
PŘÍLOHY 

 

Příloha č. 1 - Slovník pojmů 

 

Asimilace v nejširším slova smyslu – forma interakce jedince s okolím, v níž působí 

jedinec na okolí, které si přetváří vzhledem k svým potřebám, pomocí asimilace si 

jedinec plní svá vytvořená schémata 

Reproduktivní asimilace – asimilace sloužící k cviku (např. zlepšování sání dítěte při 

každém kojení) 

Zobecňující asimilace – asimilace sloužící k rozšiřování schématu na nové předměty 

(např. dítě saje nejen prs, ale i hračky, prst, atd.) 

Rekognitivní asimilace – asimilace sloužící k rozlišování situací (např. dítě rozezná 

prsní bradavku) 

Reciproční asimilace – asimilace sloužící ke vzájemné koordinaci schémat z různých 

modalit (např. otočení hlavy za zvukem, aby dítě vidělo slyšené) 

  

Akomodace – v nejširším slova smyslu forma interakce jedince s okolím, v níž 

působí okolí na jedince a přetváří jeho schémata k okolním předmětům, je to 

tendence k novému, ke změnám 

 

Cirkulární reakce – (původní termín kruhová reakce pochází od J.M. Baldwina), 

dítě náhodně nějakým svým gestem objeví nečekaný důsledek, situací je zaujato a 

gesta záměrně opakuje několikrát po sobě, aby se dostalo ke stejnému výsledku 

Primární cirkulární reakce – jde o cirkulární reakce zaměřené na vlastní tělo, (např. 

cucání palce) 

Sekundární cirkulární reakce – reakce zaměřené na okolní předměty - co jsou zač, co 

umí, k čemu jsou, učí se předvídat následky akce (např. taháním za šňůrku se 

rozhoupe chrastítko) 

Terciární cirkulární reakce – reakce za účelem experimentovat (in order to see) - 

zkoumat různé objekty v nových polohách nebo situacích, objevuje nové významy 



novými prostředky (např. staví panenku na nohy, na hlavu, na ruce, nebo hází 

předmět různými způsoby z různých stanovišť, atd.) 

Schéma -  struktura či organizace činnosti umožňující její zobecnění za podobných 

podmínek nebo přenesení a aplikaci v jiných situacích 

Heterogenní schémata -  nejednotná schémata z různých modalit vzájemně 

nekoordinována 

Mobilní schéma – pohyblivá elementární schémata, která jsou schopna se v rámci 

celkového schématu rozčlenit či přeskupovat tak, aby subjekt mohl sledovat záměr 

dříve před akcí (např. strhnutí plenty z chtěného zakrytého objektu) 

 


