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Resumé 

Metafora v matematice. 

Diplomová práce se zabývá výskytem metafor v matematice. Práce je rozdělena 

do tří částí. V první části jsou shrnuty teoretické poznatky z oblasti sémiotiky, vědy, jež 

se zabývá znaky, mezi něž metafora patří. Dále jsou uvedeny jednotlivé druhy metafor. 

Druhá část je věnována rozboru vybraných kapitol učebnic matematiky a uvádí, jaké 

druhy metafor lze v učebnicích najít. Třetí část popisuje experiment zaměřený 

na zkoumání vybraných druhů metafor (metafory orientační, ontologické, pojmy 

vzniklé na základě metafory) a nevhodného užití metafory při výuce matematiky. 

Metapher in der Mathematik. 

Die Diplomarbeit beschäftigt sich mit dem Auftreten von Metaphern in der 

Mathematik. Die Arbeit ist in drei Teile geteilt. In dem ersten Teil werden teoretische 

Erkenntnisse auf dem Gebiet der Semiotik zusammengefasst, einer Wissenschaft, die 

sich mit Zeichen beschäftigt, unter welche die Metapher gehört. Weiter werden einzelne 

Metapherarten bekannt gemacht. Der zweite Teil wird der Analyse von ausgewählten 

Kapiteln der Mathematiklehrbüchern gewidmet und macht bekannt, welche 

Metapherarten man in diesen Lehrbüchern finden kann. Der dritte Teil beschreibt ein 

Experiment, das auf die Forschung von ausgewählten Metapherarten 

(Orientierungsmetaphern, ontologischen Metaphern, Begriffen, die aufgrund der 

Metapher entstanden sind) und einer unpassenden Verwendung von Metaphern in 

Mathematikunterricht gerichtet ist. 
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Úvod 

Již od počátků studia jsem přemýšlela o propojení předmětů svého studijního oboru 

matematiky a německého jazyka. Na první pohled by se mohlo zdát, že tyto dva 

předměty jsou naprosto odlišné a nemají nic společného. Jedno však společné mají a to 

je komunikace. V matematice, stejně jako v jiných oborech, je nutné komunikovat. 

Jedná se o komunikaci žáků s učitelem, žáků mezi sebou, učiteli mezi sebou, žáků 

s učebnicemi atd. Velmi mě proto zaujala myšlenka možnosti propojení této stránky 

jazyka a matematiky v diplomové práci. 

Jazykovým prostředkem, který jsem chtěla zkoumala na poli matematiky se stala 

metafora. Tu jsem doposud spojovala pouze s jazykem, byla pro mě prostředkem jeho 

ozvláštnění. Zaujalo mě, že by v tak exaktní vědě jako je matematika mohlo mít své 

místo tolik zdánlivě nepřesné vyjádření jako je metafora. Metafora nepopisuje danou 

věc přesně, jedná se pouze o přenesení významu na základě vnější podobnosti. 

Nejprve jsem začala vyhledávat informace o metafoře a jejím spojení s matematikou. 

Byla jsem překvapena, že neexistují téměř žádné publikace či studie, které by tyto dvě 

oblasti spojovaly. Většina publikací se věnovala metafoře pouze jako jazykovému 

prostředku a spojení s matematikou zmíněno nebylo. I to pro mne bylo výzvou 

k nalezení spojitosti těchto na první pohled nesourodých oblastí. 

Vzhledem ktomu, že metafora je znakem, začala jsem nejprve zkoumat publikace 

věnující se obecně znakům a vědě zkoumající znaky, sémiotice. Poté jsem zkoumala 

publikace věnující se metafoře samotné. Zásadní pro mě byla kniha autorů Lakoffa a 

Johnsona „Metafory, kterými žijeme". Tito autoři přinášejí základní rozdělení metafor, 

jež jsem následně použila a obohatila při třídění metafor nalezených ve vybraných 

učebnicích matematiky. 

V této práci nejprve vysvětlím pojem znak a vývoj vědy, která se znaky zabývá, 

sémiotiky. Zmíním vědce, kteří k vývoji sémiotiky přispěli nejvíce a uvedu, jaké místo 

patří mezi znaky metafoře. Dále vysvětlím pojem metafory a uvedu rozdělení metafor 

tak, jak se objevuje u Lakoffa a Johnsona. 

Dále uvedu, jaké metafory lze nalézt v učebnicích matematiky. Vzhledem k velkému 

množství metafor budu zkoumat pouze 3 kapitoly z učebnic matematiky pro šestý a 

sedmý ročník od autorů Odvárka a Kadlečka, Zlomky, Úhel a jeho velikost a Poměr. 

