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ABSTRAKT 

 

Práce se zabývá tématem osvojování prostorových vztahů v raném dětství. Je 

koncipována jako teoretická analýza vycházející z rešerše odborné literatury. 

Celý text se opírá o problematiku konstrukce prostoru v díle Jeana Piageta, konkrétně 

v jeho monografii Child´s Conception of Reality (1955). Ve své první části studie 

seznamuje čtenáře s Piagetovými pojmy koncept objektu a grupa přemístění a s jeho 

pohledem na konstrukci světa. Výklad Piagetovy teorie je následně shrnut a vsazen 

do kontextu ostatních autorů v druhé části studie. Konkrétně je nabídnuta alternativa 

v podobě přístupu Renée Baillargeon. Její originální přístup k hodnocení schopností 

dětí i odlišná koncepce kognitivního vývoje slouží jako odrazový můstek ke 

kritickému náhledu Piagetova výkladu.  

 

Cílem práce je prozkoumat osvojování prostorových vztahů u Jeana Piageta 

v rozsahu větším, než nabízí české překlady jeho díla, a konfrontovat jeho závěry 

s adekvátním partnerem nalezeným na základě studia relevantních literárních 

pramenů. Studie je zaměřena na dětský věk do dvou let korespondující s Piagetovým 

senzomotorickým obdobím. 

 

  



 

 

 

ABSTRACT 

 

This thesis deals with the acquisition of spatial relationships in infancy. It is 

conceived as a theoretical analysis based on a literature search. 

The framework of this study is a construction of space described in Jean Piaget´s 

monograph Child´s Construction of Reality (1955). The thesis is divided into two 

parts. The first part consists of the interpretation of Piaget´s conception of the 

development of the permanent object, the group of displacement and the construction 

of space. The second part is based on the view of Reneé Baillargeon as a 

representative of another theoretical approach in the field of cognitive development. 

Baillargeon insight into spatial relations enables to review Piaget´s theory in the new 

context. 

 

The aim of this thesis is to get to know Piaget theory of the construction of spatial 

relationships. The goal is to extended knowledge derived from Czech translations of 

Piaget and to compare it with adequate theoretical partner found by literature search. 

The study is focused on the Piaget´s sensorimotor stadium, i.e. on children till the 

age of two years.  
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1 ÚVOD 

 

Pro svou práci jsem si vybrala téma osvojování prostorových vztahů v raném dětství. 

Jde o klíčovou oblast v psychomotorickém rozvoji jedince, ve formování dětského 

myšlení. Důvodem k napsání práce je má profese fyzioterapeutky, zájem o 

neurofyziologický vývoj dětí a práce s lidmi s vývojovým postižením centrální 

nervové soustavy. Ve své terapii pracuji s prostorem v různých podobách - s polohou 

těla, s cíleným pohybem a s ním spojeným prožitkem. Zabývám se prostorem 

v praktické rovině. Chtěla jsem se proto dozvědět více o způsobu zpracování 

prostoru v mysli člověka od počátku jeho vývoje. 

Páteří celé práce bude teorie jednoho z předních vývojových psychologů Jeana 

Piageta (1896 – 1980). Piaget se se svou více než půlstoletí dlouhou publikační 

činností řadí mezi významné vědce dvacátého století. V centru jeho zájmu byl 

kognitivní vývoj dítěte. Zajímalo ho, jak dítě chápe svět, jak řeší problémy, jak se učí 

a vytváří si příslušné znalosti. Jeho teorie představuje ucelený propracovaný rámec 

poznatků, na nějž navazovalo nespočetné množství autorů. V průběhu let bylo s jeho 

názory polemizováno, byly kritizovány i v různém rozsahu nahrazeny jinými, 

nicméně i tak patří jeho dílo v oblasti vývojové psychologie mezi nejčastěji citované. 

I když Piaget bezesporu patří k nepřehlédnutelným postavám vývojové psychologie 

s bohatým literárním odkazem, bylo v českém jazyce vydáno minimum jeho prací. 

Na základě uvedeného jsem se rozhodla začít v bádání v oblasti prostorových vztahů 

právě u něho.  

Práce se zabývá Piagetovým pojetím osvojování prostorových vztahů. Pod tento 

termín zahrnujeme postupné vytváření představy okolního prostoru, začleňování se a 

orientaci v něm. Konkrétně se ponoříme do studia jeho knihy Child´s Conception of 

Reality (1955). Rozebereme si části týkající se utváření permanence objektů a 

formování grup spolu s Piagetovými závěry o procesech utváření okolního světa. 

Výklad si shrneme a pokusíme se ho začlenit do kontextu prací ostatních autorů. 

Detailně budeme analyzovat teoretickou alternativu jeho díla v podání výzkumů 

Renée Baillargeon. Její originální přístup k hodnocení schopností dětí i odlišná 

koncepce kognitivního vývoje by nám měl být odrazovým můstkem ke kritickému 
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náhledu Piagetova výkladu. Pro snadnější orientaci v pojmech, které Piaget používá, 

je v příloze zařazeno jejich stručné vysvětlení. 

 

Cílem práce je prozkoumat osvojování prostorových vztahů u Jeana Piageta 

v rozsahu větším, než nabízí české překlady jeho díla, a konfrontovat jeho závěry 

s adekvátním partnerem nalezeným na základě studia relevantních literárních 

pramenů. Studie je zaměřena na dětský věk do dvou let korespondující s Piagetovým 

senzomotorickým obdobím. Stranou zůstává vyjádření prostoru v symbolické rovině 

i jeho vývoj v průběhu dalšího života. Důvodem je na jedné straně limitující kapacita 

bakalářské práce, na straně druhé snaha o hlubší vhled do problematiky. 
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2 PIAGETOVA TEORIE 

2.1 Koncept objektu 

 

Klíčovou oblastí pro konstrukci světa v dětském věku je podle Piageta dosažení 

konceptu trvalého objektu. Pro vytvoření prostorových vztahů je nezbytné objevit 

věci v okolí, které jsou hmotné, stálé a konstantních dimenzí. Svět bez objektů by byl 

světem náhodně se měnících obrázků bez vzájemných stabilních vztahů. Dítě by sice 

jednotlivé obrazy mohlo rozpoznat, ale objevovaly by se a mizely by zcela náhodně. 

 Jejich vzájemné vazby by zůstaly ukryty v akci subjektu a self by nemělo dostatek 

informací samo o sobě. Koncept objektu se postupně vytváří v rámci šesti stádií, na 

něž se blíže podíváme
1
. 

 

2.1.1 Žádné zvláštní chování vztažené k mizejícím objektům  -  stádium I. a II. 

 

V těchto prvních dvou stádiích je svět tvořen nestálými obrazy, bez prostorové 

organizace. Dítě se učí velmi rychle poznávat určité stabilní skupiny (grupy), resp. 

určité obrazy. 

Důležitým procesem, o němž zde pohovoříme, je rekognice. Piaget ji považuje za 

odvozenou z asimilace v tom smyslu, že „… každé schéma reproduktivní asimilace 

je dříve či později rozšířeno asimilací zobecňující a kombinované asimilací 

rekognitivní.“ (Piaget, 1955, s. 5). Vše můžeme vysvětlit na příkladu kojení. Dítě 

opakuje sací pohyby, procvičuje si je. Postupně rozšiřuje schéma sání i mimo kojení, 

saje náhodně nebo naprázdno, později palec nebo předměty. Na druhou stranu je 

však schopno najít a rozlišit bradavku od okolí, tedy odlišuje schéma sání při krmení 

od sání jiných věcí nebo naprázdno. Vše ústí v rekognici z činnosti. Po pátém nebo 

šestém týdnu života pozorujeme úsměv dítěte v reakci na známé tváře nebo hlasy, 

zatímco nezvyklými zvuky je rozrušeno.  Jinými slovy funkční užití percepce 

(primární cirkulární reakce) dává vzniknout rekognici. Rekognicí se zde však 

nemyslí rozpoznání objektů s uchováním jejich představ v mysli. Zatím bychom 

mohli mluvit o důvěře ve stálost objektů. 

                                                 
1
 Budeme se věnovat výkladu kapitoly The Development of Object Concept  (Piaget, 1955, s. 5 – 96). 
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V základních příkladech jako je sání nebo rozeznání známých zvuků a tváří 

rekognice nevyžaduje vybavení představ, stačí přijatá atituda
2
 s ohledem na objekt. 

 Schéma je celistvé, plyne z něj dojem uspokojení a známosti (typický pro rekognici) 

– subjekt (dítě) rozeznává své vlastní reakce předtím, než rozpozná objekt samotný. 

Jestliže je objekt nový a zabraňuje akci, nedojde k rekognici. Je-li objekt příliš 

známý nebo trvale přítomný, dítě si na něj automaticky přivykne bez vědomého 

rozpoznání. Vzdoruje-li objekt dostatečně aktivitě senzomotorického schématu, 

vytvoří momentální nerovnováhu, na jejímž základě je schéma přepracováno. 

Asimilace je provázena rekognicí, která je zprvu subjektivní a až později se stává 

objektivní. „Rekognice je tedy nejprve jen zvláštním případem asimilace. Věci 

rozpoznané stimulují a plní senzomotorická schémata, bez nutnosti vybavování.“ 

(Piaget, 1955, s. 6) 

Objekt se začíná vytvářet interkoordinací heterogenních schémat, která předchází 

koordinaci hmatu a zraku, a senzomotorickou akomodací. Od druhého měsíce a na 

začátku třetího se dítě snaží podívat na objekty, jež slyší. Odhaluje vztah mezi 

určitými zvuky a vizuálními obrazy. Díky tomu jsou senzorické obrazy spolehlivější 

než ty, jež jsou vnímány přes jednoduchá schémata.  

Interkoordinaci heterogenních schémat Piaget vysvětluje reciproční asimilací. 

Vezmeme si příklad koordinace zraku a sluchu. Dítě se snaží vidět to, co slyší, 

protože každé schéma asimilace usiluje o zahrnutí celého světa. Úsilí vidět je 

rozšířeno na vidění slyšeného. Schémata slyšeného a viděného se navzájem 

ovlivňují. Lokalizace zvuku v prostoru kombinovaná s lokalizací vizuálního obrazu 

propůjčuje objektivitu věcem, jež jsou zároveň vidět a slyšet. Nejde však o 

objektivitu v prvém slova smyslu. Prostor zde zahrnutý není objektivní, protože 

závisí na bezprostřední akci. Z interkoordinace vyplývá také rozšíření akce 

nasměrované k vnímanému obrazu, dokonce i v případě jeho zmizení. Ve vzorcích 

chování je jednoduché očekávání. Dítě se znovu dívá na místo, kde zmizel pro něj 

atraktivní vizuální obraz. Ve své podstatě pouze uchovává atitudu z předchozí 

percepce. Pokud se obraz znovu neobjeví, vzdá to.  

První dvě stádia vývoje konceptu objektu jsou charakteristická absencí 

speciálních vzorců chování vztažených ke zmizelým objektům. Objekt buď 

                                                 
2
  Nastavení těla do výchozí polohy, v níž dítě se dítě původně setkalo s objektem. 
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upadne v zapomnění, nebo po něm dítě touží a je rozladěno. Z hlediska stálosti 

objektu jde o jakousi subjektivní nebo afektivní permanenci bez lokalizace nebo 

zhmotnění. 

 

2.1.2 Počátek permanence rozšířením akomodačních pohybů – III. stádium 

 

Z pohledu chování dítěte můžeme třetí stádium umístit mezi začátek úchopu 

viděných věcí a začátek aktivního hledání zmizelých objektů. 

V rozmezí třetího až šestého měsíce dítě začíná uchopovat to, co vidí. Dává objekty 

do zorného pole, zkoumá je pohledem. Dochází tak k dalšímu koordinování 

vizuálního a taktilního světa. Piaget vyčleňuje následující vzorce chování: vizuální 

akomodace k rychlým pohybům (visual accomodation to rapid movement); 

přerušovaný úchop (interrupted prehension); odložené cirkulární reakce (deferred 

circular reaction); rekonstrukce neviditelného celku z viditelné části (reconstruction 

of an invisible whole from a visible fraction); odstranění překážky bránící percepci 

(removal of obstacles preventing perception).  

 

Vizuální akomodace k rychlým pohybům  

Rozšiřuje vzorce chování z druhého stádia. Pokrokem však je anticipace pozice 

objektu. Nejedná se pouze o pozorovanou pozici, k níž se subjekt vrací očima, ale o 

novou pozici. Důležité jsou dva momenty odvozené z vývoje úchopu - reakce na 

pohyb předmětů, jež zmizely ze zorného pole poté, co kvůli nim dítě přetočilo 

hlavu; a reakce na padající předměty. Dítě nehledá objekt jen na místě, kde ho 

spatřilo naposled, ale hledá v pozici nové. Anticipuje následnou polohu pohybujícího 

se objektu, např. tak, že vidí-li jen místo, odkud předmět padá, hledá  na podlaze. 

Zatím se vše děje tak, jakoby si dítě nebylo vědomo, že se samo pohybuje, aby 

hledaný objekt znovu spatřilo. Neví, že jeho tělo i pohybující se objekt jsou umístěni 

ve společném prostoru. Jedinou možností, jak chtěný předmět znovu spatřit, je 

prodloužení stávajícího pohybu nebo vrácení se k místu začátku pohybu objektu. 

Dítě postupně spojuje své kinestetické vjemy se znovuobjevením objektu v 

zorném poli, tedy spojuje určité úsilí s konkrétním výsledkem. Pokud však není 

úspěšné, objekt pro něj přestane existovat.  
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Přerušený úchop 

Dítě se snaží uchopit objekt i v nových pozicích. Jakmile začne být úchop 

systematický
3
, naučí se následovat rukama unikající objekt, i když ho nevidí. 

Vidíme zde počátek permanence taktilních objektů. Objekt, který dítě hledá, je pouze 

přerušením aktu úchopu. Produkuje stejná gesta úchopu, která dělalo krátce před tím, 

než mu předmět vypadl z ruky (např. po ztrátě chrastítka se dívá na prázdné ruce, 

začne s nimi opět mávat, jako když mělo chrastítko, poté znovu zkoumá ruce, jestli 

se v nich neobjevilo).  

