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Úvod 

„Život je krátký, umění dlouhé, příležitost prchavá, zkušenost klamná, 

úsudek obtížný.“ 

(Hippokratés)
1
  

Cílem předkládané práce je podat přehledný obrázek o strukturální matematice 

na střední škole. Nechci tak činit ani čistě historickým, ani čistě didaktickým, 

natožpak čistě matematickým přístupem – nýbrž všemi zároveň, abych čtenáři nabídl 

různé pohledy na tuto problematiku; je tak syntézou studia matematických struktur, 

didaktického konstruktivismu a historicko-filosofických souvislostí matematiky. 

Smyslem této práce pak může být kritická rehabilitace matematických struktur 

ve vztahu ke středoškolské výuce. 

Od původního plánu praktického zaměření jsem nakonec dospěl k teoreticko-

přehledovému pojetí proto, že při shánění inspirace, studiu příslušné literatury 

a vymýšlení příkladů začala naléhavě vyvstávat potřeba především si uvědomit 

a ujasnit východiska: co, jak a proč považovat za strukturální matematiku, na střední 

škole obzvlášť. Byť předkládaná práce mnoho úloh nepředvádí, měla by ukazovat, 

podle jakých principů je vytvářet – anebo nevytvářet. Pokud bych měl ovšem 

podrobněji popisovat všechny možné přístupy a ještě je doplnit o reprezentativní 

sbírku příkladů, práce by snadno nabyla nesnesitelných rozměrů; zde tak raději 

načrtávám a rozvrhuji dané téma do šířky než do hloubky. Nakonec, myslím, že učitel 

matematiky má předně prokazovat svůj nadhled a rozhled po oboru a až poté detailní 

znalost některé jeho části. 

Nejvýraznějším konkrétním zdrojem inspirace mi byly knihy Patterns of Change: 

Linguistic Innovations in the Development of Classical Mathematics (Kvasz, 

2008) a Dítě, škola a matematika: konstruktivistické přístupy k vyučování (Hejný 

a Kuřina, 2015): první pro průraznost, neotřelost a hloubku svých historicko-

                                                 

1
 V originále: „Ὁ βίος βραχύς, ἡ δὲ τέχνη μακρή, ὁ δὲ καιρὸς ὀξύς, ἡ δὲ πεῖρα σφαλερή, ἡ δὲ κρίσις 

χαλεπή.“ Citováno podle (Hippokratés, 1993, I.1). 
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filosofických zkoumání, druhá kulturním rozhledem autorů, šíří a nápaditým 

zpracováním rozsáhlých didakticko-matematických témat včetně množství 

praktických ukázek a příkladů. Vydatným pramenem pro celkovou představu 

o vývoji moderních matematických struktur pak byla monografie Modern Algebra 

and the Rise of Mathematical Structures (Corry, 2004). 

Práce je členěna do čtyř hlavních kapitol; svým způsobem postupuje 

od matematických struktur ke strukturální matematice. První kapitola je přehledem 

historického vývoje matematických struktur, s důrazem na dílo Nicolase Bourbakiho. 

Tvoří věcný, matematický základ pro druhou kapitolu, ve které historicko-tematicky 

rekapituluji modernizační snahy převést matematické struktury do středoškolské 

výuky. Třetí kapitola je teoretickou, metodologickou odbočkou do didaktiky, historie 

a filosofie matematiky, která nám má pomoci předchozím faktům lépe porozumět. 

O to pak usiluje čtvrtá kapitola, když vlastní syntézou předchozích tří načrtává 

a kriticky rozebírá různé ukázky strukturální matematiky a strukturování ve středo-

školské matematice, a snad i upozorněním, čeho se při nadšení pro strukturalismus 

lépe střežit. Nakonec se ukazuje, že strukturální matematiku můžeme chápat v širším 

významu než pouze coby matematické struktury nebo dvourozměrné rozlišování 

obsahů a metod. 

Pokud si tato práce klade za cíl být prací přehledovou a posloužit případně jako 

rozcestník po tématu, nemohla se vyhnout dostatečné rešerši relevantních pramenů; 

přitom na některé čtenáře pouze odkazuji, pokud soudím, že s ní souvisejí. Při 

výběru jsem uplatňoval především tuto trojici kritérií: Zaměření k tématům, 

výstižnost – styl, názornost, „známost“ – a dostupnost: zda je zdroj psaný česky nebo 

do češtiny přeložený, zda je dostupný on-line. Přitom to nejsou podmínky 

alternativní ani kumulativní; a pro případné celkové hodnocení důležitosti je můžeme 

násobit, ne sčítat. Text je přednostně určen učitelům a posluchačům učitelského 

studia matematiky – nerozptyluji proto čtenáře definicemi, větami a důkazy, ale 

předpokládám u něj alespoň potenciální znalost matematických pojmů, patřících do 

pomyslného všeobecně matematického (vysokoškolského) vzdělání; kde je to ovšem 

vhodné, tam odkazuji na patřičnou literaturu. 

Nezbývá, než vám popřát pěkné čtení!  
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Kapitola první 

Moderní matematické struktury 

„Everything should be made as simple as possible, but not one bit simpler.“ 

(Albert Einstein)
2
 

Abychom se mohli věnovat explicitní výuce matematických struktur, je třeba nejprve 

načrtnout vývoj matematických struktur v matematice coby vědě – těžko lze učit 

něco, co není dostatečně tematizováno oborem samotným. Základní osnovou pro tuto 

podkapitolu bude monografie Lea Corryho Modern Algebra and the Rise 

of Mathematical Structures (Corry, 2004). Časové rozpětí ohraničíme na jedné straně 

počátkem devatenáctého století, kdy se rodí elementární pojem grupy, první 

matematické struktury rozpoznávané jako takové, a polovinou století dvacátého, kdy 

se do širšího povědomí matematiků dostává několik teorií snažících se explicitně 

popsat, co je to matematická struktura obecně. Z důvodu rozsahu bude popis 

mnohdy letmý a zjednodušující; podrobných textů k dějinám matematiky je 

k dohledání nespočet. 

Příležitostně přitom využijeme Corryho schématického rozlišení body of knowledge 

a images of knowledge – budeme je překládat jako souhrn, popřípadě obsah vědění 

a jako obraz vědění. V každé době totiž vyvstávají otázky přinejmenším dvojího 

druhu: jednak ty uvnitř oboru, tj., co v současnosti víme a nevíme – např. zda a jak 

umíme řešit rovnice pátého stupně –, týkající se teorií, „faktů“, metod, otevřených 

problémů…, jednak ty ohledně oboru, – např. jakými nástroji matematika takové 

problémy uchopuje –, týkající se principů, výběru výzkumných témat apod. (Corry, 

2004, s. 3–7). Otázky ohledně matematiky přitom zpravidla nelze zodpovědět uvnitř 

matematiky; zároveň ne nutně každá část již známého vědění se musí zobrazovat, 

naopak časem určité partie upadají v zapomnění a v obrazu převládnou jiné. Tohoto 

rozlišení se na ukázkách z historie přírodních věd dotýká také klasické dílo Struktura 

                                                 

2
 Vše ať je učiněno tak jednoduchým, jak je to jen možné, ale ani o kousíček jednodušším. Citováno 

podle (Stanovský, 2010, titulní strana). 
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vědeckých revolucí (Kuhn, 2008). Můžeme též použít příměr, že souhrn vědění každé 

doby je potenciálně dostupný, zatímco obraz vědění činí některé jeho části více, jiné 

méně aktuálně přístupné. 

1.1 První matematické struktury 

V této úvodní podkapitole načrtneme několik obrazů z dějin matematiky, které 

předznamenávaly strukturální přístup k matematice ve dvacátém století. Představené 

koncepty již vykazovaly mnoho rysů struktur a strukturování, jejich strukturální 

povaha však ještě v celé obecnosti nebyla matematickými prostředky uchopována 

jako taková – podle Corryho tak jsou strukturami v obrazech matematiky (images 

of mathematics), nikoliv ještě v souhrnu, obsahu matematiky (body of mathematics). 

Grupa a její teorie. Postupné vysvítání matematických struktur jako principu 

sjednocujícího alespoň dílčí disciplíny nebo teorie uvnitř matematiky můžeme 

spatřovat od konce osmnáctého století. Diferenciální a integrální počet, zažívající 

překotný rozmach v uplynulých dekádách v řešení konkrétních úloh, se už utvrdil 

coby standardní matematický nástroj a pozornost zaměřil více k přesnosti svých 

základů; mnozí matematici se tak obrátili zpět k přetrvávajícím problémům z jiných 

oblastí. Takovým byla i elementární otázka řešení algebraických rovnic pátého 

stupně v rámci algebry, která odolávala přinejmenším od šestnáctého století, kdy 

byla úspěšně podána obecná řešení rovnic kubických a kvartických.
3
 

Práce Lagrange, Ruffiniho a Abela nakonec vyústily ve stanovení kritérií řešitelnosti 

polynomiálních rovnic libovolného stupně pomocí zkoumání permutací jejich 

kořenů, které sepsal Évariste Galois (1811–1832). Podstatným rysem pak byla 

obecnost tohoto řešení i obecnost navržených konceptů; trvalo však ještě 

přinejmenším další čtvrt století, než byly upraveny do uhlazené podoby, a to zejména 

                                                 

3
 K tomuto tématu, které bylo jedním z nejvýraznějších podnětů a povzbuzení pro rozvoj strukturální 

matematiky, existuje rozsáhlá literatura z mnoha pohledů. Vysokoškolský matematický výklad 

nalezneme např. v podkap. IX.6. Kořenová rozšíření, řešitelnost rovnic v radikálech v (Dlab a Bečvář, 

2016, s. 445–453), motivační úvod v podkap. 2.3 Řešil vy byste rovnici pátého stupně? v (Motl 

a Zahradník, 2002, s. 35–37), podrobný historický výklad např. v (Bečvář, 1999) a konečně episte-

mologickou analýzu těchto postupů v rámci vývoje algebry v (Kvasz, 2008, s. 29–37 a 165–192). 
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Jordanem pro jeho učebnici algebry, obraz tehdejšího algebraického vědění. A ještě 

delší dobu trvá, než pojem grupy opustí své úzké vymezení coby grupy permutací 

a stane se tak jedním z prvních a základních případů algebraické struktury; přesto se 

pro jednoduchost můžeme přiklonit k heslu van der Waerdena, že moderní algebra 

začíná Galoisem (Corry, 2004, s. 19). 

Struktura geometrických transformací. Strukturaci, ba snad restrukturalizaci 

se v tomto období nevyhnula ani geometrie. Předchozí rozvoj projektivní geometrie, 

dále pobízený aplikacemi geometrie deskriptivní, vybízel ke konfrontaci s tradičními 

přístupy, pevně založenými už od Eukleida. K tomu ještě od první poloviny 

devatenáctého století zesilují zprvu nesmělá zkoumání neeukleidovských geometrií 

a další výsledky dodává geometrie diferenciální. Rozvíjí se mnoho nových teorií, 

které pomalu začínají mít společné jen to, že se nějak dotýkají prostoru a více či 

méně se přitom odvolávají na názor, představu geometrických objektů. Lze v tom 

všem udělat pořádek, najít nějaký systém? 

Alespoň částečně se to podařilo Felixu Kleinovi (1849–1925), když ve svém 

proslaveném Erlangenském programu systematizoval jednotlivé geometrie podle 

grup geometrických transformací; jeho stručný přehled podává např. (Trkovská, 

2015). Zde je vidět i nové sbližování geometrie a algebry; opět vidíme, jak úspěšně 

lze algebraický jazyk používat k popisu geometrických problémů. Geometrie tak 

průběhem devatenáctého století přestává být oddělena od zbytku matematiky, 

považována za jakousi staromódní disciplínu těch, kdo si kreslí kruhy v písku, 

a stává se podnětem pro rozvoj moderní matematiky
4
; její plodné sepětí s algebrou 

ústí mj. v pozdější rozkvět algebraické geometrie, disciplíny, která se už opírala 

o strukturální pojetí matematiky. 

Dedekindovy čísla a ideály. Další oblastí, která pomalu začíná projevovat svůj 

strukturální charakter, je teorie čísel. Za jednoho z průkopníků moderních přístupů 

můžeme považovat Richarda Dedekinda (1831–1916); tak si ho cenilo i mnoho 

současníků a následovníků. Při snaze založit reálná čísla aritmeticky, nikoliv 

                                                 

4
 A nejen jí, jak můžeme vidět např. na použití riemannovské geometrie v Einsteinově obecné teorii 

relativity. 
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geometricky jako dosud, vymýšlí své slavné řezy coby dvojice tříd racionálních čísel; 

při snaze osvětlit povahu přirozených čísel se opírá o koncept řetězce (Kette); 

při řešení problémů prvočíselného rozkladu obecných algebraických čísel postupně 

dospívá k pojmu číselného ideálu a zavádí struktury dnes známé jako tělesa, moduly 

nebo svazy. Tato zobecňování a shlukování, Dedekindem prováděná velice přesně 

a na pevných základech, jsou typickým výrazem strukturálního přístupu k matema-

tice. Podrobněji je Dedekindově dílu věnovaná kapitola 2 v (Corry, 2004, s. 64–136). 

Hilbert a axiomatizace. Ani David Hilbert (1862–1943), jedna z vůdčích postav 

matematiky na přelomu 19. a 20. století, nezůstal stranou při řešení tehdy aktuálních 

problémů teorie čísel. Jeho práce o algebraických invariantech a okruzích 

algebraických čísel vedly k dalšímu prohloubení strukturálních přístupů, třebaže ještě 

ne plně reflektovaných. Zároveň ve svých Základech geometrie (Grundlagen der 

Geometrie) podává výklad eukleidovské elementární geometrie, který může být zcela 

oproštěn od geometrického názoru. Z takového přístupu také pochází často citovaný 

výrok, že v jeho systému namísto počátečních pojmů bod, přímka, roviny můžeme 

mluvit o stolech, židlích a pivních táccích – např. podle (Kuřina, 2012, s. 244) – a na 

struktuře a platnosti teorie se nic nezmění.
5
 

Axiomatizaci v krátkém sledu neunikly ani další matematické disciplíny: namátkou 

aritmetika (Peano, Robinson), teorie množin (Zermelo-Fraenkel) nebo teorie 

pravděpodobnosti (Kolmogorov), jak blíže rozvádí mj. (Kvasz, 2008, s. 235–238), 

dokud celkovému programu hledání všeobecných základů matematiky nezasadily 

těžkou ránu Gödelovy věty o neúplnosti. Podle článku (Dostálová, 2010) nebyl ani 

poté program axiomatizace zcela ztracen, pouze bylo třeba jemněji rozlišit různé jeho 

cíle: zda usilujeme o deduktivně úplné fragmenty matematiky, nebo deskriptivně, 

nikoliv však deduktivně úplné axiomatizace aritmetiky (tamtéž, s. 181). V každém 

                                                 

5
 Jak ale uvádí Corry v úvodu článku  Axiomatics between Hilbert and the New Math (2007, s. 22–24), 

vzhledem k jeho dalším pracím i oblastem výzkumu se ukazuje, že zjednodušovat Hilbertovo pojetí 

matematiky do tohoto formalistního výroku je notně zavádějící; Hilbert nepovažoval matematiku 

za hru se svévolnými pravidly ani nezanedbával roli intuice a „nazírání“ (Anschauung) v geometrii. 

Obecné povaze  Hilbertových – a také Dedekindových – inovací jazyka geometrie se také věnuje 

podkap. Konceptuální forma jazyka syntetické geometrie v (Kvasz, 2008, s. 154–159). 
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případě přetrval dojem, obraz matematiky jako vědy, kterou lze fundovat, postavit 

na pevné, explicitní základy; to znamenalo i další povzbuzení pro různé dílčí, 

strukturální teorie. Jedním z jejich zastřešení, byť ne tak všeobecným, jak se původně 

zamýšlelo, se později stala právě tzv. teorie modelů; k ní se ještě vrátíme na str. 19. 

Podrobněji se Hilbertovi a axiomatizaci věnuje kapitola 3 v (Corry, 2004, s. 137–

182). 

Moderne Algebra německé školy. Poslední okruh, kterým završíme těchto několik 

rychlých črt z vývoje matematických struktur a strukturální matematiky, se týká 

konsolidace různorodých algebraických struktur a upevnění obrazu moderní algebry. 

Základy, které položily Dedekind a Hilbert, později konkrétně rozpracovala celá 

generace německých matematiků, jak zevrubně sleduje Corry ve čtvrté kapitole 

(2004, s. 183–219). Klíčovou postavou německé algebraické školy se ve dvacátých 

letech stává Emmy Noetherová (1882–1935), usilující o sjednocení dosud více či 

méně oddělených algebraických konceptů pod jediný zastřešující rámec; podrobněji 

(tamtéž, s. 220–251). Strukturální obraz algebry pak pod jejím vlivem podává Bartel 

L. van der Waerden (1903–1996) v učebnici Moderní algebra (Moderne Algebra), 

která rychle získává ohlas i v zahraničí. Strukturální přístup se odráží především 

v uchopování jednotlivých algebraických struktur – grup, okruhů, těles, modulů 

a dalších – jednotným rámcem strukturálních nástrojů: pomocí konceptů 

homomorfismů a izomorfismů, podstruktur, faktorizace, přímých součinů nebo 

kompozičních řad. Na van der Waerdenovo pojetí – co do obsahu a osnovy, méně už 

co se týká stylu výkladu – se dodnes odvolávají současné učebnice jako např. 

Základy algebry (Stanovský, 2010, s. 9), ze které budeme dále příležitostně čerpat. 

1.2 Dílo Bourbakiho 

V předchozí části jsme letmo načrtli postupné vyvstávání moderních matematických 

struktur: od zrodu „první“ matematické struktury přes postupné strukturální přístupy 

v geometrii a teorii čísel a program axiomatizace matematiky až po konsolidaci 

algebraických struktur do učebnicové podoby. Nyní se už zaměříme na zkoumání 

struktur jako samotného matematického objektu: na dobu, kdy se struktury z oblasti 

obrazu matematiky, resp. jejích dílčích náhledů, pomalu přesouvají do souhrnu 

matematiky, coby samostatný matematický objekt, na němž navíc můžeme 
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mnoho další matematiky založit. Představíme nyní typického proponenta tohoto 

přístupu, kterým dodnes je Nicolas Bourbaki. 

1.2.1 Éléments de mathématique 

Největší Bourbakiho prací zůstávají monumentální, původně desetisvazkové 

Éléments de mathématique (Základy matematiky)
6
, ke kterým naposledy v roce 2016 

přibyl svazek věnovaný algebraické topologii.  Prvotní záměr napsat moderní 

učebnici analýzy se později vyvinul v dílo, jehož každá část měla obsahovat 

srozumitelný úvod dané matematické disciplíny (Corry, 2004, s. 293). Výklad přitom 

typicky postupuje od obecného ke zvláštnímu a k lepšímu pochopení a procvičení 

látky jsou připojeny úlohy. Třebaže má tedy za cíl vybudovat matematiku 

od samotných základů a inspiraci přebírá od van der Waerdena, není učebnicí 

matematiky
7
; to nakonec ukazuje i jeho formální určení „for working 

mathematician“, když sami jeho přispěvatelé takovými matematiky byli (tamtéž, 

s. 301 a 322). Historické poznámky závěrem doplňující každý díl byly později 

vydány souhrnně coby svazek Éléments d'histoire des mathématiques
8
 (Základy dějin 

matematiky); ten možná nakonec, i přes (nebo možná právě pro) svoji zavádějící 

historiografickou metodu, došel širšího mezinárodního ohlasu než svazky věnované 

samotnému souhrnu matematiky (Corry, 2004, s. 331–333). 

Co je ale na tomto celém díle, které dodnes vévodí každé dobré francouzské 

matematické knihovně, a Bourbakiho přístupu obecně tak zásadní, tedy kromě jeho 

rozsahu? Citujme ze stručného českého životopisného článku, vydaného v době jeho 

největší slávy (Rychlík, 1959, s. 677): „Bourbaki vystupuje jako průkopník 

                                                 

6
 V českém překladu dosud nebyly vydány; užívám proto vlastní přibližný překlad názvu, který je asi 

přece jen lepší než Elementy matematiky. 

7
 To už spíše velmi odbornou a obsáhlou encyklopedií, což je žánr, k němuž pro svoji francouzskou 

národnost nemusel mít Bourbaki daleko. 

8
 …de mathématique, nebo des mathématiques? V prvním případě odklon od běžného francouzského 

výrazu v množném čísle – srov. angl. mathematics, řecky ta mathématika (τα μαθηματικά) aj. – má 

dokreslit Bourbakiho chápání matematiky jako jednotné disciplíny, což právě Základy chtěly stvrzo-

vat; zatímco historicky, před svým sjednocujícím zásahem, ještě Bourbaki spatřuje různé matematiky. 
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systematisace velikého množství látky uveřejněné během dlouhé řady let v mnoha 

časopisech a v různých jazycích. Hlavním znakem Bourbakiho pojetí je radikální 

postoj k vhodnému pořádku, v němž se má o látce jednat, snaha o sjednocení 

terminologie, jasné a úsporné uspořádání myšlenek a sloh toho druhu, že když 

Bourbaki něco vyloží, čtenáři nemůže ani napadnout, že by se byl mohl ještě 

odvolávat na názor.“ Skutečně, Bourbakiho dílo obsahuje obrázků poskrovnu, a mají 

sloužit nanejvýš ilustraci; výklad je veden striktně formou definic, tvrzení a jejich 

důkazů. I zde je tak možno spatřovat vliv axiomatizace matematiky, jak jsme ji 

uvedli výše. 

Kde najdeme v Bourbakim struktury? Můžeme říci, že implicitně všude, explicitně 

a definitoricky pak zejména v úvodní, první knize věnované teorii množin, 

v závěrečné, čtvrté kapitole nazvané Structures (Struktury). Tamní konstrukce tohoto 

pojmu je, v Bourbakiho duchu, nadmíru obecná a více než složitá: stručně řečeno, 

pomocí operací kartézského součinu a potenční množiny induktivně konstruuje na 

konečném souboru výchozích množin všechny možné jejich kombinace, až 

posledním výrazem je tzv. „echelon construction scheme 𝑆 na 𝑛 bázových 

množinách“; pomocí něho a přidaných morfismů pak vymezuje druh struktury 

(species of structure); přesný postup konstrukce uvádí (Corry, 2004, s. 317–318). 

operace { 
 𝐸, 𝐹 ⟶ 𝐸 × 𝐹
𝐺 ⟶ 𝑃(𝐺)

 ⟹  "echelon scheme" 𝑆(𝐸, 𝐹, 𝐺, … , 𝐸𝑛) 

Uvedená konstrukce je zjevně nepraktická pro working mathematician a zřejmě stěží 

srozumitelná a pochopitelná pro kohokoliv, kdo se v předchozí kariéře abstraktní 

matematikou podrobněji nezabýval; zajímavé ovšem je, že ani Bourbaki se v dalších 

dílech o tuto matematickou konstrukci struktury příliš neopírá ani její koncepty 

nepoužívá vysvětlujícím nebo sjednocujícím způsobem (Corry, 2004, s. 319). 

S následnou poznámkou v závěrečném Shrnutí výsledků (Fascicule de résultats), že 

„co se týká pojmů a výrazů dále uvedených bez definic, čtenář je může bezpečně 

užívat v jejich obvyklém významu“ (tamtéž, s. 320), a v souladu s ní s např. poněkud 

lakonickým shrnutím, že „množina sestává z prvků, které jsou způsobilé mít určité 

vlastnosti a vztahy mezi sebou navzájem nebo s prvky jiných množin (tamtéž, s. 321; 

zvýraznění původní)“ to nahrává dojmu, že Bourbaki chce spíše učinit zadost svému 

vytyčenému programu matematiky na pevných základech, ale sám uvedené 
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konstrukce nepovažuje za stěžejní.
9
 To pak dosvědčuje i zpracování pozdějších 

svazků věnovaných algebře (II.), obecné topologii (III.) nebo komutativní algebře 

(v pořadí 7., ale už nečíslováno), jak je blíže popisuje Corry (tamtéž, s. 322–328). 

1.2.2 Architektura matematiky 

Bourbakiho zásady jsou nejsouhrnněji vyjádřeny v jeho slavném článku z roku 1948 

L'Architecture des mathématiques, ze sborníku Les grands courants de la pensée 

mathématique (Velké proudy matematického myšlení), v českém překladu vydaném 

jako Architektura matematiky (Bourbaki, 1960)
10

. Architektura matematiky byla a je 

považována za jakýsi Bourbakiho programový manifest (Corry, 2004, s. 303). 

Motivací, zmíněnou v úvodu článku nazvaném příznačně Matematika nebo 

matematiky?, je učinit si obecnou představu o matematice jakožto vědě – tedy 

zkoumat obraz matematiky. Ten se Bourbakimu pro obrovský nárůst souhrnu 

matematiky jeví v polovině dvacátého století více než jindy jako roztříštěný, 

nesjednocený: 

„[…] můžeme si položit otázku, zda tento ohromný růst je vývojem jednoho 

jednotného organismu, s neustále těsnější souvislostí všech jeho částí, nebo zda 

je tento růst pouze vnějším znakem tendence rozpadu, vlastní samé podstatě 

matematiky. Nevyrůstá snad z matematiky babylonská věž, shluk autonomních 

disciplín, vzájemně oddělených jak metodami tak cíli a jazyky? Krátce, máme 

v současné době jedinou matematiku nebo více matematik?“ (Bourbaki, 1960, 

s. 509–510) 

                                                 

9
 Zajímavější a plodnější může být následné rozlišení druhů (species) struktur chudších a bohatších, 

podle toho, zda další axiom může být odvozen z předchozích – tak např. druh komutativní grupy je 

bohatší než druh grupy –, a v rámci téhož druhu struktur jemnějších a hrubších, když struktura je tím 

jemnější, čím více umožňuje morfismů „ze sebe“ a čím méně „do sebe“ (podle Corry, 2004, s. 319–

320) – to si můžeme představit např. na grupách různých řádů, nebo dokonce i na různých grupách 

téhož řádu. Taková rozlišení, pokud je nemusíme nutně zcela formalizovat a používáme je na 

konkrétní příklady struktur, se mi zdají podnětná i vzhledem k výuce strukturální matematiky, když 

pomáhají „udělat si pořádek ve strukturách“. 

10
 Nadále se budeme odkazovat k tomuto, případně anglickému překladu, nikoliv francouzskému 

originálu. 
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Inspirován Hilbertovým dílem a programem, cestu ke zvládnutí tohoto babylonského 

zmatení
11

 spatřuje Bourbaki v axiomatické metodě: 

„Nyní se domníváme, že vnitřní vývoj matematické vědy v rozporu s vnějšími 

znaky upevnil více než kdy jindy jednotu rozmanitých oborů a utvořil jádro, jež 

je více než kdykoli předtím jediným celkem. Podstatná v tomto vývoji je 

systematisace vztahů, existujících mezi různými matematickými teoriemi, jež 

potom vedla k tzv. axiomatické metodě. […] Tam, kde povrchní pozorovatel 

vidí jen dvě nebo několik teorií vzájemně úplně odlišných svou vnější podobou, 

a kde zásah geniálního matematika vede k odhalení zcela „neočekávané 

pomoci“, kterou jedna z těchto teorií může prokázat jiné, učí nás axiomatická 

metoda hledat hlubší příčiny takového objevu, nalézt obecné myšlenky, které se 

skrývají za jednotlivostmi každé z těchto teorií, vyabstrahovat tyto myšlenky 

a učinit je předmětem samostatného zkoumání.“ (Bourbaki, 1960, s. 510–511; 

zvýraznění vlastní) 

Takovou systematizaci vztahů ukazuje na příkladu teorie grup, která umožňuje 

propojit zdánlivě nesouvisející matematické koncepty: sčítání reálných čísel, 

násobení přirozených čísel modulo 𝑝 a skládání pohybů v trojrozměrném prostoru 

(Bourbaki, 1960, s. 511–512).
12

 Po této motivační ilustraci formuluje, co tedy obecně 

rozumí matematickou strukturou: 

„Obecným znakem pojmů, označených tímto společným názvem, je to, 

že mohou být použity na množinu prvků, jejichž povaha není blíže 

specifikována. Strukturu definujeme, udáme-li jednu nebo více relací pro tyto 

prvky (v případě grupy to byla relace 𝑥𝜏𝑦 mezi libovolnými třemi prvky). 

Načež postulujeme, že tyto vztahy vyhovují jistým podmínkám (které 

vyjmenujeme a které nazýváme axiomy uvažované struktury). Vybudovat 

axiomatickou teorii dané struktury znamená odvozovat logické důsledky 

z axiomů struktury bez použití jakýchkoli dalších výroků o uvažovaných 

                                                 

11
 Jak upozorňuje Corry (2004, s. 304, pozn. pod č. 43), téhož příměru užívali už dříve Klein i Hilbert. 

12
 Tato část Bourbakiho manifestu je pěknou ilustrací strukturálního přístupu obecně, srozumitelnou 

i v jazycích středoškolské matematiky, když přibližně na jedné straně pomocí konkrétních příkladů 

konstruuje pojem grupy. 
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prvcích (zejména bez použití jakýchkoli hypotéz o povaze těchto prvků).“ 

(Bourbaki, 1960, s. 513) 

struktura = prvky ⊕ relace ⊕ axiomy 

Struktura je tedy dána alespoň jedním typem vztahu, relací pro prvky, které chceme 

strukturovat; o chování takových vztahů pak vypovídají postulované axiomy. 