Prozkoumala jsem tyto kapitoly i v dalších učebnicích a zjistila, že metafory jsou téměř 
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shodné s metaforami v učebnicích uvedených autorů, proto se v diplomové práci 

zabývám jen učebnicemi těchto autorů. 

Poslední část mé diplomové práce je věnována experimentu. Zkoumala jsem 

orientační metafory se zaměřením na slova „před", „za", „vpravo", „vlevo", metafory 

ontologické se zaměřením na pojmy „nula" a „nekonečno". Dále jsem zkoumala pojmy 

vzniklé na základě metafory. Zajímalo mě, jak si žáci vysvětlují původ pojmu 

„zlomky". Cílem poslední části experimentu bylo ukázat, že v některých případech 

může užití metafory vést k chybám a neporozumění problému. V mém případě se 

jednalo o užití modelu pro vysvětlení skutečnosti, že nulou dělit nelze. 
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1. Sémiotika 
Otázky Jakým způsobem označujeme?, Jak přiřazujeme k předmětu, vztahu nebo 

činnosti jméno, znak? si klade jistě řada z nás. Proč například čísla 

1 1 3 
typu 2 , 4 . 4 označujeme jako zlomky, kde se vzaly názvy poměr, krátit, rozdíl, jak 

vnímáme dopravní značky, umělecká díla, která lze také posuzovat jako znaky? Znaky a 

jejich klasifikací se zabývá teorie znaků označovaná jako sémiotika nebo sémasiologie. 

Termín sémasiologie byl používán hlavně v Evropě (vlivem Saussura), v Americe 

(vlivem Peirce) převládalo označení sémiotika a to se v posledních letech prosadilo i 

na Evropském kontinentě. 

1.1 Znak 

Se znaky se lidé setkávají téměř na každém kroku a málokdo z nich si uvědomuje, že 

se o znak jedná. Znaky se jen velmi málo objevují izolovaně, naprostá většina z nich 

nese určitý význam jen díky znakům jiným a vystupuje jako součást určitého 

znakového systému. V každém z těchto znakových systémů se nachází různé množství 

znaků (dopravní značky, číslice, písmena označující hlásky). Sémiotické systémy slouží 

různým účelům. Matematické symboly a vzorce usnadňují vědeckou práci, umělé 

jazyky práci s počítačem, piktogramy řídí některé z našich činností. 

Znakové systémy jsou velmi různorodé, a proto existuje více definic znaku. 

Nejrozšířenější definice zní takto: „Znak je něco, za čím se skrývá něco jiného a 

existuje někdo, kdo si takový vztah uvědomuje" ([3], s. 16). 

Této definici odpovídají matematické symboly, písmena, číslice, mapy, metafory atd. 

Vezměme si jako příklad znak p. V hodinách českého jazyka budeme tento znak 

interpretovat jako hlásku pé. V geometrii jej ovšem budeme interpretovat jako přímku 

Pé. Pokud půjdeme do knihovny a na dveřích uvidíme přeškrtnutou vidličku a nůž, 

víme, že je zde zakázáno jíst. 

Proces, při kterém některému pojmu, jevu nebo předmětu přiřazujeme příslušný 

znak, nazýváme semióza (pojmenování, označování). 

Podle toho, jaký vztah je mezi znakem a označovaným, rozlišujeme znaky 

motivované a konvenční (libovolné). U motivovaného znaku existuje mezi znakem a 

označovaným podobnost nebo logická souvislost (většinou se jedná o zvukomalebná 

slova - bum, prásk, hepčí). U konvenčních znaků tento logický vztah nenajdeme, 

H/9 



v různých jazycích jsou tyto pojmy reprezentovány jiným znakem (pes, dog, Hund). 

Číslice jsou pak příkladem nejazykového konvenčního znaku. Většina znaků není ani 

čistě konvenční ani čistě motivovaná, jedná se o kombinaci obou vlastností. 

Znakový systém se vyvíjí. Některé znaky jsou stabilní, ale jiné se v průběhu let mění. 

Velmi stabilní jsou například znaky v Mendělejevově tabulce prvků, naopak 

k výrazným změnám došlo v označování čísel. Ve středověku přešla například Evropa 

od číslic římských k číslicím arabským a i jejich podoba se dále vyvíjela. 

1.2 Historický vývoj sémiotiky 

Počátky sémiotiky sahají až do starověké Číny a Indie. V Řecku se jí zabývala řada 

známých filosofů jako Platon či Aristoteles. Autorem první přijatelné definice znaku byl 

svatý Augustin. Tito všichni jsou spolu s Johnem Lockem a Sigmundem Freudem 

považováni za předchůdce moderní sémiotiky a přispěli k jejímu obohacení. 

