jsi rozdělila podle čeho? 

V.24: Podle barev, (řádky z pohledu Ex.) 
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Ex.74: Ano. A tadysty sestavovala - vlastně ty tvary k sobě. Ano? 0 Ahm. Dobře. A to pořadí 

je vlastně náhodné. Jo? Jak jsi to seřadila? 

(nevím, co Vendula říká) 

Ex.75: Ahm, výborně. 

Ex.76: Tak, myslíš, že by to šlo dál jinak? 0 

Ex.77: Tak, Zuzko, zkus to. 

(Zuzka pracuje) 280 

0 0 
o 

o 

O O Tab. 13 (stejná barva označuje stejný tvar) 

Ex.78: Je zajímavé, že jsi postupovala vlastně z rohu do rohu. Vid? 

Z.20: Hm. 

Ex.79: Že jsi postupně tak jako přidávala ty stejné tvary. Jo? Začínala jsi takhle, přidala jsi 

k tomu (ukáži). A proč jsi přidala zrovna tohle? 0 

Z.21: Mně se to tak líbí. 

Ex.80: Líbí? Ahm. 0 Dobře. A tyhle zase takhle. Jo? 

Ex.81: Ahm. Co Vendula na to? 00 

V.25: Líbí se mi to. 0 

Ex.82: Ahm. Dobře. 

Ex.83: Tak a co myslíte, šlo by to ještě jinak seřadit? 

V.26,Z.22: Já jo, já jo. 0 

Ex.84: Tak, teď dáme prostor Vendule. 

(Vendula pracuje) 270 

0 0 
0 o 

o 

0 Tab. 14 (stejná barva označuje stejný tvar) 

Ex.85: Ahm. A co nám to tady vyšlo? 

V.27: Tady takhle a tak takhle, (ukazuje do křížků) 

Ex.86: Ahm. Takže jako do křížků, vždy takhle k sobě. Ahm. Dobře. 

Ex.87: Tak, Zuzko, věděla bys dál? 

Z.23: Jo. 

(Zuzka pracuje) 370 
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o o 
o o 
o o 

O O Tab. 15 (umístění podle daných barev) 

Ex.88: Tak hotovo? 

Z.24: Takhle, tak... (není moc rozumět) 0 

Ex.89: Tak, ještě jednou, ještě jednou. Já jsem to asi nestačila všechno. 

Z.25: Tonhlensto je takhle, tak... 

Ex.90: Jak tohlensto? To jako ty znaky? Znaky stejné. Jo? (ukazuji s ní) Takže stejné znaky, 

stejné znaky, stejné znaky. A co ta barva v tom dělá? 

Z.26: Tady c tak 

Ex.91: Ahm. A takhle tyhle jsou souběžně. Jo? (pro jistotu opakuji) Tyhle jsou do kříže a tyhle 

jsou u sebe ty barvy. Ahm. Tak Dobře. 

Ex.92: A ještě někdo? 

Z.27: Já. 

Ex.93: Ještě Zuzka? 

Z.28: Jo. (usmívá se) 

Ex.94: Tak, ještě můžeš. 

(Zuzka pracuje) 400 

otočené o 180°ľ 

otočené o 180° í 

Tab. 16 

Ex.95: Ahm. Takže a teď, co se stalo s těmi znaky - v těch symbolech, co? 

Z.29: (mumlá) Otočení. 

Ex.96: Ahm. Takže tyhlety znaky tadyto vlastně U (ukazuji ľl) nebo taková ta skoba 0 je to 

otočené. Ano? A tohle taky (ukáži ľ). A myslíš, že by tyhlety znaky (ukáži na I ) šly nějak 

otočit? Ty jsou vlastně tak i tak stejné. Že jo? 

Z.30: Hm. 

Ex.97: (opakuji) Třeba takhle naležato, hm. 0 
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Ex.98: Dobře. Takže takhle - takhle by se dalo hrát s těmi kartičkami a skládat je. Hm a teď 

je ale důležité, abyste věděliproč a abyste dokázalivždycky pojmenovat jednotlivý řádek ... 

V.28: (Vendula mě přerušuje) Můžu jít na záchod? 0 

Ex.99: No no no, jo. Ale. Jo? Budeme už končit. Jo? Musíš opravdu hned? (Vendula kýve, že 

ano) Jo? Dobře. 

(Vendula odejde, mluvím k Zuzce) 0 

Ex.100: Je důležité, abyste dovedli rozlišit (z pohledu Ex.), co je v těhletech řádkách - tady, 

tady, tady - a v těhle sloupcích - tady, tady. Jo? A vždycky abyste je dokázali pojmenovat 

vlastně. Jo? Takže, tohle (ukazuji na řádky) by se jmenovalo tvar, tohle taky, taky, taky. A 

tohle by byly (ukazuji na sloupce) vlastně všechny možné tvary a byly by tam pouze jednou. Že 

jo? Tady taky. Ahm. Dobře. 

Ukončení 

Ex.: No, tak já myslím, že to asi už ukončíme, že už nemusíme čekat na Vendulu a děkuju za 

spolupráci. 0 

Ex.: Počkáme, až se Vendula vrátí, nebo odejdeš dřív? 

Z.: Počkám. 