 

Odložené cirkulární reakce 

Aktivita dítěte na této vývojové úrovni spočívá v primárních a sekundárních 

cirkulárních reakcích. Subjekt tráví většinu času reprodukováním zajímavých 

výsledků akce vyvolané pohledem. Málo zkoumá nové věci pro jejich podstatu, málo 

experimentuje. Odloženými vzorci chování zde máme na mysli situace, při nichž je 

cirkulární reakce přerušena okolnostmi, ale dítě v ní pokračuje později bez vnějšího 

stimulu. Nastaví se zpět do pozice nebo gest nezbytných pro pokračování reakce. 

Permanentní je pro něj vše, co je v dané situaci užitečné pro jeho akci. Subjekt se 

nevrací k objektu, ale k akci.  

 

Rekonstrukce neviditelného celku z viditelné části 

Po dosažení volního úchopu se dítě snaží rekonstruovat celek, i když vidí jen jeho 

část. Objekt je pro dítě určitým celkem, ale jeho jednotlivé části jsou stále chápány 

jako závislé na něm samotném, např. při podání lahvičky otočené dnem vzhůru, saje 

dno, jakoby doufalo v objevení dudlíku.  Pokud je alespoň část hračky viditelná, dítě 

věří v její materiální existenci. Plně skrytá hračka neexistuje, není vnímána „za 

překážkou“. Předměty z překážky přímo vyrůstají nebo v ní přímo mizí. „Koncept 

„před” a „za” je komplexní, vyžaduje objevení grup a zákonu perspektivy“. (Piaget, 

1955, s. 32).  Nestačí pro něj nynější úroveň uchopení viděného objektu.  

  

                                                 
3
 Mezi čtvrtým a šestým měsícem (Piaget, 1955, s. 21) 
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Odstranění překážky bránící percepci 

Tímto vzorcem se posouváme k hranici se čtvrtým stádiem. Přibližně od pátého až 

sedmého měsíce je dítě schopno hry na schovávanou.  Odstraní si z obličeje látku, 

jež mu brání ve výhledu, nicméně nesnaží se odkrýt deku ze schovávaného 

předmětu. Hledá okolo místa zmizení hračky nebo v rukou toho, kdo hračku ukryl. 

Předměty částečně schované jsou vnímány v procesu mizení, akce jim dává celou 

realitu. Odstranění plenty z nich, v porovnání s úplným zakrytím předmětu, není 

speciálním pohybovým vzorem, ale vychází z bezprostřední akce. V případě 

odstranění překážky bránící percepci jde o vztah subjekt-objekt, nikoliv objekt-

objekt.  

 

V třetím stádiu si dítě stále není vědomo vlastní akce, pracuje s celkovým 

nediferencovaným schématem obsahujícím data z exterocepce i interocepce. Objekt 

je do něj asimilován a nemůže být myšlen bez akce, která jej vytvořila. Objevuje se 

úsilí konzervace, zatím pouze ve spojení s probíhající akcí. „Situace na konci 

třetího stádia zůstává inkonzistentní. Chybí koordinace vizuální a taktilní 

permanence: dítě se nesnaží uchopit předmět, který mu zmizel ze zorného pole a 

který těsně před tím nedrželo v ruce.“ (Piaget, 1955, s. 44). 

 

2.1.3 Aktivní hledání zmizelých objektů, ale bez přihlédnutí k viditelnému 

přemístění – IV. stádium 

 

Objevuje se nová aktivita, dítě studuje přemístění objektů (jejich uchopováním, 

třepáním a boucháním s nimi, ukrýváním a znovu nalézáním). Začíná koordinovat 

vizuální permanenci s taktilní. Dítě v tomto stádiu aktivně hledá zmizelé objekty. 

Mluvíme zde o věku mezi osmým a desátým měsícem života
4
. Hledání předmětů 

ještě není zobecněno, ale je omezeno - dítě hledá a představuje si objekt pouze ve 

speciální poloze, v místě, kde byl schován a úspěšně nalezen. Popíšeme si 

charakteristický vzorec tohoto stádia: „Předpokládáme objekt ukrytý v místě A: dítě 

                                                 
4
  Hranice mezi třetím a čtvrtým stádiem je neostrá. Jestliže bereme jako směrodatné kritérium 

odstranění plenty (zdvihnutí deky), tak se tento vzorec objevuje kolem devátého měsíce, tedy v době 

časového posunu ve vztahu k vývoji inteligence. (Piaget, 1955, s. 44-45) 
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jej tam hledá a nalezne. Poté je objekt před očima dítěte přemístěn a ukryt v místě 

B. Ačkoliv dítě celou dobu objekt sleduje a vidí mizet v B, okamžitě začne hledat 

v A.“ Na konci čtvrtého stádia se objevují v řešení tohoto problému reziduální 

reakce. „Dítě sleduje očima objekt do B, začne ho hledat v B, ale pokud ho tam 

nenajde okamžitě (např. když je objekt ukryt příliš hluboko), vrátí se hledat do A.“ 

(Piaget, 1955, s. 50)  

Dítě drží konceptu speciálního  místa. Hledá-li v místě B, je to pouze v případě, že 

úchop je již do B namířen a stačí pouze prodloužit dráhu pohybu. Později dítě 

pokročí a začíná hledat v B cíleně. V momentě, kdy nenajde předmět ihned nebo je 

situace komplikována výskytem třetí pozice, vrátí se zpět k hledání v pozici A. Jedná 

se opět o reziduální reakci. Páté stádium začíná, jakmile se dítě pozorující přemístění 

objektu z A na jiné místo nepokusí hledat v A. 

K příkladu reziduálních reakcí se váže Piagetův známý případ, kdy pozoroval svou 

dceru (starou 15 měsíců). Přišel k ní do zahrady, kde byla s matkou. Dcera s ním byla 

v očním kontaktu. Na matky pobídku: „Kde je táta?” se dívka bez zaváhání otočila k 

oknu otcovy pracovny, kde ho obvykle vídává. Vše se opakuje i po změně pozice 

nebo vzdálenosti otce od dcery.  

Chování dítěte v tomto stádiu lze vysvětlit potížemi se zapamatováním si, potížemi v 

prostorové lokalizaci nebo nedostatečně vytvořeným konceptem objektu. 

První vysvětlení pomocí nedostatků v paměti se z hlediska dospělé psychologie zdá 

nejjednodušší. Každému se občas stane, že přemístí věc z jejího obvyklého místa a 

následně ji na původním místě neúspěšně hledá. Hledáme tam, kde jsme zvyklí. 

„Obecně v reziduálních reakcích je možné, že si dítě po neúspěšném hledání v místě 

B si nepamatuje pořadí dalších událostí a snaží se hledat znovu v A. V typické reakci 

dokonce můžeme tvrdit, že tváří v tvář zmizení objektu, dítě přestalo reflektovat. 

Jinými slovy nesnaží se zapamatovat si sekvence pozic a pouze se vrátí do místa, kde 

bylo napoprvé úspěšné.“ (Piaget, 1955, s 61) 

Druhé vysvětlení se vztahuje k prostorovému uspořádání. V období mezi 9. a 12. 

měsícem má dítě stále velké potíže v prozkoumávání objektivních grup.
5
 V běžných 

podmínkách dítě vidí objekt nepřetržitě, tedy nepotřebuje si osvojovat grupy. 

Používá je bezděčně, prostor využívá pouze empiricky. Lokalizace objektů je 

                                                 
5
  Konkrétně: „M→A, A→B a B→M nebo M→A, A→M, M→B a B→M, kde M je pozice, kdy je 

předmět v klidu v rukách dítěte, A a B jsou jiné pozice toho samého předmětu.“  (Piaget, 1955, s. 61) 
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senzomotorickým schématem bezprostřední a zatím nepromyšlené akce. Dítě zatím 

není schopné změnit nebo upravit vzorec hledání vzhledem k následným pozicím. Je 

to vidět v případě vícečetného viditelného přemístění. Dítě hledá v B, ale odmítá 

hledat v dalším místě - hledání v A i B bylo předtím úspěšné, je tedy zbytečné hledat 

jinde! Dochází k lokalizaci z pohledu akce, ne z pohledu objektu. „Objekt je umístěn 

ve speciální pozici, protože grupa zůstává praktická nebo subjektivní a není ještě 

objektivní nebo reprezentativní. Reziduální reakce pak z tohoto pohledu znamená 

přetrvání praktické nebo subjektivní lokalizace či její nadřazenost ve vztahu k 

objektivní lokalizaci.“ (Piaget, 1955, s. 62). Opoždění v konstrukci nového vzorce 

chování plyne z vytrvalosti původního návyku. K tomu, aby dítě využilo objektivní, 

nebo reprezentativní lokalizaci musí přejít do nové roviny zpracování informací. 

Třetí vysvětlení je ve vztahu ke konceptu objektu. Pro dítě je objekt zvláštním 

aspektem celkového obrazu. Neexistuje v samostatné formě - hodinky, míč, panenka, 

atd., ale jsou vztaženy ke speciální pozici, kde se odehrává nebo odehrávala akce. 

Jsou ve formě “míč pod křeslem” nebo “otec v okně”, atd. Ten samý objekt je 

objeven v různém kontextu v různých pozicích. Dítě ho identifikuje a přisoudí mu 

jistou stálost. V tomto smyslu je tedy relativně nezávislý. Nejasná je však hranice 

mezi jednotou a pluralitou. I když dítě nepředpokládá, že objekt má několik kopií, 

může se mu jevit jako určitý počet různých forem té samé podstaty. V tomto smyslu 

zůstává objekt součástí kontextu. Příkladem je pozorování, v němž dítě dává vedle 

sebe dvě podoby otce “otce v okně” a “otce na zahradě před dítětem”. Dítě si je 

vědomo, že jde o jednu tu samou osobu, ale není schopné ji abstrahovat z okolí. 

„Objekt ještě není dostatečně individualizován k tomu, aby byl oddělen od 

globálního chování spojeného s místem A.“ (Piaget, 1955, s. 63) 

Piaget sám vnímá uvedená vysvětlení jako komplementární. Třetí vysvětlení podle 

něj zahrnuje obě předchozí. Objekt zůstává více praktickým než hmotným. Reakce 

dítěte jsou zcela nebo zčásti fenomenalistické a dynamické. Fenomenalistické jsou 

z důvodu závislosti objektu na kontextu (objekt není izolován jako pohybující se 

permanentní těleso). Dynamické jsou proto, že objekt zůstává rozšířením úsilí a 

pocitů vztažených k pátrací akci subjektu. Věci se stanou pravými objekty až s 

vědomím vztahů pozic a přemístění. 
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2.1.4 Dítě si všímá sekvencí přemístění objektu – V. stádium 

 

Období od konce prvního roku do poloviny druhého je charakteristické progresivním 

osvojováním prostorových vztahů. Dítě se učí brát v úvahu přemístění objektu 

vnímané ve vizuálním poli. Nehledá už předmět ve speciální pozici, ale jen v pozici 

vyplývající z posledního viděného přemístění. Nový druh chování je známkou 

rodícího se geometrického realismu. Zůstává však nepřizpůsoben neviditelnému 

přemístění, nechává v sobě části fenomenalistické a dynamické. V případě, že situaci 

zkomplikujeme nejjednodušším případem neviditelného přesunu, objeví se okamžitě 

znovu fenomény z minulého stádia. Příkladem je objekt umístěný v krabičce bez 

víka. Krabička i objekt jsou před zraky dítěte schovány pod deku a zpět je vyndána 

jen prázdná krabička. Dítě ale v hledání neuspěje. 

Všimněme si dvou nových podmínek: neviditelného přemístění (objekt opustí 

krabičku nebo ruku, obojí pod dekou) a prostoru, který objekt zaujímá a v němž 

nebyl původně vnímán. Pokud dítě vidí krabičku nebo ruku mizející pod dekou, ví, 

že objekt je v krabičce a že krabička je pod dekou. Když se krabička vynoří prázdná, 

dítě nerozumí tomu, že objekt zůstal pod dekou. Tedy bere v úvahu jen pozorované 

přemístění a pozice, v nichž byl objekt viděn. Postupně se učí situaci řešit. Při každé 

komplikaci situace se ale znovu dostává do již jednou překonaných potíží, např. 

pokud nové dosažené schéma neviditelného přemístění ztížíme rozhodováním mezi 

dvěma možnými místy, dítě hledá neustále v místě prvního úspěchu.  

V tomto období, při přechodu akce na vyšší úroveň, je pěkně vidět časový posun. 

Grupa přemístění objektu, jež se utváří na začátku pátého stádia, je založena na 

rovině přímé percepce. Musí být vytvořena znovu, jakmile je přenesena do roviny 

reprezentací vztahů. V tomto ohledu se dítě dostává do těch samých potíží, které již 

překonalo při viditelném přemísťování. Nepozorované přemístění si musí 

představit.  

Druhou zajímavou věcí je dvojitá podstata objektu. Pro viditelné přemístění má 

objekt charakter permanentní substance. Pro neviditelné přemístění zůstává 

závislým na kontextu.  
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2.1.5 Reprezentace neviditelného přemístění – VI. stádium 

 

Dítě konstruuje objekty, i když přemístění přímo nevidí. Neznamená to ještě, že je 

objev okamžitě generalizuje na všechny situace. Podstatou je, že dítě je úspěšné v 

řešení situací z minulých experimentů. Vyřešilo je novou metodou - reprezentací. 

Dítě je úspěšné nezávisle na tom, kolik různých míst zahrneme do hledání, nebo pod 

kolika vrstvami předmět schováme. I když si situaci ukrývání objektu zapamatuje jen 

částečně, nepochybuje o jeho trvalosti a přítomnosti v nakupených překážkách.  

Hlavním rozdílem oproti minulému období je, že dítě řídí své hledání na základě 

reprezentací. Představuje si pohybový itinerář objektu, včetně neviditelných 

přemístění. Můžeme říci, že objekt je definitivně vytvořen. Jeho permanence již 

nezávisí na akcích samotných, ale podléhá prostorovým a kinematickým pravidlům, 

které jsou nezávislé na self. Dítě má systém hledání, který vědomě dodržuje. Vnímá 

dvojí povahu objektu. Chtěný předmět je dán do krabičky, ta pod další překážku. 