Nejvýznamnějšími představiteli moderní sémiotiky 20. století jsou americký filosof, 

logik, matematik a přírodovědec Charles Sanders Peirce (1839-1914) a švýcarský 

lingvista Ferdinand de Saussure (1857-1913). 

1-2.1 Ferdinand de Saussure 

Ferdinand de Saussure působil na ženevské univerzitě a měl výrazný vliv na vývoj 

evropské strukturální lingvistiky a sémiotiky. Jazyk chápal jako systém znaků, v němž 

nelze posuzovat jednotlivé prvky odděleně od ostatních. Jazyk považoval 

za společenský jev, který je nutné uvést do souvislosti s jinými společenskými jevy, 

srovnat ho s ostatními znakovými systémy. Sám nikdy žádnou publikaci věnující se 

problematice znaků nevydal. Sjeho myšlenkami se širší veřejnost seznámila až díky 

jeho žákům, kteří tři roky po Saussurově smrti vydali své zápisky z jeho přednášek 

vletech 1907-1911 pod názvem Cours de linguistique générale (Kurz obecné 

lingvistiky). Saussure je také autorem termínu sémiologie, jímž označoval „[...] vědu, 

která studuje život znaků v životě společnosti. [...] Ukázala by nám, z čeho sestávají 

znaky a které zákony je řídí" ([4], s. 52). Saussurovo pojetí znaku je na rozdíl 

odPeierce dyadické a Saussure znak definuje takto: „Jazykový znak je psychická 

jednotka o dvou stránkách [...]" ([4], s. 97). Tyto dvě stránky tvoří akustický obraz 

(označující) neboli vnější složka znaku a pojem (označované) neboli vnitřní složka. 
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označuje 
v 
y 

Obr. 1 Znak v de Saussurově koncepci 

Jako příklad lze uvést slovo strom. Uvidíme-li toto slovo napsané, nebo uslyšíme-li ho, 

vyvolá představu stromu, kterou máme uloženu v mysli. Pro cizince neovládajícího 

český jazyk by toto slovo nebylo znakem, protože by postrádalo svou vnitřní složku a 

bylo by jen shlukem písmen či hlásek. 

Vedle označujícího a označovaného však existuje ještě referent, tedy mimojazykový 

předmět, kterému označované odpovídá. V našem případě jakýsi skutečný dům. 

Označovanou věc však Saussure za součást jazykového znaku nepovažuje. 

1.2.2 Charles Sanders Peirce 

Charles Sanders Peirce je stejně jako de Saussure jedním z předchůdců 

strukturalismu a zakladatelů sémiotiky a i on vytvořil definici znaku: „Znak, neboli 

representamen, je něco, co pro někoho něco zastupuje z nějakého hlediska nebo 

v nějaké úloze. Obrací se na někoho, to jest vytváří ekvivalentní, nebo případně 

složitější znak v jeho mysli. Znak původním znakem vytvořený nazývám 

interpretantem znaku. Znak něco, svůj objekt, zastupuje. Zastupuje ho však ne ve všech 

ohledech, nýbrž vzhledem k jakési ideji, [...]" ([6], s. 37). 

Jak je patrné z definice, je Peiercovo pojetí znaku triadické. 

f 
vzhledem k 

— : >., (a zastupuje b) 

Obr. 2 Znak v Peircově koncepci 

Znaky dělí Peierce z několika hledisek. Podle toho, čím je znak sám o sobě rozlišuje 

qualisignum, sinsignum, legisignum. 

Qualisignum je „vlastnost, která je znakem" ([6], s. 43), například barva látky. 
S«nsignum je „skutečná existující věc nebo událost, která je znakem" ([6], s. 43). 

Legisignum je „zákon, který je znakem" ([6], s. 43). Většinou jc stanoven lidmi a je jím 

každý konvenční znak, například slovo tak, jak je definováno ve slovnících. 

Podle vztahu znaku k danému objektu rozlišuje Peierce ikony, indexy a symboly. 
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Ikony jsou „[...] všechny znaky, které jsou založeny na vztahu podobnosti 

s označovaným předmětem [...]" ([3], s. 26). Tzn. že ikon obsahuje některé vlastnosti 

označovaného předmětu nebo jevu. Ikon je například i matematický vzorec typu 

(jc-m)2 + ( y - m f = r
2 . Algebraické vzorce jsou ikon, pokud prostřednictvím 

algebraických znaků ukazují vztahy určitých kvalit. Například již zmíněný vzorec 

(x - nf + (y - mf = r2 je ikon kružnice. 

Hypoikony reprezentují vztahy mezi dílčími částmi (subsystémy) objektu tím, že je 

zastupují podobnými vztahy mezi svými částmi (subsystémy). Mezi hypoikony řadí 

Peirce obrazy, diagramy a metafory. 