Ex.: Jo? 80 

(Vendula se vrátila) 

Ex.: My jsme to ukončili. Jo? Bavili jsme se o tom, že je důležité vědět, proč 0 podle čeho 

pojmenuji řádky a podle čeho sloupce. Jo? 

Ex.: Tak. Ale to je všechno. Já vám děkuji za spolupráci, udělali jste spoustu věcí. Děkuju a 

můžete se vrátit. Jo? Děkuju, na shledanou. 

Obě: Na shledanou. 

3.4.2 Analýza 

Evidence. 

E04-1. Zuzka odpovídá prostřednictvím kritéria i objektů. 

E04-2. Vendula položí dotaz, zda „může sáhnout do tabulky". 

E04-3. Vendula navrhuje „otočení". 

E04-4. Experimentátor využívá „vítr" pro jiné uspořádání tabulky. 

E04-5. Zuzka umísťuje objekty do tabulky po dvojicích. 

E04-6. Vendula zamění jeden sloupec za druhý. 

E04-7. Vendula pojmenovává sloupce „že jsou začátek abecedy". 

44 



Komentáře. 
K04-1. Zuzka reaguje na otázku experimentátora ... Tak a teď mi řekni, podle čeho jsi to 

umístila. (Ex.5)... Její odpověď ... Tady podle barev. Tady, protože to je jablko, tady banán, 

to je hruška. (Z.l)... navazuje na otázku experimentátora. Zuzka použila v první části 

odpovědi nabídnuté slovo „podle" a přiřadila k němu kritérium. Pro vysvětlení dalšího kritéria 

se její výpověď pozměnila, použila slovo „protože" a následně vyjmenovala všechny použité 

druhy ovoce v jednotlivých řádcích. Slovem „druh" mohla pojmenovat druhé kritérium, ale 

toto slovo nepoužila, naopak se mu vyhnula vyjmenováním objektů. 

K04-2. Poté, co Zuzka dokončila svou úlohu a experimentátor vyzval Vendulu, zda zná jiné 

řešení úlohy, položila Vendula dotaz ...Můžu sáhnout do tabulky? (V.3)... S odstupem času 

mohu tvrdit, že se zde patrně ukazuje Vendulina vstřícnost, kdy nechtěla svým zásahem 

„narušit" řešení Zuzky. Proto se domnívám, že příčinou dotazu nebyl Vendulin ostych. 

K04-3. Experimentátor vyzývá Vendulu k jinému způsobu řešení a je překvapen Vendulinou 

myšlenkou ... Já bych to mohla otočit. (V.2)..., na kterou reaguje ... Jak otočit? 

(Ex.8)...Experimentátor sleduje Vendulu, že má v úmyslu pohybovat celou tabulkou a ne 

jenom objekty, a sám se zmocní úkolu a otáčí tabulkou viz. Ex. 10. Po otočení tabulky o 90° 

Vendula zareaguje...Takhle. (V.4)... Tabulku dříve postavenou na výšku nyní vidíme na 

šířku. A aby se složení tabulky změnilo, vloží se experimentátor opět do úlohy a naznačí 

Vendule ... Jo a ty obrázky bys třeba mohla dát takhle. (Ex.ll)..., že i objekty může 

přizpůsobit otočené tabulce, abychom je viděli z experimentátorova čelného pohledu. Na toto 

„rozhodnutí" experimentátora Vendula reaguje ... No. tak třeba. (V.5)...ne ve smyslu, že by 

se jí to netýkalo, ale souhlasně. Během celé této činnosti se experimentátor vžil spíše do role 

žáka, kterého učitel směřuje k určitému cíli. 

K04-4. Místo obvyklé „fráze - šly by obrázky uspořádat jinak / napadá tě jiné řešení" 

experimentátor využije vlastnosti větru ... A co kdyby přišel velký vítr - a úplně by nám ty 

obrázky pomotal, ...žeby byly uspořádány jinak. Šlo by to? (Ex. 13) ...Je úsměvné, že jen co 

se experimentátor zmínil o větru, začala Zuzka nechtěně foukat a obrázky skutečně 

pomíchala. 

K04-5. Zuzka své uspořádání tabulky komentuje odspodu ... Modrý dvě. Červený dvě. 

Červený a modrý. (Z.3)... Experimentátor na to reaguje viz. Ex. 17, Ex. 18, že je to zvláštně 

namíchané a Zuzka jen přitakává viz. Z.4, Z.5. Zuzka se více ke svému řešení nevyjádřila, 

proto se experimentátor ujal slova ... Takhle vlastně spolu tyhle dvojice, viď, dvojice, dvojice. 

Jakoby u sebe. (Ex. 19)... Zde experimentátor upozorňuje nejen na pomyslné dvojice barev, 
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na které poukazovala Zuzka, ale na dvojice tvarů, které jsou rozmístěny po obvodu tabulky. 

Nevím, co bylo původním záměrem Zuzky. 

K04-6. Vendula prokáže ve své odpovědi nadhled nad celou touto úlohou, protože je schopna 

bez manipulace s kartičkami vyslovit další možnost uspořádání tabulky... Jak tady byla ta 

červená řada, tady modrá řada, tak, že bych - červenou bych dala sem a tu modrou sem. 

(V.6)... Experimentátor je zprvu trochu zaskočen ... Místo modré zaměnit. Ahá? Výborně. 