Krabička se stává nejen objektem hledání a i nadále zůstává krabičkou, v níž je 

schován žádaný objekt. Tyto vztahy jsou komplexní a přesahují úroveň přímé 

jednoduché cesty. Chování dítěte tedy zahrnuje druh multiplikace vztahů.  

Reprezentace objektu tvoří již od čtvrtého stádia, kdy dítě začíná aktivně hledat 

zmizelý předmět. Do této doby pouze zužitkovává systém znaků spojených s akcí. 

Hledání objektu pod plentou, pod níž zmizel, ještě neznamená, že subjekt si 

představuje „objekt umístěný pod plentou“, ale jednoduše pochopil vztah dvou 

objektů v momentě, kdy je vnímal. Plentu interpretuje jako znamení aktuální 

přítomnosti objektu. O pravé permanenci můžeme mluvit, až když dítě k hledání 

využije dedukci a neodkazuje se na vnější vnímané znaky.  

Posun vidíme také v rovině tělesnosti. Dítě vnímá své tělo jako objekt. Díky imitaci a 

částečně díky pohybovým vzorcům tohoto stádia je schopno vidět vlastní tělo jako 

objekt analogicky s druhými lidmi. Dítě kompletně převrací svůj původní svět. 

Pohybující se obrazy soustředěné na aktivitu, samu o sobě nezáměrnou, jsou 

přetvořeny v pevný svět koordinovaných objektů včetně vlastního těla.  
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2.1.6 Shrnutí 

 

Jak se podle Piageta přetváří percepční obraz v objektivní skutečnost? K základům 

objektivity patří anticipace, experiment a konstantní fyzikální charakteristiky. Každý 

objektivní fenomén lze anticipovat. K jeho ověření s ním lze experimentovat. Na 

základě experimentů mu jsou připsány konstantní fyzikální charakteristiky. Je nutná 

dedukce celku - objektivní je ten fenomén, který je zasazen do časoprostoru a 

kauzálních vztahů. Dítě postupně všechny podmínky plní. Nejprve je objekt 

anticipací, tedy rozšířením akomodačních pohybů. Poté jsou mu experimentem 

napříč různými modalitami připsány různé vlastnosti a nakonec je zasazen do 

kauzálních vztahů.  

Permanence objektů plyne z konstruktivní dedukce. Vytvářena je od čtvrtého stádia 

reciproční asimilací sekundárních schémat. Do této úrovně objekt pouze rozšiřuje 

aktivitu samotnou, jeho permanence je jen praktická a ne hmotná, protože svět není 

oddělen od akce, ani objektivizován ve vztazích. Od čtvrtého stádia jsou sekundární 

schémata mobilní a mohou se díky reciproční asimilaci různě vzájemně kombinovat. 

Jde o proces vzájemně se doplňujícího rozkládání a regrupování, což je prvním 

aktem inteligence. Dítě konstruuje fyzikální souvislosti a následně objekt jako 

takový. Vytváří vztahy „nad”, „pod”, „schovaný za”, detailněji zkoumá objekty. 

Mobilní schémata čtvrtého stádia jsou během pátého rozšířena v terciární cirkulární 

reakce, tedy v experiment in order to see. Páté stádium je ve znamení objevení 

nových významů aktivním experimentováním. Progresivní akomodace spolu s 

reciproční asimilací schémat ve vztahu k inteligenci tvoří proces učení, který není 

ani čistě experimentální, ani čistě deduktivní. Podílí se na něm současně zkušenost i 

mentální konstrukce. Senzomotorická inteligence na této úrovni je tvoření vztahů 

nebo konstruktivní dedukce. Během šestého stádia je koordinace schémat 

internalizována ve formě mentálních kombinací a akomodace se stává 

reprezentací. Koncept objektu je definitivně vytvořen. Objekt se stává trvalou 

entitou umístěnou spolu se subjektem do společného světa. Veškerá přemístění jsou 

pouze označována a dávána do vzájemných vztahů a souvislostí s ostatními objekty.  
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2.2 Grupy přemístění 

 

V minulé kapitole jsme si rozebrali, jak dítě přisuzuje permanenci objektům 

v okolním světě. Zabýváme-li se však prostorovými vztahy, k jejich pochopení je 

nutné koncept objektu provázat s organizací prostorového pole a vývojem grup. 

Zavedením grup vychází Piaget z H.Poincaré, jehož koncept je pro interpretaci 

přemístění základním. „Psychologicky řečeno je grupa procesem reverzibility a 

identifikace. Vztahuje se k základním fenoménům intelektuální asimilace, konkrétně k 

reproduktivní asimilaci nebo k cirkulárním reakcím.“ (Piaget, 1955, s. 100). Mohli 

bychom rovněž říci, že grupou je každý systém operací schopný návratu do 

výchozího bodu. Grupy na praktické rovině existují ještě dříve, než je dítě vnímá a 

uvědomí si je. V tomto ohledu lze hovořit o apriorní povaze konceptu grup.  Dáme-li 

do souvislosti jednotlivá stádia vývoje grup a konceptu objektu, členění je 

následovné: nejprve je prostor složen z praktických a heterogenních grup (odpovídá 

prvním dvěma stádiím vývoje konceptu objektu). Dalším stupněm jsou grupy 

subjektivní (korespondují s třetím stádiem). Následně se vytváří grupy jednoduchých 

reverzibilních operací (čtvrté stádium). Nástup objektivních grup je v souladu s 

pátým stádiem, reprezentativní grupy s šestým. Rozebereme si blíže postupné 

formování grup.
6
 

 

2.2.1 Praktické a heterogenní grupy – I. a II. stádium 

 

Okolní svět je rozdělen do různých prostorů – taktilní, vizuální, orofaciální, atd., 

které jsou podle dosažených senzomotorických schémat různou mírou vzájemně 

koordinovány. Není vytvořen celek, do nějž by subjekt umístil svou aktivitu. 

Důležité pro vytváření grup je podle Poincaré rozlišení změny pozice a stavu. 

Dítěte se setkává se situacemi, v nichž některé změny v externím světě lze korigovat 

tělem a navrátit tak percepci do původního stavu (změna pozice). Některé změny 

korigovat nelze (změny stavu). Podle Piageta dítě v prvních měsících sice rozlišuje 

změnu pozice a změnu stavu, ale nepřesně a nedokáže ji vědomě začlenit do grupy. 

                                                 
6
  Rozebírána bude kapitola The Spatial Field and the Elaboration of Groups of Displacement  

(Piaget, 1955, s. 97 – 218). 
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Ze zmatku senzorických počitků si vybere jisté stabilní elementy ve vnímaných 

změnách a rozliší nevratné změny od těch, jež mohou být kompenzovány pohybem 

těla. Avšak k tomu, aby byla změna pozice a stavu rozlišena bez zmatení nebo 

pomíchání s vjemy z okolí či z vlastního těla, je nutná představa trojrozměrného 

externího světa z hmotných permanentních objektů, jeho oddělení od osobní aktivity 

a umístění sebe sama do prostoru. I když si subjekt v průběhu prvního stáda 

z pohledu pozorovatele grupu vytvoří, není schopen ji od počátku vnímat nebo si ji 

představit. Dříve než grupy dají vzniknout mentálním konstrukcím, zůstávají dlouho 

praktické.  

Obecně řečeno grupa je tvořena „...koordinovaným celkem přemístění schopným 

vrátit se do výchozího bodu, a to tak, že výsledný stav nezávisí na zvolené cestě.“ 

(Piaget, 1955, s. 107). Pojďme se blíže podívat na jednotlivé grupy. První schémata 

vytvářející dětský prostor pochází z orofaciální oblasti. Tato kategorie zahrnuje 

jednoduchou akomodaci úst k bradavce nebo elementární koordinaci ruky a úst.  

Pohyb a nastavení úst ve vztahu ke kojení nebo zkoumání předmětů ústy tvoří 

nejjednodušší praktické grupy. Když dítě vykonává sérii pohybů, aby ústy nalezlo 

bradavku, musí korigovat svůj nepřesný pohyb, tedy vytváří systém pohybů 

obsahující grupu. Ve vizuálním prostoru se grupy vytvářejí nevědomky vizuální 

akomodací, konkrétně díky sledování přesunu, nalézání pozice objektů a odhadu 

hloubky. Od konce třetího měsíce se dítě koordinací pohybu očí a hlavy učí 

pozorovat přemístění nebo fixovat svůj pohled na stacionární objekt. Z perspektivy 

pozorovatele jde o konstantní elaboraci grup přemístění.  

Zajímavé je hodnocení hloubky. K němu je potřeba nejen percepce, ale i vzájemný 

vztah mezi přemístěním objektů, což s sebou nese praktické zhodnocení jejich 

vzdálenosti. Dítě grupy přemístění využívá a akomoduje svůj zrak k objektům v 

různé vzdálenosti. Z hlediska pozorovatele dítě vytváří praktickou grupu odlišným 

chováním při sledování blízkého objektu (chrastítko na kočárku) a vzdáleného 

objektu (osoba vcházející do místnosti). O konkrétním odhadu hloubky však můžeme 

polemizovat. Kojenec sice pozoruje přemístění, ale pokud je jeho pohled moc malý 

nebo rychlý, ztrácí objekt ze zorného pole. I když ho potom znovu najde, nedává si 

jeho přemístění do souvislosti. Ve spojení s prvním stádiem konceptu objektu je 
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zmizelý obraz objeven pouze tehdy, je-li rozšířením bezprostředně prováděných 

pohybů.  

V druhém stádiu je dítě schopno návratu do původní pozice, v níž byl objekt vnímán. 

Návrat je však jen jednoduchou operací reproduktivní asimilace nebo 

senzomotorické paměti. Subjekt reálně objekt nenajde, nýbrž nalezne svou původní 

pozici. U dětí v prvních měsících života může situaci komplikovat binokulární 

divergence nebo strabismus, který sám o sobě vnímání prostoru limituje. 

Z prvních dvou stádií vývoje plynou dva hlavní závěry: čistě praktická podstata grup 

a relativní heterogenita různých prostorů. Dítě jedná kauzálně bez vědomí kauzality 

(ve všech prostorech vytváří grupy bez jejich přímé nebo nepřímé znalosti). 

Praktické grupy zůstávají vzájemně heterogenní. Je sice pravdou, že vizuální a 

auditivní prostor jsou koordinovány, stejně tak jako orofaciální a taktilní, ale chybí 

celkový abstraktní prostor, který by zahrnoval všechny ostatní.  

 

2.2.2 Koordinace praktických grup a vytvoření subjektivních grup -  III. stádium 

 

Zásadní roli v tomto stádiu hraje volní úchop. Dítě se učí používat ruce k manipulaci 

s předměty a začíná využívat vztahy mezi věcmi, což představuje impulz pro rozvoj 

sekundárních cirkulárních reakcí. Druhý důležitý fakt je objevování detailů 

přemístění. Dítě pozoruje samo sebe při akci, dívá se na své ruce a sleduje vzájemný 

kontakt ruka - objekt. I když si není vědomo samo sebe, ani svého přemístění 

v kontextu celé akce, může vztahovat vlastní pohyby k okolí.  

Přenesení praktických grup do percepčního pole ohraničeného akcí vymezí 

subjektivní grupu. Mimo bezprostřední akci dítě nebere v úvahu přemístění těla a 

prostorové vztahy mezi objekty. Grupy tvoří uzavřený cyklus. Dítě ztratí objekt, 

najde ho a zmocní se ho. V tomto stádiu grupy patří zčásti k praktickým, z části k 

subjektivním. Objekt je zatím pouhým senzorickým obrazem dostupným v akci. 

Chybí představa trajektorie pohybu vlastních rukou mimo trajektorii objektu. V 

případech, v nichž se subjekt snaží sledovat, co dělá, přechází na elementární 

percepci grup. Objevuje subjektivní grupu. 

Pohybující se objekt nemá zatím nezávislou trajektorii. Když se pohybuje příliš 

rychle a je ztracen z dohledu, je hledán v přímé pozorované linii. Pokud se 
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pohybující se objekt ztratí opravdu, dítě zavrhne možnost, že by mohl pokračovat ve 

směru původní dráhy. Hledá ho v místě začátku pohybu. Dítě hledá objekt v pozici, v 

níž ho vidělo poprvé, protože grupa je uzavřená ve vztahu k subjektu a ne k 

objektu. „Prostor netvoří systém vztahů mezi objekty, ale je množinou vztahů 

soustředěných na subjekt.“ (Piaget, 1955, s. 118) Grupy však už nejsou jen čistě 

praktické, protože subjekt si je částečně vědom vlastní regulativní činnosti a 

neprožívá je pouze uvnitř. 

Uvedené platí pro všechny vzorce chování (přerušovaný úchop, akomodace 

k rychlým pohybům, atd.). V případě odložené reakce dítě objeví objekt i poté, co 

jeho činnost byla přerušena. Svou roli zde hraje paměť pozic. Dítě objevuje stále jen 

svou původní pozici vztaženou k objektu, ještě ne objekty ve vzájemných vztazích.  

Důležitým objevem tohoto stádia je rotace objektů zejména v orofaciálním prostoru, 

která vzniká koordinací vizuálního a taktilního prostoru. Jestliže objekt není přiblížen 

k ústům preferovanou stranou k sání nebo cucání, dítě je schopno ho přetočit, aby 

našlo „vhodnou část”. Z matematického hlediska tento obrat objektu grupu zahrnuje, 

děje se tak však náhodně. Dítě je vedeno počitky v ústech a prstech, rotaci objektu 

nevnímá, ale pouze koordinuje pohyby hlavy a rukou, dokud nenajde speciální 

pozici, kterou hledá. Pokud podáme dítěti obráceně předmět, který je zvyklé cucat, 

převrátí ho, až když uvidí žádanou část objektu. Dítě přetáčí objekt v případě, že 

prozkoumává jeho možnosti, nebo když hledá dříve zpozorovanou „speciální stranu“. 

Není možná objektivní rotace, protože objekt ještě „nemá“ odvrácenou stranu. 