Nemusíme přitom vůbec uvažovat povahu prvků samotných, což odpovídá výše 

citovanému Hilbertovu výroku o stolech, židlích a pivních táccích (str. 6 nahoře) 

a neodporuje výše načrtnuté Bourbakiho rigorózní konstrukci struktury v Základech 

(str. 9). Dále Bourbaki rozlišuje základní druhy struktur, v originále tzv. structures-

mères, v anglickém překladu jako mother structures (mateřské struktury), v českém 

potom jako „tvořící“ struktury
13

: struktury algebraické, topologické a uspořádané
14

 

(Bourbaki, 1960, s. 513–515). Z těchto základních struktur pak můžeme jejich 

spojováním a prolínáním vytvářet struktury složitější, složené. Obrázek I představuje 

jedno z možných schématických znázornění jejich vztahu. Tak Bourbaki uvádí 

příklady topologické algebry, která se zabývá strukturami, jejichž algebraické 

operace jsou spojité vzhledem k zavedené topologii, nebo, z druhé strany, 

algebraické topologie, která pomocí algebraických nástrojů zkoumá různé „tvary“ 

objektů v různých prostorech. Spojení uspořádání a algebraické struktury se zase 

uplatní např. v teorii dělitelnosti ideálů (tamtéž, s. 516). Sami do něj můžeme přidat 

                                                 

13
 Proč český překlad nepoužívá výrazu  mateřské struktury, a na druhé straně, proč Bourbaki v tom 

případě nehovoří doslova o structures maternelles…? Ve francouzštině „-mères“ může jednak 

znamenat množné číslo podstatného jména „(la) mère“, matka, jednak ale může značit francouzskou 

verzi řeckého slova „meros“ (μέρος), totiž část, jako např. ve výrazu polymère, polymer. I vzhledem 

k dalšímu používání pojmu např. Piagetem se přikláním k první variantě – mateřské struktury 

ve smyslu struktur základních, původních –, nikoliv k tomu, že chtěl Bourbaki snad vytvořit novotvar 

a hovořit o těchto strukturách ve smyslu, že jsou částmi struktur složitějších. My budeme dále též 

užívat označení základní struktury. 

14
 Další jazykovo-terminologická poznámka: Původní označení tohoto typu je structures d’ordre, 

anglicky ordered structures. Český překlad je označuje pouze opisem jako struktury definované relací 

uspořádání (Bourbaki, 1960, s. 513), zatímco (Rychlík, 1959, s. 674, pozn. pod č. 3) je překládá jako 

struktury pořádkové; první výraz je nevhodný pro svoji délku, druhý dnes už zní zastarale. Nadále 

budeme pro přehlednost a výstižnost používat vlastní překlad struktury uspořádané. 
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další příklady moderních matematických struktur: např. Lieovy grupy zřejmě 

zařadíme do průniku struktur algebraických a topologických; svazy zase vykazují 

povahu jak algebraickou, tak uspořádanou, což ještě zmíníme níže (str. 16). Mnohé 

subtilnější struktury jsou dokonce založeny na všech třech druzích; do pomyslného 

středu ale můžeme zařadit třeba i tak „elementární“ strukturu, jakou jsou reálná čísla 

– algebraické těleso s topologickou strukturou a lineárním uspořádáním –, potažmo 

na nich definované funkce apod. 

 

Obrázek I: Jedno z možných schématických znázornění Bourbakiho základních struktur. 

Zároveň u každého ze základních typů můžeme poměřovat obecnost struktury 

podle množství jejích axiomů; to připomíná v Bourbakiho Základech uvedené 

rozlišování struktur chudších a bohatších (str. 10, pozn. pod č. 9). Tak např. z teorie 

grup přidáním dalšího axiomu dostáváme teorii grup komutativních (též Abelových) 

nebo teorii grup konečných, případně dohromady teorii konečných komutativních 

grup; nebo postupným zjemňováním z uspořádaných množin vytvoříme lineárně 

uspořádané množiny, tj. takové, kde každé dva prvky jsou v relaci uspořádání, 

a z nich zase tzv. dobře uspořádané množiny, v nichž každá (neprázdná) množina má 

nějaký prvek nejmenší  (Bourbaki, 1960, s. 515). V tomto ohledu pak můžeme také 

zkoumat, které axiomy podmiňují axiomy jiné; pěknou ukázkou takového studia 

soustav axiomů různých typů uspořádání je např. stručný, ale matematicky podrobný 

článek Historické mezníky ve studiu speciálních typů uspořádání (Klaška, 2001). 

Algebraické 

Uspořádané Topologické 
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Jak si Bourbaki vytkl v úvodu, cílem toho všeho je podat celkový přehled 

matematiky: 

„Samozřejmě nenajdeme zde již ten tradiční řád, který podobně jako první 

klasifikace živočichů se omezil na to, aby postavil vedle sebe teorie, které se 

svými vnějšími znaky nejvíce podobaly. Místo přesně rozlišených oborů, např. 

algebry, analysy, teorie čísel a geometrie jeví se teorie prvočísel vedle teorie 

algebraických křivek, nebo euklidovská geometrie vedle integrálních rovnic. 

Pořádajícím principem je hierarchie struktur, která vede od jednoduchého 

k složitému, od obecného ke konkrétnímu.“ (Bourbaki, 1960, s. 515) 

Desetistránkový Bourbakiho manifest pak končí předběžným a částečným 

vyrovnáním se s námitkami jak matematiků, tak filosofů (Bourbaki, 1960, s. 516–8): 

co se prvních týká, vyvrací názory o „neplodnosti“ axiomatické teorie, ve které právě 

dříve mnozí spatřovali jen vymýšlení neexistujících objektů; k námitkám filosofů 

se pak necítí příliš kompetentní, když poukazuje na zvláštní vztah experimentálního 

a matematického i v moderní vědě. Každopádně, jak upozorňuje i Corry (2004, 

s. 303–305), ve své době znamenala Architektura matematiky významné objasnění 

principů Bourbakiho práce, který už tehdy publikoval první části svých Základů; 

dodnes tak zůstává vhodnou interpretační pomůckou jeho díla. 

1.2.3 Původ Nicolase Bourbakiho 

Výše jsme stručně popsali dílo Nicolase Bourbakiho a pokusili se vyzdvihnout jeho 

přelomovost v uvažování o matematických strukturách. Kde se ale u něj vůbec vzala 

tato potřeba matematiku takto strukturovat? Vedle důvodů „matematických“, 

vycházejících z do jisté míry „samovolného“ vývoje matematiky, můžeme 

zpozorovat i příčiny více sociální, kulturní. Nebude jí ani tak třeba tradice 

Descartovy metody – jak jsme ukázali, i Hilbert a další byli průkopníky axiomatizace 

a analyticko-deduktivního přístupu k matematice –, jako spíše stav francouzské 

matematiky po první světové válce.  

Francouzská matematika zaznamenává v meziválečném období ústup z mezinárodní 

scény. Velká válka zdecimovala téměř celou jednu generaci možných budoucích 

vědců a i přes francouzské vítězství dodnes zůstává národním traumatem – jejímu 

vlivu na matematickou komunitu ve Francii se věnuje např. mnohovrstevnatý sborník 
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(Aubin a Goldstein ed., 2014). Francouzská matematika je po válce ovládána spíše 

tradičními přístupy a klasickými tématy, zatímco v Německu se úspěšně rozvíjí 

moderní algebra (str. 7); mladí francouzští matematici stojící na prahu své kariéry tak 

hledají cesty, jak se vyrovnat mezinárodním trendům a zároveň povzbudit domácí 

vědeckou činnost. Jak poznamenává Corry (2004, s. 292 a 305–306), hledání 

čerstvého, neotřelého pohledu na moderní matematiku pomocí matematických 

struktur jim to slibuje splnit. Bourbakiho dílo tak bylo motivováno spíše praktickými 

potřebami aktualizovat (francouzský) souhrn matematiky než filosofickými sklony: 

„Když se pokoušíme porozumět Bourbakiho ‚strukturální‘ koncepci matematiky, zdá 

se vhodnější hovořit o Bourbakiho obrazech matematiky spíše než o Bourbakiho 

filosofii matematiky (tamtéž, s. 302).“ Přitom, jak jsme ukázali, v Éléments 

de mathématique podává Bourbaki matematickou strukturu spíše jako obsah 

matematiky, v rámci jejího souhrnu, zatímco v Architektuře matematiky je 

středobodem obrazu matematiky. 

Toliko tedy stručně k  jedné etapě utváření pojmu matematických struktur. 

O Nicolasu Bourbakim coby jedné z největších postav matematiky 20. století bylo 

dodnes napsáno množství podrobných prací, obzvlášť ve Francii. Stručným 

životopisem z doby jeho největší slávy je např. již výše citovaný článek Nicolas 

Bourbaki (Rychlík, 1959). Čtivá, byť místy povrchní popularizace věnovaná 

Bourbakimu, strukturám a strukturalismům dvacátého století vyšla nedávno 

v českém překladu jako Umělec a matematik: příběh o Nicolasi Bourbakim, 

geniálním matematikovi, který nikdy neexistoval (Aczel, 2008); její fundovanou 

recenzi pak zpracoval Jiří Fiala pro časopis Vesmír (Fiala, 2009). O spojitosti 

Bourbakiho s francouzským literárním hnutím Oulipo a dalšími strukturalistickými 

projekty zevrubně pojednává článek (Aubin, 1997). 

1.3 Další strukturální teorie 

Jak uvidíme v druhé kapitole, vliv Bourbakiho díla na výuku strukturální matematiky 

na (středo)školské úrovni byl a zůstává nesporný. Souběžně se ale vyvíjely i další 

teorie a přístupy, které usilovaly o celkové uchopení strukturálního charakteru 

moderní matematiky a výsledků jejích překotně se rozvíjejících oblastí – a činily tak 

dokonce více systematicky a záměrněji než Bourbaki. Podáme nyní jejich jenom 
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velice stručný přehled s odkazy na podrobnější zpracování, zaměřené především na 

historické souvislosti nebo výuku. 

Zároveň, ne všechny přistupují ke strukturám coby obsahu matematiky týmž 

způsobem: zatímco teorie svazů a teorie kategorií jsou podle Corryho (2004) 

přístupy obdobnými Bourbakiho strukturám, když se snaží vytvořit matematické 

nástroje k celkovému uchopování různých matematických struktur, teorie modelů je 

spíše intepretací a matematickým upřesněním vztahů mezi axiomaticky 

definovanými, abstraktními strukturami a jejich „konkrétními“ reprezentacemi 

a univerzální algebra naopak přímočarým zobecněním matematických struktur, ale 

pouze jednoho druhu. Níže načrtnuté disciplíny moderní matematiky tak nelze 

považovat za navzájem souřadné. 

1.3.1 Teorie svazů 

Jedním z přístupů, jak můžeme blíže porozumět nějaké algebraické struktuře – třeba 

takové grupě 𝑺3 – je zkoumat její podstruktury. Ty už, na rozdíl od jejích prvků, 

mezi sebou na první pohled nemají vztahy algebraické, nýbrž uspořádání: 

uspořádány relací inkluze, jak nejzřetelněji na množinách, triviálních „strukturách 

bez struktury“, ukazuje systém jejich podmnožin, často znázorňovaný pomocí 

tzv. Hasseových diagramů. Zájem nějak systematicky uchopit tuto strukturu 

struktury vedl už Dedekinda k pojmu tzv. Dualgruppen, jak blíže popisuje (Corry, 

2004, 121–129); na něho pak s více než třicetiletým zpožděním navázali Øystein Ore 

(1899–1968) a Garrett Birkhoff (1911–1996) všeobecnou teorií svazů (lattices, 

Verbände)
15

. Ačkoliv se později ukázalo, že Bourbakiho struktury nebo teorie 

                                                 

15
 Česká terminologie se drží německého Verband, tedy svaz; zatímco anglické lattice nebo 

francouzské treillis můžeme přeložit jako mříž(ka); viz (Bilová, 2001, s. 231, 232 a 235). Svaz přitom 

málo vystihuje vícestupňovitost této struktury – typicky si pod svazem představujeme jednostupňovou 

soustavu více či méně rovnocenných prvků –, mříž(ka) zase naznačuje přísnou pravidelnost, kterou se 

ovšem vyznačují jen speciální druhy svazů… 

Není to přitom poprvé, co souboj německého a anglického termínu zůstává nerozhodnut. Ještě 

zamotanější třeba je, jak pojmenovávat komutativní okruh s jednotkou, jehož každý nenulový prvek je 

invertibilní (podle Stanovský, 2010, s. 134). Původní Dedekindův výraz Körper, tedy tělo, těleso, 

mající vyjádřit organičnost této algebraické struktury, nebyl převeden do angličtiny a místo něho se 
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kategorií poskytují vhodnější jednotící pohled na matematiku, zůstává teorie svazů 

dodnes živou oblastí abstraktního matematického výzkumu; podrobně se jí věnuje 

kapitola 6 (tamtéž, s. 259–288). 

Zajímavou prací k prehistorii a počátečnímu rozvoji teorie svazů včetně rozvržení 

jejich základních druhů je přehledový, ale obsažný článek (Bilová, 2001). Stručně se 

svazům coby jedné ze struktur uspořádání také věnuje vysokoškolský výklad v (Dlab 

a Bečvář, 2016, s. 33–43). Jednou z prvních česky psaných publikací na toto téma na 

pomezí středoškolského a vysokoškolského výkladu byla rozsáhlá práce O grupách 

a svazech (Rieger, 1952); pouze svazům se pak zevrubně věnuje v rámci edice Škola 

mladých matematiků její 42. svazek nazvaný Uspořádané množiny (Beran, 1978).  

Nezávisle na úvahách o svazech se už od poloviny 19. století rozvíjelo zkoumání 

tzv. Booleových algeber, zejména ve snaze dát logice matematický tvar – ještě 

předtím, než přišel Gottlob Frege (1848–1925) s už jinak zaměřeným predikátovým 

počtem (Kvasz, 2008, s. 67–70) –, aby se obě teorie v dalším století postupně 

prolnuly. Nakonec se také ukazuje, že Booleovy algebry lze chápat jako zvláštní 

případ algebraického okruhu – takového, jehož každý prvek je idempotentní, tedy 

jedna z operací splňuje identitu 𝑎 ⋅ 𝑎 = 𝑎 (Corry, 2004, s. 281–285) –, a jsou tak 

významným případem obecných algebraických struktur. Česky vyšla ke středo-

školskému výkladu tohoto tématu včetně příkladů, cvičení a ukázek aplikací knížka 

Booleova algebra (Odvárko, 1973) jako 31. svazek Školy mladých matematiků. 

1.3.2 Teorie kategorií  

Jako nejúčinnější nástroj pro uchopování rozmanitých druhů struktur se nakonec 

postupem času prosadila teorie kategorií. Nejenže sjednocuje pohled na různé 

                                                                                                                                          

pro tentýž pojem začalo užívat termínu field, pole. Záleží navíc, zda požadujeme komutativitu druhé 

operace, tj. násobení: tak francouzština, doslova vklíněna mezi anglický a německý vliv, raději rovnou 

užívá výrazu corps commutatif a pro obecnější pojem buď pouhé corps nebo dokonce corps gauche – 

čemuž zase Angličané říkají skew field anebo division ring. Čeština to pak řeší vůbec šalamounsky, 

když těleso má být obecný pojem a polem pak komutativní těleso (např. Dlab a Bečvář, 2016, s. 277), 

podobně jako slovenská terminologie; jenže toto rozlišení zdaleka není rozšířené (např. Stanovský, 

2010, s. 110). 
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kategorie objektů, ale její jazyk rovněž přehledně umožňuje dokazovat obecná 

tvrzení o celých třídách zdánlivě nepodobných objektů. Její zakladatelé Samuel 

Eilenberg (1913–1998) and Saunders Mac Lane (1909–2005) jí vetkli zvláštní, 

ikonicko-symbolickou podobu: velkou roli v ní hrají diagramy
16

 sestávající z „věcí 

a šipek“ („objects and arrows“), neboli konkrétních matematických struktur 

a zobrazení, morfismů mezi nimi. Každá kategorie objektů si přitom s sebou nese své 

vlastní morfismy: něco jiného je zobrazovat mezi sebou množiny a něco jiného 

vektorové prostory nebo komutativní okruhy; k přechodům mezi kategoriemi pak 

slouží funktory; ukázkou takového diagramu je Obrázek II. Právě takový 

přehledný přístup je tím, co Bourbaki při své snaze uspořádat matematiku a efektivně 

podat její ucelený obraz postupem času postrádal. Podrobněji se východiskům, 

rozvoji i přehledně vyloženým ústředním konceptům teorie kategorií věnují kapitoly 

8 a 9 v (Corry, 2004, s. 339–98). 

 

Obrázek II: Příklad diagramu teorie kategorií, zachycující přirozenou transformaci (natural 

transformation) mezi dvěma funktory
17

 

Stručně se teorií kategorií v obecnějším kontextu a též v souvislosti s Bourbakim 

zabývá článek Tendence k jednotě v matematice (Ehresmann, 1972), doplněný navíc 

o krátké uvedení základních pojmů. Stručný nástin úvodu do teorie kategorií podává 

                                                 

16
 Mohli bychom též říkat schémata; to se ale může plést se stejnojmenným konceptem moderní 

algebraické geometrie. 

17
 Týž diagram měl být zjevně ilustrací přední strany vazby knihy (Corry, 2004), jenže asi 

nedopatřením došlo k jeho pozměnění tak, že v jazyce teorie kategorií už nedává smysl. 
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např. učebnice (Dlab a Bečvář, 2016, s. 52–55). Vývoji a filosoficko-matematické 

povaze teorie kategorií se věnuje obsáhlá monografie Tool and Object: A History 

and Philosophy of Category Theory (Krömer, 2007). Rozvoj teorie kategorií 

v souvislosti s prvními výsledky v české matematice pak mapuje část článku Česká 

matematika v letech 1945–1985: topologie, teorie kategorií a kombinatorika 

(Katětov, 1987, s. 199–203). Zřejmě pro její značnou obecnost a zároveň pozdější 

rozvoj a pronikání do české matematické komunity jí nebyl věnován žádný z dílů 

edice Škola mladých matematiků ani edic podobných; přitom vybrané koncepty 

teorie kategorií mohou vyniknout už i na pokročilé středoškolské úrovni. 

1.3.3 Teorie modelů 

Na rozdíl od předchozích dvou případů, teorie modelů vychází z matematické logiky 

spíše než z algebry; je více důsledkem zkoumání neeukleidovských geometrií 

a Hilbertova programu axiomatizace matematiky (str. 6) nežli zobecňování 

algebraických struktur. Rozdíl můžeme formulovat třeba takto  

„[Struktury] se pokoušejí objasnit zobecněné, abstraktní koncepty, které jsou 

předmětem jejich zkoumání, tím, že svoje zobecnění druhého řádu modelují 

podobně, jako proběhla zobecnění prvotní. Tak například kategorie nebo 

(algebraická) struktura zobecňují pojem okruhu obdobným způsobem, jako 

okruh zobecňuje představu celých čísel vybavených dvěma operacemi. Jinými 

slovy, jsou zároveň pokusem porozumět strukturálnímu charakteru matematiky 

jakož i důsledkem tohoto charakteru. Toto ovšem není případ teorie modelů, 

který nabízí ‚postranní‘ pohled, když jsou jevy matematických struktur 

nahlíženy z úhlu pohledu matematické logiky.“ (Corry, 2004, s. 280–281) 

Zjednodušeně řečeno, teorie modelů se snaží postihnout a dále klasifikovat vztahy 

mezi nějakou obecnou, axiomaticky vyvedenou teorií, např. teorií grup nebo prvními 

čtyřmi Eukleidovými postuláty, a jejími modely, případy matematických struktur, 

které takové teorii vyhovují, tj. např. konkrétními grupami nebo rovinnou, eliptickou 

a hyperbolickou geometrií. Mohli bychom též říci, že model je jakousi konkrétní 

realizací nebo reprezentací abstraktní teorie, i když tyto pojmy budeme ve třetí 

kapitole používat ještě v jiném, didaktickém významu (str. 52 an.). Právě těmto 

různým významům se věnuje podnětný článek Modely skutečnosti a modely teorií 
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(Čulík, 1969); teorii modelů jako důsledek axiomatizace přibližuje též článek 

(Dostálová, 2010, s. 178–183). 

teorie 
   𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑐𝑒   
→         model 

1.3.4 Univerzální algebra  

Tento přehled strukturálních teorií zakončíme letmým náčrtem disciplíny univerzální 

algebry, místy též nazývané obecná algebra (general algebra). Na rozdíl od před-

chozích se dotýká pouze algebraických struktur a tak vlastně přirozeně a očekávaně 

navazuje na van der Waerdenovu snahu uspořádat moderní algebru (str. 7):  

„Univerzální algebra je přímočará formalizace neformální představy 

algebraické struktury; sestává z neprázdné množiny A a seznamu konečných 

relací abstraktně definovaných na prvcích množiny. Tvrzení univerzální algebry 

tedy bezprostředně zahrnují výsledky týkající se homomorfismů a izomorfismů, 

faktoralgeber a podalgeber a volných algeber stejně jako dekompozičních řad 

a řetězců.“ (Corry, 2004, s. 279–280) 

S použitím univerzální algebry pro pojmy obecné k jednotlivým algebraickým 

strukturám se ještě setkáme v dalších kapitolách (str. 74). Stojí ovšem za zmínku, že 

vzhledem ke své povaze se také často objevuje v souvislosti s předchozími třemi 

teoriemi, jakmile ty uchopují zobecněné algebraické struktury; jako matematická 

disciplína se tak vyvíjela v kontaktu s teorií modelů a později se vzájemně 

ovlivňovala i s teorií kategorií. Jedněmi z mála česky psaných učebnic teorie svazů 

a univerzální algebry jsou skripta (Chajda, 2013) nebo (Bican a Rosický, 1989). 

Univerzální algebře a teorii modelů se pak věnuje např. učebnice (Ježek, 1976). 

Tématu univerzální algebry se implicitně dotýkají téměř všechny učebnice, které se 

zabývají více než jednou algebraickou strukturu a používají na různé případy tytéž 

strukturální nástroje, zmíněné ve výše uvedené citaci; téměř explicitně na 

středoškolské úrovni se jí, zvláště pak v závěrečné kapitole Algebraické struktury 

(s. 126–161), věnuje knížka Algebra, každý začátek je lehký (Kästner a Göthner, 

1986), která byla 58. – a jedním z mála původem zahraničních – svazkem Školy 

mladých matematiků.  
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Kapitola druhá 

Matematické struktury ve škole 

 „Připomeňme si znovu skutečnost, že dnešní mládež vybavujeme pro život 

matematickou výzbrojí starší než 300 let, ale přitom se tváříme, 

že jí poskytujeme to nejlepší.“ 

(Jaroslav Šedivý, O modernizaci školské matematiky)
18

 

Jak tento různorodý souhrn matematiky pronikal do školského obrazu matematiky 

a její výuky? Když se podíváme do dnešních středoškolských učebnic, příliš mnoho 

z výše načrtnutých matematických struktur v nich nenalezneme. Někde se snad 

objeví letmá zmínka o neeukleidovských geometriích (Pomykalová, 2004, s. 187), 

jinde o číselných oborech (Bušek a Calda, 2010, s. 13), ale to je asi tak všechno; 

o grupě shodných zobrazení, tělese komplexních čísel nebo uspořádaných 

podmnožinách, natožpak o izomorfismech, teoriích a jejích modelech či kategoriích 

matematických objektů nikde nic. Zůstal tedy strukturální obraz matematiky 

doménou pouze vědecké komunity? 

Ne – v době svého největšího lesku, tj. přibližně na počátku druhé poloviny 

dvacátého století, se dokázal odrazit i do školské matematiky. Právě na tento proces, 

který se vepsal do dějin didaktiky matematiky jako tzv. modernizace (školské) 

matematiky, se stručně zaměříme v této kapitole. Zdůrazníme přitom především 

východiska, vedoucí ideje, ba někdy i ideály, a institucionální projevy tohoto 

procesu; nevyhneme se ani následné kritice. Pro přehlednost rozdělíme dění na 

modernizační hnutí ve světě a modernizaci školské matematiky u nás. Přehledově 

budeme vycházet především z dvoudílného rekapitulačního článku 25 let 

modernizačního hnutí ve školské matematice Jaroslava Šedivého a Miloše Jelínka 

(Šedivý a Jelínek, 1982a, 1982b) a některých dalších dobových publikací. 

                                                 

18
 Citováno podle (Šedivý, 1969, s. 9). 
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2.1 Modernizační hnutí ve světě 

V této části stručně načrtneme vývoj modernizace výuky matematiky ve světě. 

Budeme přitom postupovat chronologicky, ale ne přísně chronologicky: ačkoliv 

tento trend můžeme označit za celosvětový, v každé zemi postupoval jiným 

tempem, mnohá kritika předcházela novým reformám a také jejich samotná podoba 

se postupně vyvíjela. Můžeme tedy sledovat mnoho paralelních, byť navzájem se 

ovlivňujících procesů – ne vždy ale post hoc znamená propter hoc. Spíše pro 

přehlednost tak rozčleňujeme tento výklad do čtyř přibližných chronologicko-

tematických oblastí. 

2.1.1 Krize ve vyučování matematice 

Úvahy o inovaci matematického vzdělávání se v západní Evropě i mezinárodním 

měřítku datují už do začátku 50. let, zřejmě právě v souvislosti s tím, jak se rozšiřuje 

povědomí o moderních matematických strukturách. Od velkého reformního úsilí na 

poli vyučování matematice vedeného Felixem Kleinem již uplynulo téměř půlstoletí 

(Stehlíková a Tichá, 2011, s. 157); tzv. Meranskému programu a dalším reformním 

snahám z té doby se věnuje např. (Trkovská, 2015, s. 93–100). Zmínili jsme již 

Bourbakim pociťované zaostávání na mezinárodním poli vědecké matematiky 

(str. 14); z tohoto stavu začala být postupně viněna nejen velká válka – nakonec, ta 

znamenala podobné, ne-li větší lidské a materiální ztráty i pro Německo –, ale rovněž 

systém středoškolské výuky. Probírán byl především stav, kdy „osnovy pro lycea
19

 

byly velmi konzervativní, např. bez integrálního počtu, bez logaritmické 

a exponenciální funkce, ale s rozsáhlým kursem syntetické geometrie v duchu prvních 

pěti Euklidových knih, s podrobným kursem trigonometrie včetně námořní navigace 

apod. (Šedivý a Jelínek, 1982a, s. 285).“ 

Co sami pocítili na vlastní kůži, začínají bourbakisté kritizovat v rolích vážených 

profesorů: např. Jean Dieudonné (1906–1992) namítá nepřipravenost absolventů 

středních škol pro vysokoškolské studium moderní matematiky (podle Urban, 1962, 

s. 161) a speciálně ve vztahu ke geometrii pak jím navrhované změny shrnuje do 

                                                 

19
 Francouzská obdoba dnešních českých (čtyřletých) gymnázií. 
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hesla À bas Euclide! (Pryč s Eukleidem!). Tyto i další reformní snahy ústí v rychlý 

sled několika mezinárodních konferencí (Ženeva 1956, Royaumont 1959, Dubrovník 

1960, Budapešť 1962), které měly zprostředkovat výměnu názorů odborníků 

a připravit podklady pro zamýšlenou novou koncepci výuky. Reformní program se 

pak prosazuje především v dalších frankofonních zemích, zvláště Belgii a Švýcarsku. 

Poněkud jiná byla situace ve Spojených státech. Podnět pro iniciaci reforem 

vyučování (nejenom) matematiky nevzešel z akademických kruhů, ale byl vyvolán 

událostí zdánlivě nesouvisející: vypuštěním první umělé družice na oběžnou dráhu 

Země, které 4. října 1957 uskutečnil Sovětský svaz. V době vrcholící studené války 

to bylo vnímáno jako symptom prohlubující se technologické propasti mezi oběma 

supervelmocemi a tedy i ohrožení poválečného pax americana. Následná Sputnik 

Crisis znamenala nejenom odstartování tzv. vesmírných závodů, ale též obecnou 

mobilizaci vědeckých kapacit – a tak bylo třeba urychleně reformovat 

i středoškolskou a vysokoškolskou přípravu budoucích výzkumných pracovníků. 

Dosavadní výuka byla shledána nedostatečnou a málo zaměřenou na aplikace 

a zdůrazňování jednotících principů. Překotný charakter celé reformy, kdy jsou 

už v roce 1959/60 sepsány učební texty pro dnešní druhý stupeň (Kořínek, 1965, 

s. 492), se ovšem zřejmě negativně projevil na jejím provedení (Urban, 1962, s. 161–

162); ke kritice se ještě vrátíme níže (str. 27). 