Tak. Šlo by to. (Ex.21)..., následně si uvědomí, jak je Vendula bystrá, že jí ani nevybízí 

k tomu, aby tabulku uspořádala. 

K04-7. Vendula odpovídá na otázku experimentátora ... Takže, jak jsi je rozřadila?...Ta 

písmenka? (Ex.26)... takto ... Že jsou začátek abecedy. Tady zelené a modré. (V.9)... 

Domnívám se, že jsou dva různé výklady její odpovědi. 1) Vendula odpovídá ze svého 

čelného pohledu, z jehož vidí tabulku na šířku, a v první části odpovědi uvádí „kritérium 

abecedy" pro jednotlivé sloupce a v druhé části odpovědi kritérium barvy pro jednotlivé 

řádky. 2) Vendula obě části odpovědi věnuje pojmenování pouze řádků z jejího pohledu -

kritériu barvy a abecedě, která přece začíná A, B, C, atd., čím by se ovšem odklonila od 

klasifikačního principu k sériaci. Pro experimentátora je první část týkající se pojmenování 

„sloupců" z jejího pohledu „nepřehledná". Proto se experimentátor dále táže... A takhle na ty 

sloupečky?...Tady je vlastně - ten sloupeček by se jmenoval... jak by se asi jmenoval? 

(Ex.28)...a Vendula bezpochyby odpovídá viz. V. 10 - V. 12. Jakoby se nedivila, že se 

experimentátor znovu ptá. 

Ukončení analýzy 

Z důvodu nedostatku času zde ukončuji analýzu, přesouvám ji do budoucna. Zaznamenat 

bych chtěla určitě několik překvapujících okamžiků např. Vendula ve vstupu V. 13 ,narazí" 

experimentátora; variace poskládání tabulky v poslední úloze; přesvědčující výstupy 

experimentátora atd. 

3.5 Shrnující analýza k experimentům 

Subjekty: I. žáci; II. experimentátor; III. scénář experimentu; IV. podmínky 

I. Všímám si, jaké dotazy žáci experimentátorovi pokládají. Zda se jedná o doplnění výzvy 

experimentátora, nebo o nepochopení úkolu. Dále sleduji, jestli žáci odpovídají kladně, nebo 

záporně, kdy mají potřebu vyslovit jiný názor. Pozoruji jejich verbální projev. Na základě 

řešení zadaných úloh a jejich chování jsem schopna charakterizovat každého z nich: Olda -

46 



pohotový, nápaditý; Tonda - chytrý, namyšlený; Zuzka - menší intelektuální úroveň, hrající 

si; Vendula - bystrá, vstřícná. 

II. Experimentátor podle svého chování i projevu působí přístupně. Jeho verbální projev ale 

nedosahuje nejvyšší úrovně. Poměrně často používá obecné výrazy, neústavné se přesvědčuje, 

zda žáci porozuměli „Jo?". Pokládání otázek je srozumitelné, ale opět je tu nedostatek v 

přílišném zdůrazňování odpovědí, v důsledném pojmenování jevů - kritérií. Experimentátor si 

několikrát prohodil svou roli s rolí učitele. 

III. Pro scénář experimentu je zapotřebí vhodný výběr žáků, nejlépe podle představ 

experimentátora. Důležitou roli zde sehrají úlohy, které mají žáci řešit. Musí být zváženy 

všechny typy úloh, hlavně takové, které vedou k hlubšímu zamyšlení, jež mají žáci např. řešit 

i jiným způsobem. Problémem se ukázalo posazení žáků u 3. a 4. experimentu, neboť žáci 

seděli proti sobě a měli před sebou společnou tabulku, tudíž jejich pohledy při řešení úloh 

nebyly stejné. 

IV. Pro uskutečnění experimentu je důležitá volba doby a místnosti. Hlavním důvodem je, 

aby se pokud možno zamezilo kterýmkoli rušivým momentům. Nežádoucí momenty 

v průběhu experimentů byly: zvonění, vchod cizích osob do třídy, bzučení diktafonu, časté 

foukání Zuzky. 

47 



4. VÝBĚR ÚLOH Z NETRADIČNÍCH HODIN MATEMATIKY 

Z netradičních hodin matematiky realizovaných dne 6.5.2005 v jedné 3. třídě jisté pražské 

školy se mi podařilo získat množství dětských záznamů - řešení 4 klasifikačních situací. Právě 

o ta řešení se chci s vámi podělit. Viz. Příloha 2 - 5 . Dále jsem se pokusila nahlédnout do 

žákovských řešení, a sledovat, jak jsou žáci schopni dané úlohy uchopit. 
•S 

4.1 Čtyři objekty do dvou košů 

Klasifikační situace (viz. Příloha 2) - rozdělit 4 obrázky na 2 hromádky podle kritéria. 

(dvojice žáků) 

Výzva: „Napište, proč jste dané obrázky vybrali k sobě. " (individuálně) 

Evidence. 
Obsah odpovědí: objekty; kritéria; objekty a kritéria 

Typ odpovědí: dvojice slov; věty; mix. 