Popsaná rotace je sekundární cirkulární reakcí, tedy aktivitou vytvářející a 

využívající vztahy mezi věcmi. Objekt se stává příčinou opakování akce. Dítě se 

zajímá o důsledky svých činů.  

Jelikož nás také zajímá objektivita prostoru, zaměříme se nyní na akomodaci dítěte 

k hloubce a na konstantní charakteristiky objektu. 

 

Akomodace k hloubce 

Experimentovat s hloubkou dítě může díky pohybům končetin, hlavně rukou. 

Vytváří subjektivní grupy zahrnující vědomí hloubky, které je nadřazené 

jednoduchým praktickým grupám. Prostor ještě není externalizován, dělí se na 

dvě zóny – blízkou: umožňující konstrukci subjektivních grup vztažených 
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k hloubce; vzdálenou: obsahující všechny pozůstatky prvních stádií. Blízký prostor 

je oblastí, v níž lze objekty uchopit a manipulovat s nimi. Vzdálený prostor je 

neutrální zónou, v níž uchopení možné není. V rámci uchopování dítě chybuje ve 

vztahu k blízkým objektům - nepřesně uchopuje objekty před nimi nebo za nimi; 

někdy se snaží uchopit objekty mim jeho dosah; myslí, že se posunulo směrem k 

objektu, i když zůstává na místě. Ve vzdáleném prostoru nejsou objekty plně 

zpracovány percepcí - jsou redukovány, zdeformovány a vztaženy ke kontextu mimo 

dosah přímého úchopu. Postupně dítě proniká do vzdáleného prostoru. V šesti až 

sedmi měsících se snaha uchopit vzdálené objekt jeví jako regrese – např. dítě se 

snaží uchopit několik metrů vzdálený předmět nebo Měsíc
7
. 

Nejdůležitější dovedností je dosažení konceptu „před” a „za” v blízkém prostoru. 

Například tím, jak dítě spojuje ruce, když se snaží uchopit vzdálenější předmět. 

Spojuje ruce jednou před objektem, podruhé za objektem. Percepce pohybů objektu 

se kombinuje s percepcí operující ruky. Vytváří tak grupu zahrnující hloubku. O 

objektivní grupě však ještě nemůže být řeč, protože nejsou splněny následující 

podmínky: existence objektů umístěných mezi subjektem a jím vnímaným objektem 

(hory se zdají vzdálenější, jsou-li mezi nimi a námi ještě jiné kopce), vnímání 

různých rychlostí zdánlivého přemístění objektů, které pozorujeme při pohybu hlavy 

(pohybová paralaxa) a superpozice objektů. Žádná z nich není zatím realizována. 

 

Má objekt pro dítě konstantní tvar a rozměry? 

Při zkoumání dosud popsaných subjektivních grup, nic nenasvědčovalo přiznání 

konstantního tvaru a rozměrů jednotlivým objektům. Není rekonstruován celkový 

tvar objektu, protože absolutně chybí hledání odvrácené strany objektu (viz výše 

uvedený experiment s lahvičkami).  

Subjektivní grupy rozvíjejí praktické. „K dosažení objektivity je zapotřebí 

následující: existence hmotných objektů; rozlišení externího přemístění versus pohyb 

vlastního těla; externalizace prostorových vztahů tak, aby subjekt byl schopen sám 

sebe umístit do prostoru.“ (Piaget, 1955, s. 150-151). Během třetího stádia dítě 

                                                 
7
 Uchopování předmětů nezávisí jen na vzdálenosti. Dítě např. neuchopuje některé permanentně 

přítomné objekty nebo prezentované za abnormálních podmínek. Je obezřetné k nabízeným novým 

věcem, některé nové předměty jsou uchopeny, pouze jsou-li viděny ve stejný okamžik jako ruka 

(Piaget, 1955, s. 143). 
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umístí objekty vzhledem k svému tělu, ale neumístí je ve vzájemných vztazích, ani 

nepředpokládá jejich existenci mimo percepční pole. Nemá k dispozici kritéria pro 

odlišení pohybu svého těla. Prostor začíná být objektivizován a externalizován. „V 

tomto stádiu je však prodchnutý jistým druhem solipsismu nebo při nejmenším 

egocentrismu, ale egocentrismu nevědoucím o sobě.“ (Piaget, 1955, s. 151). 

 

2.2.3 Přechod ze subjektivních grup k objektivním a objevení reverzibilních 

operací -  IV. stádium 

 

Objevuje se nový typ chování - aplikace známých významů na nové situace. 

Neznamená to vytváření nových izolovaných schémat nebo vytváření schémat 

pomocí primárních nebo sekundárních cirkulárních reakcí, ale jejich použití a 

vzájemné kombinování novým způsobem.  Hlavními charakteristikami čtvrtého 

stádia jsou: objevení reverzibilních operací, připsání konstantního tvaru a 

rozměrů objektům, počátek perspektivy a permanence objektu schovaného za 

překážkou.   

 

Reverzibilní operace a permanence schovaného objektu za překážkou 

Zásadní inovací je hledání pohybujících se objektů za překážkou dokonce, i když 

kompletně zmizí z vizuálního pole. Ve spontánním chování dítěte pozorujeme hru na 

schovávanou. Dítě ve věku 10- 12 měsíců si samo schovává hračky a znovu je hledá. 

Vytváří tak charakteristickou grupu přemístění, v níž se objevuje reverzibilita 

operací. Grupy jsou objektivní, protože ruce subjektu a jejich přemístění vytváří 

elementy řádně umístěné do vztahů k ostatním elementům. Vztahy mezi objekty a 

objekt-překážka jsou zcela pochopeny. Vytvoření objektivní grupy koresponduje s 

vývojem konceptu objektu. Grupy se mohou vytvořit díky začínající permanenci 

objektu a zároveň díky grupám se formuje permanence. Objekt s úspěchem putuje z 

rukou dítěte do rukou pozorovatele, z rukou pozorovatele za překážku (pod deku) a 

odtud zpět do rukou dítěte. Jde sice o objektivní grupu, ale elementární. Zahrnuje 

reverzibilní operace, ale ne systém tří samostatných přemístění.  

Souvisejícím příkladem je chyba čtvrtého stádia konceptu objektu. Místo aby dítě 

hledalo v místě, kde byl objekt umístěn naposledy, hledá ho v první pozici. Pojďme 
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se podívat na grupu reverzibilních operací z hlediska objektivity. Vezme si výše 

zmíněná tři kritéria. Prvně, hmotná permanence objektů je téměř dosažena, protože 

dítě hledá hračku za překážkou. Je však stále spjata s akcí (dítě nehledá v druhé 

pozici). Za druhé, přemístění objektu je odděleno od přemístění subjektu, protože 

objekt existuje, i když není bezprostředně vnímán. Nicméně i zde je prvek 

subjektivity, protože objekt je hledán jen v místě předchozího úspěchu. Třetí 

podmínkou je externalizace světa (schovaný objekt má hmotnou existenci). Akce 

samotná vede k tomu, že subjekt vnímá sám sebe jako element vložený do reálného 

světa, ne jako sebe tvořícího svět. Ještě ale nebere v potaz ani viditelná, ani skrytá 

přemístění předmětů. Shrneme-li situaci, tak typická grupa čtvrtého stádia zůstává 

někde uprostřed mezi subjektivní a objektivní.  

 

Konstantní tvar a dimenze 

Při hře dítě oddaluje a přibližuje různé předměty v různých směrech a zkoumá je 

pohledem (dle uvedených pozorování 9. - 10. měsíc). Pohybové vzory (pohybování 

předměty vpřed a vzad) rovněž patří do grup reverzibilních operací. Dítě zkoumá 

objekt, jehož taktilní dimenze jsou pořád stejné. Proměnlivý je ale vizuálně. Tvar a 

velikost se mění podle toho, pohybuje-li s ním k tváři nebo od tváře. Je dosaženo 

konstantního tvaru a velikosti, přinejmenším v oblasti blízkého prostoru. 

Generalizace probíhá postupně, i v pátém období vidíme četné chyby vztažené ke 

vzdálenému prostoru.  

 

Perspektiva 

Novou oblastí zájmu je změna okolních tvarů vycházející z různých poloh hlavy. 

Dítě zatím není schopné vnímat vlastní perspektivu relativně ke své pozici. Objevem 

je pouze pozorování vlivu pohybů hlavy na změny tvaru a rozměrů objektů. Již 

během třetího stádia můžeme často vidět dítě rychle třást hlavou a zkoumat důsledky 

svých pohybů na okolní vizuální obrazy. Často dítě kýve hlavou např. před 

chrastítkem rychleji a rychleji. Následně zatahá za šňůrku, aby ho rozhoupalo. Jde 

zde o úmysl rozpohybovat chrastítko pohybem hlavy. Při pomalém pohybu hlavou 

v tomto stádiu je patrná snaha o analýzu efektu vlastních pohybů ve vztahu k tvaru 

věcí. Rychlé pohyby se zdají být kauzální procedurou, ne jednoduchým 
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experimentem v trojrozměrné geometrii. Subjekt má dojem, že pohybem hlavy 

pohybuje věcmi. „Rozdíl mezi rychlou reakcí třetího stádia a pomalou reakcí 

čtvrtého stádia je stejný jako rozdíl mezi sekundární cirkulární reakcí a explorací.“ 

(Piaget, 1955, s. 161) Dítěti už nestačí s věcmi pouze manipulovat, cílem akce je věci 

zkoumat a pochopit jejich nové vlastnosti. 

 Předchozí pozorování vztažené k hledání různých aspektů objektu nás vede ke 

grupě pozorované v rotaci. Během čtvrtého stádia se dítě učí převracet věci, 

dosáhnout obrácené strany objektu a následně mu připsat konstantní tvar. Dítě 

(9měsíců a 10dní) nyní již umí převrátit lahvičku s pitím prezentovanou opačným 

koncem, aniž by se snažilo cucat špatný konec. Dosáhlo objektivní rotace stejně tak, 

jako konceptu odvrácené strany objektu. Objevená grupa nicméně zůstává systémem 

reverzibilních operací. Dítě převrátí objekt, pouze drží-li ho v ruce. Neví, jak otáčet 

objekty mezi sebou. Ve vztahu k translačnímu pohybu pozorujeme pokrok v 

rozlišování změn pozic a stavu. Subjekt si je lépe vědom sám sebe v prostoru. Je 

vědom si nejen pohybů rukou, ale i hlavy a trupu a připisuje okolním objektům větší 

míru permanence. Schovává objekty, aby je znovu našlo. Pohybuje jimi od sebe a k 

sobě, aby vyzkoumalo jejich transformaci.  

Pojďme si v tomto stádiu opět rozebrat vzory chování vztažené k hloubce prostoru. 

Dítě je schopno hledat objekty za jinými objekty, lépe uspořádávat hloubkové 

roviny. Neznamená to pouze „před” a „za”, ale „před nebo za konkrétním 

orientačním bodem“. Věci pro něj existují i mimo přímou percepci. Generalizace 

úchopu spolu se zlepšující se hybností eliminují bariéry mezi blízkým a vzdáleným. 

Uspořádání hloubky se postupně zobecňuje, dokud není aplikováno i na vzdálený 

prostor. Superpozice objektů v percepčním poli má pro dítě ten samý význam jako 

pro dospělého, tedy ve smyslu uspořádání rovin vzhledem k třetí dimenzi. Je 

pravdou, že si dítě nemůže vše experimentálně ověřit, protože ještě nezačalo samo 

chodit. Dále bychom si měli všimnout souladu vzorců chování a akcí vztažených k 

perspektivě. Od devátého měsíce se dítě začíná systematicky samo přesunovat a 

naklánět se. Zkoumá věci z různých úhlů pohledu. Pohyby hlavou umožňují díky 
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pohybové paralaxe
8
 uspořádat různé roviny prostoru bez přímo vnímaných 

záchytných bodů.  

 

Subjekt v tomto stádiu lokalizuje věci vzhledem k sobě, ne vzhledem k jejich 

vzájemnému vztahu, díky čemuž není schopen po nalezení objektu v A jej při 

následném schování do B, začít hledat v B (ačkoliv přemístění viděl). Následnost 

přemístění ještě netvoří grupu.  

Dítě má problém rozeznat, že dva objekty na sobě mohou být navzájem nezávislé. 

Kupříkladu má problém vzít si objekt, který je „na“ jiném objektu, pokud není 

dostatečně patrná velikostní disproporce mezi předměty, nebo má potíž přitáhnout si 

objekt pomocí podložky (např. deky, na níž je hračka umístěna). Pokud je druhý 

objekt příliš malý, je vnímán jako její součást. Objekt se musí dát do pohybu, aby 

mohl být odlišen. Pokud podložka zaujímá velkou plochu, vytváří neutrální bázi. 

Dítě nerozumí tomu, že je objekt umístěn „na” a pohyb jednoho vyvolá pohyb 

druhého. Rozdílná je situace v případě hračky přikryté dekou. Dítě vztahuje objekt 

na sebe nebo svou akci, proto rozumí, že deka je „nad“ hračkou.  

Ve čtvrtém stádiu dítě není schopné vnímat své vlastní přemístění mimo 

jednoduché grupy reverzibilních operací. Omezuje se na využívání jednoduchých 

vztahů jako “ oddalující se” nebo “přibližující se”. (s. 175-76) 

 

2.2.4  Objektivní grupy -  V. stádium 

 

Páté stádium značí zásadní pokrok v konstrukci prostorového pole. Je jím dosažení 

konceptu relativního přemístění objektů, tedy objevení objektivních grup 

přemístění uprostřed homogenního okolí. Ve vztahu ke konceptu objektu je kritériem 

pátého stádia úspěch dítěte v zaznamenání následných přemístění hledaného objektu. 

Ví, že když objekt byl přemístěn z A do B nebo C, je zbytečné ho hledat v A. Není 

už vázáno na zapamatování si speciální pozice, ale uchovává a kombinuje přemístění 

v jednu objektivní grupu. Nyní poprvé vnímá prostor jako homogenní pole, v 

němž se objekty přemísťují ve vzájemných vztazích.  