Vývoj v socialistických zemích, tehdy již převážně seskupených do bloku kolem 

Sovětského svazu, se odehrával méně překotně a byl nesen spíše tamním obecným 

plánovacím a modernizačním étosem. Při pokračující industrializaci se zdůrazňuje 

úloha matematiky pro vědu a techniku a hledají se tak cesty, jak její aplikace 

představit už na školské úrovni. V důsledku vyšší hodinové dotace se také více 

procvičuje diferenciální a integrální počet a individuální pozornost se věnuje 

nadaným žákům. Celá tato koncepce má zřetelně sloužit explicitně stanoveným 

společenským cílům, a potažmo propagandě vyspělosti zemí východního bloku. 

Další zajímavá, byť dobovou ideologií podbarvená srovnání východisek na Západě 

a ve východním bloku podává např. Kořínek (1965, s. 494–495). 
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2.1.2 Matematická a psychologická východiska 

Následné především frankofonní reformy se opírají o několik ideových zdrojů. 

Z matematických je to zejména aktuálně propracovávané dílo Bourbakiho, neboť 

mnozí bourbakisté, např. již zmíněný Jean Dieudonné, nebo jejich blízcí 

spolupracovníci, jako např. Gustave Choquet (1915–2006), se horlivě zasazují 

o zavedení matematických struktur a strukturálního přístupu do školské matematiky. 

Do učiva tak pronikají grupy, algebraická tělesa, vektorové prostory, matice, setkáme 

se dokonce i s „tenzorovým součinem pro dvanáctileté“ (Šedivý a Jelínek, 1982a, 

s. 289). Spolu s nimi dostávají postupně také větší prostor trio kombinatorika-

pravděpodobnost-statistika, matematická logika nebo algoritmy a počítače, jak 

dokládá bilanční Tabulka 1, vytvořená podle ankety Mezinárodního hodnocení 20 let 

modernizace (1972) provedené dle zpráv z 22 zemí; číslo udává počet zemí, kde se 

téma vyučuje (Šedivý a Jelínek, 1982b, s. 337). 

 

Tabulka 1: Četnost nových témat ve školské matematice 

Psychologicky se pak reforma opírá mj. o výzkumy švýcarského psychologa Jeana 

Piageta (1896–1980) a jeho spolupracovníků na poli vývojové a kognitivní 

psychologie dítěte. Sám Piaget, zaujatý též problémy epistemologie, se netajil svým 

obdivem k Bourbakiho dílu a některé z jeho témat, např. koncept grupy coby 

tzv. zvratné struktury, zapracovával i do vlastního výzkumu a teorií – to se ukazuje 

také v jeho práci Psychologie inteligence (Piaget, 1966). Výsledkem přímé 



 25 

spolupráce s matematiky pak byla mj. kolektivní publikace L‘enseignement des 

mathématiques (Vyučování matematice; Piaget et al., 1955). Piagetova vztahu 

k bourbakismu si všímá také Corry (2004, s. 290–291 a 336–337). 

2.1.3 Realizace reforem 

Otěže realizace reforem postupně přejímají další stoupenci modernizace – především 

autoři nových učebnic. Jedním z nich byl belgický matematik Georges Papy (1920–

2011). Papyho řada učebnic pro druhý stupeň Mathématique
20

 moderne 1–6 se 

postupně stala symbolem modernizace – v dobrém i špatném. Postup striktně 

založený na množinovém pojetí s důrazem na koncepty zobrazení a algebraických 

struktur na úkor elementárních partií se zpětně může jevit přehnaně. To na příkladu 

geometrie ilustrují Šedivý a Jelínek (1982a, s. 288): „G. Papy rozpracoval tento 

postup tak, že od 6. třídy budoval aparát struktur (grupa, těleso, vektorový prostor 

nad tělesem), aby mohl 16letým studentům představit euklidovskou rovinu jako 

‚vektorový prostor nad tělesem reálných čísel vybavený skalárním součinem, který je 

bilineární, symetrický a striktně pozitivní‘.“ Od tohoto axiomu se pak mělo odvíjet 

další studium rovinné geometrie. 

Papyho vliv ovšem pronikal i za hranice – např. Šedivý se na něj a jeho dílo hojně 

odkazuje ve své monografii O modernizaci školské matematiky (Šedivý, 1969). 

O činnosti Belgického střediska pro didaktiku matematiky (Centre belge de 

pédagogie de la mathématique), vedeného právě Papym a jeho ženou, pravidelně 

referoval Jan Vyšín (1908–1983) v sérii článků nazvané Co nového přináší Nico – 

Nico, jako zkratka jména Nicolas Bourbaki, byl název tamní informační revue, 

vydávané od roku 1969. Časopis sestával jak z článků o průběhu modernizace v jed-

notlivých zemích, tak z konkrétních rad a návodů pro učitele. Např. v prvním dílu 

své série (Vyšín, 1971) ukazuje Vyšín, jak Papy navrhuje dětem znázorňovat řešení 

rovnic pomocí tzv. papygramů. Jimi lze zachytit nejen jednotlivé úpravy, ale i celou 

jejich řadu vedoucích k výsledku a žáci až zpětně mají rozhodnout, které byly ekvi-

valentní a které ne; jeden z takových složitějších papygramů ukazuje Obrázek III.  

                                                 

20
 Papy zřejmě po vzoru Bourbakiho opět používá jednotné číslo; srov. pozn. pod č. 8, str. 8. 
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Obrázek III: Tzv. papygram z časopisu Nico 

Ve druhém dílu (Vyšín, 1972) se blíže dozvídáme o Papyho článku Věta o dimenzi 

vektorových prostorů. Týká se výuky lineární algebry na střední škole a cílem je pro 

studenty ve věku 15 až 16 let pokud možno co nejjednodušeji zavést pojem dimenze 

vektorového prostoru, obecně považovaný za složitý. Vyšín k tomu píše (tamtéž, 

s.  105): „Mnoho zla působí její formální komplikovanost; tu neodstraníme, když 

specializujeme dimenzi vektorového prostoru — naopak tím leckdy zatemníme 

obecnost metod. K vektorovému prostoru máme přistupovat strukturálně, přes pojem 

aditivní grupy Γ a skalárního násobení prvky přidruženého tělesa 𝒯 (užívá se 

strukturálního zápisu (𝒯, Γ,+). Explicitní uvedení axiómů (afinního) vektorového 

prostoru má hlavně ten význam, že ukazuje možnost ztotožnit obě množiny Γ,  𝒯.“ 

Následuje popis tzv. hry s klobouky, což je Papyho konceptualizace vektorů a jejich 

kombinací; tímto způsobem má být snadné dokázat větu o dimenzi. 

V dalším pokračování se Vyšín (1973) věnuje především rekapitulaci obsahu sešitů 

9–13. Článek z následujícího roku (Vyšín, 1974) pak blíže pojednává o tématu 

kódování, které Vyšín pokládá za matematicky ne příliš náročné a související 

„s různými úseky školské matematiky (poziční soustavy; algebraické struktury, 

zejména vektorový prostor, metrický prostor, maticová algebra aj.), která náleží plně 

do aplikací a může se probírat tak, že žáky zaujme (Vyšín, 1974, s. 99).“ Další z řady 

Co nového přináší Nico? (Vyšín, 1975) je opět věnován stručné anotaci článků z dílů 

14–17. Nakonec, po čtyřech letech informuje čtenáře Vyšín (1979) naposledy, když 

oznamuje, že časopis Nico je v krizi a jeho vydávání zřejmě skončí. Za dobu 
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vydávání patřili k jeho přispěvatelům vedle manželů Papyových též např. Jean 

Dieudonné a mnoho zahraničních autorů; tematika se rozprostírala od elementární 

aritmetiky až k teorii kategorií a zaměřovala se od dětí předškolního věku až po 

vysokoškolské studenty a vyučující. 

Jiné učebnice, které zmiňuje Šedivý (1969, s. 241), vyšly o několik let později pod 

autorstvím André Calameho jako Mathématiques modernes 1–3 a byly určeny 

15letým žákům humanitních tříd ve švýcarském Neuchâtelu, mimochodem centru 

Piagetových výzkumů. Výklad opět začínal rychlým zavedením moderních 

matematických pojmů – „strukturální abecedou“ množin, relací, zobrazení a operací, 

následovanou studiem grup a vektorových prostorů (Šedivý a Jelínek, 1982a, s. 287). 

Blíže ke konkrétním úlohám v této řadě viz článek Neuchâtelský modernizační pokus 

ve Švýcarsku (Frantíková, 1967). Další ukázku modernizovaného kurikula ve Francii 

přináší např. článek (Blažek, 1967). 

Toto byla jen dílčí exkurze do reformy ve Francii; jako rozcestník pro podrobnější 

zkoumání může posloužit třeba seznam literatury uvedený v (Šedivý, 1969, s. 240–

243). Její další (obsahový) vývoj můžeme schematizovat tak, že časem se 

modernizační tendence vyhranily do dvou, částečně protichůdných proudů: 

utilitaristé prosazovali především (technické) aplikace matematiky, bez ohledu na 

vědeckou výstavbu moderní matematiky, zatímco strukturalisté, typicky právě 

francouzská škola, zůstávali zaujati axiomatickou metodou a Bourbakiho výsledky 

bez ohledu na jejich praktické použití (Šedivý a Jelínek, 1982a, s. 288). Oba proudy 

ovšem můžeme chápat spíše jako směry než oddělené skupiny, v různých zemích se 

pak různě prolínající. 

2.1.4 Kritici modernizace 

Americká reakce. Začněme stručně situací na druhém břehu Atlantiku. Tam se 

reforma vyvolaná tzv. Sputnik Crisis rychle ujímá pod označením Nová matematika 

(New Math). Kvapně připravené učebnice a rekvalifikace učitelů pro vyšší 

sekundární stupeň (high schools) brzy vyvolávají protest akademických matematiků, 
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formulovaný v březnu 1962 do tzv. memoranda 65 matematiků
21

 (On the 

Mathematics Curriculum of the High School, 1962). Ten podepisují mj. i některé 

vůdčí osobnosti tehdejší matematiky: Garrett Birkhoff, Richard Courant, Harald 

S. M. Coxeter, George Pólya a dokonce někdejší bourbakista André Weil. 

Kritiku členěnou do sedmi bodů můžeme heslovitě shrnout takto: středoškolská 

matematika má být určena všem studentům, nejen perspektivním budoucím 

matematikům; znalost matematiky spočívá v „know-how“, tedy v činnostech, 

v zacházení s pojmy apod.; matematiku nelze oddělovat od vědy; matematické 

myšlení není jen deduktivní, vedené formálními důkazy, nýbrž i induktivní, přičemž 

bychom měli rozlišovat více úrovní přesnosti; tzv. genetický přístup k vyučování 

přináší lepší výsledky než čistě formální; v souladu s tím, „tradiční“ matematika, 

jako např. elementární algebra, rovinná a prostorová geometrie nebo trigonometrie je 

stále základem pro pokročilejší partie; výuce „moderní“ matematiky má předcházet 

dostatečná konkrétní příprava včetně motivace nového konceptu. 

Pod všechny z těchto bodů bychom se jistě podepsali i dnes – memorandum ani 

nemělo za cíl popřít smysl New Math, nýbrž spíše vyvážit některé její 

jednostrannosti. Jeho autoři obecně reformu vítají a sami se připojují k názoru, že 

dosavadní školská matematika přehlížela nové trendy a požadavky doby (On the 

Mathematics Curriculum…, 1962, s. 191); pouze upozorňují, že axiomatická 

výstavba, v krajnosti dovedená do podoby hry se svévolnými pravidly, je jen jedním 

z aspektů moderní matematiky a neměla by být hlavním principem výuky. 

Souvislostem New Math s programy axiomatizace matematiky je také věnován 

článek (Corry, 2007). 

Daleko více konfrontační byla pozdější veřejná kritika. S postupným zaváděním 

do škol zesílil i odpor rodičů; tomu pak vyšla vstříc kniha Why Johnny Can’t Add: 

the Failure of the New Math (doslova Proč Honzík neumí počítat: Selhání Nové 

matematiky) tvrdošíjného kritika mezi americkými matematiky Morrise Klina (Kline, 

                                                 

21
 Ačkoliv v anotaci samotného memoranda je zmíněno, že bylo zasláno k podpisu 75 matematikům, 

a podle toho je tak někdy označováno i jako dopis 75 matematiků apod., Šedivý a Jelínek správně 

uvádějí číslo 65 (1982a, s. 287), neboť právě tolik činí počet jmen uvedených na konci dokumentu. 
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1974). Oblíbeným terčem se stalo především počítání v jiných než desítkových 

soustavách. Tomu se nevyhnulo ani veřejné zesměšňování, např. populárním 

písničkářem a zároveň studovaným matematikem Tomem Lehrerem v satirickém (ale 

po matematické stránce korektním) songu New Math (Lehrer, 1965)
22

. Přesto 

přetrvávaly i názory o dosažených úspěších, jak je shrnuje např. bilanční projev Julia 

Hlavatého  na výročním kongresu sdružení učitelů roku 1969 (Hlavatý, 1973). 

Evropská reakce se odehrávala spíše uvnitř akademických kruhů a nově 

vznikajících didaktických center. Jak popisují Šedivý a Jelínek (1982a, s. 288–289), 

postoje se tříbily na dalších matematických kolokviích (např. Utrecht 1967, Bukurešť 

1968). Kritika přichází i od blízkých spolupracovníků některých bourbakistů, např. 

od držitele Fieldsovy medaile Reného Thoma (1923–2002), kterou shrnul do článku 

"Modern" Mathematics: An Educational and Philosophic Error (Thom, 1971) – 

v něm konstatuje, že přístup Bourbakiho zavádět všude algebraické teorie a struktury 

už pronikl i do středoškolských a univerzitních kurzů (Corry, 2004, s. 289). 

K dalším kritikům prováděných reforem patřil německo-holandský matematik Hans 

Freudenthal (1905–1990), který byl v letech 1967–1970 předsedou Mezinárodní 

komise pro vyučování matematice (International Commission on Mathematical 

Instruction, ICMI) a následně roku 1971 založil při utrechtské univerzitě Institut pro 

rozvoj matematického vyučování (Institute for the Development of Mathematical 

Education; IOWO), po jeho smrti přejmenovaný na Freudenthal Institute. 

Představení vlastní koncepce toho, jak lze vhodně učit strukturální matematiku, pak 

                                                 

22
 Pro představu ukázka. Píseň začíná tímto úvodem: „Some of you who have small children may have 

perhaps been put in the embarrassing position of being unable to do your child's arithmetic homework 

because of the current revolution in mathematics teaching known as the New Math.“ („Někteří z vás, 

kdo máte malé děti, jste se možná ocitli v trapné situaci, když jste nebyli schopni vyřešit vašemu dítěti 

domácí úkol z aritmetiky kvůli nynější revoluci ve vyučování matematice známé jako New Math.“) 

Autor pak předvádí výpočet „342 − 173“ starým, tj. jednoduchým, a novým, tj. nesrozumitelným, 

způsobem. Pak pokračuje: „[…] book that I got this problem out of wants you to do it in base eight. 

But don't panic! Base eight is just like base ten really – if you're missing two fingers!“ („[…] kniha, 

odkud mám tento problém, to však po vás chce v číselné soustavě o základu osm. Ale nepanikařte! 

Základ osm je v podstatě jako základ deset – pokud vám chybí dva prsty!)” V podobném duchu se 

nese i další text. 
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shrnuje roku 1983 do monografie Didactical Phenomenology of Mathematical 

Structures (Freudenthal, 1983). 

Kritika nakonec měla dopad i na podobu reforem: od původních snah přímo předávat 

obsahy moderní matematiky se přechází více k zaměření na poznávací a pojmotvorné 

procesy. Šedivý a Jelínek to komentují následovně (1982a, s. 288): 

„Polemiky se zastánci bourbakistické koncepce ovlivnily i jejich postoje 

a slovník; místo o přenášení systému vědeckých poznatků a jeho axiomatiky 

a o zavádění symboliky začali mluvit o ,,-izacích", tj. o systemizaci, 

axiomatizaci a symbolizaci jako o aktivních činnostech žáků. Mezi 

frekventované termíny se dostaly matematizace reálných situací, matematické 

modely situací. K matematickým strukturám se mělo docházet matematizací 

více situací, následnou systemizaci poznatků o nich a axiomatizaci těchto 

systémů.“ 

Veřejný obraz matematiky se tak vlivem kritiky už vzdaluje Bourbakiho pojetí 

představenému v Architektuře matematiky – moderní matematika coby krásná, 

systematická stavba, díky axiomatické metodě a strukturálnímu přístupu přehledná 

jako nikdy předtím –, ale spíše se místy představuje jako souhrn nesmyslných, 

formálních činností, v ostřejším podání pak takových, kde už ani nejde o správný 

výsledek a které znemožňují rodičům pomáhat dětem s jejich domácími úkoly 

(str. 29, pozn. pod č. 22). 

2.2 Modernizace školské matematiky u nás 

Po přehledu světového vývoje se blíže podívejme na jeho odraz v tehdejší 

československé matematické komunitě. Nebudeme již opisovat obecné (sociální 

a kulturní) důvody pro tento modernizační projekt, ale zaměříme se na jeho konkrétní 

projevy, popřípadě včetně mínění samotných aktérů, jak se zrcadlilo v dobových 

článcích a učebních textech. 

2.2.1 Podněty 

Podle Šedivého a Jelínka (1982a, s. 283–284) můžeme rozeznat čtyři následující 

témata, která podnítila modernizaci školské matematiky: 
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Historický přístup k výuce. „Vyučování matematice se od konce 19. století téměř 

neměnilo, jeho obsah byl vytvořen na základě tzv. historického principu (tamtéž, 

s. 283).“ Neměnností myslí přetrvávající důraz na výuku aritmetiky a syntetické 

geometrie a až pozdní zařazování algebry, analytické geometrie nebo funkcí, 

o diferenciálním a integrálním počtu ani nemluvě. To, co Šedivý spatřuje pod 

historickým principem, nalezneme v úvodu jeho monografie, pod nadpisem Co brání 

uplatnění moderní matematiky ve vyučování?: 

„Někteří matematici soudí, že je přirozené, aby žák ve zkratce absolvoval 

historický vývoj matematických idejí. Toto hledisko vychází z mylné představy, 

že vývoj matematiky postupoval stále od jednoduššího ke složitějšímu a že 

moderní matematika staví jen na pojmovém dědictví dřívější matematiky. 

V myšlení učitelů i širší veřejnosti se vytvořil dojem, že obsah vyučování 

nemůže být jiný než dosud, pokud nechceme sáhnout ke zvětšení rozsahu látky. 

Tuto bariéru v myšlení je třeba překonat, přesvědčit se, že staré pojetí řady 

témat je náročnější a přitom méně účinné než moderní přístup k nim.“ (Šedivý, 

1969, s. 8; zvýraznění vlastní) 

Šedivý tedy historickému přístupu přisuzuje kumulativní pojetí matematiky; 

v moderní matematice pak naopak spatřuje účinný nástroj disponující značnou 

integrativní silou, kterou lze složité, tj. dřívější, zjednodušovat.  

Moderní věda. „V polovině 20. století se změnila stavba matematické vědy tak, 

že jejími základními pojmy se staly abstraktní pojmy, ke kterým došel předešlý vývoj 

(množina, relace, operace, prostor, metrika, topologie apod.) (Šedivý a Jelínek, 

1982a, s. 283).“ Zde se zřetelně odkazuje na Bourbakiho i další strukturální teorie. 

Vlivem postupného přelévání moderní matematiky i do odborných učebnic a textů 

postupně zvětšovala propast mezi středoškolskou výukou a vysokoškolskou 

nadstavbou. 

Aplikovaná matematika. „Aplikační pole matematiky se od 20. let rychle 

rozšiřovalo i do jiných věd, z potřeb praxe se vyvíjely nové teorie (teorie her, teorie 

grafů, teorie informace, teorie hromadné obsluhy aj.) (tamtéž, s. 283).“ Tyto 

aplikace přitom převážně používaly nově se rozvíjející matematické nástroje, 

zejména struktury a modely; i to začalo ostře kontrastovat s obsahem a postupy 

středoškolské matematiky, která se stále do velké míry zaobírala úlohami Eukleida 
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a jeho pokračovatelů, případně procvičováním automatizovaného, pamětného 

počítání aritmetických či algebraických úloh. 

Naděje v psychologii. „Obavu, že studenti a děti nemohou pochopit abstraktní 

pojmy, rozptylovala moderní psychologie svými teoriemi učení. […] Jednotlivé 

psychologické školy nabízely různé cesty; Skinnerova idea programovaného učení, 

algoritmizace učení podle L. N. Landy, Piagetova stadia vývoje činností dítěte (od 

manipulací s předměty k formálnímu myšlení), idea Zankova a Elkonina o urychlení 

psychického vývoje obtížnými úkoly povzbuzovaly k odvaze (tamtéž, s. 284).“ Místo 

pozvolného a zdlouhavého abstrahování tak nově mohli učitelé, vybaveni těmito 

teoriemi, postupovat od konkrétního hned k vysoce abstraktnímu, nebo rovnou 

k libovolné látce. Zřejmě šlo jen o to, jak zvolit vhodnou metodu. 

V těchto čtyřech oblastech tak spatřují Šedivý s Jelínkem podněty pro hledání 

nových obsahů – jak teoretických, tak aplikovaných – i nových metod – učení 

i technických prostředků a pomůcek – školské matematiky. 

2.2.2 Rozmach 

V šedesátých letech se pak v Československu uskutečňuje na poli modernizace 

několik projektů a ta také dostává institucionální zakotvení. Díky referátům a 

článkům o zahraničním dění se zvyšuje povědomí o reformách a zakládají se 

tzv. modernizační kroužky, „v nichž se scházeli učitelé všech stupňů škol a další 

pracovníci, kteří se chtěli podílet na řešení otázek spojených s modernizací 

vyučování matematice (Tichá, 2013, s. 120)“. Zároveň se přitom navazuje na 

předchozí didakticky zaměřené práce matematiků Eduarda Čecha (1893–1960) 

a Bohumila Bydžovského (1880–1969). 

Následně se v první polovině šedesátých let postupně zřizují tzv. experimentální 

školy, kde se má nový přístup k vyučování vyzkoušet. Institucionálně a výzkumně se 

přitom opírají o Kabinet pro modernizaci vyučování matematice a fyzice, založený 

při Jednotě československých matematiků a fyziků (JSČMF) v roce 1966, který se 

posléze rozděluje na fyzikální a matematickou sekci a ta se stává oddělením 

Matematického ústavu Československé akademie věd. Zde se soustředí výzkumná 
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a vědecká činnost v didaktice matematiky, tehdy pod označením Teorie vyučování 

matematice (Tichá, 2013, s. 120). 

Experimentální školy se následně rozšiřují i do třech experimentálních gymnázií – 

v Praze, v Brně a v Bratislavě –, kde se roku 1974 konají první tzv. pokusné 

maturity. Zároveň bylo třeba v souladu s pokusnými osnovami vytvořit učební texty: 

vzniká tak celá řada pokusných učebnic, a to nejenom z matematiky, ale 

i z deskriptivní geometrie, a to postupně pro všech 12 ročníků tehdejších středních 

všeobecně vzdělávacích škol (Mikulčák, 2007, s. 273). Zvláštní pozornost je 

věnována i jejich učitelům, pro něž jsou pořádány různé doplňkové semináře. 

Pokusná výuka tak tvoří jakousi nadstavbu: jsou pro ni vybíráni jak nadanější žáci, 

tak učitelé, kteří o to projeví zájem, aby se prakticky prověřili možnosti modernizace 

školské výuky, to vše pod dohledem a za přispění Kabinetu. Z výzkumných důvodů 

se uskutečňují tzv. sondy, které spočívají v zařazení témat menšího časového rozsahu 

(10 až 15 hodin) vyučovaných ve vyšších ročnících nebo dosud nevyučovaných – 

např. vektorové algebry v 5. ročníku ZŠ, matic v 7. a 8. ročníku nebo Booleovy 

algebry v 1. ročníku gymnázia (Mikulčák, 2007, s. 295); výsledky těchto 

experimentů se pak přesně vyhodnocují. Podrobněji o různých činnostech Kabinetu 

a experimentálním vyučováním pojednávají Marie Tichá v článku Modernizace 

vyučování matematice v letech 1965−1985 (Tichá, 2013) a také Jiří Mikulčák 

(Mikulčák, 2007, s. 271–280). Zřízení škol, cíle výzkumu, časový rozvrh i účast 

JSČMF popisuje dobový článek Miloše Jelínka Experimentální matematické školy 

(Jelínek, 1963). 

Pro potřeby nadaných studentů zároveň vycházejí od roku 1961 svazky edice Škola 

mladých matematiků (ŠMM), věnované vždy nějakému tématu nad rámec 

středoškolské výuky. Tato edice tak úspěšně navazuje na předchozí popularizační 

edice Brána k vědění a Cesta k vědění z let 1940 až 1952. Není sice přímo spojena se 

začínající modernizací, ale některé díly obsahují výklad „vysokoškolských“ 

matematických struktur. Výše jsme již zmínili svazky Booleova algebra (Odvárko, 

1973), Uspořádané množiny (Beran, 1978) a Algebra, každý začátek je lehký 

(Kästner a Göthner, 1986). 
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Dále, v knížkách Malý výlet do moderní matematiky (Koman a Vyšín, 1972) a Druhý 

výlet do moderní matematiky (Vyšín a Kučerová, 1973) se čtenář seznámí nejprve 

s množinami a jejich využitím v kombinatorických úvahách a výpočtech 

pravděpodobnosti a následně s relacemi, operacemi a grupami. (Koman a Vyšín, 

1972) přitom zároveň obsahuje coby dodatek Seznam pokusných učebních textů 

(s. 187–188), které čtenáře s tématy mohou seznámit zevrubněji. Svazek 34. 

O grupách (Rieger, 1974) je pouze přepracováním a zařazením první části knihy 

(Rieger, 1952) do této edice. Grupám a zejména jejich aplikacím na řešení různých 

rébusů se věnuje obsáhlý a zároveň v pořadí předposlední, 60. svazek Matematické 

hlavolamy a základy teorie grup (Tůma, 1988). Strukturální zacházení s polynomy 

coby prvky algebraického okruhu pak představuje knížka Polynomy v moderní 

algebře (Hruša, 1970); i přes to, že zavádění základních strukturálních pojmů zabere 

přes polovinu obsahu, v závěru jsou čtenáři dokázána i netriviální obecná tvrzení 

moderní algebry, např. že okruh polynomů jedné neurčité nad oborem integrity je 

také obor integrity (s. 74). 

Ačkoliv různé struktury najdeme implicitně přítomné i v jiných dílech, např. zvláště 

v knížkách Vektory v geometrii (Budinský a Šmakal, 1971), Kongruence (Apfelbeck, 

1968) nebo Funkcionální rovnice (Davidov, 1984), explicitně se strukturám coby 

obsahu matematiky už žádné další práce nevěnují. Ze strukturální matematiky tak je 

většina pozornosti zaměřena na množiny, relace a algebraické struktury. Za zmínku 

ovšem stojí ještě knížka Stavba Lobačevského planimetrie (Gatial a Hejný, 1969), 

která v první kapitole pomocí příkladů „ze života“ přibližuje na středoškolskou 

úroveň pojmy axiomatizace a teorie a jejích modelů, a také svazek Rovinné grafy 

(Zelinka, 1977), jedna z prvních popularizací teorie grafů a diskrétní matematiky. 

2.2.3 O modernizaci školské matematiky 

Jednou z vedoucích postav reformování matematiky u nás byl matematik Jaroslav 

Šedivý (1934–1988). Od roku 1965 působil na Katedře pro metodiku vyučování 

matematice na MFF. Pod jeho vedením později vznikala skripta Světonázorové 

problémy v matematice a dva díly antologií učebnic matematiky, čímž přispěl 

k rozvoji výuky dějin matematiky na vysokoškolské úrovni. Zároveň aktivně působil 

při modernizaci: sepsal více jak 150 didakticky zaměřených článků, podílel se na 



 35 

zpracování běžných učebnic i výše zmíněných pokusných učebních textů; blíže se 

jeho působení věnuje např. článek (Mikulčák, 2007). 

My nyní ve stručnosti popíšeme koncepci a obsah Šedivého monografie 

O modernizaci školské matematiky (Šedivý, 1969). Prvně vyšla roku 1969, později 

v upravených vydáních v letech 1973 a 1977. Původně byla určena jako „studijní 

literatura při povinném školení všech učitelů souvisejícím se zaváděním nových 

osnov a učebnic (Mikulčák, 2007, s. 274)“; zároveň je dvanáctým svazkem z edice 

Matematická knižnice, která vycházela v letech 1962 až 1980 jako doplňková 

literatura k výuce matematiky pro žáky a učitele. V našich podmínkách je prvním 

souhrnným autorským dílem, představujícím přenášení matematických struktur do 

výuky. Na ni pak navázala devítisvazková edice Nové směry ve školské matematice 

Miloše Jelínka (1910–1993), blízkého spolupracovníka Šedivého (Mikulčák, 2007, 

s. 289). 

Šedivého monografie je členěna do šesti kapitol: I. Trochu historie a několik 

předsevzetí, II. Prohloubení množinových představ, III. Množinově logický jazyk 

matematiky, IV. Binární relace, V. Zobrazení a VI. Některé algebraické struktury. 