Vyjádření pojmů: náhrada; opis; nevyjádření se 

Komentáře. 

a) Dívka zvolila dva objekty „Motýl a houba:" a formou věty vyjádřila, co mají tyto dva 

objekty společného „Obě dýchají a jsou oranžový" (viz. Příloha 2, fragment 1). Z dívčiny 

odpovědi vyplývají dvě kritéria výběru, a sice, že právě tyto dva zvolené objekty dýchají, a že 

mají oba objekty oranžovou barvu. Odpověď, že oba objekty dýchají, není však klasifikačním 

kritériem pro tyto dva objekty. Dýchají totiž všechny 4 nabízené objekty. 

b) Jiná dívka vyjádřila svou odpověď obsáhle, avšak nepřehledně „Protože obě mají stejné 

barvi a obě dýchají a vydechují oxid uhličitý ryba a motýl jsou živočichové" (viz. Příloha 2, 

fragment 2). Kterým objektům přiřazuje vlastnost, že dýchají a vydechují oxid uhličitý? 

Myslím, že tato výpověď vystihuje pojem rostliny, poněvadž dýchám a vydechování souvisí 

s procesem fotosyntézy, která probíhá v zelených částech rostlin. 

c) Chlapec odpovídal pouze kritérii ve dvou sloupcích (viz. Příloha 2, fragment 3). Proč je 

každé kritérium vypsané dvakrát? Myslím, že každé chlapcovo napsané kritérium zastupuje 

vždy jeden objekt. Daný objekt v sobě obsahuje uvedené klasifikační kritérium. 

d) Dívka si zřejmě promítla v hlavě, co bude odpovídat, které dva objekty dává k sobě, a 

potom prostřednictvím kritérií odpověděla „Protože jsou to přídniny a to druhé jsou zvířata" 

(viz. Příloha 2, fragment 4). Jedno kritérium je nazvané přírodniny, druhým jsou zvířata. 

48 



Setkávám se zde s jiným označením pro rostliny. Jejich nepřesné napsání má příčinu asi 

v rychlosti odpovídání. 

e) Další dívka odpověděla pouze prostřednictvím objektů ve dvojicích „ motýl - ryba, růže -

houba, ryba - růže, motýl - houba" (viz. Příloha 2, fragment 5). Co kdybych tuto odpověď 

neuznala? Vždyť zde není napsané ani jedno kritérium. Tato dívka neměla potřebu vyjádřit se 

napsáním kritérií. Stačilo jí vytvoření dvojic objektů, v nichž dané kritérium oba objekty 

spojuje. 

f) Chlapec vyjádřil svou odpověď dvojicemi obsahujícími pouze kritéria „oranžová -

oranžová, zvíře - rotliny" (viz. Příloha 2, fragment 6). Chlapec si zvolil dva objekty, napsal 

kritérium barvy pro každý zvolený objekt. Následně napsal, o jaký objekt se jedná. Možná byl 

ovlivněn původními čtyřmi objekty, ve kterých by mohl použít pro klasifikaci kritéria rostlin 

a zvířat. Zde je vidět, že u chlapce neproběhla zpětná kontrola psaní. 

g) Další odpověď chlapce je jakoby nedokončená „zvíře - zvíře, barva - barva," (viz. Příloha 

2, fragment 7). Z jeho odpovědi mi není vůbec jasné, které objekty si zvolil. Vypsal zde pouze 

dvojice stejných kritérií. Podobný postup c). 

h) Tato odpověď chlapce je obsáhlá a přehledná. Na každém řádku je dvojice objektů 

s odpovídajícím klasifikačním kritériem (viz. Příloha 2, fragment 8). Kritérium je vždy 

vysvětlením, proč jsou dané dva objekty u sebe. 

4.2 Čtyři vlastní objekty 

Klasifikační situace (viz. Příloha 3) - vymyslet 4 obrázky nebo slova, aby šlo uplatnit 

klasifikační kritérium pro jejich rozdělení na 2 hromádky. 

Výzva: „ Vymyslete pro mě nebo pro kamaráda 4 obrázky nebo slova, abychom si z nich 

mohli vybrat 2 a2k sobě. " (individuálně) 

Evidence. 

Originalita objektů: rostliny; živočichové; lidé; čísla; čas 

Počet kritérií: 1; více 

Způsob vyjádření: písmo; kresba 

Typ vyjádření: řada objektů, dvojice objektů; věty 

Škrtání: chybně napsaného; nepotřebného 

Komentáře. 

Ve svých komentářích se zmiňuji pouze o kritériích rozdělení 4 objektů do 2 tříd. Tato kritéria 

pochopitelně nemusí být těmi zamýšlenými kritérii žáků. Posuďte sami. 
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I) „učitelka, učitel, jedi,jedijka" (viz. Příloha 3, fragment 1) 

Kritéria: postava - lidská: učitelka, učitel / filmová: jedi, jedijka 

pohlaví - mužské: učitel, jedi / ženské: učitelka, jedijka 

II) Jaro, zima, leden, duben" (viz. Příloha 3, fragment 2) 

Kritéria: časové období - roční: jaro, zima / měsíční: leden, duben 

asociace doby - jarní: duben na jaře / zimní: leden v zimě 

sériace v pořadí období - 1.: jaro, leden / 4.: zima, duben 

(1. jaro, 2. léto, 3. podzim, 4. zima; 1, leden, 2. únor, 3. březen, 4. duben) 

III) ,jstrom, růže, žába, kůň " (viz. Příloha 3, fragment 3) 