                                                 
8
 Rozdílný zdánlivý pohyb okolních objektů vzhledem k vzdálenosti od pohybujícího se pozorovatele, 

např. při jízdě autem „se pohybují patníky“ u silnice a vzdálené hory téměř „stojí“. 
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Zajímavým chováním je zahazování objektu mimo vizuální pole a jeho nalezení 

jinou cestou, než kterou zorné pole opouštěl. Mění ruce, kterými pro něj sahá, hledá 

různé varianty, jak předmětu dosáhnout. Například vidí, jak hračka mizí za dospělým 

z pravé strany, nevolí tu samou cestu, ale hledá ze strany levé, apod. Spontánně tak 

objevuje objektivní grupy přemístění zahrnující systém vztahů vytvořených mezi 

věcmi. 

Nejtypičtější v experimentech dítěte je: přenášení objektů z místa na místo, 

pohybování s nimi k sobě a od sebe, házení na zem s opětovným zvedáním, atd. 

Objevují se terciární cirkulární reakce a dítě nachází nové významy přes 

hmatání nebo učení se. Zajímá se o polohu a rovnováhu objektů. Staví objekty 

různými stranami na sebe. 

Krátce se zastavíme u dalšího nového vzoru chování, kterým je odhalení vztahu 

nádoba – její obsah. Od začátku druhého roku života se dítě pokouší vkládat 

objekty dovnitř jiných a prázdnými objekty přikrývat ostatní, skládá a rozkládá. V 

minulém stádiu bylo schopno rotace objektů, respektive jejich systematického 

převracení ve vztahu k sobě sama.  Nyní již objekty rotuje mezi sebou navzájem (je 

schopno přetočit kyblík, aby z něj vysypalo jiné hračky). 

Dítě uspělo ve vytváření objektivních grup, nezahrnují však představované 

přemístění. Dítě vnímá prostor bez schopnosti si ho představit. Ví, jak 

kombinovat vzájemná přemístění vnímaných objektů, nepředvídá však prostorové 

vztahy mezi objekty (s výjimkou zvyků) a nerekonstruuje neviditelná přemístění. 

Příkladem je situace, v níž dítě si přitahuje jeden objekt druhým. Dítě použije 

jednoho objektu jako nástroje k získání druhého pouze, když je vnímá najednou a 

pouze když jsou poblíž sebe. Není schopné představit si vztah objekt-objekt, např. 

nepoužije tyč k přitáhnutí hračky, když je nevnímá pospolu. Neanticipuje 

reprezentaci rozměrových vztahů nebo dokonce neprostupnost pevného materiálu 

jiným pevným materiálem, např. se snaží na tyč navléknout kroužek jeho tlačením 

přímo do tyče, jako by kovový materiál mohl projít dřevěným. V těchto 

pozorováních je vidět, že prostorové vztahy mezi objekty jsou založeny na učení. 

Nedávají vzniknout představám odděleným od akce. Dítě vše přirozeně aplikuje také 

ve vztahu k vlastnímu tělu. Je si již vědomo přemístění celého těla, ale není schopné 

evokovat své vlastní pohyby jednoduchou reprezentací. V případě lokomoce za 



30 

 

vzdáleným objektem, dítě ví jak si nasměrovat kroky, je si vědomo svého pohybu, 

odliší ho od objektu. Neumístí však své přemístění do celkové situace.  

 

2.2.5 Reprezentativní grupy - VI. stádium 

 

Hlavní dosaženou schopností je reprezentace prostoru, která je nezbytná ze dvou 

důvodů. Prvním je to, že bez reprezentace neviditelného přemístění zůstává 

percepční pole inkoherentní nebo při nejmenším nepochopitelné. Druhým důvodem 

je umístění sama sebe do prostoru a dosažení relativity tvořící homogenní prostor. 

Dítě potřebuje reprezentaci sebe sama a svého přemístění, jako by ho vidělo zvenku. 

Tyto dva faktory znamenají vývoj v rámci šestého stádia: reprezentace vzájemných 

prostorových vztahů a reprezentace přemístění těla jako takového. Vytvoření 

prostorových reprezentací vede dítě k objevení nového vzoru chování - vzor okliky. 

Vzor okliky je nejtypičtějším pro nynější stádium, např. dítě
9
 zahodí balon pod 

postel. Situace zhodnotí. Když vidí, že přímou cestou se k balonu nedostane, vydá se 

kolem nábytku z druhé strany. Okliky zahrnují reprezentaci prostorových vztahů 

mezi objekty spolu s reprezentací pohybů celého těla. Dítě si představuje sebe samo 

v prostoru. Přestává být středobodem, jehož přemístění bylo absolutní. Reprezentace 

prostorových vztahů mezi objekty a svého vlastního přemístění se ukazuje také v 

orientaci. Dítě je schopné na procházce ukázat směr nebo se v případě chyby samo 

opravit, kterým směrem se jde domů nebo kde se nachází různí členové rodiny. 

Díky prostorové reprezentaci a kapacitě vytvořit reprezentativní grupy je prostor 

poprvé konstruován jako nepohyblivé okolí, v němž je subjekt umístěn. 

 

2.2.6 Shrnutí 

 

Proč se vlastně Piaget zabývá grupami? Odkazuje se na vztahovou logiku. Grupu 

považuje za systém vzájemných vztahů, v kterém se na základě operací můžeme 

dostat zpět do výchozího bodu. Podstatou každé živé organizace, volně řečeno, je 

vytvářet celky vzájemně závisejících procesů, tedy grupy. Každá percepce a každý 

                                                 
9
 Mluvíme zhruba o druhé polovině druhého roku života. 
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pojem tvoří vztahy. Vztahová logika je imanentní intelektuální aktivitě, tedy i grupy 

jsou imanentní intelektuální aktivitě. Pokládá je za pozadí konstrukce prostoru. Bere 

je jako apriorní strukturu obsaženou v každé asimilační funkci, tedy v každém vztahu 

subjekt-okolí. „Asimilace je ve své podstatě vždy reprodukce zahrnující reverzibilitu 

nebo možnost návratu k výchozímu bodu, což definuje grupu.“ (Piaget, 1955, s. 210) 

Grupy samotné však nestačí pro obecné vysvětlení prostoru. Tvoří jen funkční 

organizaci vysvětlující prostorové uspořádání pohybů, které jsou zpočátku pouze 

reflexní. Nelze je zaměňovat s prostorovou percepcí nebo reprezentací. Podstatný je 

přesun z fyziologického prostoru k vnímanému a vědomému prostoru. 

K tomuto přechodu jsou důležité podle Piageta dva vzájemně propojené procesy – 

progresivní strukturování prostorového pole a desubjektivizace jeho elementů.  

Prvně se zastavíme u strukturování. Je to postupné členění okolního prostoru, jeho 

postupné zahrnování do stále zralejších aktivit dítěte. Díky primárním cirkulárním 

reakcím může dítě svými pohyby sledovat nebo znovuobjevovat percepční obrazy. 

Jde již o seskupení pohybů na vyšším stupni, než je reflexní aktivita. S postupným 

vývojem přicházejí sekundární cirkulární reakce, díky nimž lze koordinovat percepci 

z různých smyslových orgánů. Při koordinaci sekundárních schémat už strukturování 

prostoru překračuje rovinu bezprostřední percepce. Dítě začíná hledat zmizelý 

objekt. Grupy dosahují vyšší úrovně v posledních dvou stádiích - existují reciproční 

vztahy mezi pohybujícími se tělesy, tělo je vnímáno ve stejné rovině jako ostatní 

objekty. Podstatou strukturování prostoru nejsou počitky samotné, ale inteligence, 

která tyto počitky propojuje. Počitky existují jen v rámci vjemů celku připravených 

mentální asimilací. Vjemy jsou výsledkem intelektuální aktivity, rovněž nejde o 

nezávislé primární elementy. Prostor nemůže být vnímán jako realita odděleně od 

celkové myšlenkové práce. 

Zmiňovali jsme, že je důležité rozlišovat mezi chováním a vědomím dítěte. 

Strukturování prostoru bychom mohli vztáhnout k chování, desubjektivizaci 

s upevněním k vědomí. Nutné je si však uvědomit, že jen na základě chování dítěte, 

lze jeho vědomé rekonstruovat. Vědomí je nejprve redukováno na pocit schopnosti 

znovu objevit jisté vjemové obrazy. Tyto obrazy nemají mezi sebou ani se subjektem 

samotným stabilní vztah. Zpočátku nelze hovořit o světě ani interním, ani externím. 

Vývojem se obrazy externalizují, oddělují od akce a stávají se permanentními 
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objekty, které dítě umisťuje do vzájemných vztahů. Dítě objevuje vlastní tělo. 

Postupně díky desubjektivizaci a upevnění eliminuje počáteční egocentrismus a 

začleňuje samo sebe do prostoru mezi ostatní objekty. 

 

 

2.3 Konstrukce světa
10

 

 

2.3.1 Akomodace a asimilace 

 

Popsali jsme si vytváření permanentního objektu a postupné zdokonalování 

vztahových celků do reprezentativních grup. Hybnou silou těchto dějů je vývoj 

inteligence, pro kterou jsou podstatné dva procesy interakce jedince s okolím – 

akomodace a asimilace. Nyní si je rozebereme podrobněji. 

Dětská inteligence se vyvíjí od stavu chaotické nerozlišenosti akomodace a asimilace 

ke stavu vzájemné koordinace. Na počátku jde o dvě vzájemně antagonistické 

tendence. Asimilace je konzervativní tendence přizpůsobit okolí organismu, zatímco 

akomodace je zdrojem změn a organismus přetváří k okolí. Nejprve si subjekt 

asimilací plní svá vrozená nebo získaná schémata, která potřebují být neustále 

akomodována (postupný vývoj úchopu, zraku, atd.). Každá akomodace brzdí 

asimilaci a každé asimilační schéma akomodované k obvyklým podmínkám klade 

odpor nové akomodaci. Kvůli nedostatkům ve specializované akomodační technice 

nedochází k vytvoření nových vzorců, pouze k úpravě stávajících podle detailů 

asimilovaných věcí. Externí svět a self nejsou na této úrovni rozlišeny, zatím není 

možná ani objektová, prostorová, časová nebo kauzální objektivizace. Postupně pak 

díky požadavkům okolí a koordinaci mezi schématy přibývá nová akomodace, která 

se vyčlení od asimilace a stává se k ní komplementární. Subjekt projevuje zájem o 

nové věci. Čím více jsou schémata diferencována, tím se zmenšuje rozdíl mezi 

novým a známým. Novota již není potíží, které je třeba vyhnout, ale stává se 

předmětem zkoumání. Akomodace a asimilace se dostávají do vztahu vzájemné 

závislosti.  

                                                 
10

 Budeme interpretovat Piagetovu závěrečnou kapitolu The Elaboration of Universe  (Piaget, 1955, s. 

350-386). 
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Intelektuální aktivita kvůli chaotickému nerozlišení akomodace a asimilace 

začíná zmatením zkušeností s vědomím self. Znalost externího světa zprvu 

bezprostředně využívá věci, zatímco znalost self je těmito čistě praktickými a 

utilitaristickými kontakty pozastavena. Probíhá jednoduchá interakce mezi 

nejpovrchnějšími zónami vnější reality a zcela tělesnou periferií self. Z hlediska 

vědomí jde o primitivní vztah mezi objektem a subjektem, v němž není vytvořen 

rozdíl mezi self a non-self. Z hlediska chování tento vztah tvoří morfologicko-

reflexní organizaci. Probíhající diferenciací a koordinací asimilace s akomodací 

proniká experimentální (akomodační) aktivita dovnitř věcí, zatímco asimilační 

aktivita se obohacuje a organizuje. „Inteligence nezačíná znalostí self, ani věcí, ale 

znalostí jejich interakce. Zaměřením se na oba póly interakce inteligence 

organizuje svět organizováním sebe sama.“ (Piaget, 1955, s. 354) Každá znalost je 

současně akomodací k objektu a asimilací k subjektu. Vývoj inteligence pracuje ve 

dvojím směru -  externalizace a internalizace. Oba jsou obsaženy ve zkušenostech 

pronikajících do podstaty věcí a čím dál vzdálenějšího prostoru s vědomím vlastní 

intelektuální operace. 

 

2.3.2 Přechod mezi senzomotorickým a konceptuálním myšlením 

 

Podíváme se podrobněji na přechod mezi námi zkoumanou senzomotorickou 

inteligencí a pojmovým myšlením. Postupný vývoj v praktickém světě a dosažené 

schopnosti lákají říci, že dosažené úspěchy pouze přejdou z roviny akce do roviny 

jazyka a myšlení; tedy organizace senzomotorických schémat přímo přejde v systém 

racionálních pojmů. Skutečná situace je o poznání komplikovanější. 

Mezi senzomotorickou inteligencí a pozdějším vývojem konceptuálního myšlení 

není přímý vztah, ale projevuje se zde časový posun. Při přechodu na vyšší úroveň 

myšlení se objevují reakce již dávno překonané. Kdybychom postavili proti sobě 

konceptuální myšlení a senzomotorickou inteligenci, najdeme dva podstatné rozdíly. 

Jedním z nich je cíl akce, druhým socializace. V senzomotorické inteligenci dítě 

vyhledává praktickou adaptaci s cílem uspět nebo využít ji pro další akci. 

V kontrastu s tím konceptuální myšlení ústí ve znalost jako takovou a vede 

k normám. Dítě zkoumající předmět v experimentálním modu in order to see není 
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schopno převést svá pozorování do systému verbálních soudů či pojmů. Objekt 

pouze registruje ve významu senzomotorických schémat, vyzdvihuje možnou akci. 

Konceptuální myšlení „chce“ vědět a poznat pravdu.  