Těm ještě předchází Předmluva a úvod O tématu a obsahu knížky, kde Šedivý 

formou několika otázek a odpovědí stručně načrtává důvody pro reformu vyučování 

matematice; k tomu, co by měla mladým lidem dát školská matematika, např. uvádí 

toto (Šedivý, 1969, s. 9): „Modernizace školské matematiky je chápána jako 

přiblížení matematiky mnohotvárné realitě, ne jako její odtržení do vyšších sfér. 

Nesmí nás však překvapovat, že toto přiblížení lze uskutečnit právě díky obecným 

množinovým a logickým pojmům.“ Východiska tohoto přibližování se pak shodují 

s těmi, které jsme načrtli výše (str. 30). 

První kapitola začíná ukázkou, jak matematizovat situaci na první pohled 

nematematickou, která má čtenáři představit, co se v konkrétní výuce může rozumět 

matematickou strukturou; pro její podnětnost ji uvedeme podrobněji: 

„Předpokládejme, že si žáci již osvojili provádění obratů na místě podle povelů 

‚Vpravo v bok!‘, ‚Vlevo v bok!‘, ‚Čelem vzad‘, že dovedou napsat písmena P, 

L, Č a chápat je jako symboly pro uvedené povely. Představme si na stupínku 

stojícího žáka, kterého spolužáci prohánějí namátkou volenými povely, např. 
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PČLLPLČ. Žák zacvičil tuto sérii obratů na místě, nakonec však stojí v takové 

poloze vzhledem ke třídě, kterou mohl zaujmout po jediném povelu ‚Vlevo 

v bok!‘, můžeme proto napsat PČLLPLČ = L. Vybídneme-li žáky, aby napsali 

na tabuli dlouhou sérii povelů, jistě se dají s elánem do psaní a napíší třeba přes 

celou tabuli řádek písmen PČLLPLČLPPČLČPLLPČČPLPČLČPLČ. Jak se 

však dozvědí, kterým jednoduchým povelem lze celou sérii povelů nahradit?“ 

(Šedivý, 1969, s. 14) 

Matematizaci této situace tedy motivuje snaha ušetřit si práci. Žáci si sami, popř. na 

podnět učitele povšimnou, jak se jednotlivé povely skládají a že některé z nich se 

dokonce vyruší  – pro tento „žádný pohyb“ mohou zvolit např. znak Ž. Postupně tak 

budeme zkracovat řetězec, dokud nezbude jediný výsledný povel. Žáky zároveň 

necháme vyplnit tabulku 4 × 4 skládání povelů (Tabulka 2); to už skoro připomíná 

počítání, např. v tabulce malé násobilky. Jak píše Šedivý (tamtéž, s. 15): „Námaha 

spojená se sestavením tabulky se vyplatí, řešíme-li více takových úloh o uvažovaných 

obratech na místě.“ Není už třeba jednotlivé povely provádět, řešení se podobá 

počítání příkladu. Právě v tom se ukazuje výhoda symbolického zápisu, podstata 

kalkulu. 

∘ P L Č Ž 

P Č Ž L P 

L Ž Č P L 

Č L P Ž Č 

Ž P L Č Ž 

Tabulka 2: Tabulka skládání pohybů 

Nyní už pro jakoukoliv sérii pohybů žáci snadno dopočtou výslednou polohu; na 

praktické ukázce si tak uvědomí výhody matematizace. Dalším úkolem může být 

objevit, že podobně jako skládání těchto pohybu se chová např. sčítání zbytků 

po dělení čtyřmi, tj. grupa ℤ4 =  ({0,  1,  2,  3},  +mod 4,  −mod 4,   0). V každém 

případě tím podle Šedivého odkrýváme právě povahu moderní matematiky: „Idea 

vytvořit souhrn nějakých objektů, popsat vztahy mezi nimi prováděné a operace 

s nimi prováděné, je podstatou moderního strukturálního pojetí matematické vědy 

[…] (Šedivý, 1969, str. 15).“ 
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Následující kapitoly však už tolik matematizací reálných situací nenabízejí. Druhá 

kapitola učitelům především představuje pojem množiny, jeho symboliku a základní 

operace s množinami; ty pak aplikuje na pravděpodobnostní a kombinatorické úvahy. 

Třetí kapitola se věnuje souvislosti množin a převádění matematických tvrzení na 

logicky přesné výroky; matematické úlohy z různých oblastí pak doporučuje 

zapisovat právě tímto množinově logickým jazykem. Čtvrtá a pátá kapitola zavádějí 

na množinách binární relace a pomocí nich i pojem zobrazení; tímto způsobem pak 

je přistupováno k ukázkám různých funkcí ve školské matematice. 

Teprve poslední kapitola se pak věnuje i matematickým strukturám, konkrétně 

algebraickým, tedy množinám, na nichž je definována nějaká binární operace. Přitom 

termín struktury chápe tak, jak ho vymezuje Nicolas Bourbaki: „Termín ‚struktura‘ 

razí skupina matematiků vystupujících pod pseudonymem Bourbaki. Matematická 

struktura je podle nich dána, je-li nějaká množina objektů vybavena relacemi, jejichž 

vlastnosti jsou vysloveny v axiómech. (Šedivý, 1969, s. 209)“ Konkrétních příkladů 

ale neuvádí mnoho. Ukazuje grupu symetrií – shodných zobrazení, které reprodukují 

daný útvar – obdélníka (s. 211–213); další příklady už se týkají obecně permutací tří 

prvků a vlastností sčítání zbytkových tříd podle modulu 4, které právě navazují na 

příklad z úvodu. Ve cvičeních (s. 215) pak dává za úkol najít grupu symetrií čtverce 

a pravidelného čtyřstěnu. Zbytek kapitoly pak je převážně věnován abstraktním 

vlastnostem jednoho typu algebraických struktur, Booleových algeber; jako jejich 

model ukazuje Šedivý tzv. algebru kontaktních sítí, neboli možnosti zapojení 

různých vypínačů v jednoduchých elektrických obvodech. 

Sám autor pak v doslovu uvádí, že si je vědom nedokončenosti tématu své knihy 

(tamtéž, s. 239). Šedivý v ní představuje hlavně množiny a jejich použití v logice, 

počítání pravděpodobností nebo zacházení s funkcemi… Až v poslední kapitole pak 

čtenáře uvádí do algebraických struktur, ovšem dalším základním druhům struktur, 

tedy topologickým nebo uspořádaným, se podrobněji nevěnuje. Celkově jde zároveň 

spíše o převedení současné školské matematiky do množinového jazyka; lineární 

algebrou, maticemi nebo vektorovými prostory se nezabývá. 

Šedivého monografie tak byla především jedním z prvních ucelených úvodů do témat 

moderní matematiky; také slouží jako podrobný rozcestník po tehdejší literatuře 

věnované modernizaci včetně konkrétních učebnic, když závěrečný seznam obsahuje 
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přesně sto položek (tamtéž, s. 240–243). Mnohé koncepty si ovšem jejím vlivem, 

kdy byla určena takřka za povinnou četbu pro učitele přinejmenším 

v experimentálních třídách, našly následně cestu do školské matematiky. 

2.2.4 Výsledky 

Shrňme nyní stručně výsledky modernizace školské matematiky. Celkově se 

strukturalismus ve školách natrvalo neprosadil. Nebyly ani vytvořeny učebnice, které 

by rozsahem svého použití připomínaly díla Papyho nebo Calameho. Do běžných 

učebnic se z moderních matematických struktur dostaly nanejvýš struktury 

algebraické; jinak převládnul především množinově logický jazyk u učiva už dříve 

do školské matematiky zařazovaného. 

Zároveň se modernizační snahy setkávaly s kritikou, která byla částečně také 

ozvěnou kritiky zahraniční. Zklamaná očekávání z toho, co reforma původně 

slibovala, vedly k odporu části učitelů i rodičovské veřejnosti; např. ve Spojených 

státech tak bylo možné se setkat i s návrhy pod heslem „Back to Basics“ („Zpátky 

k základům“), tedy snaze navrátit vyučování matematice do stavu před reformou 

a používat původní učebnice; to se ovšem neujalo (Šedivý a Jelínek, 1982b, s. 337). 

Svůj podíl mohl mít i tradiční konzervatismus školského prostředí, neochota učitelů 

osvojit si novou látku i metody – nevhodnou kombinací jistě bylo učit moderní 

obsahy tradičními postupy. To však bylo v Československu částečně omezeno tím, 

že reforma nebyla přijata plošně, nýbrž zájemci o ni se soustředili v experimentálních 

školách. V našem prostředí také nedošlo k takovému odstraňování elementární 

geometrie ze škol jako v zemích ovlivněných bourbakismem. To bylo mj. i zásluhou 

Františka Kuřiny, který se nejprve v rámci modernizace a posléze z hlediska metod 

vyučování (např. Kuřina, 1976) zabýval novými způsoby vyučování geometrii. 

Reformy vyučování matematice pak také znamenaly podnět pro rozvoj didaktiky 

matematiky jako oboru. Výsledkem bylo vytvoření nových ústavů (Kabinet) 

i kateder, které se jí na vědecké úrovni zabývaly. Rovněž podnítila mezinárodní 

spolupráci – příspěvky do zahraničních časopisů a referování o nich, mezinárodní 

konference i aktivity UNESCO. Modernizaci školské matematiky v zahraničí i u nás 

v kontextu celkového vývoje didaktiky matematiky coby vědecké disciplíny se blíže 

věnuje přehledový článek (Stehlíková a Tichá, 2011, s. 157–164). Výsledkem také 
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byl zajímavý paradox: třebaže se původně měl modernizovat především obsah 

výuky, postupná realizace reforem přitáhla tím větší pozornost k metodám výuky: 

„Reformní úsilí mělo větší úspěch ve změnách obsahu než vyučovacích metod, 

tím více však vzrostlo poznání, jak důležité jsou vyučovací metody, které 

umožní žákům získat kvalitní matematické vzdělání. Patrně už nikdy se 

nezapomene na ideál, že žáci se mají sami učit, sami zmocňovat matematických 

poznatků a metod, být aktivní v hodině matematiky. V rozporu dovedností 

(drilu) a porozumění se nyní všeobecně uznává, že dril bez porozumění je 

výchovně nežádoucí, ale také, že porozumění pojmu bez dovednosti s ním 

pracovat je bezcenné (a vlastně nedokonalé).“ (Šedivý a Jelínek, 1982b, s. 339) 

V osmdesátých a devadesátých letech se tak těžiště zájmu přesouvá od různorodých 

obsahů školské matematiky spíše k novým vyučovacím metodám a přístupům. 

Strukturalismus přestává být v módě, moderní matematické struktury se vracejí zpět 

na vysokoškolskou úroveň a didaktika matematiky se více zaměřuje na otázky, 

jakým způsobem matematické znalosti předávat. Na ty se zaměříme i my ve 

zbývajících dvou kapitolách.  
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Kapitola třetí 

Didakticko-matematická hlediska 

„Ovšem my, kteří chápeme život, nestaráme se vůbec o čísla.“ 

(Antoine de Saint-Exupéry, Malý princ)
23

 

Proč vlastně mnoho z původních plánů modernizace neuspělo? Proč si matematické 

struktury nenašly cestu do školské matematiky, třebaže, jak podle osobností 

zahraničních (Bourbaki), tak našich (Šedivý), tradiční matematiku zjednodušují, 

zpřehledňují a činí srozumitelnější? Bylo by možné se znovu pokusit o jejich 

zavedení do současné výuky? 

Než se pokusíme na tyto otázky načrtnout odpovědi v závěrečné kapitole, je třeba 

představit nástroje, jimiž je možné je uchopit. Motivací pro další část nám je několik 

navzájem se prolínajících problémů, které vyvstávaly při snaze převést matematické 

struktury do školské matematiky a vyvstávají i dnes. Těm se pak pokusíme lépe 

porozumět pomocí následných tří rozlišení a jednoho pohledu na 

povahu matematiky. Můžeme je také nazvat metodologií této práce; jde ovšem 

o metodologii, která není jen přípravou na další zkoumání, ale zároveň už 

i samotným jeho obsahem. Těžiště zaměření těchto rozlišení se přitom posouvá od 

obecně didaktického – způsoby výuky –, přes didakticko-matematické – reprezentace 

a paralelismy v matematice –, až ke konkrétně matematickému – porovnávání 

matematických jazyků a pohled na předmět matematiky. 

3.1 Výchozí problémy 

Problém všeobecného matematického vzdělání. Co vše má umět všeobecně 

vzdělaný člověk z matematiky – neboli, čemu ho má naučit v matematice střední 

škola? Co a jak vybírat z celého nepřeberného souhrnu matematiky, který se navíc 

                                                 

23
 V originále: „Mais, bien sûr, nous qui comprenons la vie, nous nous moquons bien des numéros ! “ 

Citováno podle (Saint-Exupéry, 2016, kap. IV, odst. 6). 
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stále zvětšuje? Zásadním podnětem modernizace byla i kritika toho, že školská 

výuka „zaspala“ rozvoj moderní matematiky (str. 22). Problém výběru učiva však 

vyvstával i mezi příznivci modernizace v odlišném přístupu tzv. strukturalistů 

a utilitaristů (str. 27): je cílem studenty především seznámit s moderní, soudobou 

matematikou, nebo učit různým jejím aplikacím? Reformy vyučování jej však příliš 

rozřešit nedokázaly. 

Dnes se nově často mluví např. o finanční gramotnosti nebo digitální gramotnosti, 

ale podle čeho těmto jednotlivým složkám všeobecného matematického vzdělání 

připsat váhu a tedy i vymezit jim časový prostor v rámci výuky? Výběr zároveň 

nutně musí být vyvážený nejen uvnitř matematiky, ale také je třeba brát v úvahu, že 

matematika je pouze jedním ze středoškolských předmětů a pozornost studentů je 

tedy omezená. Např. v kritice New Math americkými matematiky (str. 27) se tak 

objevoval i požadavek tzv. matematiky pro každého, nejenom pro budoucí vědce. 

I během modernizace se tak podle (Šedivý a Jelínek, 1982b, s. 340–341) rozvíjejí 

úvahy nad stanovením tzv. základního učiva – přinejmenším z hlediska  požadavků 

přijímacích zkoušek na vysoké školy. Tento problém je aktuální i dnes. 

Problém elementárního a esenciálního. Dají se učit grupy už na střední škole? 

Nebo derivace a integrály? Vektorové prostory, homologická algebra, teorie 

kategorií…? Otázka ale zřejmě nezní zda, nýbrž jak a proč. Na střední škole se dá 

učit mnohému, jak jsme viděli např. v ukázkách z příkladů uváděných v časopisu 

Nico (str. 25) – ale stejně zásadní je provázanost s dalším učivem a důvod pro 

zařazení. Pro přehlednost rozlišme z hlediska výuky dvě vlastnosti. Elementární je 

to, co je z hlediska obsahu matematiky základní, jednoduché; např. na čem lze 

budovat další matematiku – viděli jsme, že pro Bourbakiho to jsou struktury, pro 

Šedivého třeba množiny. Za esenciální pak označme to, co je podstatné, stěžejní, 

nosné koncepty, které tvoří jakési jádro obsahu i obrazu matematiky: ze školské 

matematiky to mohou být např. funkce, rovnice nebo základní geometrické 

konstrukce. Elementární a esenciální se vzájemně prolínají, ale ne zcela překrývají. 

Matematika zřejmě už svojí deduktivní výstavbou svádí k tomu, aby někteří 

matematici vzhledem k jejich obrazu o ní označovali něco z jejího obsahu 

za elementární. Doslovným příkladem toho jsou Eukleidovy Základy (Stoicheia, 

Elementa), Hilbertovy Základy geometrie (Grundlagen der Geometrie) nebo právě 
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Bourbakiho Éléments de mathématique (str. 8). Zároveň ovšem zjišťujeme, že se 

podle těchto přesných „staveb matematiky“ nedá moc dobře učit, ačkoliv jsou 

většinou dílem vynikajících matematiků. Jak tedy studentům účinně zprostředkovat 

podstatné matematické koncepty a nezatajovat přitom možná různá ukotvení 

matematiky v různých dobách, a jak to stihnout průměrně za devět až třináct let? 

Co můžeme na střední škole považovat za elementární a co za esenciální? 

A jaké matematické struktury splňují obě kritéria? 

Problém normativity středoškolské matematiky. Zatímco matematiku coby 

samotnou vědu můžeme považovat za poměrně nezávislou na hodnocení a čistě 

deskriptivní, z důvodu výše uvedené nutnosti výběru je vyučování matematice do 

jisté míry i normativní činností. Kdo a jakým způsobem vybírá a má vybírat, co bude 

součástí středoškolského kurikula? Na příkladu modernizace matematiky jsme viděli 

několik přístupů: od plánovaných a centralizovaných modernizací např. v Sovětském 

svazu, přes dialog reformátorů s univerzitními matematiky jako ve Spojených 

státech, až po reformy vedené spíše z didaktických ústavů a center (Francie, Belgie, 

Švýcarsko). Je vhodnější nové obsahy a metody zavádět nejprve na oddělených 

experimentálních školách (str. 32), nebo je pro rozsáhlejší výsledky výzkumu zavést 

rovnou plošně? Do jaké míry mají jednotlivé školy mít právo samy určovat obsah 

a podobu výuky? 

Vzhledem ke mnohým kurikulárním reformám je tento problém aktuální i dnes. 

Právě modernizační snahy a jejich kritiky ukázaly, že na shodě v těchto otázkách 

s učitelskou, rodičovskou i širší akademickou veřejností jejich úspěch a udržení také 

závisí: není úkolem jen vybrat ze souhrnu matematiky koncepty vhodné pro 

středoškolskou úroveň, ale též představit přesvědčivý obraz takové matematiky.  

Zkoumání vývoje takových představ pak pomáhá objasnit související otázky: Proč se 

učí, co se učí? Proč se to učí, jak se to učí? Navíc, na příkladu Šedivého monografie 

O modernizaci školské matematiky vidíme, jaký dlouholetý vliv ve školské 

matematice může zanechat dílo jednoho autora. Učebnice jsou tedy i v tomto ohledu 

normativními texty. V této práci jsme si pak za takový referenční rámec vzali 

ucelenou řadu učebnic Matematika pro gymnázia nakladatelství Prometheus, která 

v současnosti už dvacet let formuje matematické vzdělání středoškolských studentů. 
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Problém porozumění matematice. Častým postřehem kritiků reforem (On the 

Mathematics Curriculum…, 1962; Kline, 1974) bylo, že studenti se sice učí novým 

konceptům, např. počítání v jiných než desítkových soustavách, ale přitom 

nerozumějí jejich podstatě. To ovšem nebylo problémem jenom moderní 

matematiky, ale i jejích dřívějších obsahů. Zároveň ale pro některá další pracovní 

uplatnění skutečně stačí jenom počítat, ovládat příslušné kalkuly; a hlubší pochopení 

může být vyhrazeno jen budoucím matematikům? Tedy: Matematiku umět, nebo jí 

rozumět? A to se týká nejen obsahů uvnitř matematiky, nýbrž i obrazu povahy 

matematiky – rozumět matematice rovněž znamená znát a chápat její vývoj 

a souvislosti s dalšími vědami, uměními a filosofií v rámci celku kultury, jak je např. 

v tradici hledání mathesis universalis v čele s Descartem a Leibnizem připomíná 

Patočka (2016, s. 21–64). Snad tak lze čelit dílčím obrazům matematiky coby 

„početního drilu“, „luštění křížovek“ nebo „nástroje pro inženýry“. 

S porozuměním matematice také souvisí představování různých způsobů myšlení. 

Jedním z terčů kritiky modernizace bylo, že bourbakisté příliš zdůrazňují její 

axiomatickou výstavbu. A je možné cestu matematikou nějak urychlit, vývoj uspíšit, 

jak tedy vykládat matematiku efektivněji? Tím navazujeme na problém všeobecného 

vzdělání: jak máme bohatství matematiky shromažďované stovky let zprostředkovat 

většině lidí za třináct roků? Jak v tom mohou pomoci matematické struktury, aniž by 

se staly jen dalším formálně zaváděným pojmem? 

V rámci matematiky coby vědy také můžeme úspěšně řešit, zda se nějaká teorie – 

např. teorie rovinné geometrie – nedá vyjádřit „lépe“: její axiomy formulovat 

úsporněji, definice výstižněji, v tvrzeních přesněji odlišit podmínky nutné 

od podmínek postačujících a předpokladů zbytečných a důkazy pak provést 

elegantněji. V rámci výuky matematiky, resp. výuky matematice
24

 ovšem takové 

                                                 

24
 Nadále se budu držet druhého výrazu, třebaže může působit zastarale. Výuka matematiky totiž 

vyvolává představu, že matematika je především nějaký obsah (který chceme předat); kdežto výuka 

matematice naznačuje matematiku coby činnost (kterou chceme někoho naučit). Toto pojetí odpovídá 

koncepci Hejného a Kuřiny, kteří např. v (Hejný a Kuřina, 2015, s. 24–25) označují matematiku za 

umění počítat, umění vidět, umění konstruovat, umění dokazovat a umění abstrahovat, a to 

v návaznosti na evropskou tradici užívání výrazu umění, jako např. ve výrazech Ars Magna nebo ars 

iudicandi. 



 44 

bádání není právě to nejdůležitější: ač by se zdálo, že výstižnost prospívá 

přehlednosti a ta zase pochopitelnosti. Kdy je ovšem nejúspornější pojetí vybrané 

části matematiky zároveň tím nejnázornějším a nejsrozumitelnějším a kdy ne? 

Na druhé straně, „chaoticky uspořádané“ či neuspořádané učivo zřejmě také není 

správným didaktickým cílem. Jak tedy blíže vypadá vztah vědecké přehlednosti 

a didaktické vstřícnosti? 

Problém struktur a konstruktivismu. Matematický strukturalismus jako směr 

modernizace obsahu tradiční matematiky byl postupně opouštěn v sedmdesátých 

a osmdesátých letech. Na druhé straně, při rostoucím zaměření na metody výuky se 

rozvíjí i teorie tzv. didaktického konstruktivismu. Jaký vztah můžeme nalézt mezi 

těmito dvěma přístupy: pouze protikladný, jak by naznačoval načrtnutý vývoj, nebo 

by se dalo uvažovat i o jejich prolnutí, prvního coby obsahu a druhého coby metody? 

Nakonec, nejsou matematické struktury právě nejvhodnějším „materiálem“ pro 

konstruktivistickou výuku? A co všechno tedy můžeme rozumět strukturální 

matematikou? 

Nyní rozvrhneme ohlášená didakticko-matematická rozlišení, která nám pomohou 

položené problémy lépe uchopit. 

3.2 Konstruktivismus a formalismus 

Pro lepší a přehlednější uchopení toho, jakými způsoby koncipovat výuku, můžeme 

rozlišovat různé přístupy k vyučování. Základní otázku uveďme takto: výuka není 

nikdy zcela založena jen na aktivitě učitele, ani jen na aktivitě žáka nebo studenta, 

nýbrž vždy na jejich interakci – jak potom taková interakce může probíhat? 

Obecným pedagogickým teoriím je věnována obsáhlá zahraniční i domácí literatura 

– praktický úvod do problematiky poskytuje např. (Petty, 2013), zvláště část 2. Pro 

účely naší práce vyčleníme jen jeden typ, a to konstruktivistické přístupy 

k vyučování. Mnohé závěry lze chápat obecně didakticky; my zde uvedeme pojetí 

v rámci didaktiky matematiky, jak ho představují Milan Hejný a František Kuřina ve 

své publikaci Dítě, škola a matematika: konstruktivistické přístupy k vyučování 

(Hejný a Kuřina, 2015). 

Co tedy Hejný a Kuřina rozumí oním didaktickým konstruktivismem? 
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„Základním úkolem učitele je motivovat žáky k aktivitě. To se může dít mnoha 

různými způsoby, za nejdůležitější v matematice považujeme vhodné otázky, 

problémy, paradoxy, výsledky…. Učitel podněcuje žáky, aby formulovali 

vlastní nápady, názory, námitky… Podaří-li se mu to, je tím nastartován 

konstruktivní poznávací proces u žáků, kteří si vytvářejí vlastní představy 

a budují vlastní poznatkovou strukturu. V duševním světě žáků se odehrávají 

procesy porozumění, vznikají představy, krystalizují pojmy. Na dobře volených 

příkladech, s použitím vhodných modelů a jiných druhů reprezentace učitel 

shrnuje podstatné rysy učiva. Vzdělávací proces se relativně uzavírá řešením 

úloh, a to jednak úloh na procvičení učiva, jednak úloh na jeho aplikace.“ 

(Hejný a Kuřina, 2015, s. 193; zvýraznění vlastní) 

Záměrně jsem v citovaném výňatku zdůraznil některá slovesa a podstatná jména 

vyjadřující činnost: těmi nejlépe vystihneme povahu konstruktivistické výuky. 

Z následného tzv. Desatera konstruktivismu (tamtéž, s. 194–195) můžeme vybrat 

další klíčová hesla: matematika jako aktivita, nikoliv jen její výsledek; hledání 

souvislostí, tvorba pojmů, zobecňování tvrzení; poznatky coby individuální 

konstrukty založené na vlastní zkušenosti; prostředí podněcující tvořivost; sociální 

interakce a komunikace ve třídě; různé reprezentace a strukturování poznatků; 

porozumění, zvládnutí řemesla, aplikace. Mnohá z nich lze očividně užít nejen pro 

vyučování matematice, ale i jiných předmětů, ba obecně pro poznávání vůbec. 

Konstruktivismu v matematice se také podrobněji věnuje úvodní kapitola 

Konstruktivistické přístupy k vyučování matematice (Stehlíková, 2004) ze sborníku 

(Hejný et al., 2004). 

S výše načrtnutými zásadami by ovšem mohl souhlasit téměř každý. Proti jakým 

způsobům výuky se tedy konstruktivismus přirozeně vymezuje? Typicky proti 

transmisivním přístupům, které Hejný a Kuřina pokládají za zdroj nežádoucího 

formalismu ve výuce: 

„Jsme přesvědčeni, že vzdělávání, které je prioritně orientováno na transmisi 

(přenos) části hotové vědy ze světa kultury (z učitelovy mysli, učebnic, 

encyklopedií a monografií…) do pamětí žáků, není optimální, protože není 

v zásadě orientováno na porozumění, ale na fakta a výsledky. Může přispívat 

k rozvoji paměti, nekultivuje však dostatečně myšlení a dává minimální podněty 

k rozvíjení tvořivosti. Transmisivní přístupy k vyučování jsou úrodnou půdou 
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pro formalismus ve vzdělávání.“ (Hejný a Kuřina, 2015, s. 193, zvýraznění 

původní) 

Rovněž aplikace poznatků pak bývá vedena formálně: na základě instrukcí 

a nápodoby se řeší vymezený okruh „předem připravených“ (slovních) úloh, mnohdy 

navíc tzv. pseudoaplikačních. Snadno (a rychle) se pak stane, že student úlohu 

vyřeší, aniž jí rozumí.
25

 Ovšem než jako ryze formální je užitečnější popisovat výše 

uvedené příklady z hlediska míry (ne)formálnosti dané znalosti ve vědomí žáka 

(tamtéž, s. 149); stejně tak konstruktivismus a transmisivní přístupy, které plodí 

formalismus, tvoří nikoliv oddělené soubory, ale spíše póly na celé škále přístupů 

nebo směry, pomocí nichž se lze orientovat. Hejný a Kuřina pak dále (s. 145–173) 

pojmenovávají tzv. chorobu formalismu a v tomto duchu identifikují její příčiny, 

diagnostiku, průběh, léčení i prevenci. 

Neměli bychom ovšem zase vyvolávat přehnanou obavu, že „matematikou obchází 

strašidlo – strašidlo formalismu“. V dílčích oblastech při učení se matematice 

dochází více či méně přirozeně ke tvorbě opěrných spojů (tamtéž, s. 115), 

univerzálních modelů (s. 132 an.), vzorů (s. 134) či schémat (s. 147), které se zpětně 

viděno mohou jevit jako formální znalosti. Formalizace poznatků je důležitou 

součástí konstruktivistických přístupů. Za nevhodné považují autoři pouze to, když 

formalismus převáží v celkovém pojetí výuky. Jinak je vždy třeba posuzovat prvky 

formalizace v kontextu pojmotvorného procesu a dostatečně vnímat dialektiku for-

málního a konstruktivního přítomnou v každé výuce. Podrobněji se tomuto věnují ka-

pitoly 6 a 7 Abstrakce a tvoření pojmů a Žákův poznávací proces (tamtéž, s. 95–147). 

V matematice zároveň často, a při vyučování matematice snad ještě častěji, narážíme 

na projevy Wittgensteinova postřehu, že něco se nedá popisovat, lze to jen ukazovat. 