Kritéria: přírodní - rostliny: strom, růže / živočichové: žába, kůň 

mluvnický rod - mužský: strom, kůň / ženský: růže, žába 

počet slabik - 1: strom, kůň / 2: růže, žába 

IV) ,fyba, delfín, motýl, mravenec (obrázky) " (viz. Příloha 3, fragment 4) 

Kritéria: druh zvířat - obratlovci (ryby): ryba, delfín / bezobratlí (hmyz): motýl, mravenec 

název - obecný: ryba, motýl / vlastní: delfín, mravenec 

V) „chlapec, dívka, mrkev, rajče (obrázky) " (viz. Příloha 3, fragment 5) 

Kritéria: předmět - děti: chlapec, dívka / zelenina: mrkev, rajče 

VI) „1, 2, 3, 4, 5 (sudá - lichá, barva - barva) " (viz. Příloha 3, fragment 6) 

Kritéria: čísla - sudá: 2, 4 / lichá: 1, 3, 5 

barvy - modrá: 1 ,3 ,5 / zelená: 2, 4 

4.3 Umístění objektů do tabulky 

Klasifikační situace (viz. Příloha 4) - umístit objekty do tabulky. 

Výzva: „ Umístěte všechny kartičky do předkreslené tabulky nějakým způsobem. Na vedlejší 

papír proveďte záznam vašeho řešení. Čím více řešení, tím lépe." (4 skupiny po 4 žácích) 

Evidence. 
Počet řešení: 1; více 

Způsob řešení: do předkreslené tabulky; volně 

Počet zapisovačů: 1; více 

Komentáře. 

I. Písmena (objekty: B C A B A C; tabulka 2 x 3 ) 

Skupina uvedla celkem 3 různá a neobvyklá řešení. Příčinou neobvyklosti uspořádání objektů 

do tabulky v případě 1) a 2) byl pravděpodobně pruh papíru, na kterém žáci měli uvedenou 
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galerii (řadu objektů) vyobrazenu. Každý objekt galerie jakoby žáci očíslovali podle pořadí 

v nabízené řadě a pomocí principu sériace (číslic) je uspořádali do tabulky. Vhodnější by byly 

pouze volné kartičky pro manipulaci, nikoli řada objektů. V posledním 3) řešení se jedná také 

o sériaci (písmen), v níž upřednostnili modrou barvu před zelenou. 

1) (viz. Příloha 4, fragment 1...zmenšené) 

1. 2. 

3. 4. 

5. 6. 

2) (viz. Příl 

6. 5. 

4. 3. 

2. 1. 

oha 4, fragment 2...zmenšené) 

3) (viz. Pří oha 4, fragment 3) 

1. 2. 

3. 1. 

2. 3. 

n. Tvary (objekty: ľ I ľ • ľl ľl • I ; tabulka 3 x 4 ) 

Skupina uvedla 1 řešení (viz. Příloha 4, fragment 4). Zde je neobvyklé, že žáci četli tvary jako 

římské číslice a do neohraničené tabulky je umístili na principu sériace. Umístění ozvláštnili 

tím, že každý sloupec obsahuje 5 dílků. 

4 3 2 1 

1 2 3 4 

III. Ovoce (objekty: O ó Ô ó ^ ; tabulka 2 x 3 ) 

Skupina uvedla v podstatě 2 různá řešení v 1 tabulce (viz. Příloha 4, fragment 5). Je zajímavé, 

že žáci neměli potřebu ani ohraničit tabulku, ani zpřehlednit druhé řešení. Uvedli 1) viditelné 

znázornění pouze 6 objektů, 2) znázornění pouze šipek. Danými šipkami prokázali jakýsi 

nadhled nad úlohou, ale nebyli důslední, dvojitá šipka se vyskytla pouze u jednoho druhu 

ovoce. Ze záznamu lze vyčíst 2 různé „rukopisy" viz. kresba tvarů. 
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IV. Číslice (objekty: 3 1 1 2 3 2; tabulka 2 x 3 ) 

Skupina uvedla 3 různá řešení, ve kterých velkou roli sehrálo několik sad kartiček s objekty, 

které měli žáci k dispozici (viz. Příloha 4, fragment 6). Možná měli žáci pocit, že první 

uspořádání neznamená „nic zvláštního", proto je druhé řešení, v němž zdvojnásobili počet 

v každém okénku tabulky, jakýmsi ozvláštněním prvního řešení. Třetí řešení se úplně liší od 

předchozích dvou. Není moc přehledné, ale našla jsem jakousi zákonitost týkající se součtu 

číslic v jednotlivých okénkách: v horním řádku jsou sudá čísla 2, 4, 6, v dolním řádku 1, 3, 5. 

4.4 Hra „Hádej a plať" 

Klasifikační situace (viz. Příloha 5) - hrát hru „Hádej a plať". 