Z hlediska socializace je senzomotorická inteligence adaptací individua k věcem 

nebo tělu jiné osoby. Konceptuálním myšlením se sdílí kolektivní myšlenky 

podléhající obecným pravidlům. V rovině jazyka dítě musí na jazykové překonávat 

překážky již dříve zvládnuté běžnou akcí. Ve slovní reflexi využívaných procedur 

nejprve není úspěšné, musí znovu koordinovat asimilaci a akomodaci. Při adaptaci 

mysli na sociální grupy musí subjekt projít stejnými kroky jako v prvních měsících 

života. Akomodace je v procesu socializace imitací, celkem operací umožňujících 

subjektu podřídit se percepci a požadavkům grup.  Asimilace je zahrnutím reality do 

aktivity self. Myšlenka se tvoří asimilací reality k self a akomodací k myšlenkám 

druhých, ale bez syntézy obou tendencí. Egocentrické myšlení je asimilací k self, 

vede k uspokojení, ne k objektivitě. Pro dítě ve věku od dvou do šesti let je těžké se 

zapojit do konverzace, vyprávění nebo vysvětlování. Mnohem snadněji je vedeno 

k uspokojení své touhy a k soudům ze své vlastní perspektivy. První koncepty, které 

používá, nejsou na začátku logickými třídami schopnými operací, ale jistým druhem 

prekonceptů. Primitivní infantilní uvažování se vrací k senzomotorickým 

koordinacím pátého a šestého stádia. Ještě se neskládá z tříd nebo vztahů. 

 

2.3.3 Časový posun 

 

S přechodem myšlení na konceptuální úroveň se pojí i naše studium prostorových 

vztahů. Vrcholem praktického prostoru pro nás byly reprezentativní grupy, které 

však neznamenají definitivní konec utváření prostorových vztahů. Při přechodu na 

složitější úroveň myšlení vyvstávají v okolním prostoru další problémy, jež dítě musí 

vyřešit. Příkladem jsou zákony zachování nebo překonání egocentrického myšlení a 

nadvlády vlastní perspektivy či vnímání více prostorových vztahů najednou. 

Projevuje se zde časový posun. Piaget se na něj dívá ze dvou úhlů pohledu. Jeden se 

vztahuje k záměru subjektu reprezentaci vytvořit, druhý k podmínkám reprezentace. 

„Proč se subjekt ve své mentální evoluci snaží reprezentovat prostorové vztahy místo 

toho, aby je jednoduše ovládal? Důvod je v potřebě komunikovat s ostatními nebo 
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získávat informace od ostatních.“ (Piaget, 1955, s. 367) Existence různých 

perspektiv je již obsažena ve snaze dítěte reprezentovat prostor samo sobě. Vezměme 

si příklad předmětu, s nímž si dítě hraje. Na konci evoluce je schopno ho bez potíží 

obracet všemi možnými směry, představit si jeho odvrácenou stranu stejně tak jako 

viditelnou a jeho obsah stejně tak jeho povrch. Reprezentace spojené s praktickou 

aktivitou s „konkrétním aktivním chováním“ však nejsou dostatečné k vytvoření 

reprezentace celku. K  jejímu dosažení je nutné představit si předmět ze všech stran 

najednou. Musí být lokalizován v systému perspektiv, s čímž má dítě problémy. Od 

čtyř do šesti let se objevují egocentrismu podobné známky jako v počátcích 

senzomotorické inteligence. Zdá se, jako by dítě používalo subjektivní grupy - není 

schopno srovnávat různé úhly pohledu se svým vlastním. Na senzomotorický 

egocentrismus tak navazuje stejnými fázemi sociální egocentrismus.  

Časový posun při přechodu myšlení z nižší do vyšší úrovně může být kombinován s 

časovým posunem, který vyvstává u problému na stejné úrovni, ale se vzrůstající 

komplexitou. Po prozkoumání pohybů v blízkém prostoru a po vytvoření grup je dítě 

konfrontováno s analogickými problémy plynoucími z pozorování pohybů ve stále 

větších vzdálenostech: přemístění těles na horizontu nebo při pozorování oblohy. 

Můžeme si všimnout zvláštní atitudy dítěte k Měsíci nebo mrakům. Přibližně do 

sedmi let věří, že ho nebeská tělesa následují a pokládá jejich zjevné pohyby za 

reálné. Vztahuje všechna přemístění vzhledem k sobě místo toho, aby samo sebe 

umístilo do systému objektivních vztahů. Ve věku čtyř až pěti let mu při jízdě 

automobilem hory připadají v pohybu s proměnlivým tvarem vzhledem k poloze 

automobilu. Je to obdobné, jako se zpočátku jeví kojenci blízké objekty v subjektivní 

grupě. 

„Uvedené zbytky primitivního prostoru předškoláka nás vedou k časovému posunu v 

procesu vztahujícímu se objektům. Grupy přemístění vyžadují doplnit novou 

konstrukcí na rovině reprezentace. Prozkoumání objektu v senzomotorické rovině 

nelze pokládat za vyčerpávající.“ (Piaget, 1955, s. 369) Nejsou mu např. připsány 

vlastnosti podle zákonů zachování. Procesy formující koncept objektu – předvídání 

(akomodace orgánů umožňující předvídat znovuobjevení těles), koordinace schémat 

a dedukce zcela mění svou strukturu s přechodem na rovinu řeči a pojmových 

operací. Jednoduchá praktická schémata jsou nahrazena systémem tříd a 
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zamýšlených vztahů. Zatímco zkušenost s objektem je výsledkem praktické 

inteligence, vytvoření pojmů objemu, váhy a trvalé hmotnosti předpokládá důvtipné 

racionální zkoumání. Dítě nejprve pochopí, že si objekt zachovává svůj objemu, tedy 

zaujímá stejný prostoru, až později hmotnost.  

 

Několikrát jsme se v průběhu našeho bádání dotkli času a kauzality, respektive 

vytváření kauzálních souvislostí. Zjistili jsme, že bez nich se v okolí nelze orientovat 

a umístit se do prostorových vztahů. Kauzalita a čas se spolu s ostatními kategoriemi 

rozvíjí na rovině myšlení od počátečního egocentrismu k objektivitě a relativitě, 

přičemž reprodukují  (v překonání) svůj dřívější senzomotorický vývoj. 
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2.4 Shrnutí Piagetova pojetí prostorových vztahů 

 

Cílem předchozích stran bylo vydat se za poznáním toho, jak si dítě v raném dětství 

osvojuje prostorové vztahy, jinými slovy, jak se orientuje v prostoru. Průvodcem 

nám bylo dílo Jeana Piageta, konkrétně jeho publikace Child's Construction of 

Reality
11

 (vydání z roku 1955). Smyslem bylo získat rozsáhlejší vhled do Piagetova 

pojetí dětské konstrukce prostoru, než nabízí v češtině publikované Psychologie 

dítěte (Piaget, Inhelder, 2007; původně z roku 1966) a Psychologie inteligence 

(Piaget, 1999; původně z roku 1961), které sice shrnují výsledky přibližně 40 let 

Piagetových výzkumů, avšak ve stručné, zjednodušené podobě.  

Child´s Construction of Reality je, je-li nám známo, jedinou Piagetovou monografií, 

v níž věnuje výsadní pozornost zkoumání v této práci zvoleného jevu, byť jen v její 

části. Konkrétně jsme se tedy soustředili na tři z pěti kapitol: na první The 

Development of Object Concept, druhou The Spatial Field and The Elaboration of 

Groups of Displacements a závěrečnou The Elaboration of the Universe. Části stojící 

mimo okruh vytyčeného zájmu: kapitolu třetí The Development of Causality a 

čtvrtou The Temporal Field nebyly zpracovány. 

 

Jak by bylo možné Piagetovu teorii shrnout co nejstručněji, v několika větách? 

Parafrázujeme-li některé teze z výše uvedené Psychologie dítěte
12

, potom výchozí 

charakteristikou časoprostorových regulačních struktur v chování dítěte je jejich 

egocentričnost. Dítě zpočátku nedisponuje jednotným prostorem ani časovým 

uspořádáním. V průběhu prvních dvou stádií vývoje se začíná učit zacházet s 

„přemístěním“ v několika různorodých prostorech soustředěných na svoje vlastní 

tělo (orofaciální, taktilní, vizuální, auditivní, posturální) a s určitými časovými dojmy 

(očekávání). Teprve formování schématu trvalého objektu dítěti umožní v původních 

„přemístěních“ rozlišovat mezi změnami stavu (fyzikálními modifikacemi předmětu) 

a změnami polohy (pohyby zakládajícími prostor). Na základě toho je postupně 

schopno vyčleňovat sebe sama jako objekt podléhající určitým pravidlům i jako 

subjekt aktivně zasahující do svého okolí. Do vývoje prostorové regulační struktury 

                                                 
11

  Vydávaná též pod titulem The Construction of Reality in the Child; původně La construction du 

reél chez l'enfant z roku 1937. 
12

 Konkrétně kapitola 1.2.2 Prostor a čas (Piaget, 1999, s. 21-22) 
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se tak zapojují vzorce chování lokalizace a hledání trvalého objektu v prostoru - 

zásadním je přechod ze třetího do čtvrtého stádia, konkrétně od prodloužení či 

opakování stávající akce k aktivnímu hledání skrytého objektu. Dítě postupně 

organizuje „přemístění“ do základní struktury tvořící kostru praktického prostoru – 

grup přemístění. S dosažením pátého a šestého stádia (objektivních a 

reprezentativních grup) můžeme definitivě hovořit o přemístění v pravém slova 

smyslu. Grupy jsou pro dříve různorodé prostory univerzální, resp. sjednocují prostor 

do jednoho praktického celku. Jejich psychologickou definiční charakteristikou je dle 

Piageta schopnost řešit problémy jednáním okliky. Jednotlivá přemístění jsou 

koordinována do celku, jsou vratná, asociovatelná a sjednocení konkrétního 

přemístění s jeho inverzním dává dohromady nulový přesun. Dítě toho samého 

záměru může dosáhnout několika různými cestami. Jeho orientace v prostoru je však 

zatím „časoprostorová“, praktická. Teprve později na úrovni reprezentativního 

myšlení si bude osvojovat teoretickou orientaci v prostoru. 

 

Ve výše uvedeném jsme stručně shrnuli Piagetovu teorii konstrukce prostoru a 

osvojování prostorových vztahů v raném věku. Vyvstávají zde však další otázky. Na 

jaké hlavní, pozorovatelné vývojové změny v chování dítěte Piaget svou teorií 

reaguje? Na základě čeho usuzuje, že v prvních dvou stádiích jsou pro kojence 

předměty pohyblivými, prchavými obrázky, nanejvýš prakticky rozpoznávané a 

vztažené k vlastní aktivitě? Proč od začátku nemluví o reprezentacích objektů 

nezávislých na bezprostřední percepci, které jsou umístěny ve společném prostoru? 

Zásadním je pro Piageta pozorované chování dítěte k mizejícím předmětům. První 

dvě stádia se vyznačují absencí jakéhokoliv speciálního chování k věcem, které dítěti 

zmizely (dudlík, chrastítko, palec). Dítě vykazuje jen emocionální rozladění nebo je 

situací překvapeno. Další známkou nevytvořeného trvalého objektu je neschopnost 

nalézt předmět, který zmizel mimo dráhu pohybu očí, jež jej v danou chvíli 

sledovaly, resp. dítě neumí nalézt předmět jinak než zaujetím původní pozice, v níž 

si s objektem hrálo. Současně si Piaget všímá nezkoordinovaného zraku s úchopem 

a manipulací s předmětem i nulové snahy hledat předměty umístěné v zákrytu jeden 

za druhým.  
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Na podkladě jakých úspěchů či neúspěchů třetího a čtvrtého stádia Piaget usuzuje o 

grupách přemístění trvalých objektů až v rámci posledních dvou stádií? Ve třetím 

stádiu se s rozvojem volního úchopu a jeho koordinací se zrakem objevují nové 

vzory chování jako např. dotvoření celku na základě viditelné části nebo odstranění 

překážky, která zabraňuje dítěti v percepci. Dokáže již odstranit plentu z částečně 

zakryté hračky, ale ještě neuspěje v situaci se zcela zakrytým objektem, kde se musí 

vzdát přímého uchopení viděného a místo toho zvednout zástěnu. Této schopnosti 

dosahuje ve čtvrtém stádiu. I zde jsou však jistá omezení. Dítě nebere v potaz 

viditelná přemístění objektu. Objevuje se známá chyba čtvrtého stádia – i když vidí 

po předchozím úspěšném nalezení hračky v jednom místě mizet hračku v jiném, 

nehledá ji v nové pozici, nýbrž v místě prvního úspěchu. Ke zdarům čtvrtého stádia 

patří hledání objektu za jiným objektem. Úspěšné je v objevení vratnosti, např. 

opakovaně hází předměty na zem a sbírá je. Na grupy přemístění v posledních dvou 

stádiích pak ukazují nové vzorce chování - v pátém stádiu hledání chtěné hračky 

v posledním viděném místě, v šestém reprezentace neviditelného přemístění. Dítě 

systematicky hledá zmizelou hračku nehledě na množství možných míst, v nichž by 

mohla být ukryta, či na množství různých vrstev, jimiž je přikryta. 

V pátém stádiu se dítě také zdárně zajímá o vzájemný vztah předmětů, o pozici a 

rovnováhu -  staví hračky různými stranami na sebe, sleduje, jestli spadnou nebo 

zůstanou stát; skládá i rozkládá předměty; vkládá objekty různých tvarů a velikostí 

do sebe. Zůstává ale neúspěšné v otázce neviditelných přemístění nebo v předvídání 

vztahů mezi objekty, např. není schopné si jeden objekt přitáhnout druhým, jsou-li od 

sebe příliš vzdáleny nebo nejsou-li vnímány současně. V šestém stádiu to již 

problémem není. Definitivní známkou grup přemístění i trvalých objektů je pro 

Piageta to, že dítě pracuje s neviditelnými přemístěními, dokáže různými cestami 

dosáhnout stejného cíle a je schopné základní orientace v prostoru (např. na 

procházce ukáže, kterým směrem se jde domů). 