Jak víme, že se dítě naučilo velkou násobilku? Zřejmě to prokazuje správně 

prováděnými výpočty, typicky opakovanými tvrzeními, že 7 ∙ 9 = 63 apod. Ale 

                                                 

25
 K tomu Hejný a Kuřina (2015, s. 145)  uvádějí výstižnou citaci Karla Čapka: „Umět, to je dočasné, 

ale rozumět, to je trvalé obohacení ducha.“ Dále pokračuje: „Bývali učitelé, kteří žádali, aby žák 

prostě uměl, co mu bylo uloženo; požehnáni budiž ti, kteří žádali, aby tomu také rozuměl: aby si osvo-

jil metodickou stránku gramatického a historického a matematického a přírodovědeckého myšlení.“ 
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zjistíme z toho, zda rozumí významu násobení (např. že to je vlastně opakované 

sčítání), nebo ho jen „umí zpaměti“? Zároveň, tzv. chyba ne vždy svědčí 

o nedostatečném pochopení, může být také důsledkem nepozornosti, roztržitosti, 

či dokonce naopak projevem hledání vlastního, autonomního uchopení problému, jak 

ukazují Hejný a Kuřina na příbězích ze skutečné výuky (Hejný a Kuřina, 2015, např. 

s. 114–116). Zřejmě proto je také v soudobých didaktikách bohatě tematizována 

„práce s chybou“, o níž Hejný a Kuřina také podrobněji píší (tamtéž, s. 180–185). 

Tomuto problému se také věnují kapitola Chyba jako prvek edukační strategie 

učitele (Hejný, 2004) ze sborníku (Hejný et al., 2004) či rovněž celé sborníky (Rendl, 

2013) a (Vondrová, 2015) zabývající se tzv. kritickými místy školské matematiky. 

Můžeme tedy považovat rovněž za projevy formalismu, pokud učitel příliš lpí na 

přesném vyjádření – ať už písemném nebo ústním, typicky při zkoušení – řešení 

zadaného úkolu. Svým způsobem tak upřednostňuje syntaxi sdělení před jeho 

sémantikou; tento častý jev mívá původ i v matematických obsazích připravovaných 

a předkládaných tímto způsobem. Formální (nebo konstruktivní) přístupy se tak 

ukazují nejen při výuce v užším smyslu, ale i při ověřování znalostí studenta. 

Do výuky jistě patří i schopnost pochopit zadání nebo vypracovat výsledek podle 

předepsané formy, nejenom porozumění konceptu nebo vykonávání nějaké činnosti; 

ovšem ve směšování všech těchto kognitivních činností do jedné či dokonce 

v neochotě je vzájemně odlišovat můžeme spatřovat další projevy formalismu. Hejný 

a Kuřina některé z výše uvedených jevů označují za tzv. zdánlivé chyby (Hejný 

a Kuřina, 2015, s. 185). 

Narazíme dokonce na oblasti, v nichž je porozumění pouze nepřímo průkazné: Jak 

např. zjistíme, že člověk pochopil, co jsou přirozená čísla? Rozhodně ne tak, že ho 

požádáme, aby je všechny vyjmenoval… To se týká zejména obecných konceptů – 

namátkou dále uveďme pojmy přímky (či neomezeného prostoru obecně), funkce, 

nebo např. izomorfismu struktur. Z jedné strany nacházet a na druhou stranu 

prokazovat porozumění takovým konceptům – které jsou přitom z abstraktního 

pohledu vlastně hlavním předmětem matematických zkoumání – se nám snáze daří 

také díky souběžným, paralelním reprezentacím či jazykům, jimiž je zachycujeme, 

popisujeme; právě tomu budou věnovány následující dvě podkapitoly. 
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3.3 Reprezentace a paralelismy 

Pro přehlednější a záměrnější přípravu výuky matematiky (a matematice) nám také 

může pomoci rozlišovat různé její reprezentace. Základní otázku položme takto: 

Jakými způsoby vyjadřujeme a sdělujeme matematické poznatky? Uvedeme nejprve 

několik takových možných způsobů vyjadřování matematiky, dále se zaměříme na 

rysy některých z nich a nakonec načrtneme důležitost jejich souběžnosti při výuce, 

a spolu s tím i několik dalších souběžných procesů, které v matematice a její výuce 

odhalujeme. 

3.3.1 Různá rozlišení různých reprezentací 

Když se podíváme do vcelku libovolné (středoškolské) učebnice matematiky, 

najdeme v ní zpravidla mnoho textu, spoustu vzorců a pár obrázků. V učebnicích 

věnovaných geometrii bude zpravidla obrázků o něco více, ba v případě takové 

deskriptivní geometrie mohou převažovat; naopak ve výkladech věnovaných algebře 

nebo kombinatorice očekáváme především text a matematické formule. Zbývají pak 

oblasti jako např. goniometrie, funkce či analytická geometrie, kde hledáme vhodné 

propojení obou: symbolické zápisy funkcí či rovnic spolu s jejich grafy a grafickými 

řešeními. Na první pohled můžeme tak vyjádření v matematice rozdělit do dvou 

velkých skupin: symbolických a „obrázkových“, kterým budeme nadále, pro budoucí 

návaznost na další pojetí, říkat ikonické; jeden z klasických příkladů ikonické 

reprezentace matematického tvrzení ukazuje Obrázek IV. 

 

Obrázek IV: Ikonická reprezentace Pythagorovy věty 

Hejný a Kuřina se dotýkají rozlišení různých typů reprezentací v podkapitole Žákův 

duševní svět (Hejný a Kuřina, 2015, s. 91–94). Reprezentace přitom chápou 
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ve dvojím ohledu: jednak jako vnější, coby součást „fyzického světa“, např. text 

znázorňující rovnici nebo obrázek čtverce; jednak jako vnitřní, coby obraz, představu 

o jevu v „žákově světě“. Toto rozlišení – vztah skutečnosti a vědomí skutečnosti – 

považuji pro jeho obecnost za sice užitečné, ale zároveň příliš schématické; bylo by 

mimo rámec této práce pouštět se zde do obsáhlejších (fenomenologických) úvah 

a výkladů. Obraťme se k následně uvedenému dělení, které autoři připisují 

americkému psychologovi Jerome Brunerovi a které navazuje na naše úvodní úvahy, 

když rozlišuje reprezentace enaktivní, ikonické a symbolické (tamtéž, s. 93): 

„Enaktivní reprezentace souvisejí s činností poznávajícího a lze je vysledovat 

u dětí od raného věku. Enaktivní reprezentací např. čísla tři jsou vykonané tři 

kroky dítěte, trojnásobné uhození do stolu, vybrání tří kuliček do košíčku apod. 

Enaktivní reprezentací operace sčítání je shrnutí prvků do množin
26

 jednoho 

celku, realizované např. na počítadle nebo na prstech. 

Ikonické reprezentace využívají nejrůznějších druhů znázornění, obrázků 

a schémat. Ikonickou reprezentací čísla tři je např. římská číslice III nebo 

trojúhelník, ikonickou reprezentací součtu je např. množinový diagram 

sjednocení disjunktních množin. 

Symbolické reprezentace představují popis jevů v jistém jazyku, pro matematiku 

to bývá jazyk zavedených znaků. Symbolická reprezentace čísla tři je číslice 3, 

symbolická reprezentace součtu je např. symbol 𝑎 + 𝑏. Symbolické 

reprezentace jsou pro matematiku zvlášť důležité, neboť pravidla pro 

transformace symbolů představují kalkul, pomocí něhož lze získávat řešení 

úloh.“ 

Zřejmě bychom také v rámci enaktivních reprezentací mohli podrobněji rozlišovat 

třeba hmatové (vybrání tří kuliček z košíčku) či pohybové (tři kroky dítěte); sami 

Hejný a Kuřina na jiném místě na základě vlastních experimentů zmiňují právě 

kinestetické a akustické reprezentace čísla, které pak Hejný specificky rozvinul do 

                                                 

26
 Jak je vidět, tento matematický pojem z dob modernizace ovlivnil i Hejného a Kuřinu, když jím 

popisují tuto reálnou situaci; množina je přitom ryze matematický koncept, nikoliv „reálný pojem“. 

Stačilo by přitom přirozeně tento výraz třeba vypustit tedy setrvat při výrazech přirozeného jazyka: 

„[…] shrnutí prvků do jednoho celku […]“. 
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metody tzv. krokování (Hejný a Kuřina, 2015, s. 102, 106–7 a dále 111–3). Ke třem 

uvedeným typům také můžeme přidávat další, třeba zvukové (akustické, audiální), 

např. odbíjení třetí hodiny na kostelním zvonu či všelijaké rytmické struktury. 

Není ovšem naším cílem na tomto místě podávat různé klasifikace možných typů 

reprezentací nebo vybírat nějakou z klasifikací jako nejvhodnější. Zůstaňme u výše 

načrtnutého: můžeme mezi třemi základními reprezentacemi najít nějaký bližší 

vztah? Enaktivní reprezentace se zdají oproti ostatním jako primární: nejprve něco 

přirozeně vyjadřujeme činností, následně to zachycujeme. Na rozdíl od enaktivních 

tak jsou ikonická a symbolická vyjádření relativně trvalá, překlenují čas, a tak 

uchovávají reprezentované – zřejmě pro tuto možnost „výpomoci paměti“ jsou tak 

klíčové pro poznávání, to matematické nevyjímaje. Nadále je můžeme souhrnně 

označovat za grafické – protože mohou reprezentovat formou zápisu, ať už 

symbolického, tak „obrázkového“. 

Vedle různých reprezentací se Hejný s Kuřinou dotýkají i dalších způsobů 

vyjadřování v matematice. V podkapitole Školní komunikace (tamtéž, s. 121–127) 

rozlišují vzhledem ke srozumitelnosti výkladu učitele vedle jazyka mateřského též 

jazyk taktilní, vizuální nebo symbolický; zvláštní důraz přitom kladou na jazyk 

vizuální – dále místy používají asi záměnného výrazu jazyk grafický (s. 127). Zvlášť 

František Kuřina pak je vytrvalým propagátorem vizuálních podob matematiky, např. 

v publikacích Umění vidět v matematice (Kuřina, 1990) nebo Deset geometrických 

transformací (Kuřina, 2002). Není zcela jasné, zda a jak přesně Hejný s Kuřinou 

odlišují reprezentace od jazyků – zda jazyky slouží ke sdělování reprezentací, jsou 

míněny obecněji nebo jde o pojmy synonymní. 

Pro srovnání nyní uvedeme pojetí představené Ladislavem Kvaszem v monografii 

Patterns of Change: Linguistic Innovations in the Development of Classical 

Mathematics (Kvasz, 2008) – doslova můžeme přeložit její název třeba jako Vzory 

změn –, věnovanou vývoji matematiky coby posloupnosti lingvistických inovací. 

Ta začíná kapitolou o prvním, nejobecnějším typu změn, tzv. re-prezentacích (re-

codings). Těmi rozumí „v případě symbolického jazyka změny způsobu tvorby 

výrazů, v případě geometrického jazyka změny pravidel konstrukce obrázků“ (Kvasz, 

2008, s. 8). 
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Tyto dva jazyky, přesněji řečeno typy jazyků, pak považuje za rovnocenné (tamtéž, 

s. 13): „Matematika proto není tvořená exaktním symbolickým jazykem, který je 

doplněný heuristickými obrázky. Z našeho hlediska se matematika zakládá na dvou 

rovnocenných typech jazyků: jeden z nich je symbolický, druhý ikonický. Různé typy 

jazyků se neliší ani tak stupněm exaktnosti, ale spíš tím, jak k nim při filozofické 

analýze matematiky přistupujeme.“ Zatímco v předchozím úryvku se mluví o jazyku 

geometrickém, zde o ikonickém; podle dalšího použití Kvasz zřejmě míní oba výrazy 

synonymně. My se budeme držet druhého z nich: jednak proto, že odpovídá 

předchozím označením, druhak ale i proto, že ikonický typ jazyka se nutně nemusí 

omezovat na vyjadřování geometrie, jak to ukazují např. ikonické reprezentace 

jazyka množin. 

Do symbolických jazyků matematiky pak postupně řadí (elementární) aritmetiku, 

algebru, diferenciální a integrální počet, predikátový počet
27

 a později i teorii 

algoritmů (Kvasz, 2015, s. 186); do ikonických jazyků syntetickou geometrii, 

analytickou geometrii, iterativní geometrii a teorii množin. Jejich vzájemnou 

provázanost pak zachycuje vývojový „cik-cak diagram“ (Obrázek V), který má 

vystihovat „zajímavý periodický pohyb v dějinách matematiky, spočívající ve střídání 

období dominance symbolického jazyka s obdobími dominance ikonického jazyka“ 

(Kvasz, 2008, s. 13). V tomto případě tedy chápeme reprezentace nejen jako možné 

způsoby vyjadřování matematické reality, nýbrž spíše i jako samotnou dynamiku 

změn jazyka matematiky. 

Obě rovnocenná rozlišení budeme dále přenášet i na analýzu různých jazyků školské 

matematiky, schematicky řečeno tedy z roviny filosofie a historie matematiky do 

roviny didaktiky matematiky. Zvláště z hlediska výuky – kdy učíme pomocí 

jednotlivých reprezentací tak, aby si nakonec student sám mohl podle potřeby 

dotyčnou znalost re-prezentovat, tj. znovu představit vhodným způsobem – bude 

užitečné udržet v mysli oba tyto náhledy. 

                                                 

27
 V (Kvasz, 2015, s. 186) uveden jako formální logika. 
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Obrázek V: Aktualizovaný vývojový diagram jazyků matematiky podle Ladislava Kvasze 

3.3.2 Reprezentace, jazyky a modely 

Třebaže jedno se odvíjí z didaktických východisek a druhé z filosofických, rozlišení 

Hejného s Kuřinou a Kvaszovo vykazují podobné rysy. Nejsou však zcela totožná 

a navíc jsme se potýkali s kolísavou terminologií, včetně nejasného rozlišení mezi 

jazyky a reprezentacemi. Jak je můžeme prolnout pro další účely naší práce? 

Reprezentace budeme nadále chápat jako vyjádření, třeba i dílčích aspektů nějakého 

jevu: to tak může být grafické, tj. ikonické či symbolické – které je nejenom 

vyjádřením, ale i zachycením, protože přetrvává v čase –, audiální, enaktivní apod. 

Vedle toho jazyk budiž vnitřně provázaná soustava, v rámci které a kterou nějaké 

jevy popisujeme, a to zpravidla pomocí výroků, kterým přikládáme smysl; různými 
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jazyky matematiky tedy popisujeme specifické matematické či matematizovatelné 

jevy. A abychom tento smysl, význam mohli sdělit, popisované jevy v jazyce 

různými způsoby (re)prezentujeme: obrázkem, symbolickým zápisem apod. 

jazyk 
   𝑟𝑒𝑝𝑟𝑒𝑧𝑒𝑛𝑡𝑎𝑐𝑒   
→             vyjádření  

Např. souslovím ikonický jazyk pak budeme mínit jazyk, který je (převážně) 

reprezentován, vyjadřován ikonicky; v matematice jsou takovými jazyky typicky 

jazyky geometrie. Nebudeme ovšem toto dělení chápat striktně, např. jazyk 

analytické geometrie má pro nás svoji ikonickou i symbolickou složku. Zároveň se 

nebudeme omezovat jen na „velké“, z historické analýzy vyplývající jazyky podle 

Kvasze, ale uplatníme tato rozlišení i na středoškolsky (normativně) vymezené celky 

– tak můžeme třeba mluvit o jazyku stereometrie nebo jazyku kombinatoriky. 

K jazykům matematiky se ještě vrátíme v podkapitole 3.4. 

Vedle reprezentací se v podobném významu často objevuje i pojem modelu: i ten 

nějak vyjadřuje a zachycuje (matematickou) realitu. List vystřihnu z papíru, sochu 

uhnětu: první je modelem dvourozměrné, placaté věci, druhá třeba modelem lidské 

postavy. V tomto prvním smyslu tedy modelem rozumíme věcnou nápodobu, imitaci. 

Ta přitom může zdůrazňovat nebo opomíjet některé vlastnosti původního vzoru, jak 

to činí např. architektonické modely. 

V případě matematiky pak nenapodobujeme, ale můžeme se snažit hmatatelně 

zachytit nějaký matematický koncept, zpravidla objekt; mohli bychom též, podle 

vzoru grafické, mluvit o věcné, reálné reprezentaci. Takových ale v matematice asi 

moc nenajdeme; na školské úrovni se nejčastěji setkáme s trojrozměrnými modely 

geometrických těles, někdy ještě s modely rovinných útvarů, popř. na elementární 

úrovni s počítadlem coby modelem pro počítání s přirozenými čísly; těžko si ale 

představíme nějaký hmatatelný předmět reprezentující třeba funkci nebo Moivreovu 

větu. Navíc, výše uvedenými modely zpravidla výuku ilustrujeme; málokdy je 

úkolem jejich vytváření, natožpak jejich používání coby nástroje k důkazům apod. 

Velice zjednodušeně tak můžeme říci, že z důvodu nepraktičnosti a nákladnosti 

trojrozměrných modelů se vyvinulo zobrazování: věc, objekt zachytíme jedním nebo 

více průměty pomocí vhodně zvolené výtvarné techniky na vhodně zvolené médium, 
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např. papír. Podobně můžeme zobrazovat pomyslné matematické, především 

geometrické objekty. Všem takovým reprezentacím můžeme říkat ikonické. Vztahem 

mezi trojrozměrnou skutečností a jejím dvourozměrným zachycováním se vedle 

výtvarného umění typicky zabývá, v rámci matematického uchopování světa, 

deskriptivní geometrie. Právě orientaci v prostoru pomocí dvourozměrného plánu 

můžeme považovat za významnou složku prostorové představivosti. 

S modely se ale setkáváme i v druhém smyslu, nesouvisejícím přímo s ikonickými 

reprezentacemi. Hejný a Kuřina (2015, s. 131) chápou model „jako metodologický 

prostředek k tomu abychom se ‚vyznali v situaci‘. Soustředíme-li své úsilí při studiu 

problému na určitou jeho stránku, organizujeme své zkušenosti přirozeně tak, 

abychom ji co nejlépe poznali, vytváříme oddělené pohledy na problém, které vedou 

k izolovaným modelům studovaných jevů.“ Model zde tedy neznamená věcné 

zachycení, nýbrž spíše soustavu pohledů na věc v naší mysli; pokud tuto soustavu 

pohledů pak organizujeme převážně pomocí matematických nástrojů – můžeme též 

říci, že věc matematizujeme –, vytváříme tzv. matematický model; takovými mohou 

být např. matematické modely počasí nebo modelování v ekonomii. Vytváření 

modelů a rozlišení modelů tzv. izolovaných a univerzálních se blíže věnuje (Hejný 

a Kuřina, 2015, např. s. 97 a dále s. 131–135). 

K dokreslení důležitosti vnitřních reprezentací zprostředkovávaných poznatků ještě 

uveďme výňatek z práce Y. Bertranda Soudobé teorie vzdělávání podle (Hejný 

a Kuřina, s. 94): „Chápat neznamená být divákem, ale konstruovat si reprezentace. 

… Většina žáků, kteří mají na základní škole problémy s matematikou, si nevytváří 

žádný typ reprezentace problémů, které jsou jim ukládány. Pro žáky je to jedna a táž 

věc, jestli učitel vysvětluje nebo znázorňuje. Ať je forma jakákoliv, dojem pochopení 

nezíská žák z učitelova vysvětlování, ale na základě transformace, kterou při 

poslechu učitele provádí. […]“ Zde vidíme, že vhodné vnější reprezentace, ať už 

grafické, nebo enaktivní, ještě nemusejí znamenat vytváření vnitřních reprezentací 

sdělovaných poznatků v mysli studenta; k tomu je potřeba mj. i individuální 

motivace a aktivity. 

Shrneme-li předchozí rozvržení, modely můžeme chápat ve dvojím významu. 

V prvním jako speciální způsob reprezentace, jako konkrétní znázornění – modely 

věcné, fyzické; ve druhém významu potom modelem rozumíme abstraktní, vnitřní 
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reprezentaci nějakých vztahů. Přitom reprezentace budeme spíše chápat jako obecná 

vyjádření a zachycení, zejména jazyků matematiky nebo jejich konceptů – např. 

reprezentace algebry nebo Pythagorovy věty –, zatímco modelem rozumíme spíše 

představu, popis nějakého konkrétního jevu, reálného či matematizovaného – např. 

model závislosti množství prodaných výrobků na ceně, model přirozených čísel nebo 

Gaussovo rozdělení coby statistický model. 

 

Obrázek VI: Fotografie fyzického modelu Kleinovy láhve (Kleinsche Flasche); Kleinova plocha 

(Kleinsche Fläche) je zároveň modelem dvourozměrné uzavřené neorientovatelné plochy  

Toto rozlišení ale přitom není nějak pevně ani ostře dané, oba obecné výrazy často 

nesou mnohé další konotace; proto výše uvedená rozvržení považujme spíše za 

náměty „jak taky lze o věcech uvažovat“, nikoliv za terminologickou klasifikaci. 

Nakonec, oba významy se mohou překrývat, jak ukazuje Obrázek VI; pro jiný 

zajímavý fyzický model Kleinovy láhve viz Obrázek X v Příloze. V přesně 

definovaném významu pak k modelům přistupuje a matematickou disciplínou teorie 

modelů, kterou jsme představili výše (str. 18). Přesnějším rozlišením pojmů modelu, 

modelování a matematického modelu ve vyučování matematice s několika odkazy 

k podrobnější literatuře se také zabývá článek (Samková et al., 2015, s. 93–94); 

mnoho praktických ukázek toho, jak lze matematicky modelovat různé reálné 

situace, je uvedených ve Sbírce aplikačních úloh ze středoškolské matematiky 

(Robová et al., 2014). 
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3.3.3 Paralelismy reprezentací 

V předchozích částech jsme rozvrhli rozlišení různých způsobů vyjadřování 

a zachycování matematiky a blíže popsali povahu a možnosti některých z nich; jak 

spolu ale souvisejí? Z hledisek didaktiky, ale i historie či filosofie matematiky se za 

klíčovou ukazuje ne jejich jednotlivá existence, ale souběžnost; reprezentace jsou 

účinné nejen hlavně samy o sobě, ale zvláště společně.
28

 Takové souběžnosti 

reprezentací budeme nadále říkat paralelismus. 

V každém období matematiky se zpravidla objevují oba základní typy 

grafických reprezentací vedle sebe. Učebnice (nejen středoškolské) matematiky 

obvykle prezentují jejich současnou přítomnost staticky, jako danou; přitom za dobu 

výuky se jeden objekt, např. přímka, či lépe řečeno jev, tj. linearita, typicky 

několikrát re-prezentuje; dostupné jazyky spolu nejen souvisejí, ale zároveň se 

i ovlivňují. Výuka sama tak odráží epistemické přesahy a napětí jednotlivých 

reprezentací a jazyků matematiky. Pro představu, co tím rozumíme, uveďme 

historickou ukázku, která se týká jazyků běžně středoškolsky dostupných: 

„[…] Například renesanční matematika byla založená na symbolickém jazyce 

algebry a na ikonickém jazyce syntetické geometrie. Zajímavou vlastností 

těchto jazyků je však jejich vzájemná nepřevoditelnost. V žádném období se 

ikonický a symbolický jazyk úplně nekryjí. Vždy existuje mezi nimi určitý 

epistemický přesah. […] Tak v případě renesance má historicky mladší, 

symbolický jazyk algebry epistemický přesah nad jazykem syntetické 

geometrie: tím rozumím skutečnost, že v jazyce algebry existují výrazy, které 

                                                 

28
 Toho si můžeme všimnout i jinde: Kupříkladu požitek z poslechu hudby se může znásobovat, pokud 

zároveň čteme notový zápis nebo sledujeme videozáznam koncertu. Asi proto, že slyšenému najednou 

lépe rozumíme: můžeme se opřít o zachycenou strukturu skladby nebo záběr na příslušnou skupinu 

hráčů orchestru, nejsme odkázáni pouze na nepřetržitý a nezastavitelný proud melodie. Něco 

podobného se možná děje, pokud už máme skladbu „naposlouchanou“: opíráme se o její vnitřní 

reprezentaci v naší paměti a zároveň obnovenou vnější reprezentaci. Spojitostmi mezi matematikou 

a hudbou se z hledisek kognitivní psychologie a neurověd zabývá např. matematik a psycholog 

Stanislas Dehaene, v současnosti profesor Collége de France, v rámci přednáškového cyklu Parole, 

musique, mathématiques : les langages du cerveau, v překladu Řeč, hudba, matematika: jazyky 

mozku; záznam přednášek je dostupný v (Dehaene, 2017). 
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není možné interpretovat prostředky syntetické geometrie. Tak bylo možné 

v renesanci ‚vypočítat‘ více, než bylo možné ‚nakreslit‘. 

Taková situace vyvolávala napětí, vytvářela potřebu změnit ikonický jazyk tak, 

aby bylo možné geometricky vyjádřit i výrazy jazyka algebry, na které 

syntetická geometrie nepostačuje (například mocniny čtvrtého stupně). Když 

Descartes vytvořil analytickou geometrii, která umožňovala geometricky 

reprezentovat mocniny libovolného stupně, vznikl epistemický přesah na straně 

geometrie. Souřadná soustava totiž umožňuje zakreslit nejen křivky dané 

pomocí polynomu, ale i křivky logaritmické nebo goniometrické, na které jazyk 

algebry nepostačuje. […]“ (Kvasz, 2008, s. 98) 

Jak jsme načrtli výše (str. 51), právě v tomto smyslu můžeme reprezentace zároveň 

chápat jako re-prezentace: převádění matematické reality mezi jazyky navzájem. 

Vznikající epistemické napětí vyvolané těmito přesahy tak jednak pohání 

matematické poznání vpřed a jednak dokládá, proč není možné a zřejmě nikdy 

nebude možné redukovat matematiku jen na její symbolickou nebo jen 

ikonickou složku. Paralelismus ikonického a symbolického tak není statický, ale jde 

o dialektiku mezi navzájem komplementárními póly vyjadřování a současně 

protisměrnými, střídavými procesy vizualizace a symbolizace, což se právě snaží 

vystihnout i Kvaszův vývojový diagram uvedený výše (Obrázek V, str. 52). 

Zatím jsme načrtli paralelismus dvou základních typů reprezentací. Můžeme objevit 

paralelismus i v rámci jednoho druhu reprezentace? Jistě ano: např. konstrukční 

úlohu sestrojení kružnice procházející třemi danými body můžeme řešit jak 

samotným provedením požadované konstrukce, tak výpočtem parametrů výsledné 

kružnice – konkrétní příklady najdeme např. v učebnicích (Pomykalová, 2004, 

s. 113) a (Kočandrle a Boček, 2009, s. 143–144). V obou případech nám poslouží 

ikonická a částečně symbolická vyjádření, pohybujeme se však v rámcích dvou 

různých jazyků: syntetické geometrie a analytické geometrie. Taková možnost není 

neobvyklá, ale často zůstává skrytá, překrytá pozdějším jazykem, jak ještě budeme 

ilustrovat v další kapitole (str. 80); to se děje i na vysokoškolské úrovni, když např. 

mnohé zdánlivě ryze diferenciální pojmy, jako je tečna ke křivce nebo křivost, lze 
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odvodit algebraickými nástroji. Vypadá nakonec přirozeně, když novější jazyk do 

sebe včleňuje prvky jazyka předchozího.
29

 

3.4 Síly a meze jazyků matematiky 

Zatím jsme rozvrhli odlišné didaktické přístupy, možná rozlišení reprezentací a jejich 

souvztažnosti. Jak ale navzájem různé reprezentace a jazyky poměřovat? 

Zodpovězení této otázky nám může pomoci i při výběru jazyků vhodných pro 

didaktické účely. Načrtneme nyní několik aspektů jazyků, které Kvasz rozlišuje při 

své historicko-filosofické analýze vývoje matematiky. Uveďme nejprve základní 

vymezení sil a mezí jazyků matematiky podle Patterns of Change: 

„Sjednocení symbolického a ikonického jazyka nám umožní chápat vývoj 

matematiky vcelku, jako vývoj jazyka. Při vývoji jazyka matematiky budeme 

sledovat následujících šest aspektů:  

1. logickou sílu, která ukazuje, jak složité formule je možné v jazyce dokázat,  

2. expresivní sílu, která ukazuje, co nového, co se v předešlých stádiích 

vymykalo vyjádření, nyní jazyk umožňuje vyjádřit,  

3. explanatorickou sílu, která ukazuje, jak nový jazyk umožňuje vysvětlit 

selhávání jazyka, která byla v předešlém stádiu nepochopitelná,  

4. integrativní sílu, která ukazuje, jak nový jazyk umožňuje vidět jednotu a 

pořádek tam, kde se na bázi předešlého jazyka ukazovaly jen navzájem 

nesouvisející případy,  

5. logické meze, které přinášejí nečekané a překvapivé ohraničení možností 

nového jazyka, omezení jeho možností řešit určité problémy nebo zodpovídat 

jisté otázky,  

6. expresivní meze, které se projevují tím, že přesto, že se přísně dodržují 

syntaktická pravidla, v jazyku se začínají objevovat nesmyslné výrazy.  