Výzva: „ Máme galerii 6 objektů a tabulku 2x3. Ke mně budete přicházet s vámi položenou 

otázkou a já vám budu odpovídat a odebírat body. " (individuálně) 

Evidence. 
Typ pokládaných otázek: lb; 5b 

Škrtání: zadavatel; pátrač 

Štěstí v hádání: štěstí; neštěstí 

Počet položených otázek: 2; 3; 6 

Ztráta bodů: 2; 3; 10 

Vybarvení symbolů: vždy; sem tam; v odpovědi; v jistotě 

Mé zásahy: dosazení symbolů do políček; škrtám nesprávně obsazených symbolů; psaní 

ztráty bodů 

Komentáře. 
V komentářích uvádím nejpravděpodobnější hypotézy řešení žáků (kurzívou jsou psané mé 

strategické myšlenky). 
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Řešení 5. (viz. Příloha 5, fragment 5) - POMOC MÍSTO TIPOVÁNÍ 

v 

Položila otázku za 5b. Nehádala. Potom si mohla uvědomit, že již zná umístění tvarů 

v řádcích, že se potřebuje zeptat pouze na barvu v daném sloupci. 

X 
Po logické úvaze si sama doplnila jiný tvar v téže barvě do daného sloupce. Potřebovala jej 

viditelně zaznamenat. 

Nehádala. Ujistila se dalšími 5b o umístění barvy. Navíc si tím potvrdila i umístění tvarů 

v řádcích, které bylo dáno již první otázkou. V tuto chvíli mohla uvažovat o doplnění celé 

tabulky. 

X 
Sama si doplnila tvar v téže barvě. 

v 
X 

Jelikož byla přesvědčena o umístění zbylých symbolů, sama je doplnila do odpovídajících 

okének. 

v v v 
X X X 

Až na závěr vyplnila celou tabulku, kterou přinesla ke kontrole. Řešila si úlohu „pro sebe v 

ústraní". 
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Řešení 5. (viz. Příloha 5, fragment 5) - POMOC MÍSTO TIPOVÁNÍ 

v 

Náhodný tip za 1 b je správný. Pro umístění celé tabulky jí chybí jen určení zbývajících barev. 

Opět uhodla umístění symbolu za lb. Nyní může doplnit celou tabulku. I kdyby tip barvy 

nebyl správný, stejně by měla jistotu o vyplněni celé tabulky. 

x 
Předcházející správně určené symboly jí stačili k vyplnění tabulky. Je to maximální náhoda za 

použití dvou otázek při postupném vyplňování tabulky. Nebo to byl podvod? I kdyby se 

jednalo o podvod, byl by chvályhodný, protože zde byla uplatněna strategie umístění objektů 

do tabulky s nejmenši ztrátou bodů. 

Řešení 3. (viz. Příloha 5, fragment 3) - UJIŠTĚNÍ SE S LOGIKOU 

Náhodný tip se ztrátou lb je chybný. 

Zde je náhodný tip za lb správný. Otázkou je, proč právě zde zvolil tento symbol. Uvažuji 

nad možností, že ho mohl zahlédnout u jiných dětí, neboť zatím není zřetelná strategie jeho 

postupu. Nyní si mohl uvědomit, že v podstatě zná umístění všech symbolů do tabulky. 

X 
Otázkou za 1 b se ujišťoval o umístění jiného tvaru v téže barvě. Nemusel ztratit tento 1 bod. 
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¥ ¥ ¥ 

X X X 
Pomocí jeho první po ožené otázky si dokázal odvodit barvy pro jednotlivé sloupce. 

Řešení 4. (viz. Příloha 5, fragment 4) - LOGICKÉ ROZHODNUTÍ 

—V— 

Nesprávně se zeptal za lb. (Odpovídám použitou modrou pastelkou, proto se domnívám, že 

zbývající modré symboly byly doplněny později.) 

¥ 

Tentokrát jeho otázka za lb byla správná. (Odpovídám použitou červenou pastelkou.) Zjistil, 

že v horním řádku jsou srdíčka. Mohl, ale nemusel pod něj doplnit čtyřlístek ve stejné barvě. 

V tuto chvíli by se mohl rozhodovat pro barvu v daném sloupci. 

¥ 

Správně uhodl symbol za lb. (Odpovídám propiskou, tudíž není jednoznačné, zda se ptal na 

tento tvar. Jelikož je podle mého názoru zelené srdíčko rychle načrtnuté, myslím si, že právě 

ono bylo v této řadě doplněné jako poslední.) Nyní si mohl uvědomit, že zná umístění celé 

tabulky. 

¥ 

Sám doplnil. 

X X 
Zelené koleč ko mohlo být znázorněno z důvodu nepovšimnutí si přesného zobrazení druhého 

symbolu. Potom čtyřlístky v odpovídající barvě doplnil. 
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Řešení 5. (viz. Příloha 5, fragment 5) - POMOC MÍSTO TIPOVÁNÍ 

Opět nesprávně za 1 b tentokrát s jiným symbolem. 

- f -

Nesprávně za lb. 

-X--
Opět nesprávně za lb. Proč volil různé symboly do dvou různých okének? Neměl štěstí a také 

neměl vhodnou strategii. V této chvíli mohl zjistit, že v prvním sloupci není modrá barva. 

Rozhodl se pro otázku za 5b. Potřeboval se ujistit, možná získat východisko. V tomto kroku si 

mohl uvědomit, že může odvodit umístění všech symbolů v tabulce. 

X 
Ujistil se položením otázky za lb. Nemusel tento bod ztratit. 

V v V 
X X 

Najednou doplnil sám celou tabulku 
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5. SOUBOR VLASTNÍCH ÚLOH 

5.1 Soubor úloh 

1. Úlohy vypočítej a rozděl např. pomocí barev do tří skupin. 