 

Dříve než uzavřeme kapitolu stručného shrnutí dosud studovaných poznatků a než se 

vydáme zkoumat, jak se Piagetovým odkazem vypořádávají jiní autoři, nabízí se na 

tomto místě ještě jedna otázka. Máme chápat text celé knihy, jako by výzkum dítěte 

v oblasti vývoje konstrukce reality byl již vyčerpán a ukončen, nebo Piaget 
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ponechává některá místa otevřená diskusi? V knize je předložen teoretický systém, 

v němž zaznívá celá řada otázek. Do širších spekulací, v nichž nezazní vyčerpávající 

odpověď, se Piaget pouští pouze v polemice nad obecnou platností euklidovské 

třírozměrné geometrie a dědičným sklonem člověka ji využívat. V otázce konstrukce 

prostoru je jeho výklad jasně formulovaný, bez nastínění dalších výzkumných témat. 
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3 PIAGET V PERSPEKTIVĚ RENÉE BAILLARGEON  

 

3.1 Piaget v kontextu ostatních autorů 

 

Piagetova teorie je, byla a s největší pravděpodobností bude skloňována v různých 

studiích z různých oborů. Je diskutována, relativizována, porovnávána s ostatními 

výzkumy a dále rozpracovávána. Mezi nejčastější připomínky patří výtky 

k periodizaci vývoje, k podceňování aktuálních schopností dětí, k negativnímu 

popisu vývoje založeném na chybách a k přílišné snaze využívat zákony logiky 

(Lourenco a Machado, 1996). Konkrétně k prostorovým vztahům bych ještě dodala 

argument podceňování schopností dětí vzhledem k permanenci a fyzikálním 

vlastnostem objektů.  

Studie se pohybují v různých stupních na škále obecnosti – od analýzy a 

reinterpretaci konkrétního Piagetova experimentu až k nabídce odlišné teorie 

konstrukce prostoru a orientace v něm. Metodicky studie buď využívají přímo 

Piagetovy experimenty, různými způsoby je rozpracovávají (např. Evans a Gratch, 

1976), někteří je využívají k hodnocení prostorových úkolů (např. Kremorian a 

Campos, 1988, ve své studii používají škálu pro zjištění stupně prostorových 

dovedností odvozenou od AB chybování ve čtvrtém stádiu), nebo vstupují do diskuse 

na základně vlastních experimentů (např. Baillargeon, 1987, 1991, Newcombe a 

Huttenlocher, 2000, Acredolo 1978).  Kupříkladu, Newcombe a Huttenlocher (2000) 

přichází se zajímavou koncepcí různých strategií prostorového kódování. Připisují 

dětem od počátku vývoje více možností zpracovávání prostoru, v němž mají 

přístupný rámec egocentrický i externí. Vývoj nevidí v postupném vývoji od 

egocentrického k alocentrickému, jako Piaget, ale v postupném úspěšném řešení 

situací, při nichž se oba rámce dostávají do rozporu. Na druhou stranu Acredolo 

(1978) přináší ve svém experimentu důkaz vývoje prostorové orientace dětí a 

výsledky jsou podle ní konzistentní s Piagetovými závěry.  

Vzhledem k různorodým reakcím, které Piaget svou koncepcí vyvolává, a záměru 

hlubšího vhledu do problematiky, jsem se rozhodla dále pracovat pouze s jednou 

celistvou alternativní teorií. Na základě studia literárních pramenů jsem adekvátní 

oponentku nalezla v Renée Baillargeon.  
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Baillargeon ve svém bádání začíná od zpochybňování Piagetových konkrétních 

závěrů na základě jiného metodického přístupu. Své výzkumy rozšiřuje a inovuje, až 

ve finále přichází s odlišným vysvětlením toho, jak si dítě vytváří poznatky o 

okolním světě. Nezůstává na povrchu běžných výtek vůči Piagetovi, ale vstupuje do 

diskuse s vlastní propracovanou teorií a sama sebe s Piagetem konfrontuje. 

Samozřejmě jsem si vědoma, že každá teorie má své limity - v případě Baillargeon je 

jí vyčítán příliš percepční přístup (Newcombe a Huttenlocher, 2000), podle Lourenco 

a Machado (1996) zase nepracuje s následným využitím poznatku, ale zaměřuje se 

pouze na věk jeho dosažení, nicméně i přes kritiku pomáhají její myšlenky vidět dílo 

Piageta v jiných souvislostech. 

Nejprve se seznámíme s její metodikou, podíváme se blíže na některé její publikace a 

vymezení se vůči Piagetovi. V závěru se pokusíme nalézt shody a rozdíly v dílech 

obou autorů. 

 

3.2 Reneé Baillargeon 

 

Reneé Baillargeon se zabývá výzkumem kognitivního vývoje dětí, konkrétně tím, jak 

rozumí pozorovaným událostem ve svém okolí a jaké k tomu využívají mechanismy. 

Pro nás je významná oblast jejího bádání o fyzikálním uvažování dětí (o stálosti 

objektů, jejich vzájemné interakci a přemístěních, atd.). 

Oproti Piagetovi nabízí jiný úhel pohledu na hodnocení schopností dítěte. Rozchází 

se s ním v otázce věku, v němž dítě připisuje objektům stálost i další fyzikální 

vlastnosti. Nesouhlasí s použitím vzorce hledání zmizelých předmětů jako 

hodnotícího kritéria. Podle ní je příliš komplikovaný a vyžaduje poměrně složitou 

koordinaci. Je totiž nutné porozumět nejprve vztahu prostředek - cíl, aby si dítě bylo 

schopno naplánovat jednotlivé kroky akce. Musí odstranit překážku, aby se mohlo 

zmocnit objektu. Baillargeon se místo aktivního zasahování do okolí zaměřuje na 

senzorické zpracování různých situací.  
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3.2.1 Metodika 

 

Metodicky je zařazována k autorům využívajícím preferential-looking paradigm 

(Wellman a Gelman, 1992). Vysvětlením tohoto pojmu se dostáváme k raným 

pracím autorky. V experimentech kojencům simuluje reálnou a nereálnou událost 

formou jakéhosi „divadla“. Prezentovány jsou různé kolize ve vzájemných vztazích 

mezi objekty, prohřešky vůči jejich jednotlivým fyzikálním charakteristikám či proti 

platnosti obecných fyzikálních zákonů. Sledovanými parametry jsou preference a 

délka pohledů dětí, z čehož je odvozováno, zda daná situace dítě překvapila či 

nikoliv a z jakého důvodu.  

Baillargeon, Spelke et al. (1985) tímto mechanismem dokazují permanenci objektů u 

kojenců 5 měsíců starých. Ve studii je využit princip rotace vodorovně položené 

zástěny postupně zakrývající objekt, který je za ní umístěn. Reálnou událostí je 

situace, v níž se zástěna ve svém pohybu zastaví kontaktem o objekt. V nereálné 

situaci je objekt tajně odstraněn a zástěna rotuje v celém rozsahu 180°. Děti se 

prokazatelně delší dobu dívaly na nereálnou situaci. Podle Baillargeon předpokládaly 

pokračující existenci schovaného objektu a byly překvapené pohybem zástěny přes 

prostor, který je již obsazený.   

Ke shodným závěrům dochází i u kojenců ve věku 3,5 a 4,5 měsíce (Baillargeon, 

1987, a). Ve stejném roce studii s rotující zástěnou rozšiřuje o další fyzikální 

vlastnosti – pozici objektu, výšku a jeho plastickou deformaci. Zkoumá děti staré 7 

měsíců. Z výsledků experimentu vyplývá, že kojenci jsou schopni předpokládat výše 

uvedené vlastnosti objektů nejen kvalitativně, ale i kvantitativně. Předpokládají 

nejen, že se zástěna zastaví v pohybu, ale i bod, v němž se zastaví (Baillargeon, 

1987, b) 

Baillargeon a DeVos (1991) používají pohybující se objekty různé výšky, které jsou 

v různé míře schovány, nebo různá umístění překážky vůči trajektorii pohybujícího 

se objektu. Z těchto simulací je patrno, že kojenci 3,5 měsíců staří berou v potaz 

vzájemnou polohu objektů i jejich výšku. V druhém případě pak 4,5 měsíční 

miminka byla schopna anticipovat trajektorii pohybujícího se předmětu vzhledem 

k pozici jiného objektu. Baillargeon postupně prohlubuje své studie o dimenzi 

usuzování o samostatně se pohybujících a nepohybujících se objektech. Ve 
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spolupráci s  Luo a Kaufman (2009) dochází ke zjištění, že děti ve věku 5 a 6,5 

měsíce připisují samostatně se pohybujícím objektům jistou vnitřní energii. Ta jim 

umožňuje libovolně měnit směr, začít se samostatně pohybovat libovolným směrem, 

vzdorovat vnější síle a setrvávat v klidu nebo zůstávat v určitých polohách bez 

opory, z níž by jiné objekty padaly. Tedy začleňuje do svých prací obecně platné 

přírodní zákony jako např. gravitaci.  

Dalšími směry jejích výzkumů jsou uvažování biologická (mají-li živé objekty 

vlastnosti analogické k samostatně se pohybujícím či jsou-li jim připisovány další 

speciální charakteristiky) nebo sociomorální (očekávání vzájemných interakcích 

individuí napříč sociálními skupinami). 

 

3.2.2 Teorie vrozených dispozic 

 

Podíváme se nyní, jak si Baillargeon svá pozorování vysvětluje a zdůvodňuje. Svou 

teorii staví na předpokladu vrozených dispozic. Dítě se rodí s jistou komplexní 

kognitivní strukturou, na jejímž základě reaguje na objekty a různé události. Součástí 

této struktury jsou systémy physical reasoning (k řešení fyzikálních zákonů a 

interakcí mezi objekty); object tracking (ke sledování pohybu objektů, identifikaci 

jejich pozice) a object representation (k vytvoření souboru vlastností objektu). 

Systémy pracují ve vzájemné součinnosti bez vědomé účasti dítěte ( Baillargeon a 

Carey, in press). 

Nás zajímá physical reasoning system, protože se podle Baillargeon a Carey (in 

press) nejvíce dotýká základního příčinného rámce a dává smysl interakcím mezi 

objekty i jejich přemístěním. Děti pozorující nějakou situaci si na základě uvedeného 

systému vytvoří reprezentaci události, do níž zahrnují základní koncepty a principy. 

Základní koncepty pomáhají dítěti k vysvětlení situace. Sem by patřil případ s vnitřní 

energií objektů ze studie Luo, Kaufman a Baillargeon (2009). K základním 

principům patří princip gravitace, setrvačnosti a persistence. Za účelem hodnocení 

míry porozumění dítěte situaci nebo propracovanosti vytvořených reprezentací mu 

jsou prezentovány různé prohřešky proti zmíněným principům. Konfrontací s 

principem gravitace je např. situace se setrváním objektu bez zajištění volně 

v prostoru; s principem setrvačnosti např. náhlé změny rychlosti či směru u 
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pohybujících se objektů. Konkrétní příklady bychom opět nalezli ve studii Luo, 

Kaufman a Baillargeon (2009). 

Zastavme se u posledního jmenovaného, u principu persistence. Ten říká, že 

objekty zůstávají takové, jaké jsou v čase i prostoru. Jedná se o základní obecný 

předpoklad, jehož konkrétní plnění závisí na zkušenostech dítěte, na jeho vyvíjejícím 

se zpracování informací, a schopnosti přenášet informace z jedné situace do jiné. 

Dítě se postupně učí, které informace začlenit tak, aby mohlo lépe předvídat 

následky. Baillargeon rozlišuje informace základní a proměnné. Ukážeme si její 

výklad vývoje fyzikálních reprezentací (pojem reprezentace využívá od prvních 

týdnů věku dítěte).  

V prvních týdnech života zahrnují fyzikální reprezentace dítěte jen základní 

informace o události - časoprostorové a identifikační. Časoprostorové informace 

specifikují kolik objektů je přítomno v události a v jakém časovém sledu jsou 

uspořádány jejich změny. Identifikační informace zajišťují kategorické poznatky o 

objektech - samostatně se pohybující versus nehybný, otevřený versus uzavřený. 

Základní informace dítě využívá k třídění událostí do kategorií – zákryt objektů, 

překrytí objektu jiným, umístění do jiného objektu, atd. (Baillargeon, 2008) 

Vezměme si příklad červeného balónku, který je střídavě dáván za zástěnu a 

vytahován zpět. Situace by v rozsahu základních informací pro dítě představovala 

následující: „nehybný uzavřený objekt je střídavě dáván za jiný nepohyblivý 

uzavřený objekt a vytahován zpět.“ V rámci jedné kategorie situací dítě 

postupným vývojem identifikuje různé proměnné. Přibližně ve věku čtyř měsíců 

zahrne informace o jeho tvaru; o návaznosti spodního okraje překážky a podložky 

(je-li tam volné místo, kterým by balón za překážkou vidělo); vzájemné výšce i šířce 

balónu a zástěny. V sedmi měsících si všimne vzorku na míči a průsvitnosti zástěny, 

za níž je schováván. V jedenácti a půl měsících bere v potaz barvu schovávaného 

balónu. Samozřejmě to neznamená, že by dítě v necelém roce pracovalo 

s konkrétními rozměry, barvami nebo vzory. Uvedené poznatky je ale schopno 

využít v rámci principu persistence. Pozná, pokud by se v této události uvedené 

charakteristiky balónu změnily. Tedy v našem případě by bylo překvapeno událostí, 

v níž by se nad zástěnou vynořil jinak barevný míč, nebo pokud by mu byla 

prezentována situace dokonalého skrytí velkého balónu za malou zástěnou, atd. Na 
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rozsahu informací a jejich přenášení mezi jednotlivými kategoriemi má vliv 

zkušenost dítěte, zpracování kontextu nebo priming. (Baillargeon, 2008) 

 

Shrneme-li teorii této autorky, tak se dítě rodí s určitou kognitivní strukturou, která 

ho ovlivňuje při vytváření reprezentací okolního světa. Tyto reprezentace se 

postupným vývojem zdokonalují a jsou propracovány do stále větších detailů. Dítě se 

postupně učí rozlišovat mezi informacemi. Nalézá ty, které mu v konkrétních 

situacích pomáhají lépe anticipovat, učí se je přenášet napříč různými kategoriemi 

událostí a zahrnuje je do svých reprezentací. Pro utvoření trvalého objektu je klíčový 

vrozený princip persistence, podle něhož objekty zůstávají tím, čím jsou v čase i 

prostoru.  

 

Jak Baillargeon vnímá Piagetovu teorii? 