Vývoj jazyka spočívá v nárůstu logické a expresivní síly – jazyk umožňuje 

dokázat stále více tvrzení a popsat stále bohatší oblast jevů. Postupně narůstá i 

                                                 

29
 Zvláštní případy paralelismů se ovšem objevují i uvnitř jednotlivých jazyků, matematických teorií 

nebo konceptů; možná, že dokonce právě i tím jsou jazyky matematiky charakteristické. Takovým 

příkladem může být např. tzv. princip duality v jazyce projektivní geometrie nebo dualita 

ve vektorových prostorech, teorii svazů nebo i v prostorové geometrii v dualitě platónských těles. 
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jeho explanatorická a integrativní sila – jazyk umožňuje stále hlubší 

porozumění svým metodám a poskytuje stále ucelenější a jednotnější pohled na 

svůj předmět. Na překonávaní jeho logických a expresivních mezí se 

rozpracovávají stále jemnější a důmyslnější techniky a teorie.“ (Kvasz, 2008, 

s. 16; zvýraznění původní) 

V pozdějších výkladech bylo toto rozlišení ještě doplněno o metodickou sílu, která 

„ukazuje, jaké nové metody je možné v jazyce zavést tam, kde v předešlých stádiích 

existovala jen spleť nesouvisejících triků“ a sílu metaforickou alias konstitutivní, 

která „ukazuje, jak nový jazyk umožňuje překročit meze skutečnosti dané v rámci 

předešlého jazyka a konstituovat radikálně nový druh objektů“ (Kvasz, 2013, s. 316 

a pozn. pod č. 1, s. 315). Všech těchto šest, potažmo osm aspektů každého jazyka 

nazývá Kvasz též jeho potencialitami, neboť „představují různé směry, ve kterých 

jazyk rozšiřuje naše kognitivní schopnosti“, což přirozeně hraje roli při výuce: 

„Domníváme se, že je to právě rozvíjení uvedených potencialit jazyka, které dává 

vyučování matematiky jeho význam. Tím, že si žák osvojí jazyk elementární 

aritmetiky, syntetické geometrie nebo algebry, jeho myšlení se otevřou nové obzory. 

Potenciality jazyka charakterizují různé směry či aspekty tohoto kognitivního růstu 

(Kvasz, 2013, s. 318).“  

Zůstaňme zatím u tohoto základního rozvržení; jeho možné didaktické užití se dále 

rozvíjí v (Kvasz, 2013, s. 323–325). Později na konkrétních příkladech ukážeme, co 

třeba může být takovou rostoucí integrativní silou (str. 81) nebo tendenci matematiky 

svoje jazyky dodatečně vylepšovat (str. 80). Vzhledem k výuce (strukturální) 

matematice se nám pak ukáže jako stěžejní především rozkol mezi integrativní, 

popř. metodickou silou na straně jedné a silami expresivní a metaforickou, popř. 

explanatorickou na straně druhé. Přitom tímto rozlišením sil a mezí můžeme hledět i 

na některé konkrétní oblasti matematiky, jakési (pod)jazyky středoškolské 

matematiky – např. stereometrii, goniometrii nebo statistiku –, ba i na jednotlivé 

koncepty či tvrzení (např. v pozn. pod čarou č. 43, str. 79). 

3.5 Instrumentální realismus 

Zatím pořád mluvíme o matematice; ale o čem vlastně mluví matematika? Co je 

vlastně ona matematická realita, k níž jsme se v předchozích částech místy 
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vztahovali, o čem vypovídají ony matematické obsahy? Pro hlubší pochopení povahy 

matematiky nám může pomoci nahlížet na její obsahy způsobem, který Kvasz 

představuje jako směr tzv. instrumentálního realismu v rámci filosofie matematiky 

(Kvasz, 2015). Myšlenka začlenění matematiky do rámce instrumentálního realismu 

spočívá v tom, že 

„[…] i matematika je založená na zkušenosti, stejně jako věda. Tato zkušenost 

však není přímá, odkrytá v bezprostředním nazírání nebo intuici, nýbrž 

instrumentálně zprostředkovaná nástroji symbolické a ikonické reprezentace. 

… Takový výklad stojí v přímém protikladu k běžnému názoru, podle kterého 

se na zkušenosti zakládají přírodní a společenské vědy, zatímco matematika 

je apriorní disciplína, která je na zkušenosti nezávislá. … Základní idea 

instrumentálního realismu je vnímat matematickou symboliku jako 

soubor instrumentů, vytvářejících přístup k matematické realitě.“ (Kvasz, 2015, 

s. 14–16; zvýraznění původní) 

Instrumentální realismus tím poskytuje odpověď na napětí mezi epistemologickými 

a ontologickými výklady matematiky, formulované do tzv. Benacerrafova dilematu 

(Kvasz, 2015, s. 16): „Realistické teorie, jako platonismus či logicismus, které dokáží 

jasně vyložit, o čem matematika hovoří (o určité abstraktní realitě), nedokážou 

vysvětlit, jak můžeme tuto realitu poznávat. Na druhé straně konstruktivistické pozice 

jako intuicionismus nebo konstruktivismus, které dokáží jasně vyložit, jak vzniká 

matematické poznání (jako výsledek naší konstrukce), nedokážou uspokojivě vyložit, 

co znamená, že naše poznání je pravdivé.“ Ontologický pól tohoto dilematu se daří 

zvládnout právě předpokladem skutečnosti matematické reality, toho, že matematika 

nějak popisuje svět kolem nás a není jen svévolnou hrou se symboly; 

a epistemologický pól naopak vysvětlením, že tak činí zprostředkovaně, 

instrumentálně: 

„Svými spodními poschodími (jazykem aritmetiky a syntetické geometrie) je 

matematika zakotvená v přirozeném světě. Mezi jejími jednotlivými fragmenty 

dochází k překladu dostatečně věrnému na to, aby se realistický obsah 

‚přečerpal‘ i do vyšších poschodí. Například algebra věrně opisuje určitou, od ní 

nezávislou realitu číselných vztahů. Proto hovoříme o realismu. Tento realismus 

však není naturalizovaným realismem, neupřednostňuje biologickou výbavu 

našich těl, nýbrž je instrumentálním realismem. Kontakt matematiky s realitou 
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svěřuje nástrojům symbolické a ikonické reprezentace. Matematickou realitu 

tvoří stabilizované obsahy instrumentálních reprezentací.“ (Kvasz, 2015, 

s. 165; zvýraznění vlastní) 

Vložit mezi předmět poznání a jeho poznání samotné nějaké instrumentální 

zprostředkování je klasickým postupem, dobře známým z přírodních věd. Můžeme 

použít přirovnání např. z fyziky, ke kterému se Kvasz vrací i v dalších částech své 

monografie (tamtéž, s. 17): „Matematické instrumenty jsou konstruované tak, aby 

kopírovaly vztahy mezi objekty matematické reality stejně, jako jsou měřicí přístroje 

fyziky zkonstruované tak, aby na svých ukazatelích kopírovaly vztahy mezi prvky 

fyzikální reality.“ Toto schéma také připomíná výše rozvržený vztah jazyka a jeho 

vyjádření pomocí reprezentace (str. 53). Zde jsme jen pohled oddálili od jazyka 

k celkové realitě, věcnosti. 

předmět poznání 
    instrumentální praxe    
→                 poznání 

Základní chápání povahy matematiky z pozic instrumentálního realismu tak nakonec 

můžeme shrnout lapidárně: „Matematika je poznáváním aspektů objektivního světa 

odkrytých pomocí nástrojů symbolické a ikonické reprezentace (Kvasz, 2015, s. 97).“  
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Kapitola čtvrtá 

Užití strukturální matematiky na střední škole 

„Kdo dobře rozlišuje, dobře učí.“
30

 

V závěrečné kapitole ukážeme možné použití hledisek, která jsme právě rozvrhli, 

na problematiku popsanou v prvních dvou kapitolách. Naším cílem je v první části 

lépe porozumět podobám, jakých nabývaly matematické struktury jak v rámci vědy, 

tak v rámci výuky, a po jednotlivých tématech kriticky uchopit nezdary modernizace 

školské matematiky. Ve druhé části pak na jednotlivých ukázkách načrtneme některé 

principy, při jejichž dodržování by podle našeho názoru bylo možné opět „oživit“ 

matematické struktury a strukturální matematiku ve stávající (středo)školské výuce; 

ukážeme, jak se strukturální přístup může uplatňovat i při pojmotvorném procesu, 

porovnáme sílu středoškolských jazyků a rozlišíme tzv. vhodné a zavádějící 

reprezentace. Použité příklady pak jsou spíše ilustrací navržených přístupů, pro jejich 

reprezentativní výběr by bylo třeba rozsáhlejšího výzkumu. 

4.1 Kritika a poučení z vývoje 

Nejprve stručně rekapitulujme podoby, které strukturální matematice přineslo její 

zavádění do škol. Můžeme je tematicky rozčlenit podle toho, jak přistupovaly 

k reprezentacím, k jazykům, k povaze i k výuce matematiky: ve všech těchto 

oblastech se až příliš často projevovaly redukcemi, omezováním obrazů matematiky 

jen na některý z jejich rysů. Mnohdy přitom byla jednostrannost některých konceptů, 

přítomná např. v Bourbakim, nepochopena a jejich elementarizací ještě zvýrazněna. 

4.1.1 Nic než symbol aneb omezování různých reprezentací 

Za první redukcionistický rys modernizace školské matematiky můžeme označit 

zvýrazňování symbolických reprezentací a tím i omezování ostatních. Zanedbávání 

                                                 

30
 V originále: „Qui bene distinguit, bene docet.“ Stará didaktická zásada neznámého původu. 
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ikonických reprezentací se asi nejvíce projevilo v algebraizaci elementární 

geometrie. Nahrazení syntetické geometrie analytickou, přesun od konstrukčních 

úloh do výpočtů ve vektorových prostorech se staly typickými požadavky zvláště 

francouzských reforem, a to také z nechuti pociťované k tradiční, antické geometrii, 

zhutněné do dalšího údajného Dieudonnéova hesla Mort aux triangles!, podle 

Šedivého a Jelínka (1982a, s. 285) „Smrt trojúhelníku!“. 

Důvodem ale zřejmě bylo i to, že symbolická reprezentace umožňuje snadněji 

zkoumat, analyzovat soustavy různých axiomů. To právě vyhovovalo 

bourbakistickému programu strukturovat matematiku pomocí axiomatické metody. 

Jistě, i ikonicky reprezentovanou elementární geometrii můžeme jako Eukleides 

založit na výchozích axiomech (tzv. postulátech), ale těžko už se v ikonických 

reprezentacích dovozuje jejich vztah k jiným soustavám axiomů. To se nakonec 

ukázalo i pozdějším důkazem neúplnosti těchto axiomů, jak se projevoval 

v problému existence konstrukce rovnostranného trojúhelníka – blíže o vývoji 

axiomatizace vzhledem k axiomům rovinné geometrie pojednává (Corry, 2004, 

s. 154–168). Právě v přechodu od statického obrázku k výpočetnímu procesu 

s proměnnými také Kvasz spatřuje logickou sílu jazyka algebry oproti historicky 

předcházejícímu jazyku syntetické geometrie (str. 56; též Kvasz, 2008, s. 31–32). 

Jenže, geometrie v takové míře abstrakce asi hůře povede k rozvíjení prostorové 

představivosti. Navíc, na úrovni planimetrie nebo stereometrie je lineární algebra 

zbytečně silný jazyk: složité pojmy báze, lineární kombinace, dimenze vektorového 

prostoru, tím spíše v jejich formalizované podobě, snadno znemožní porozumění 

i elementárním konceptům. I historicky jazyky lineární algebry a syntetické 

geometrie dělí přes dva tisíce let – první se formalizuje v devatenáctém století, 

zatímco planimetrické a stereometrické úlohy středoškolské úrovně jsou obsaženy už 

v Eukleidových Základech. Tuto vývojovou propast nakonec dosvědčuje často 

zmiňovaná obtížnost tohoto předmětu i na vysokoškolské úrovni (str. 26). Tuto 

kritiku můžeme zdůraznit i citátem Petra Vopěnky podle (Hejný a Kuřina, 2015, 

s. 127): „Neuznávání obrázků a náčrtků za plnohodnotný způsob sdělování 

matematických poznatků, to je důsledné trvání na úplných slovních popisech 

sdělovaných poznatků, výrazně umrtvuje dynamiku matematického poznávání.“ 
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Ne vždy a ve všech oblastech školské matematiky nicméně docházelo k omezování 

ikonických reprezentací. Naopak třeba pro řešení rovnic byly vymýšleny nové 

způsoby znázorňování tohoto procesu, jak jsme ukázali na příkladu tzv. papygramů 

(str. 26, Obrázek III). Takové vizualizace či lépe řečeno schematizace napomáhají 

lepšímu pochopení povahy algebraických operací – kdy jsou vratné, kdy je 

provedená úprava ekvivalentní apod. – a i postup výpočtu je najednou přehlednější, 

když schéma paralelně doplňuje pouhé symbolické manipulace. Jiným případem 

byly ilustrační vizualizace nebo přímo enaktivní reprezentace při výuce grup jako 

v příkladu Šedivého (str. 35) – i když v těchto případech šlo spíše o modely, neboť 

cílem vždy bylo dobrat se symbolického zápisu. 

Ale právě i zanedbávání různých modelů můžeme přičíst na vrub některým projevům 

modernizace. Jak ukazuje třeba Šedivého monografie (1969), studentům se i přes 

původní sliby nedostávalo především reálných modelů, běžných situací, které by 

bylo možno matematizovat moderními matematickými prostředky. Tím byla velmi 

oslabena výhoda připisovaná moderní vědecké matematice Bourbakim (str. 11) 

a jeho následovníky: sjednocování jednotlivých modelů souhrnnou teorií totiž 

probíhá až na vyšší abstraktní úrovni, kam studenti mnohdy nedostali šanci dospět. 

Důsledkem nedostatku vhodných ukázek pak byla i chudoba vnitřních reprezentací 

sdělovaných poznatků. 

Z těchto dvou omezení vzešel omyl, že matematické struktury nelze reprezentovat 

než symbolicky: a že moderní matematika spočívá především ve správné manipulaci 

se symboly, které zastupují vysoce abstraktní, jinak neuchopitelné koncepty. To bylo 

spolu s algebraizací geometrie vyvoláno též školským zdůrazňováním algebraických 

struktur na úkor ostatních, jak se nakonec odráží i v náplni svazků edice ŠMM 

(str. 34), a tedy i prvořadým zkoumáním vlastností relací a operací. Učebnice se pak 

snadno mohou změnit ve výpisy axiomů. 

4.1.2 Nesnesitelná síla množin aneb zanedbání pestrosti jazyků matematiky 

Zanedbávání různých reprezentací se také místy projevovalo až redukcí matematiky 

do jediného jazyka – a to především do jazyka teorie množin. Za příklad nám 

poslouží výklad Šedivého (1969), ale jistě podobné projevy najdeme i u jiných 

domácích nebo zahraničních autorů. Zároveň je množina pojmem, který dodnes 
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dominuje v obrazu moderní matematiky – zřejmě se dnes nenajde učebnice, kde by 

se nevyskytl – a současně i v obrazu modernizace její výuky. Dílčímu 

tématu pronikání množin do výuky matematiky u nás se blíže věnuje např. 

diplomová práce Množiny v českých učebnicích matematiky (Tesařová, 2013). 

Proč právě množiny? Integrativní síla jazyka teorie množin je značná. Jak píše Kvasz 

(2008, s. 84): „Zatímco axiomatická metoda sjednocuje matematiku v rovině 

metodologické, teorie množin ji sjednocuje v rovině ontologické. Když vezmeme 

nějaký matematický objekt – číslo, prostor, funkci nebo grupu –, současná 

matematika ho zkoumá pomocí jeho modelu v teorii množin. Přirozená čísla 

považuje za kardinality množin, prostor považuje za množiny bodů, funkci za 

množinu uspořádaných dvojic, grupu za množinu s binární operací.“ To vedlo 

i k jeho průnikům do filosofie matematiky, např. v podobě tzv. množinového realis-

mu Penelope Maddyové, kterému se podrobněji věnuje (Kvasz, 2015, s. 120–128).
31

 

V Kvaszově schématu (Obrázek V, str. 52) najdeme teorii množin mezi ikonickými 

jazyky, což je obsáhle zdůvodněno v (Kvasz, 2008, s. 87, pozn. pod č. 19). 

My můžeme v jazyku množin z pohledu středoškolské matematiky spatřovat oba 

typy grafických reprezentací, jak se ukazuje např. užíváním tzv. Vennových 

diagramů a zároveň symbolických zápisů. I v této možnosti paralelní reprezentace 

tkví jeho síla. 

Na množiny tak můžeme převést téměř vše – a právě v tom je i jejich problém. 

Někde pomohou zpřehlednit a lépe uchopit studované jevy; ale vzniká dojem, že to 

je jediné možné vyjádření. Mnohdy navíc ani neodpovídá povaze studovaného 

objektu a redukuje ho jen na jeden z jeho aspektů – čímž se ovšem strhává pozornost 

od jiných strukturálních aspektů – algebraických, topologických či relačních. 

Přirozená čísla rozhodně nejsou v prvé řadě množina, ale řetězec, lineární 

uspořádání – stačí srovnat, jak se děti učí počítat, což podrobněji zkoumá např. 

(Hejný a Kuřina, 2015, s. 97–114). 

                                                 

31
 Skutečně na vše lze hledět jako na množinu – asi podobně, když na vše lze hledět jako na projev 

hmoty očima materialistické filosofie nebo jako na vytvořené z vody v rámci Thalétovy kosmologie… 
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Zdůrazňovat množinový charakter nějaké soustavy objektů tak vlastně dává smysl 

jenom tehdy, pokud tento komplex žádné další strukturální rysy nevykazuje; tedy 

typicky vlastně jen u souhrnů objektů navzájem nesouvisejících, tj. u „nesmyslných 

množin“ jako {belgický král, Eiffelova věž, pravítko ležící na stole před žáky, 

učitelovy hodinky}, což je příklad, který Šedivý cituje podle Papyho (Šedivý, 1969, 

s. 35). Ty ovšem zpravidla nejsou předmětem zkoumání matematiky, matematika 

o nich nemá co říci. Můžeme tedy shrnout, že objekty, které zkoumá matematika, 

typicky bývají bohatě strukturovány, a naopak ty, které by měly pouze množinový 

charakter, matematika nezkoumá.
32

 

Však také původní užití teorie množin bylo jiné než shrnovat konečně mnoho věcí 

do jedné kupy. Měla umožnit matematicky přesně uchopovat nekonečné objekty, 

vtáhnout je z obrazu matematiky rovněž do jejího obsahu; a jak popisuje Kvasz 

(2008, s. 76–80), musela vytrpět ještě mnoho podezíravých pohledů a objasňování 

svých paradoxů, než si postupně získala oblibu především mezi matematiky 

zabývajícími se teoriemi funkcí reálné proměnné, teorií míry nebo obecnou 

topologií. Snad jedinou oblastí stávající středoškolské výuky, kde by tak mohla 

uplatnit svoji přirozenou povahu, je objasnění konstrukce reálných čísel – jenže to je 

svou složitostí zřejmě zase za horizontem všeobecného matematického vzdělání.
33

 

                                                 

32
 Z tohoto přístupu ovšem nelze vinit pouze Bourbakiho. V článku Architektura matematiky 

(Bourbaki, 1960) vystupuje ve většině případů množina jako výraz pro nějaký souhrn, univerzum 

objektů, jehož strukturu chceme dále odhalit, nikoliv jako samotný nástroj pro odhalování nebo 

porozumění. Jinými slovy, množina je zde východiskem, nikoliv cílem. Ti, kteří pak chtěli přetavit 

Bourbakiho přístup do školské matematiky, ovšem často zůstali příliš zaujati tímto sjednocujícím 

východiskem a do cíle už nedošli nebo se k němu ani nevydali. 

33
 Množinu reálných čísel můžeme považovat za nejvíce obskurní pojem školské matematiky. 

Obvykle se zjeví bez nějakého bližšího vysvětlování – např. v prvním díle učebnic pro gymnázia 

(Bušek a Calda, 2010, s. 12) –, případně s předmluvou, že ne všechna čísla jsou racionální, a tak 

zavádíme tuto množinu; bez jakékoliv zmínky alespoň o její nespočetnosti. Ve většině navazujících 

výkladů se pak s tímto pojmem pracuje, jako by byl všem dobře známý a srozumitelný. To jenom 

poukazuje na častý problém středoškolských učebnic, které se sice tváří vědecky – používáním 

odborné vysokoškolské  terminologie s jejím zdánlivě jednoznačným vysvětlováním –, a přitom jsou 

plné nedovysvětlených pojmů, nevyřčených předpokladů, zastřených a mlhavých východisek či 

zavádějících tvrzení. Nápravou pochopitelně není před procvičováním sčítání vypsat Peanovy 
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V důsledku toho však opět, jako v případě uchopování geometrie lineární algebrou 

(str. 63), nerespektujeme prehistorii matematických teorií, jak ji popisuje např. 

(Kvasz, 2008, s. 102–105) – to, že vymýšlení pojmu množiny předcházel 

několikasetletý vývoj předchozích matematických jazyků, který bychom měli zřejmě 

alespoň stručně rovněž sledovat v pojmotvorném procesu při výuce. Jinak se 

i z hlediska forem, nejenom obsahů jazyka opět rozevírá tzv. „curriculum gap“ 

(propast v osnovách), jak se jinak popisuje mezi středoškolskou a vysokoškolskou 

matematikou (tamtéž, s. 222–223). Formalismus a umrtvení dynamiky poznání je 

toho důsledkem, zvláště když se k tomu přidá proměna operací, činností, ve „věci“, 

prvky, čemuž množinově logický jazyk svojí povahou nahrává. 

Přesto se ale udržuje omyl, že strukturální matematika se musí vyjadřovat především 

množinově logicky a že jedině tento jazyk správně zakládá matematiku. Přitom, 

množiny v podstatě ani nejsou matematickou strukturou, budeme-li se držet 

Bourbakiho vymezení (str. 12): přinejlepším jsou „strukturou bez struktury“. 

Převládnutí množinově logického jazyka však ale svým způsobem naplnilo koncept, 

kterým Bourbaki přirovnává matematiku k živelně se rozrůstajícímu městu a svůj 

axiomatický přístup k modernistickému urbanismu: 

„Lépe pochopíme ono velké město, jehož předměstí se neustále chaoticky 

rozrůstají, zatímco jeho centrum se periodicky přebudovává, pokaždé podle 

jasnějšího a promyšlenějšího plánu, který je stále velkolepější a který bourá 

staré čtvrtě s labyrintem uliček, aby mohly být vybudovány přímější, širší 

a pohodlnější ulice – spojení s předměstím.“ (Bourbaki, 1960, s. 516) 

                                                                                                                                          

axiomy nebo reálná čísla zavést pomocí Dedekindových řezů; nýbrž připustit, že „svět je složitý“, 

některé významy můžeme nechat otevřené a, nakonec, že není na všechno jeden správný pohled nebo 

pojem – a že rozumět něčemu znamená spíše se orientovat v této (sou)hře pohledů a pojmů. Ovšem to 

mnohým učitelům nemusí vyhovovat: jednak, nepřesné a nejednoznačné se těžko zkouší, druhak se 

mohou obávat o svoji autoritu těch, co přinášejí jasné poznání – a za třetí, možná by odhalili, že tomu, 

co učí, ani sami pořádně nerozumějí a mezi pojmy a pohledy se nedokážou vyznat. 
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4.1.3 Všude je struktura aneb redukce povahy matematiky 

Předchozí redukce se završují v tomto tvrzení: „Matematika jsou struktury.“ Ten, 

kdo omezí reprezentace matematiky na symbolické zápisy axiomatických postupů 

a z jazyků matematiky uznává jen množiny, relace a operace, ho dokonce může 

pokládat za evidentní. To sice nebyl přímo případ Bourbakiho, ale i ten byl 

možnostmi strukturování zjevně fascinován: „Ve své axiomatické stavbě 

je matematika seskupením abstraktních forem – matematických struktur – a ukazuje 

se (třebaže v podstatě nevíme proč), že některé aspekty empirické skutečnosti jakoby 

již svým předurčením spadaly do některé z těchto forem (Bourbaki, 1960, s. 517; 

překlad upraven podle anglické verze).“  

Matematika tak pomocí matematických struktur zkoumá zase struktury, jak své 

vlastní, tak ty reálné, empirické, a proto je v tom také tak úspěšná. V celém odstavci 

Standardisace matematických prostředků (tamtéž, s. 514–515) rozvíjí Bourbaki tuto 

myšlenku, když nejprve přirovnává axiomatickou metodu k taylorismu
34

, následně 

uvádí několik nedávných případů nevídaných propojení různých matematických 

teorií, aby závěrem usoudil: 

„Svědčí to o tom, že v současné době je matematika méně než kdykoli před tím 

mechanickou hrou se vzorci. Silněji než kdykoli předtím dominuje intuice 

v genesi objevů. Nyní však již má matematika k disposici mohutné nástroje, 

které jí poskytuje teorie nejdůležitějších typů struktur, a tak může jediným 

rozmachem obsáhnout obrovské oblasti, unifikované axiomatikou, ve kterých, 

jak se zdálo, vládl chaos.“ (tamtéž, s. 515) 

Bourbaki sice dále varuje, že načrtnutý obraz matematiky je schematický, 

idealizovaný a statický (tamtéž, s. 516), ale to nebránilo jeho pokračovatelům, aby jej 

přijali za svůj vzor a podle něho připravovali různé modernizace školské 

matematiky. Vše doposud složité a těžkopádné se totiž tímto pohledem jeví jako 

                                                 

34
 Podle původní redakční poznámky (Bourbaki, 1960, s. 514, pozn. pod č. 14): „Taylorův systém – 

kapitalistický systém organisace práce, navržený americkým inženýrem F. Taylorem, který slouží 

vytváření maximálního zisku. Jedním z prvků tohoto systému je studium pracovního procesu pomocí 

rozkladu tohoto procesu na části.“ 
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elementární a hravě zvládnutelné. Souvislost s novými jazyky matematiky nebyla 

náhodná: „[…] Redukcionistické programy se přirozeným způsobem vážou na nové 

reprezentační nástroje a jsou vyjádřením nárůstu logické, expresivní a integrativní 

síly jazyka, které zavedení nového nástroje zpravidla přináší (Kvasz, 2015, s. 161).“ 

To se koneckonců nestalo v dějinách matematiky poprvé, podobné nadšení z nových 

možností matematiky občas zachvacovalo pythagorejce, platoniky, Françoise Vièta 

i následovníky Newtona a Leibnize (tamtéž, s. 102–103 a 161). 

Nakonec se strukturalismus usídlil ve filosofii matematiky, neboť dokázal 

přesvědčivě vysvětlit jak předmět zkoumání matematiky, tak její metody, čímž smířil 

oba póly Benacerrafova dilematu (str. 60). Proč se tedy k uchopení povahy (alespoň 

vědecké) matematiky jeví nedostatečným? Kvasz ho z hledisek instrumentálního 

realismu vysvětluje a vymezuje takto: 

„Strukturalismu rozumíme jako ahistorické snaze pomocí matematiky 

dvacátého století (teorie struktur) porozumět, co je předmětem matematiky jako 

takové. Přístup instrumentálního realismu je na rozdíl od strukturalismu 

historický. Snaží se pomocí rekonstrukce jazykového rámce matematiky určité 

doby porozumět ontologickým předpokladům matematiky příslušného období. 

Moderní matematika je jedním z těchto období, proto je strukturalismus 

spojencem (anebo spíše speciálním případem) instrumentálního realismu. Na 

rozdíl od strukturalismu si však instrumentální realismus uvědomuje, že pojem 

struktury se mohl zrodit až po tom, co jazyk matematiky převzal úlohu 

konstituovat ontologii zkoumané oblasti (pomocí existenčních axiomů). 

Matematici předtím, než Frege zavedl kvantifikátory, nemohli zkoumat to, co 

dnes rozumíme matematickou strukturou. Proto strukturalismus nemůže 

vysvětlit realismus zastávaný matematiky sedmnáctého a osmnáctého století, 

tedy například realismus, který zastávali Newton či Euler.“ (Kvasz, 2015, 

s. 207–208; zvýraznění původní) 

Podle Kvasze (2005, s. 208, pozn. pod č. 10) dokonce forma jazyka teorie kategorií 

už dnes pomalu ukazuje překonání strukturálního pojetí matematiky, čímž 

dosvědčuje jeho dobovou podmíněnost. Strukturalismus si zkrátka pomocí 

axiomatické metody vytvářel svoji půdu pod nohama. To zřejmě není případ 

středoškolské matematiky: Matematickou realitou středoškolské matematiky nejsou 

jen objekty, které přesně definujeme, ba naopak jím je spíš svět kolem nás. Ten pak 
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pomocí  matematiky a třeba i matematických struktur uchopujeme. Ovšem představa, 

že už v něm na nás čekají nějaké reálné struktury, je právě důsledkem 

strukturalistického přístupu, nikoliv východiskem. 