1 2 - 9 = 

0 + 1 8 = 

3 6 - 1 8 = 

1 5 - 7 = 

2 4 : 3 = 

2 1 - 1 8 = 

4 0 - 3 2 = 

5 + 1 3 = 

2 9 - 2 6 = 

3 2 : 4 = 

8 4 - 6 6 = 

4 9 - 3 1 = 

6 4 : 8 = 

2. Která křestní jména připíšeš do prvního, která do druhého sloupce? 

Adam Žaneta 

Irena Karla 

Emil Jaromír 
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3. Je dána galerie 6 objektů. Každý objekt je označen římskou číslicí. Tvým úkolem je 

rozdělit všechny tyto objekty podle kritérií. 

a) do 2 skupin po třech 

I. Bianki, Vitalij: Lesní noviny 

II. Sekora, Ondřej: Knížka Ferdy Mravence 

III. Janssonová, Tove: Čarodějův klobouk 

IV. Lindgrenová, Astrid: Pipi Dlouhá punčocha 

V. Zinnerová, Markéta: Tajemství proutěného košíku 

VI. Čapek, Josef: Povídání o pejskovi a kočičce 

(Poznámka: manipulace s knihami: formát knihy, ilustrace, doporučený věk, žánr, 

nakladatelství); exkurze do knihovny; poslech ukázky) 

b) do 2 skupin po třech a do 3 skupin po dvou 

I. Utíkej, Káčo, utíkej 

II. Holka modrooká 

III. Marjánka 

IV. Ach, synku, synku 

V. Jedna dvě, Honza jde 

VI. Šel tudy 

(Poznámka: poslech písní, skladeb) 

c) do 2 skupin po třech a do 3 skupin po dvou 

I. Já mám koně 

II. Když jsem husy pásala 

III. Vyletěla holubička 

IV. Kočka leze dírou 

v. Rybička maličká 

VI. Když jsem já sloužil 
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d) do 2 skupin po třech a do 3 skupin po dvou 

I. Mexiko 

II. Etiopie 

III. Mosambik 

IV. Peru 

V. Egypt 

VI. Paraguay 

(Poznámka: vyhledávání v atlase, na mapě) 

e) do 2 skupin po třech a do 3 skupin po dvou 

I. Portoriko 

II. Nový Zéland 

III. Český Brod 

IV. Zambezi 

v. Nový Bydžov 

VI. Vltava 

f) do 2 skupin po třech a do 3 skupin po dvou 

I. veverka 

II. střevlík 

III. sova 

IV. myš 

V. veš 

VI. modrásek 

(Poznámka: vyhledávání ve shrnujících tabulkách) 
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g) do 2 skupin po třech a do 3 skupin po dvou 

I. sprint 

II. vrh 

III. šerm 

IV. karate 

V. volejbal 

VI. basketbal 

(Poznámka: sledování sportovních disciplín) 

h) do 2 skupin po třech a do 3 skupin po dvou 

I. golf 

II. baseball 

III. tenis 

IV. volejbal 

v. stolní tenis 

VI. fotbal 

4. Je dána galerie 12 slov: drahoušek, mléko, strouhanka, maso, vanilka, sestra, vnouče 

voda, droždí, dědeček, miláček, sympaťák. Tvým úkolem je rozdělit všechna tato slova 

podle kritérií. 

a) do 4 skupin po třech 

b) do 2 skupin po šesti 

c) do 3 skupin po čtyřech 

60 



5. Hledej a pojmenuj kritéria pro uspořádání následujících objektů galerie do tabulky 

2x3 (2 řádky, 3 sloupce). 

I. pejsek 

II. domeček 

III. harant 

IV. barabizna 

V. hafan 

VI. děťátko 

I. Ráda, ráda, můj zlatej Honzíčku 

II. To je zlaté posvícení 

III. Černé oči 

IV. Zlatá brána 

V. Hory, doly, černý les 

VI. V tom píseckým černým lese 

I. Jirásek 

II. Oldřiška 

III. Norbert 

IV. Olbracht 

v . Němcová 

VI. Jitka 

(Poznámka: znalost vybraných spisovatelů) 
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5. Hledej a pojmenuj kritéria pro uspořádání následujících objektů galerie do tabulky 

2x3 (2 řádky, 3 sloupce). 

I. koště 

II. křeslo 

III. hadr 

IV. peřina 

V. pytel 

VI. kost 

VII. harfa 

VIII. pero 

IX. hřebík 

7. Hledej a pojmenuj kritéria pro uspořádání následujících objektů galerie do tabulky 

3x4 (3 řádky, 4 sloupce). 

I. jeviště 

II. štěně 

III. teplo 

IV. poupě 

V. chrápání 

VI. jmelí 

VII. železo 

VIII. house 

IX. pádlo 

X. bydliště 

XI. listí 

XII. nebe 

(Poznámka: procvičování vzorů podstatných jmen) 
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5.2 Klíč k úlohám 

1. 3 skupiny: výsledek - 3/8/18 

: druh operace - sčítání / odčítání / dělení 

2. 2 sloupce: začáteční písmeno - samohláska / souhláska 

3. a) 2 skupiny: národnost autora - česká: II., V., VI./světová: I., III., IV. 

: pohlaví - muž: I., II., VI. /žena: III., IV., V. 