Podle jejího názoru Piaget nedocenil schopnosti dítěte a k jejich hodnocení využíval 

příliš složité ukazatele (Baillargeon, 1985, 1987 a, b, Baillargeon DeVos, 1991). Ve 

své teorii buď správně usuzoval na jednotlivá vývojová stádia, ale podhodnotil 

rychlost vývoje minimálně o 5 měsíců, nebo se zmýlil v pořadí jednotlivých stádií 

(Baillargeon, 1987, b). Podle Baillargeon se s časem nevyvíjí koncept schovaného 

objektu, ale schopnost vytvářet reprezentace a využívat informace o zmizelých 

objektech. Je zřejmé, že se vyvíjí i paměťová kapacita, děti reprezentují schované 

objekty detailněji a po delší dobu. Sama se více přiklání k druhému náhledu na 

Piageta, tedy k omylu v pořadí jednotlivých stádií.  

Na druhou stranu souhlasí s Piagetem, že vývoj objektu je těsně spjat s vývojem 

konceptu času, prostoru a kauzality. Trvalost objektu není izolovanou konceptuální 

znalostí, ale je neoddělitelným aspektem dětských znalostí o tom, jak se objekty 

chovají v čase a prostoru (Baillargeon, 1985). 

 

3.2.3 Baillargeon versus Piaget 

 

Pojďme se nyní soustředit na podstatné rozdíly, případně shody v dílech obou autorů. 

V části zabývající se metodikou Baillargeon jsem zmínila, že autorka vychází 

z preferential-looking paradigm. Svými výzkumy dochází k závěru, podle něhož by 
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vývoj reprezentace trvalého objektu a jeho přemístění nutně nemusel být výsledkem 

zdokonalování vnitřní regulace senzomotorických aktivit, jak je nabízeno Piagetem, 

nýbrž senzorických. Oproti Piagetově postupné konstrukci trvalého objektu a jeho 

přemístění, založené na aktivní zkušenosti a dedukci, se na celý vývoj dívá jako na 

postupné zdokonalování vnitřní dispozice reprezentovat objekty jako trvalé a 

přemísťující se. 

Co znamenají pro obě teorie klíčové výrazy persistence x permanence? Baillargeon 

v počátcích svého bádání hovoří o permanenci ve stejném slova smyslu jako Piaget, 

tedy jako o trvalosti objektu (schopnosti uchovat si své vlastnosti v prostoru i čase). 

Ve svých výzkumech polemizujících s Piagetem pojem permanence neváhá využít. 

S postupným propracováváním své vlastní teorie vrozených struktur se v její 

terminologii ale objevuje pojem persistence, který v jejím výkladu říká, že objekty 

zůstávají takové, jaké jsou v prostoru i čase. Tedy významově se obě slova nijak 

neliší. Zásadní odlišnost je ale v tom, k čemu se tyto pojmy váží – k pojetí 

reprezentace. 

U pojetí reprezentace se nyní zastavíme. Oba autoři by se asi shodli na tom, že 

reprezentace v obecné rovině představuje nějakou zástupnou informaci či obraz 

okolní situace nebo předmětu, na jehož základě dítě zpracovává svět. Baillargeon 

mluví o reprezentacích téměř od počátku vývoje dítěte a vrozené tendenci k jejich 

vytváření. Dokazuje je na základě anticipací následků simulované události. 

Reprezentace postupně s vývojem začleňují další informace, při jejichž získávání 

zdůrazňuje senzorickou cestu. Kupříkladu na základě vizuálního primingu je dítě 

schopné do svých reprezentací začlenit informace, ke kterým by jinak dospělo až 

daleko později. Naproti tomu Piaget zprvu hovoří o senzomotorických schématech, v 

nichž nerozlišuje objekty od akce i těla dítěte. Pro tvorbu reprezentací je důležité 

čtvrté stádium, kdy je dítě schopno představit si objekt schovaný za plentou a 

vztáhnout k němu jednotlivé kroky své akce. Vrchol pak představuje šesté stádium, 

ve kterém je dítě schopné reprezentovat i neviditelná přemístění objektu a definitivně 

vnímá samo sebe jako součást jednotného prostoru spolu s ostatními objekty. 

Přemýšlením nad reprezentacemi se dostáváme také k tomu, že Baillargeon svět 

nerozděluje na vizuální a skryté objekty. Podle ní je dítě schopné jim od raného věku 

v reprezentacích přisuzovat stejné vlastnosti. Na druhou stranu podle Piageta si dítě 
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osvojuje vlastnosti objektů v rámci různých senzomotorických schémat, které se učí 

přenášet z viditelného světa do skrytého. Svět aktuálně vnímaných a zmizelých 

objektů začíná spojovat až ve čtvrtém stádiu s počátkem permanence objektu. Teprve 

v šestém stádiu se s definitivní platností díky vytvoření reprezentací stávají skryté 

objekty hmotnými entitami podléhající těm samým zákonům jako viditelné. Došlo 

k vytvoření představy objektu i jeho přemístění, kterou si dítě uchovává a je schopno 

ji používat. 

 

3.2.4 Reinterpretace vybraných vzorů chování podle Baillargeon 

 

Několikrát jsem zmínila hledání skrytého předmětu jako rozhodující hodnotící 

kritérium trvalosti objektů. Klíčovým je pro Piageta přechod ze třetího do čtvrtého 

stádia. Ve třetím stádiu dítě v tomto úkolu ještě neuspívá. Objevují se sice významné 

vzory chování – přerušovaný úchop, vizuální anticipace, odložené cirkulární reakce, 

konstrukce neviditelného celku na základě viděné části a odstranění překážky, která 

zabraňuje dítěti v percepci. I když se zdá, že tyto vzory jsou důkazem počínající 

stálosti objektu, vysvětluje je Piaget pouze rozšířením nebo opakováním předchozí 

akce. Objekt považuje za součást aktivity dítěte. Pokud její opakování nevede k 

úspěchu, dítě není schopné využít k hledání objektu alternativní činnost. Skrytý 

objekt nehledá, protože pro něj přestal existovat. Za důkaz považuje i to, že při 

odstranění plenty z částečně zakrytého objektu dítě problém nemá, tudíž vylučuje 

argumentaci nedostatečnými motorickými schopnostmi. Ve čtvrtém stádiu nastává 

zlom. Dítě je schopné objevit objekt pod plentou nezávisle na tom, jakou činnost 

dělalo původně. Nepochybuje o existenci předmětu. 

 

Podle Baillargeon vzory chování z třetího stádia nejsou řízeny dřívější akcí. Své 

experimenty zakládá výhradně na pozorování situace, nemá tedy žádné požadavky na 

motorickou aktivitu dítěte. Vyhýbá se tak spojení chování dítěte s jeho předchozí 

akcí, ať už v podobě rozšíření nebo reprodukce. Z tohoto důvodu bychom mohli 

interpretovat Piagetem popsané vzory chování jako důsledek předpokladu existence 

objektu - tedy cíleného návratu dítěte k objektu.  
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V otázce hledání skrytého objektu si Baillargeon neúspěch dítěte vysvětluje spíše než 

nedůvěrou v existenci skrytého objektu potížemi v plánování. Dítě si buď 

nevytvořilo správnou reprezentaci události (má problém rozeznat, v jaké sekvenci by 

akce měly následovat), nebo špatně vybírá a řadí dílčí kroky (má problém v produkci 

sekvence akcí, v níž je třeba rozlišovat mezi prostředkem a cílem) V první možnost 

však Baillargeon et al. (1990) svými experimenty vyvrátila. Dítě chápe nastavení 

výchozích podmínek, rozpozná, jestli akci je nebo není možno provést. Rozumí 

konceptu bariéry, tedy tomu, že předmět za překážkou nelze uchopit jako první, ale 

až po odstranění překážky. Baillargeon se tedy přiklání k vysvětlení potížemi 

v produkci akce samotné. Neúspěšné hledání skrytého objektu bychom tedy mohli 

interpretovat jako obecnou potíž v plánování následné akce, konkrétně v provedení 

dílčích kroků. 
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4 ZÁVĚR 

 

Práce si kladla za cíl prozkoumat osvojování prostorových vztahů v raném dětství 

v díle Jeana Piageta s rozšířením poznatků nad rámec českých překladů jeho knih a 

konfrontovat jeho závěry s adekvátním partnerem nalezeným na základě studia 

relevantních literárních pramenů. Cíle bylo dosaženo podrobným výkladem 

Piagetovy monografie Child´s Construction of Reality (1955) a kritickým rozborem 

popsaných tezí z perspektivy Renée Baillargeon.  

  

Začtením se do řádků výše zmíněné monografie zjišťujeme, že pro prostorové vztahy 

je nezbytné si vytvořit koncept trvalého objektu, který je stálého tvaru i dimenzí 

v čase i prostoru, a grupy přemístění, jež jsou základními organizačními strukturami 

praktického prostoru. Trvalý objekt i grupy přemístění se utváří postupně v průběhu 

šesti stádií. Hybatelem tohoto procesu je vývoj inteligence, založený na interakci 

jedince s okolím v rámci dvou tendencí – asimilace a akomodace. 

Podle Piageta dítě zpočátku nedisponuje jednotným prostorem ani časovým 

uspořádáním. Nerozlišuje mezi změnami pozice a stavu, mezi vlastním tělem, 

aktivitou a objektem. Teprve s utvořením trvalého objektu a grup přemístění je 

schopno se odpoutat od čistě egocentrického pohledu na svět, vyčlenit samo sebe 

jako objekt podléhající určitým pravidlům i jako subjekt aktivně zasahující do svého 

okolí. Sebe samo pak začleňuje mezi ostatní elementy v rámci společného prostoru. 

Hlavním ukazatelem vývoje jsou pro Piageta změny v chování dítěte vzhledem 

k mizejícím objektům. 

 

Podle Renée Baillargeon se dítě již rodí s poměrně složitou kognitivní strukturou, 

která ho ovlivňuje při vytváření reprezentací okolního světa. Tyto reprezentace se 

postupným vývojem zdokonalují a jsou propracovány do stále větších detailů. Dítě se 

postupně učí rozlišovat mezi informacemi z okolí. Nalézá ty, které mu v konkrétních 

situacích pomáhají lépe anticipovat, učí se je přenášet napříč různými událostmi a 

zahrnuje je do svých reprezentací. Pro utvoření trvalého objektu je klíčový vrozený 

princip persistence, podle něhož objekty zůstávají tím, čím jsou v čase i prostoru.  
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Hlavním rozdílem mezi oběma autory, k němuž jsem v práci dospěla, je pojetí 

reprezentace. Baillargeon svými výzkumy dochází k závěru, podle kterého by vývoj 

reprezentace trvalého objektu a jeho přemístění nutně nemusel být výsledkem 

zdokonalování vnitřní regulace senzomotorických aktivit, jak nabízí Piaget, nýbrž 

senzorických. Oproti Piagetově postupné konstrukci trvalého objektu a jeho 

přemístění se na celý vývoj dívá jako na postupné zdokonalování vnitřní dispozice 

reprezentovat objekty jako trvalé a přemísťující se. Tímto se rovněž dostáváme 

k rozdílům ve věkovém specifikaci dosažení konceptu trvalého objektu, 

k rozdílnému pohledu na vzorec chování hledání zmizelého objektu, potažmo i k 

rozdělování světa na svět viditelných a skrytých objektů. Dále bylo zjištěno, že ač se 

klíčové termíny obou teorií (persistence versus permanence) zdají být rozdílné, 

popisují oba tu samou skutečnost, tedy stálost objektu v prostoru a čase. 

K doplnění vzájemného srovnání obou autorů jsem reinterpretovala Piagetovo 

vysvětlení vzorců chování třetího stádia a neúspěchu dítěte v hledání zmizelého 

objektu z pohledu Baillargeon. Na vzorce chování třetího stádia (přerušený úchop, 

odložené cirkulární reakce, atd.) nemusíme hledět jako na pouhé rozšíření nebo 

opakování předchozí akce, ale jako na důsledek předpokladu existence objektu; tedy 

ne jako na návrat k akci, ale k objektu. Neúspěch dítěte v hledání skrytého objektu si 

lze místo ztráty víry v jeho existenci vysvětlit obecnou potíží v plánování následné 

akce, konkrétně v produkci dílčích kroků.  

 

Touto prací jsem se chtěla na Piagetovu teorii podívat z jiného úhlu pohledu. Na 

základě provedené analýzy se osobně přikláním k tomu, že dítě má již od raného 

věku sofistikovanější předpoklady o svém okolí, než uvádí Piaget. Otázkou zůstává 

povaha těchto předpokladů.  Podle mého názoru zůstávají více na percepční rovině 

nebo ve formě jednoduchých anticipací. Mluvit téměř od počátku vývoje o 

reprezentacích a prostorovém uvažování či usuzování, jak udává Baillargeon, se mi 

zdá být poněkud předčasné. Baillargeon v rámci svých prací vysvětluje reprezentace 

i prostorové uvažování vrozenými dispozicemi. Avšak tyto závěry již dále nepodpírá 

dostatečnou argumentací.  
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Přínos práce vidím v přehledně prezentovaných poznatcích o utváření prostorových 

vztahů, v podrobném vysvětlení Piagetovy konstrukce prostoru v českém jazyce a 

v analýze jeho díla pohledem alternativní teorie Renée Baillargeon. Objevení této 

autorky považuji rovněž za cenný výsledek této studie. Doufám, že text bude 

inspirací pro každého, kdo se bude chtít blíže seznámit s touto problematikou. 

Jsem si vědoma, že i když se práce soustředila jen na část díla Jeana Piageta, 

zasloužila by si jeho interpretace i rozbor hlubší vhled s citováním dalších neméně 

uznávaných autorů, než je Renée Baillargeon. Rovněž si jsem vědoma čtenářské 

náročnosti první části textu plynoucí z Piagetova četného využívání odborných 

termínů i složitosti jeho formulací. Situace byla navíc komplikována překladem 

z anglického jazyka padesátých let. Limity této práce vidím jednak v teprve se 

utvářejícím nadhledu autorky nad danou problematikou, tak i ve formálním rozsahu 

bakalářské práce.  

Do budoucna by bylo zajímavé věnovat se Piagetově dílu z pohledu domain-specific 

analysis, autorek Newcombe a Huttenlocher, vstoupit do rozsáhlejší diskuse s Renée 

Baillargeon, případně posunout oblast zájmu do staršího věku dítěte. 
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6 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.) 
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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) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