Jiným druhem redukcionismu povahy matematiky se projevovali tzv. utilitaristé 

(str. 27). Podle nich má matematika především sloužit technice a jiným vědám.
35

 

Například ruský matematik Alexej Andrejevič Ljapunov si v článku navazujícím na 

Bourbakiho stěžuje na „nepřesnost obecně filosofických závěrů“ (Ljapunov, 1960, 

s. 518) programu Architektury matematiky, když mu vytýká vlažnou pozornost 

k aplikacím tohoto sjednocujícího pohledu a jistou opatrnost ohledně korespondence 

matematických a přírodovědeckých teorií. Ljapunov má jasno: 

„Fakt, že v nejrůznějších podmínkách vznikají mezi různými jevy materiálního 

světa vztahy téhož typu, je ve skutečnosti podmíněn jednotou materiálního 

světa. Vnější znaky těchto jevů jsou pak zdrojem fysikálních představ, které 

dávají vznik matematickým teoriím. Příbuznost těch struktur, které se v těchto 

teoriích studují, je svérázným odrazem jednoty materiálního světa 

v matematické abstrakci.“ (tamtéž, s. 519) 

Tento přístup také na rozdílu francouzského strukturalismu a oficiálního sovětského 

materialismu odráží podmíněnost obrazů matematiky dobou a jejím filosofickým 

kontextem. Jeho důsledky se projevovaly i v pojetí školské výuky, která pod touto 

doktrínou měla být zaměřena především na výchovu budoucích techniků a vědců; 

povaha matematiky se tak redukovala ne ontologicky, ale spíše utilitaristicky 

v nástroj vědecko-technického pokroku, jak v závěru svého článku zdůrazňuje 

i Ljapunov (tamtéž, s. 519): „Je-li axiomatická metoda stylem moderní matematiky, 

pak potřeby praxe (chápáno v nejširším toho slova smyslu, tedy i včetně potřeb 

příbuzných vědních oborů) jsou jejím základem.“  

Studenti i veřejnost pak snadno podléhali omylu, že předmětem zkoumání moderní 

matematiky jsou jedině struktury – a tedy, že pokud chceme zprostředkovat co 

nejvíce studentům co nejvíce z bohatství moderní matematiky, musíme je naučit co 

nejvíce matematických struktur –, nebo že moderní matematický výzkum spočívá 

                                                 

35
 Snad po vzoru scholastické zásady, že philosophia ancilla theologiae, filosofie je služkou teologie. 
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pouze v hledání užitečných aplikací. Netřeba snad ani dodávat, že oba tyto 

redukcionistické přístupy nejen zkreslují obraz povahy matematiky, ale také omezují 

vnitřní reprezentace jejích poznatků, když celé více jak dvoutisícileté bohatství 

matematiky a jejího vývoje vměstnávají do svěrací kazajky svého úzkého zaměření. 

4.1.4 Hlavně to správně zapište aneb formalismus ve výuce 

Školským důsledkem předchozích tří redukcí pak mohlo být pouze formální 

předávání matematických poznatků. Struktury se definovaly, množiny znázorňovaly, 

postupy zapisovaly, ale studenti se matematice nenaučili. Jednou z příčin mohlo být 

přílišné zdůrazňování syntaxe – skladebných pravidel, pravidel zápisu – jazyků 

matematiky na úkor jejich sémantiky: významu, toho, co vlastně chceme říci. 

Za příklad opět můžeme vzít Šedivého (1969), už pro dlouhotrvající normativitu jeho 

textu (str. 35). Tak např. v jedné z úvodních podkapitol 1.5. O proměnných, které 

mají čtenáře připravit na zacházení s představovanými pojmy, charakterizuje 

proměnné jako „jednoduché symboly, které jsou vědomě použity místo výrazů 

s jednoznačným významem a o nichž víme, že za ně lze takové výrazy dosazovat“ 

(Šedivý, 1969, s. 22). Zjevně tak směšuje význam proměnných – coby koncept, prvek 

v rámci nějakého jazyka, typicky jazyka algebry – s jejich zápisem – reprezentací, 

v tomto případě typicky symbolickou. Mohli bychom navrhnout, že toto směšování 

je snad nutným zjednodušením textu určeného převážně učitelům z praxe, ovšem 

zřejmě i je od pochopení a tedy správného užívání spíše vzdalovalo a množinově 

logický jazyk matematiky, který si v úvodu této části vytyčuje objasnit, tak spíše hned 

od začátku zatemňuje. 

Další výklad, zvláště tam, kde Šedivý přechází k praktickým příkladům 

a didaktickým úvahám, už je srozumitelnější a přesnější. Ovšem neporozumění 

povaze jazyka se zase objevuje, jakmile chce tento výklad odborně, „vědecky“ 

podložit. Tak pokračuje (tamtéž, s. 22): „Řekneme-li ‚kolega X‘, pak toto ‚X‘ 

zastupuje v naší výpovědi jméno některého kolegy a ne jeho jako fyzickou osobu. 

Obdobně v zápisu ‚𝑥 > 3‘ zastupuje písmeno 𝑥 symbol některého čísla a ne přímo 

toto číslo.“ V zápise snad možná, ale výpovědí přitom vypovídáme právě o tom, že 

nějaké číslo je větší než tři, nikoliv, že symbol nějakého čísla je větší než tři… Ba co 

hůře, veden těmito představami prosazuje následující přístup (tamtéž, s. 24): „Při 
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běžném způsobu vyjadřování se také stručně říká ‚dosadíme množinu‘, ‚dosadíme 

číslo‘ místo správnějšího ‚dosadíme název (symbol) množiny‘, ‚dosadíme název 

(symbol) čísla‘.“
36

 

Lze si představit, že už jenom toto zdůrazňování správnosti zápisu a vyjadřování se 

přenášelo do představ budoucích učitelů modernizované matematiky, které si 

vytvářeli o strukturální matematice. Tím spíše pak mohli lpět na přesných definicích 

nových pojmů a přesném vyjadřování početních či jiných matematických úkonů. 

Elementární matematikou se pak pro studenty stávaly matematické struktury ne 

proto, že pomocí nich lze elegantně vybudovat celou matematiku, nýbrž v tom 

smyslu, že je možné se je zpaměti naučit. 

Důsledkem toho pak mohla být představa, že např. množina – nehledě na její už tak 

problematické postavení ve školské matematice (str. 66) – je především její zápis, ať 

už symbolický, nebo ikonický v podobě Vennova diagramu, nikoliv, že je to 

především souhrn nějakých objektů. Pak se ale nevytváří žádná vnitřní reprezentace 

pojmu množiny, tedy představa, co pomocí něho můžeme zachycovat, uchopovat, 

čeho je modelem. Nanejvýš se studenti ještě naučili, jak ho používat v typových 

příkladech. Umění matematice (str. 43, pozn. pod č. 24) se tak mění v umění 

formálně zacházet s předem definovanými pojmy. Přitom, jak píše Hejný: 

„V historii matematického myšlení se žádný důležitý pojem, jako například 

limita, prostor, funkce, mnohostěn, vektor, … nezrodil vymyšlením definice. 

Vždy zde byla nejprve intuitivní představa nebo soubor představ. Pak 

následovala dlouhá, někdy i staletí trvající, posloupnost etap vyjasňování 

a upřesňování a teprve pak bylo možné pojem přesně definovat.  

Poučení, které nám dává historik sir Thomas Heath, zní: Učit žáky pojmu X 

neznamená učit je definici pojmu, ale rozšiřovat jejich zkušenosti s konkrétními 

případy pojmu X.“ (Hejný, 1996, s. 109; zvýraznění původní) 

                                                 

36
 Takové užívání množinově logického jazyka matematiky (by) už muselo být každému 

nesrozumitelné. Podle těchto výkladů to vypadá, že úvod do prací Fregeho nebo Wittgensteina 

či alespoň rozlišování sémantiky a syntaxe zůstaly Šedivému utajeny. Pojednává sice o modernizaci 

školské matematiky, ale na vlastních základech zjevně nemodernizovaných, čímž se tyto jeho úvahy 

zdají být dílem matoucí, dílem nadbytečné. 
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Jak jsme ale viděli např. na (některých) Papyho příspěvcích (str. 26), jistě velmi 

záleželo i na učiteli a nápaditosti jeho přístupu a mohl tradiční i moderní obsahy učit 

konstruktivně. I tak ale mohlo být porozumění leckdy složité, i proto, že mnohé 

způsoby reprezentací, např. i Vennovy diagramy, byly dosud nevžité. Jiným 

problémem ale bylo, že leckteré koncepty a postupy nebyly pro studenty svoji 

odtažitostí nebo těžkopádností dostatečně motivující. To byl problém zejména 

axiomatické výuky, jak ji přibližuje vtipný příměr z dobového, ještě 

předmodernizačního článku:  

„Axiomatické výuce je možno vytknout, že je zdlouhavá; krom toho se v ní 

najde málokdy příležitost řešit konkrétní příklady. Její předností je bezpečná 

a poměrně dost přesně vyznačená pracovní metoda; přitahuje proto mládež, 

která – můžeme-li užít přirovnání – raději sportuje na ohraničeném tenisovém 

hřišti, než by lezla po vysokých horách, které nikdy nelze najednou 

přehlédnout. Ale jaké potom zklamání, když celá axiomatika neodolá nárazu 

drsné skutečnosti.“ (Urban, 1962, s. 164)  

Možná pro to všechno dodnes přetrvává obava, že matematické struktury nelze učit 

konstruktivními způsoby. Přílišný důraz ať už na syntaxi jazyka, tak na definice 

pojmů nebo předem úzce vymezené metody řešení, anebo přílišná složitost 

vyučovaného obsahu snadno ústily v převahu transmisivní výuky, zvláště tehdy, 

pokud se moderní matematika nesetkávala s přílišným pochopením ani od učitele. 

Modernizaci pak bylo zčásti právem vytýkáno, že přináší formalismus do škol, a i to 

nakonec vedlo k většímu zaměření na vyučovací metody (str. 39). 

4.2 Ukázky a principy strukturální matematiky na střední škole 

Po kritice některých jevů, které s sebou přinesly snahy přenést moderní matematické 

struktury do (středo)školského vyučování, a načrtnutí omylů, polopravd a mýtů, které 

pronásledují strukturální matematiku dodnes, v této části v několika úvahách 

načrtneme různé principy, pomocí nichž se snad lze vyvarovat dřívějších chyb. 

Ukážeme, jaký širší význam můžeme spatřovat pod „strukturováním“ v matematice 

i matematiky samotné. Přitom půjde o letmé příklady převážně ze stávajících obsahů 

školské matematiky, případně konceptů, které na ně snadno navazují. 
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4.2.1 Sjednocování a rozlišování 

Začněme Poincarého citátem (podle Dlab a Bečvář, 2016, s. 52): „Matematika je 

umění shrnovat do jednoho pojmu různé objekty či jevy v protikladu k poezii, která 

naopak dává témuž jevu různá jména.“ S první částí můžeme na základě předchozích 

úvah nesporně souhlasit; ovšem, i v matematice je někdy užitečné dávat témuž jevu 

různá jména, přinejmenším tehdy, když ho reprezentujeme více způsoby. Jak tedy 

umně vyvažovat tyto na první pohled protichůdné tendence sjednocování 

a rozlišování? 

Jako příměru můžeme použít podobné procesy diferenciace a integrace, jak je při 

vzestupném, ale i sestupném vývoji jedince popisuje psycholog Pavel Říčan v rámci 

vývojové psychologie: 

„Diferenciace a integrace společně vedou ke stále vyspělejšímu vnitřnímu řádu, 

ke složitějšímu uspořádání, pročlenění, organizaci, jedním slovem 

ke zdokonalení struktury. Může jít o strukturu organismu, psychiky, osobnosti, 

ale také inteligence, citového života, vztahu dítěte k matce atd. Pojem struktury 

mívá širší nebo užší význam. Budeme ho užívat často, protože vývoj je vždycky 

změnou struktury – jejím zdokonalením nebo zhoršením.“ (Říčan, 2014, s. 24; 

zvýraznění původní) 

Oba procesy tedy zdokonalují strukturu. Vraťme se ale zpět k dialektice 

sjednocování a rozlišování v matematice. Je zřejmé, že jejím výsledkem pak jsou 

na jedné straně pojmy obecné, na druhé straně speciální. Často také říkáme, že 

speciální je případem nebo příkladem obecného. Tento postup je v matematice téměř 

všudypřítomný; mohli bychom říci, že je matematice, přinejmenším té moderní, 

jedním z charakteristických principů, jak jsme ukázali i v předchozí části. Metoda 

shrnování různých objektů do jednoho pojmu se pak typicky opakuje, iteruje; dochází 

k vrstvení obecnosti a dostáváme tak celé kaskády či řetězce pojmů, například: 

𝑺3  ∈  grupa ∈  algebra
37 ∈  struktura 

                                                 

37
 Ve významu obecné algebraické struktury, tj. množiny s danou sadou operací, jak algebru definuje 

Stanovský (2010, s. 64–65). K záměně s odvětvím matematiky snad dojít nemůže, pozor však na totéž 
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Neboli: Permutace na třech prvcích, 𝑺3, jako např. symetrie trojúhelníka, jsou 

případem grupy, a to jedné z mnoha grup konečných a nekomutativních; grupa je 

příkladem algebry, konkrétně algebry typu (2, 1, 0), která navíc splňuje vybrané 

axiomy; algebra je jednou z možných struktur, a to strukturou s operacemi 

definovanými na svých prvcích. Ve školské matematice se pak typicky uvádí (např. 

Bušek a Calda, 2010, s. 46) tento řetězec: 

ℕ ⊂ ℤ ⊂ ℚ ⊂ ℝ ⊂ ℂ 

Zde už jde spíše o kaskádu vlastností spíše nežli pojmů, proto je i schematicky 

zachycujeme jako podmnožiny. Zde ovšem je už lépe než o shrnování mluvit 

o rozšiřování; neshrnujeme totiž dva nebo více případů do obecnějšího pojmu, nýbrž 

stávající pojem rozšiřujeme o případy dosud nezahrnuté. Můžeme proto nadále  

rozlišovat sjednocení alias shrnutí – druhý výraz se jeví vhodnější proto, že není 

totožný s ustáleným matematickým termínem pro množinovou operaci – a rozšíření 

jako dva způsoby zobecňování. 

V jednom z pohledů nám mohou oba rozlišené způsoby zobecnění připadat totožné, 

když si přeci vždy můžeme představit, že 𝐵 = 𝐴 ∪ (𝐵 ∖ 𝐴); koneckonců, vždyť se 

i říká, že celá čísla jsou sjednocením čísel kladných, záporných a nuly, nebo že 

reálná čísla tvoří čísla racionální a iracionální, jak často uvádějí středoškolské 

učebnice (např. Calda, 2013, s. 8). Nejen ovšem, že toto se neříká třeba při 

rozšířeních ℤ ⊂ ℚ nebo ℝ ⊂ ℂ, snad proto, že jsou svojí povahou více algebraická 

než ostatní, a tedy přinejmenším v rámci školské matematiky přesněji vykládána než 

mlhavé
38

 ℚ ⊂ ℝ; ale i samotný pojmotvorný proces rozšiřování vykazuje značné 

                                                                                                                                          

označení pro vektorový prostor vybavený navíc bilineárním součinem, tj. algebru nad nějakým 

tělesem, jak ho na více místech používají např. Dlab a Bečvář (2016). 

38
 Jak jsme načrtli už v pozn. pod č. 33 na str. 66, správné odvození reálných čísel z čísel racionálních 

zřejmě překračuje horizont středoškolské matematiky. Shrnutí možných přístupů podává (Dlab 

a Bečvář, 2016, s. 181), jedno z typických vysokoškolských zavedení pak např. (Veselý, 2004, s. 20–

33). Na středoškolské úrovni by bylo nejupřímnější přiznat, že reálná čísla jsou pro nás čísla 

racionální a všechno další, s čím se nám občas hodí počítat a co můžeme podle velikosti zařadit mezi 

ostatní; tím je vymezíme přesněji, než jak v současnosti činí většina středoškolských učebnic jako 

např. (Bušek a Calda, 2010, s. 12 a s. 28–31). 
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odlišnosti od sjednocování. K tomu se mimochodem váže i oblíbená otázka: „Patří 

čtverec mezi obdélníky?“ Stručně můžeme odpovědět, že ze syntaktického hlediska 

spíše ano, coby jejich speciální případ, kdežto ze sémantického hlediska spíše ne, 

neboť pod pojmem čtverec si zpravidla představujeme něco dost odlišného od pojmu 

obdélník. 

Kdy je ovšem na místě zobecnit? Vojtěch Jarník (1897–1970) prý tvrdil, že 

„zobecňovat se má nejméně ze dvou speciálních případů“ (podle Veselý, 2009, 

s. 338, pozn. pod č. 2). Můžeme navázat, že dva je skutečně minimum: vznikající 

dichotomické struktury ale snadno nabudou zbytečné pojmové hloubky. Daleko 

častěji shrnujeme jevy do jednoho pojmu až tehdy, když je jich příliš mnoho 

a chceme je tedy nějak souhrnně pojmout; jiným důvodem může být, že vykazují 

silné podobnosti, třebaže jenom z určitého úhlu pohledu. Abstrakcí jejich vybraných 

společných rysů nový pojem definujeme, vymezíme jeho intenzi, totiž obsah; jeho 

rozsah, extenzi, potom zpravidla neuzavíráme, nýbrž hledáme mezi ostatními jevy 

další výskyty tohoto pojmu, které pojmu podřazujeme. Schematicky a s příkladem to 

můžeme znázornit třeba takto: 

jevy 𝐴, 𝐵, 𝐶 … 
zobecnění
→       pojem  ℳ = {𝐴, 𝐵, 𝐶 … } 

doplňování
→        výskyty 𝐷, 𝐸 … ∈ ℳ 

krychle, tetraedr, oktaedr… ⟶  platónská tělesa ℘ ⟶  ikosaedr ∈ ℘,… 

U většiny matematických souhrnných pojmů přitom výčet jevů v pojmu není nikdy 

uzavřený; výše uvedený příklad platónských těles je právě spíše výjimkou. Ovšem 

výjimkou vítanou – matematiky často láká takový úplný výčet najít, protože tak 

mohou pojem klasifikovat, tj. jevy do něho spadající udat výčtem, nebo alespoň 

jednoznačně roztřídit do konečných, nepřekrývajících se skupin, mohli bychom říci 

„podpojmů“. Někdy se ale přitom neobejdeme bez toho, že do jedné skupiny 

shrneme jevů nekonečně mnoho, ovšem podle přesně určeného a jasného pravidla; 

tak je dnes známka např. klasifikace jednoduchých konečných grup, sestávající 
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z osmnácti jejich nekonečných posloupností a dvaceti šesti jednotlivých, 

tzv. sporadických jednoduchých grup (Dlab a Bečvář, 2016, s. 412).
39

 

A jak rozlišujeme? Duálně k předchozímu schématu si můžeme představit rozlišení 

uvnitř nějakého jevu či pojmu, jeho diferenciaci: 

jev 𝐾
  rozlišení  
→       druhy jevu  𝐾1,  𝐾2,  𝐾3… 

trojúhelník
  rozlišení  
→       trojúhelník: pravoúhlý, tupoúhlý, ostroúhlý 

Následuje, po rozlišení jednotlivých druhů, nějaká další fáze, podobně jako jsme ji 

načrtli u zobecnění? Pokud bychom jednotlivé druhy sjednotili, shrnuli, měli bychom 

opět obdržet původní pojem v celé jeho šíři; tak je tomu u předchozího příkladu. 

Ne vždy ale získáme rovnou celé rozlišení; naopak, obvykle postupujeme tak, 

že z původního jevu vyčleníme nějaký jev, případ speciální – např. pravoúhlý 

trojúhelník – a zbývající zatím ponecháme jako ostatní; a teprve potom hledáme, jak 

podle námi zvoleného kritéria pro výběr speciálního případu – zde např. velikosti 

jednoho úhlu nebo porovnání obsahů čtverců stran – rozlišit druhy další. 

Tento postup tak už duálně odpovídá schématu zobecňování. Zároveň, zvláště 

u vícečetných rozlišení není předem jasné, jak spolu navzájem souvisejí a zda jsme 

jimi vyčerpali celý pojem, např.: 

trojúhelník
  rozlišování  
→         trojúhelník: rovnostranný, rovnoramenný… 

Rozlišení tak typicky probíhá jako postupné rozlišování; zde se přirozeně, na rozdíl 

od zobecňování, uplatňuje dichotomický postup. Je pak tedy na naší další aktivitě 

tato různá rozlišení nějak uspořádat; tak už vlastně začínáme celý pojem (vnitřně) 

strukturovat. Strukturování původního jevu pomocí třídění, rozřazování různých jeho 

                                                 

39
 Podobnou „oblíbenou kratochvílí“, ovšem elementárními postupy je také hledání grup malých řádů 

(Stanovský, 2010, s. 79), jak ukazují např. cvičení v (Dlab a Bečvář, 2016, s. 400–412) nebo řešený 

příklad ve (Výborný a Zahradník, 2002, s. 29–30). 
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výskytů – např. dvaceti nějakých konkrétních trojúhelníků – pak můžeme snadno 

motivovat konstruktivistickými přístupy.
40

 

Analogicky k rozšíření pojmu si vedle rozlišování můžeme představit zúžení pojmu. 

Ve středoškolské matematice se s tím setkáváme např. u pojmů zobrazení a funkce, 

když se místy uvádí, že funkce je speciálním případem zobrazení (např. Odvárko, 

2008, s. 9–10). Pojem zobrazení zde zúžíme na reálná čísla a začneme mu říkat 

funkce; přitom jiná zobrazení nijak nepojmenováváme ani se jim dále nevěnujeme; 

pojmotvorně tak jde o jiný proces než při rozlišování. Podobně se funkce často 

definuje jako speciální druh relace (např. Matoušek a Nešetřil, 2009, s. 39–41); 

během modernizace pronikala tato pojetí i do školské výuky (Šedivý, 1969, s. 171–

181)
41

 Na zúžení pojmu pak pravidelně narážíme i ve vysokoškolské matematice, 

typicky v podobě restrikce zobrazení na menší definiční obor (domain). 

Výše načrtnuté postupy tak můžeme shrnout do schématu níže. Přitom rozlišení se 

má ke sjednocení tak jako zúžení k rozšíření; zároveň ovšem, rozšíření je ke 

sjednocení (v rámci integrace) v tomtéž vztahu jako zúžení k rozlišení (v rámci 

diferenciace). Schéma tak abstraktně odpovídá (čtyřprvkové) úměře.
42

 

[
 sjednocení rozšíření 
rozlišení zúžení 

]  

Někdy se přitom oba duální postupy, diferenciace a integrace, mohou odehrávat na 

tomtéž jevu, týchž objektech – a záleží jen na tom, odkud k nim přistupujeme. 

                                                 

40
 Oba příklady jsou nekonstruktivisticky vyloženy např. v (Pomykalová, 2004, s. 23–24). 

41
 Tento náhled může být občas užitečným, ale zřejmě není na středoškolské úrovni jediným nutným. 

I všechny algebraické struktury lze převést na relační, kdy v analogii s výše uvedeným vztahem 

funkce a relace můžeme každou 𝑛-ární operaci považovat za (𝑛+1)-ární relaci – ale co tím získáme? 

Povaze funkce, coby přiřazení jedné veličiny druhé, zachycení vztahu nezávisle a závisle proměnné, 

možná lépe vyhovuje její pojetí coby předpisu tohoto vztahu, jak je funkce uvedena např. právě 

v (Odvárko, 2008,  s. 9); jediné nebezpečí spočívá v tom, aby se předpis funkce příliš neztotožňoval 

s jejím zápisem, tedy se neomezoval pouze na svoji symbolickou reprezentaci. 

42
 Ve smyslu, že 𝑎 ∶ 𝑏 = 𝑐 ∶ 𝑑, což navíc platí právě tehdy, když  𝑎 ∶ 𝑐 = 𝑏 ∶ 𝑑, jak se matematizuje 

už v tzv. trojčlence na základní škole. 
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Ve středoškolské matematice to můžeme ilustrovat na příkladu kuželoseček: ty se 

objevují obvykle na dvou místech, prvně v rámci stereometrie (např. Pomykalová, 

2008, s. 140–142), podruhé v analytické geometrii (např. Kočandrle a Boček, 2009, 

s. 138–212). Ve stereometrii typicky začínáme řezem kužele: a podle výsledného 

tvaru odpovídajícího poloze roviny řezu rozlišíme kružnici, elipsu, parabolu 

a hyperbolu. Naopak v jazyce analytické geometrie obvykle nejprve poznáváme 

kružnici, elipsu, parabolu a hyperbolu jako jednotlivé rovinné křivky, určené např. 

coby tzv. geometrická místa bodů (loci); a až následně při analytickém vyjádření 

zjišťujeme, že všechny mají společné to, že jsou popsány obdobnými rovnicemi 

druhého stupně; jaký potom objev, když spatříme, nebo dokonce dokážeme, že 

odpovídají řezům kužele!
43

 Nejenom tedy, že pak můžeme pracovat s paralelními 

reprezentacemi téhož jevu, v tomto případě stereometrickou a analytickou; dokonce 

i cest k jeho objevu nacházíme více a různé povahy. Opět se zde naplno mohou 

uplatnit konstruktivistické přístupy. 

(stereometricky) kuželosečka: kružnice, elipsa, parabola, hyperbola
(analyticky) kružnice, elipsa, parabola, hyperbola ⟶ kuželosečka 

 

 

Obrázek VII: Queteletova-Dandelinova věta 

                                                 

43
 Příslušné Queteletovy-Dandelinovy věty, pro případ válce jsou jedním z elementárních tvrzení 

s největší integrativní silou, když sjednocují dva na první pohled nesouvisející jevy: řezy kužele 

a geometrická místa bodů v rovině. Zároveň vykazují i značnou sílu explanatorickou: přímo vysvětlují 

samotnou povahu řezů kužele, mj. i jejich symetrie. I tím, že podněcují prostorovou představivost je 

vhodné zařazení jejich důkazu do středoškolské výuky; alespoň ve variantě pro válec, jak ukazuje 

Obrázek VII. Tak je tomu i v učebnici (Kočandrle a Boček, 2009, s. 155–156); když už se ale dnes 

důkaz provádí, tak častěji při výuce deskriptivní geometrie. 
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4.2.2 Silnější jazyky proti slabším 

Dosud jsme předpokládali, že celá hra obecného a speciálního, shrnování 

a rozlišování, rozšiřování a zužování se odehrává v rámci jednoho jazyka. Tak tomu 

je koneckonců často v běžném, přirozeném jazyce; a jeho prostřednictvím i v mnoha 

odborných disciplínách a vědeckých oborech. V matematice ale máme k dispozici 

více jazyků (str. 51), které se navzájem ovlivňují: 

„Matematika má tendenci svoje jazyky dodatečně vylepšovat. Proto se už do 

jazyka aritmetiky zavádí pojem proměnné (aby bylo možné v tomto jazyce 

dokazovat obecné věty), algebraická symbolika (aby bylo možné v tomto jazyce 

zapisovat rovnice) a za základní číselný obor se volí komplexní čísla (aby se 

jazyk imunizoval proti problémům s odmocninami ze záporných čísel). Toto 

počínaní je pragmaticky velmi výhodné, neboť aritmetice poskytuje silný jazyk, 

ve kterém je možno se pohodlně pohybovat. Na druhé straně nás však 

znecitlivuje vůči historicky existujícím jazykům. Staré jazyky nevnímáme jako 

samostatné systémy s vlastní logickou, expresivní, explanatorickou 

a integrativní silou a s vlastními logickými a expresivními mezemi. Jeví se nám 

spíše jako jakési fragmenty našeho silného jazyka. […]“ (Kvasz, 2008, s. 17) 

Toto počínání nás přitom znecitlivuje nejenom vůči historii matematiky, ale rovněž 

didakticky: 

„V každém období je v určité oblasti jen omezené množství jazyků, takže stačí 

zkoumat vzájemné vztahy několika málo jazyků. Jiná situace je v didaktice 

matematiky, kde by učitel měl být vnímavý k pluralitě reprezentačních nástrojů 

v její plné síle, aby mohl komunikovat se žáky v jazyku nejbližším jejich 

myšlení.“ (Kvasz, 2015, s. 164–165) 

Uvedená citace zřejmě navazuje na tzv. historický přístup: předpokládá, že každé 

úrovni myšlení studenta, tedy toho, kdo postupně poznává matematiku, odpovídá 

souhrn nějakých jazyků matematiky dle jejich vývojové posloupnosti. Tento 

předpoklad se střetává se „strukturálním přístupem“, jak jsme ho viděli např. 

u Šedivého (str. 31). Zdůraznit ale určitě můžeme jiný důvod: učitel by měl být 

vnímavý k této pluralitě už jen proto, aby si byl sám vědom souvislostí a rolí 

příslušného nástroje a díky tomu ho uměl vhodně používat při výuce. 
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Kdy přejít k silnějšímu jazyku, z něhož tedy už „není cesty zpět“? Obecně tehdy, kdy 

nebude integrativní síla nového konceptu v novém jazyku na úkor jeho síle 

expresivní a explanatorické. Ukážeme nyní jeden případ rostoucí síly jazyka, kdy se 

„nekonečný soubor objektů vytvořených pomocí předchozího reprezentačního 

nástroje uchopí jako jediný objekt nového nástroje (Kvasz, 2015, s. 85)“: 

„V algebře polynom 𝑥2 + 4𝑥 + 2 vlastně uchopuje nekonečný soubor 

aritmetických termů typu 1 + 4 + 2; 4 + 8 + 2; 9 + 12 + 2; 16 + 16 + 2 … 

jako jediný objekt. Samozřejmě, z pohledu konkrétních čísel tu nepřibylo nic 

nového, co by se v rámci aritmetiky (předešlého nástroje symbolické 

reprezentace) nedalo vyjádřit. To nové, co dává jazyku algebry logickou 

a expresivní převahu nad jazykem aritmetiky, je právě shrnutí nekonečného 

počtu aritmetických výrazů do jediného výrazu. To umožňuje explicitně 

vyjádřit všeobecnost. […] 

Podobně v matematické analýze, kdy z polynomiální formy 𝑥2 + 4𝑥 + 2 

vznikne funkce 𝑦 = 𝑥2 + 4𝑥 + 2, rozdíl je tu opět v tom, že zatímco 

algebraický polynom uchopuje každý z termů 1 + 4 + 2; 4 + 8 + 2; 9 + 12 +

2 … schematicky, tedy nerozlišeně (tj. tím způsobem, že forma může označovat 

libovolný z nich) a izolovaně (tj. jednotlivý term vzniká dosazením do formy, 

čímž ztrácíme ostatní termy ze zřetele), funkce přináší do hry novou kvalitu 

v podobě funkční závislosti. Všeobecnost, kterou uchopuje funkce, je na rozdíl 

od polynomu (chápaného jako algebraický výraz), neschematická. Funkce 

uchopuje svoje hodnoty rozlišeně, proto můžeme hovořit o inverzní funkci, na 

rozdíl od formy, ke které v důsledku nerozlišenosti jejích hodnot nemáme jak 

určit inverzní formu.
44

 Kromě toho je uchopuje neizolovaně, proto můžeme 

o funkci říkat, že je rostoucí, má minimum, je spojitá…, neboť daná hodnota je 

vždy uchopená v jednotě s ostatními. […]“ (Kvasz, 2015, s. 86–7, zvýraznění 

původní) 

                                                 

44
 I původní poznámka pod čarou na tomto místě stojí za citaci (tamtéž, s. 85, pozn. pod č. 54): „Když 

do algebry zavedeme pojem zobrazení, získáme možnost hovořit o inverzní matici k dané matici. Ale to 

je importování výdobytků pozdějšího reprezentačního nástroje do univerza konstituovaného nástrojem 

předcházejícím. Z matematického hlediska je to to nejpřirozenější, co můžeme udělat, ale při 

epistemologické analýze se nesmíme nechat těmito pozdějšími importy zmást.“ Jak jsme ukázali 

v předchozí části, neměli bychom se jimi nechávat zmást ani při výuce. 
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aritmetika ⟶  algebra ⟶  matematická analýza 

1 + 4 + 2
4 + 8 + 2
9 + 12 + 2

 
  shrnutí  
→      𝑥2 + 4𝑥 + 2 

  rozlišení  
→       𝑦 = 𝑥2 + 4𝑥 + 2 

• • • • • •  ⟶    • • • • • • ⏞      
○

  ⟶  –•–•–•–•–•–•– ⏞          
○

    

Vidíme, že nejenom na jevech a pojmech, ale i na jednotlivých matematických 

konceptech, nástrojích – v tomto případě na aritmetickém výrazu, polynomu a funkci 

– se rozehrává dialektika shrnování a rozlišování. Je přitom pozoruhodné, že oba 

zdánlivě protichůdné procesy vedou k silnějšímu nástroji. 