: ilustrace - autorská: II., III., VI. /jiná: I., IV., V. 

b) 2 skupiny: pohlaví - dívka: I., II., III. /hoch: IV., V., VI. 

•.jména - vlastní: I., III., V./obecná: II., IV., VI. 

3 skupiny: rytmus - 2-dobý: II., V., VI. /3-dobý: I., III., IV. 

c) 2 skupiny: podmět - já: I., II., VI. /ona: III., IV., V. 

3 skupiny: počet slov - 2: III., V. /3:1., IV. /4: II., VI. 

d) 2 skupiny: polokoule - severní: I., II., V. /jižní: III., IV., VI. 

: světadíl - Amerika: I., IV., VI. /Afrika: II., III., V. 

3 skupiny: začáteční písmeno - M: I., III. / E: II., V. / P: IV., VI. 

e) 2 skupiny: poloha - Česká republika: III., V., VI. /svět: I., II., IV. 

: počet slov -1:1., IV., VI. / 2: II., III., V. 

-.počet slabik v názvu - 3: III., IV., VI. /4:1., II., V. 

3 skupiny: druh území - ostrov: I., II. /město: III., V. /řeka: IV., VI. 

0 2 skupiny: biologicky - bezobratlí: II., V., VI. /obratlovci: I., III., IV. 

3 skupiny: počet slabik-1: IV., V. /2: II., III. /3:1., VI. 

: počáteční písmeno - v: I., V. / s: II., I I I . /m: IV., VI. 

: koncové písmeno - a: I., III. / k: II., VI. / š : IV., V. 

g) 2 skupiny: počet slabik-1:1., II., III. /3: IV., V., VI. 
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3 skupiny: druh sportu - atletika: I., II. /bojové sporty: III., IV. /míčové hry: V., VI. 

h) 2 skupiny: typ hry-souhra týmu: II., IV., VI. / individuální zaměření: I., III., V. 

3 skupiny: velikost míče -1., V. / II., III. / IV., VI. 

: nástroj - končetina: IV., VI. /pálka: III., V. / upravená tyč: I., II. 

4. a) začáteční písmeno-d/m/s/v 

b) význam slov - lidé /potraviny 

počet slabik -2/3 

c) rod - mužský / ženský / střední 

5. a) řádek: citově zabarvené - kladně: I., II., VI. /záporně: III., IV., V. 

sloupec: význam slova - pes: I., V. /dům: II., IV. / dítě: III., VI. 

b) řádek: barvy - zlatá: I., II., IV. /černá: Dl., V., VI. 

sloupec: počet slov - 5:1., VI. /4: II., V. /2: III., IV. 

c) řádek: jméno - příjmení: I., IV., V. / křestní: II., III., VI. 

: počet slabik - 2: III., IV., VI. / 3:1., II., V. 

: pohlaví-muž: I., III., IV. /žena: II., V., VI. 

sloupec: začáteční písmeno - J: I., VI. /N: III., V. / O: II., IV. 

6. řádek - sloupec: začáteční písmeno - h: III., VII., IX. /k: I., II., VI., / p: IV., V VIII 

: počet písmen - 4: III., VI., VIII. /5:1., V., VII. / 6: II., IV., IX. 

: rod-mužský: III., V., IX. /ženský: IV., VI., VII. /střední: I., II., VIII. 

7. řádek: začáteční souhláska - tvrdá: III., V., VIII., XII. /měkká: I., II., VI., VII. /obojetná: 

IV., IX., X., XI. 

sloupec: vzory rodu středního - město: III., VII., IX. /moře: I., X., XII. /kuře: II., IV., VIII. / 

stavení: V., VI., XI. 
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ZÁVĚR 

Cílem práce bylo poznávání žáků, zejména způsobu jejich myšlení a objevování 

klasifikačních zákonitostí. Celou práci jsem se snažila k tomuto cíli směrovat. Zároveň jsem 

se dozvěděla i mnoho informací o sobě samé. Nejvíce k tomu přispěla experimentální část 

práce. 

Většinu řešení žáků jsem se pokoušela analyzovat a tím jsem se krok za krokem snažila 

přibližovat jejich myšlení. Pro sebe jsem si například ověřila, že z písemných řešení žáků lze 

vyčíst mnohé, ale daleko více informací získám, když mám k těmto záznamům i nahrávky 

rozhovorů, které práci žáků provázely. Nejlépe by posloužil videozáznam, který jsem bohužel 

neměla k dispozici. 

Při zpětném pohledu na sebe samu objevuji řadu nedostatků. Nejvíce mě mrzí, a jsem si toho 

plně vědoma, oblast přímé řeči v protokolech, v níž používám často obecné výrazy českého 

jazyka. Nejraději bych všechny protokoly přepsala do takové podoby, kde bych ukázala svou 

„vzorovou učitelskou výbavu slov". Dále zase během několika momentů experimentů 

zapomínám, že nejsem v roli učitele, ale v roli experimentátora. Je nesnadné dokázat „hrát" 

dvě rozdílné role. 

Provedení této práce je pro mě rozhodně přínosem. Nejenže jsem získala jakousi představu o 

experimentální činnosti, dozvěděla jsem se mnohému o žácích, ale také o učitelské profesi, 

kterou je nutno do budoucna stále zdokonalovat. 
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