4.2.3 Vhodné a zavádějící reprezentace 

Podobně jako poměřujeme síly jazyků matematiky, můžeme nějak vzájemně 

poměřovat i jednotlivé reprezentace téhož jevu? Z hlediska vědecké přehlednosti 

(str. 43) by měly být reprezentace, založené např. u konkrétních případů teorií na 

stejném axiomatickém základě, navzájem nerozlišitelné, protože všechny jsou pak 

stejně „pravdivé“. Z hlediska názornosti a tedy i didakticky se ovšem některé mohou 

jevit jako více a jiné jako méně vhodné. Ukážeme na elementárních příkladech 

Kleinovy čtyřgrupy a svazu podmnožin tříprvkové množiny, co tím myslíme. 

Reprezentace Kleinovy čtyřgrupy. Tzv. Kleinova čtyřgrupa (Kleinsche Vierer-

gruppe), často značená 𝐕, je nejmenší necyklická grupa, jedna ze dvou čtyř-

prvkových grup. Tímto popisem jsme ji plně charakterizovali a je už úkolem 

matematiků, aby na základě něho odvodili vztahy mezi jejími prvky. Zvláště pro 

složitější případy se ale grupy obvykle zadávají nikoliv svojí obecnou vlastností, 

nýbrž právě popisem vztahů prvků. Kleinovu čtyřgrupu tak můžeme definovat např. 

těmito třemi způsoby: jako přímý (kartézský, direktní) součin dvou dvouprvkových 

cyklických grup, tj. 𝐕 = 𝑪𝟐 × 𝑪𝟐;  pomocí tzv. grupové prezentace
45

, tj. popisem 

                                                 

45
 V angličtině group presentation, presentation of a group. Toto zadání asi nejlépe odpovídá 

Bourbakiho pojetí struktury jako množiny prvků s relacemi a axiomy na nich určenými (str. 12). 

Třebaže strukturu grupy určuje jednoznačně, na rozdíl od tabulky skládání prvků samo určeno 
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relací mezi prvky, které ji generují, vytvářejí, v tomto případě  

𝐕 = ⟨𝑎, 𝑏 | 𝑎2 = 𝑏2 = (𝑎𝑏)2 = 𝑒⟩, kde 𝑒 značí neutrální prvek; anebo tabulkou 

skládání prvků, podobně jako v Šedivého příkladu na str. 36 (Tabulka 2), jak zde 

ukazuje Tabulka 3. Poznamenejme, že tyto tři možná vymezení bývají pro 

algebraické struktury typická: zatímco v prvním sestavujeme strukturu z menších 

„stavebních bloků“, ve druhém hledáme dostačující popis chování jejích vybraných 

prvků a ve třetím ji budujeme „zevnitř“, úplným popisem chování všech jejích prvků. 

𝐕 𝑒 𝑎 𝑏 𝑎𝑏 

𝑒 𝑒 𝑎 𝑏 𝑎𝑏 

𝑎 𝑎 𝑒 𝑎𝑏 𝑏 

𝑏 𝑏 𝑎𝑏 𝑒 𝑎 

𝑎𝑏 𝑎𝑏 𝑏 𝑎 𝑒 

Tabulka 3: Výsledky binární operace na prvcích Kleinovy čtyřgrupy 

Všechna tato zadání vymezují tutéž matematickou strukturu. Volba symbolů přitom 

závisí na nás. Můžeme ji také reprezentovat pomocí čísel, když dvouprvkovou 

cyklickou grupu chápeme jako ℤ2; Kleinova čtyřgrupa pak je tedy struktura 

kartézského součinu ℤ2 × ℤ2, kde operace provádíme po složkách a modulo 2, tedy 

({(0, 0), (1, 0), (0, 1), (1, 1)},  +mod 2,  −mod 2, (0, 0)). Říká se pak, že obě tyto 

grupy, 𝐕 coby výše uvedené skládání prvků 𝑒, 𝑎, 𝑏, 𝑎𝑏 a 𝑪𝟐 × 𝑪𝟐, jsou izomorfní; 

my ale, protože jsme vycházeli z abstraktní definice, budeme říkat, že to jsou různé 

modely Kleinovy čtyřgrupy.
46

 

                                                                                                                                          

jednoznačně není, protože popisuje skládání nikoliv všech prvků grupy, nýbrž pouze jejích 

generátorů, jejichž skupiny obecně nejsou jednoznačně určeny. 

46
 Terminologie je v tomto ožehavá, byť věcně jednoduchá. Myslíme grupou abstraktní struktury 

a hledáme jejich různé realizace, modely, nebo myslíme grupou tyto konkrétní případy, a pak 

porovnáváme jejich strukturální vlastnosti…? Proto např. některé učebnice uvádějí, že existuje právě 

pět dvanáctiprvkových grup až na izomorfismus, zatímco jiné rovnou předpokládají, že nás zajímají 

abstraktně odlišné struktury, a tedy prostě existuje právě pět (různých) dvanáctiprvkových grup. 
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Obě reprezentace naznačují, jako by byl poslední prvek 𝑎𝑏, resp. (1, 1) nějak kvali-

tativně odlišný od předchozích dvou: že je jejich složením. To dokresluje i model 

Kleinovy čtyřgrupy coby grupy symetrií obdélníka – coby útvaru o dvou osových 

souměrnostech a jedné středové –, jejichž ikonickou reprezentaci zachycuje Obrázek 

VIII. Jenže, jak při bližším pohledu ukazuje třeba Tabulka 3, strukturálně jsou 

všechny ne-neutrální prvky Kleinovy čtyřgrupy téhož druhu. To se matematicky 

potvrzuje zjištěním, že její možné automorfismy tvoří permutace na třech prvcích, 

tj. grupa 𝑺3. Uvedené reprezentace jsou tedy sice správné, ale jistým způsobem 

zavádějící, protože navozují nesprávný dojem odlišnosti těchto prvků. 

 

Obrázek VIII: Souměrnosti obdélníka 

Jaké reprezentace Kleinovy čtyřgrupy by mohly být vhodnější? Můžeme např. zápis 

prvků 𝑎, 𝑏, 𝑎𝑏 nahradit (více) „rovnocennými“ symboly 𝑖, 𝑗, 𝑘. Pěkným geometri-

ckým modelem pak jsou přímé shodnosti (obecného) kvádru – otáčení podle třech 

vzájemně kolmých os procházejících jeho středem; proto se také někdy Kleinově 

čtyřgrupě přezdívá „matracová grupa“, jako bychom otáčeli matrací. To navíc šikov-

ně propojíme – a tím i osvětlíme, proč se středová souměrnost „chová stejně“ jako 

osové – s předchozí ikonickou reprezentací (Obrázek VIII), když uvažujeme, že se 

na zmíněný kvádr díváme kolmo seshora, jazykem deskriptivní geometrie řečeno, že 

zachycujeme jeho kolmý průmět. A najdeme i vhodnou číselnou reprezentaci…? 

Ano, třeba pomocí čísel 1, 3, 5, 7, kde binární operací je jejich násobení modulo 8. 

Též se nabízejí reprezentace pomocí permutací čtyřech prvků, když si představíme 

vrcholy obdélníka očíslované; nakonec, dle tzv. Cayleyovy věty je možné každou 

grupu reprezentovat jako podgrupu grupy permutací. Prvky Kleinovy čtyřgrupy pak 

zapíšeme jako {𝑖𝑑, (1 2)(3 4), (1 3)(2 4), (1 4)(2 3)}, což se také jeví jako vhodná 
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reprezentace. Ovšem pomocí jiné konkrétní podgrupy grupy 𝑺𝟒 můžeme navhrnout 

i reprezentaci zavádějící – stejnou strukturu má totiž skládání např. těchto jejích 

permutací: 𝑖𝑑, (1 2), (3 4) a (1 2)(3 4). Ani typ zvolené reprezentace tedy ještě 

nedává odpověď na to, která bude vhodnější více a která méně. 

Ikonické reprezentace svazů. Výše jsme tedy viděli, jak některá symbolika může 

„svádět na scestí“, třebaže z formálního matematického hlediska je správná. Míru 

vhodnosti reprezentace ovšem můžeme rozlišovat i u jednotlivých znázornění 

struktury, kterou již máme matematicky reprezentovanou, při zachycování jejího 

modelu. Obrázek IX ukazuje dvě učebnicové verze Hasseova diagramu svazu 

podmnožin tříprvkové množiny. Z matematického hlediska jsou navzájem neodli-

šitelné; čtenář si ovšem sám může učinit obrázek, která z verzí názorněji zachycuje 

jeho strukturu. Snadno bychom je zobecnili na grafy podmnožin víceprvkových 

množin; názorná zachycení mohou být obzvlášť důležitá tam, kde vedeni analogií 

zkoumáme strukturu již geometricky nepředstavitelných, vícerozměrných prostorů.  

 

Obrázek IX: Dvě z možných ikonických reprezentací svazu podmnožin tříprvkové množiny 

Na druhou stranu, zavádějící reprezentace mohou být didakticky vhodné pro to, aby 

studenti samostatně prozkoumali podstatu struktury a naučili se nevázat na její právě 

zadanou reprezentaci. Mohou pak sami objevit a navrhnout reprezentaci vhodnější. 

Na tomto druhém příkladě by zároveň bylo zajímavé sledovat, s jakými možnými 

reprezentacemi by studenti přišli sami, bez návodu učitele, a pokud jich navrhnou 

více, v konstruktivistickém duchu uspořádat diskusi o vhodnosti jednotlivých řešení. 
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4.2.4 Matematické struktury a strukturální matematika 

Co všechno tedy může znamenat strukturovat matematiku? Shrneme-li všechny 

předchozí úvahy, pak přinejmenším toto: 

A/ vyučovat a učit se matematice konstruktivistickými, objevitelskými způsoby, 

a tímto způsobem si konstruovat vlastní vnitřní reprezentace matematických 

poznatků, vytvářet si jakousi mentální mapu matematiky; 

B/ uvádět paralelní reprezentace matematických konceptů, pojmů a nástrojů, a to od 

typů různých reprezentací přes reprezentace a modely v různých jazycích až po 

odhalování principu duality uvnitř dílčích teorií nebo konceptů; 

C/ uvádět do vzájemného vztahu různé obory a oblasti matematiky, ať už strukturální 

podobností jejich konceptů (Architektura matematiky), tak pomocí historicko-

epistemologické analýzy (Patterns of Change); 

D/ shrnovat jednotlivé jevy do pojmů, pojmy vytvářet, a naopak uvnitř nějakého 

pojmu nebo jevu rozlišovat různé jeho případy a dále je uspořádávat a mezi sebou 

poměřovat; 

E/ hledat souvislosti a vztahy mezi prvky v rámci jednotlivých matematických 

konceptů, třeba podle vzorů tzv. mateřských struktur, a následně je shrnovat do rela-

cí a podrobovat je axiomům, tedy objevenou matematickou strukturu formalizovat. 

Až poslední z významů odpovídá tomu, co se obvykle rozumí matematickými 

strukturami. Na (středo)školské úrovni se přitom zjevně může uplatnit všech pět pří-

stupů; od matematických struktur se tak postupně dostáváme ke strukturální matema-

tice. Jak uvádějí Hejný a Kuřina, právě hledání struktur je pro matematiku typické: 

„Současný matematik Phillip A. Griffith (2000, s. 1) zdůrazňuje: Matematiku 

můžeme popsat jako pátrání po strukturách a pravidelnostech, které uspořádá-

vají a zjednodušují svět. Tedy ne struktury, ale jejich hledání jsou základním ry-

sem matematiky. Cesta k matematice nevede shora, od hotové struktury. Cesta 

k matematice je cestou postupného konstruování matematického světa, jak jsme 

to již několikrát zdůraznili.“ (Hejný a Kuřina, 2015, s. 135; zvýraznění původní) 

Doplňme citaci vlastními slovy: Struktura ať je výsledkem, ale ne cílem úvah. To by 

mohlo platit i obecně, nejen v učení se matematice: jak jsme načrtli výše, co je 
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objevené, přestává být zajímavé – ztrácí motivační náboj. Kdyby nám ve škole vylo-

žili celý svět, jak je, rychle bychom o jeho poznávání ztratili zájem. Ani ve zcela 

uspořádaném, avšak ani ve zcela neuspořádaném světě – kde není čeho se chytit, čím 

začít –, nenacházíme prostor pro lidskou aktivitu; člověku přiměřené je neustálé vy-

nořování se nových podnětů, které může začleňovat do své pomyslné struktury světa. 

Matematika jako model strukturování. Matematika toto strukturování zřejmě 

umožňuje více než jiné předměty, které jsou ze své povahy více narativní, 

„vyprávěcí“ – typicky např. dějepis nebo přírodověda.
47

 Je tedy zároveň vhodným 

modelem pro uplatňování strukturálních přístupů.  

Za stejně důležité jako studovat matematiku ovšem považujme studovat nejen 

matematiku. Samotná matematika jako prázdný model, ryzí metoda, jakoby 

neměla vlastní předmět poznání – nýbrž umožňovala uchopovat předměty jiných 

věd (fyziky, ekonomie, biologie…). Uchopování množství potřebuje a používá 

většina z nás v praktickém životě, „přirozeném světě“ poměrně málo podobně jako 

vyjadřování tvarů nebo zachycování změny; často vystačíme nanejvýš s tzv. 

kupeckými počty či stavařskými náčrtky. V tom se zde trochu rozcházíme 

s východisky instrumentálního realismu (str. 60). Ale přirozeně: zatímco instru-

mentální realismus se věnuje povaze matematiky coby vědy a tudíž za její předmět 

přirozeně pokládá matematickou realitu, zde se zabýváme matematikou ve středo-

školské výuce – kde tvoří jen jednu složku všeobecného vzdělání (str. 40). Ani ve 

výuce bychom proto neměli přeceňovat její význam. 

                                                 

47
 Naopak třeba v chemii najdeme mnoho strukturálních prvků, od výpočtů chemických rovnic přes 

vytváření oxidů a kyselin až po systémy organických sloučenin. Zeměpis je ze své povahy 

„topologicky strukturální“, a na této základní, fyzické topologii se pak překrývají různé množinové, 

více či méně uspořádané, struktury: politické mapy, rozmístění obyvatelstva, dopravní sítě... Nakonec, 

i biologická taxonomie nebo souběžnost sociálních, kulturních, hospodářských a politických dějin 

vykazují dostatečné strukturální rysy na to, aby byly explicitně pojmenovávány; o strukturách v hudbě 

či výtvarném umění ani nemluvě. (Takže snad jediným předmětem, který by mohl odolávat náporu 

strukturalismu, je tělocvik.)  Matematici a učitelé matematiky tak mohou i tyto, zdánlivě vzdálené 

předměty inspirovat vhodnými matematickými koncepty. 



 88 

Strukturování, jak se procvičuje v matematice, ovšem nemusí být jenom úzce 

kognitivním cílem, zaměřeným na obsah toho, co se strukturuje, ale implicitně 

i obecně vzdělávacím a výchovným. Uspořádávání matematických poznatků může 

sloužit jako model uspořádávání výsledků vlastní činnosti i činností samotných; 

mohli bychom říci, že  „řádné životosprávě“. Přitom řádná životospráva není ta, která 

dodržuje nějaký zvenčí dodaný řád, ale taková, která si umí svůj život sama 

uspořádat.
48

 Zároveň člověka učí i udržovat v mysli více pohledů současně – a tak ho 

mimochodem vede k pluralitnímu a kritickému myšlení, čímž cvičí i jeho 

metakognici: sebepoznání a sebehodnocení, poznání svého vlastního poznávání 

(Hejný a Kuřina, 2015, s. 155). To vše je možná obzvlášť člověku třeba v dnešní 

době komunikační hojnosti. Ač se život pomocí strukturování nedá popisovat, 

v mnohých jeho aspektech se strukturování implicitně ukazuje (str. 46 nahoře). 

Všudypřítomnost a smysluplnost struktur. Na závěr se ještě stručně vrátíme ke 

kognitivnímu aspektu struktur a strukturování. Populární výrok „Všechno souvisí se 

vším“ je sice pravdivý, ale ne objevný – právě pro jeho samozřejmost. Neříká ještě 

nic o tom, jak spolu věci souvisejí, ani jak jejich souvislosti objevovat nebo 

vynalézat. Modelově se to ukazuje snad nejlépe právě v matematice: Číslo 12 jistě 

nějak souvisí s číslem 30, ovšem zajímavé je teprve to, jakými možnými způsoby 

můžeme tato čísla propojovat: např. že 30 = 12 + 18, že 30 = 2½ ∙ 12 nebo 

komplexněji že 6 = (−2) ∙ 12 + 1 ∙ 30 (tzv. Bézoutova rovnost). 

Tuto všudypřítomnost souvislosti v matematice odráží také to, že relace „být ve 

vztahu“ je zřejmě tranzitivní. Jenže, podle čeho identifikovat vztahy původní, 

jednoduché, oproti vztahům odvozeným, složeným, a proč vůbec? Zřejmě nás 

nějakým způsobem vede smysluplnost hledaných a nalézaných vztahů. Tato 

smysluplnost v sobě zahrnuje jak přirozenou povahu jevů, tak společensky 

praktikovaná pravidla, a to ne vždy přísně odděleně; nemusíme přitom umět ji 

explicitně popsat, mnohdy stačí, že jsme schopni ji vnímat, vyhledávat a uplatňovat. 

Nebudeme se zde ale dále zabývat zdroji a povahou této smysluplnosti.
49

 Jenom 

                                                 

48
 Stejně jako nejde o to mít uklizeno, ale pravidelně či spíše vždy, když je to třeba, po sobě uklízet. 

49
 Porozumění takové (konvenční) smysluplnosti se ale nakonec ukazuje i při typickém testování 

inteligence, kdy úkolem je „vhodně“, tj. smysluplně doplnit číselnou řadu (z hlediska matematické 
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poznamenejme, že některé smysluplné vztahy se mohou více opírat o sémantickou 

stránku – třeba dělitelnost, např. 6 ~ 3 –, jiné o syntaktickou – třeba dekadický zápis 

čísel, např. 12 ~ 21 –, zatímco další v sobě typicky spojují obě složky: třeba zápis 

opačného čísla, např. −100 ~ 100.
50

 

Můžeme si tedy představit, že strukturovat – v obecném, nejenom matematickém 

významu – znamená vytvářet soustavy hledaných a nalézaných smysluplných poměrů 

věcí; přitom něco se nám může zdát být smysluplným z mnoha různých hledisek.  

Epistemický, a v důsledku tak i etický smysl strukturování tak můžeme spatřovat 

v tom, že jím činíme svět srozumitelným. Obecně jde přitom nejen o matematickou 

realitu, ale o svět žité skutečnosti, jak upozorňuje Kvaszův instrumentální realismus: 

„Matematika tím, že vytváří nástroje symbolické a ikonické reprezentace, které 

umožňují v spleti rozpoznat pravidelnost (jako např. různé křivky, které 

přinesly analytická a fraktální geometrie) nebo odhalit jemná rozlišení (jako je 

rozdíl mezi první a druhou derivací, který umožnil zavést diferenciální počet), 

činí nás schopnými vnímat smysluplnou informaci tam, kde předešlé generace 

vnímali jen nesmyslný chaos. Zkušeností asi není každé dráždění nervových 

zakončení, ale jen takové, které dospěje k uvědomění, tedy kterému vědomí 

dokáže přiřadit smysl. Přínos matematiky ke zkušenosti je v tom, že vytváří 

nástroje na nacházení jemných vzorů (patterns) v tom, co zakoušíme.“ (Kvasz, 

2015, s. 96–97; zvýraznění původní) 

                                                                                                                                          

terminologie by bylo správnější používat výrazu posloupnost, ovšem v testech se používají oba 

výrazy); základním, referenčním modelem je zde přitom posloupnost přirozených čísel. I z hlediska 

strukturální matematiky je zajímavé tomuto tématu věnovat hlubší pozornost. V podobných testech, 

které jsou v současnosti rozšířeny i coby součást přijímacích zkoušek na střední nebo vysoké školy, se 

totiž setkáváme s mnoha principiálně odlišnými druhy posloupností: od „zřejmých“ 2, 4, 6, 8, … (sudá 

čísla), 17, 8, −1,−10,… (odčítání devíti) nebo 1, 4, 9, 16, 25, … (druhé mocniny alias čtvercová čísla 

nebo rovněž přičítání vzrůstajících lichých čísel) přes „konvenční“ 1, 1, 2, 3, 5, 8, … (Fibonacciova) či 

2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, … (prvočísla) až po „nepravé“ (nekonečné) posloupnosti, které jsou spíše 

„doplňováním 𝑛-tic podle pravidla“: 17, 3, 6, 14, −3, 23, 19, ? (součet dvojic je dvacet) – zdroj (Jak 

řešit číselné řady [online]). Bylo by zajímavé sledovat, s jakou úspěšností jaké typy řad kdo řeší a co 

to vypovídá o jeho inteligenci a schopnostech rozumět matematice i obecně „strukturovat skutečnost“. 

50
 To připomíná i jevy v obecném jazyce, jak se ukazuje např. v rozlišení řeči vázané rýmy a prózy. 
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Závěr 

„Ctižádost je smrt myšlení.“ 

(Ludwig Wittgenstein)
51

 

Co jsme udělali? V předchozích čtyřech kapitolách jsme podali stručný a přehledový 

výklad východisek, vývoje a užívání strukturální matematiky na střední škole. Snad 

se podařilo dostatečně prolnout historické, didaktické a matematické pohledy 

a posyktnout tak čtenáři ucelenou představu, co je a co by mohlo být strukturální 

matematikou. Jistě to nebyl obraz vyčerpávající, ale měl na základě kritické analýzy 

historických stop načrtnout základní směry uvažování o tomto tématu. Osobně jsem 

přípravou a zpracováváním tohoto textu získal nadhled nejenom nad uplynulým 

vysokoškolským studiem, ale i nad jemu předcházejícími osmi lety matematiky na 

gymnáziu – kde jí shodou okolností učili právě podle citované řady učebnic Matema-

tika pro gymnázia. Tehdy jsem o matematických strukturách neměl ani tušení. 

Co se týká smyslu této práce, především je třeba se vyvarovat častých a četných 

zjednodušování. Snad jsme dostatečně objasnili, že strukturální matematika není, 

potažmo nemusí být v rozporu s konstruktivistickými přístupy ve vyučování. 

K formalismu často svádí axiomatická metoda; jenže ta zase není výlučným rysem 

strukturální matematiky – vždyť už na Eukleidovi je ceněno jeho uspořádání mate-

matiky do axiomů, postulátů a definic. A naopak, co se týká různých pouček a neo-

důvodňovaných „faktů“, nemyslím, že v modernizační výuce bychom jich našli více 

než v současné, náhodně zvolené učebnici středoškolské matematiky. Jiným 

problémem je, že student často bývá postaven do situace nedostatku reálných modelů 

představovaných matematických konceptů, což tím více ztěžuje porozumění, čím 

jsou abstraktnější. Zároveň není nutné hledat matematické struktury pouze 

v Bourbakiho díle, neboť jsme ukázali, že i další teorie nabízejí kýžený nadhled. 

Co jsme mohli udělat? Práci by prospělo věnovat rozsáhlejší a bezprostřední studium 

zahraniční literatuře, z níž vycházela modernizace i u nás, např. učebnicím Papyho či 

                                                 

51
 V originále: „Ehrgeiz ist der Tod des Denkens.“ Citováno podle (Liessmann, 2008, s. 56). 
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Calameho. Zbývá také mnoho neutříděného a dále nezpracovaného materiálu 

v podobě článků, jak jsme viděli na Vyšínově referování o časopisu Nico. Bylo by 

tedy užitečným, byť asi poněkud nudným úkolem provést podrobnou a pokud možno 

úplnou rešerši učebních textů a článků dotýkající se matematických struktur a moder-

nizace u nás od padesátých let až do současnosti; z nich by poté bylo možné vybrat 

a nově zpracovat ty příklady a koncepty, které obstojí v námi načrtnutém pohledu. 

Také jsme mohli blíže rozvrhnout několik specifickcýh oblastí. Piagetovo dílo i sou-

běžnosti a návaznosti různých strukturalismů stále čekají na své zpracování. Rovněž 

by stálo za to vyjasnit možné vztahy jednotlivých druhů matematických struktur, jak 

je rozlišuje třeba Bourbaki: pomocí postupů univerzální algebry bychom mohli 

ukázat vzájemnou převoditelnost struktur relačních a struktur algebraických, 

podrobněji můžeme popsat struktury algebraicko-topologické apod. To vše by mohlo 

být doprovázeno přehledem elementárních konceptů příslušných matematických 

oborů, a to názorně reprezentovaných: více schématy, více diagramy, více modely… 

Kam jinam dál? Lze se pustit do výzkumu zahraničních učebnic: jejich vývoje 

i současného obsahu. Dalším úkolem by bylo rozpracovat kaskády a řetězce vhodně 

připravených „strukturálních“ úloh, navazující přitom na současné středoškolské 

učivo; a i tyto kaskády smysluplně strukturovat tak, aby mohli být po ruce učitelům 

do praxe. Na takovém základě by pak bylo pěkné vytvořit jakousi Učebnici 

strukturální matematiky; nejlépe s optikou Kvaszovy historicko-filosofické analýzy 

matematiky a v konstruktivistickém duchu Hejného a Kuřiny. 

Podstatná je ale nakonec stejně výuka – její koncepce a samo vyučování. Výzva je 

zřejmá a stále stejná: jak co nejúčinněji zprostředkovávat studentům, mladým lidem, 

příštím generacím rozsáhlé kulturní bohatství, které lidé po několik tisíc let v podobě 

matematiky praktikují a shromažďují…  
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Příloha – Další model Kleinovy láhve 

 

Obrázek X: Fotografie dalšího fyzického modelu Kleinovy lahve, zřejmě největšího na světě. 