Indexy jsou „všechny znaky, které spojuje s označovaným předmětem vztah 

souvislosti" ([3], s. 26). Jedná se o znaky, které odkazují na jednotlivé předměty, 

události či jevy. Na rozdíl od ikon, které denotují předmět díky svým rysům a ty mají 

bez ohledu na to, zda daný předmět existuje, nemohou indexy bez existence předmětu 

existovat Index musí být vždy určen jednoznačně. V jazyce jsou indexy např. tento 

sešit, ta fotografie, tamhle. Dalším příkladem může být i situace, kdy vidíme muže 

ve skvěle padnoucím obleku, s kufříkem v ruce, telefonujícím prostřednictvím 

handsfree a říkáme si, že půjde zřejmě o manažera. V geometrii lze za indexy považovat 

písmena označující body či přímky. 

Symboly jsou „takové znaky, které s označovaným předmětem spojuje pouhá 

konvence" ([3], s. 26). a, b, c označuje známé veličiny, x, y, z neznámé. Bílá holubice 

je symbolem míru atd. 

Řada znaků nepatří pouze do jedné z těchto skupin, nýbrž je smíšeného charakteru, 

tzn. objevují se u nich prvky dvou nebo i tří uvedených typů. 

1-2.3. Moderní séniiotika 

Sémiotika se v 19. a 20. století rozvíjela i díky Kodaňské lingvistické škole, jejímž 

předním představitelem byl Louis Hjelmslev, francouzským jazykovědcům (Antoine 

Meillet, Michel Bréal) i Pražskému lingvistickému kroužku (Roman Jacobson) a byla 

obohacena o některé nové aspekty. Nevěnovala se pouze přirozeným jazykům, ale její 

obor se rozšířil i na jiné znakové systémy, než je jazyk (piktogramy, dopravní značky 

atd.). 

Velmi bohatým systémem znaků disponuje i matematika. Ta používá alfanumerické 

(aritmetika, algebra) a prostorové (geometrie) kódy. V aritmetice se setkáváme 
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se symboly pro numerické operace, čísla, v geometrii se symboly pro označení úsečky, 

strany, vrcholů v trojúhelníku atd. Některé z nich jsou konvenční (arabské číslice), jiné 

motivované (římské číslice). „I napodobuje jeden prst, V otevřenou dlaň s pěti prsty a X 

dvě takové otevřené dlaně proti sobě" ([3], s. 214). 

Ve své diplomové práci bych se ráda zaměřila právě na znaky vyskytující se 

v matematice, přičemž svou pozornost obrátím převážně k metafoře a jejímu využití 

v didaktice matematiky. 

2. Metafora 

Když se řekne metafora, vybaví se mi hodiny literatury a interpretace básní a 

literárních děl. S tímto pojmem jsem se setkala na základní škole, gymnáziu i škole 

vysoké, ale převážně na hodinách českého, německého či anglického jazyka. 

Jazykověda běžně definuje metaforu jako obrazné vyjádření, přenesené pojmenování 

na základě podobnosti. Vyčerpávající definici uvádí [5, s.179]: 

„Metafora, řec. (lat. translatio), druh tropů, přenáška, t.j. záměna pojmu méně 

názorného jiným, jenž více hoví naší představivosti. Děje se tak na základě jejich 

podoby, vzájemného vztahu. Od přirovnání (comparatio) liší se tím, že m. klade obraz 

na místo vlastního pojmu (růže červánků zkvetly na východě), tam pak vlastní pojem 

vedle obrazu přichází (červánky jako růže ...). I mohou metaforicky se vyskýtati: 

substantiva (vesna žití), adjektiva (sladké slovo), slovesa (vyběhla bříza běličká), 

adverbia (bez oddechu vítr se honí). M. jest nejkrásnější a nejbohatší z tropů. Řeč 

literární i obecná stejně jí přejí, m. činí ji malebnou a květnatou; ona ztělesňuje 

plasticky myšlénku, která tak obrazem smyslnějším dotýká se fantasie. - Kde není vztah 

podobnosti dost přirozený a tedy znatelný, vzniká m. zplichtěná, tzv. katarchese." 

V souladu s touto definicí pro mě funkce metafory spočívala v ozvláštnění jazyka, 

dosažení originality, probuzení fantasie a vždy jsem ji spojovala výhradně s poezií, 

krásnou literaturou a řečnictvím. Velmi mě tudíž zaujala myšlenka použití metafory 

v matematice. Na první pohled by se mohlo zdát, že v tak exaktní vědě, jakou 

matematika je, nemůže být pro metaforu místo. Vždyť přeci metafora není přesným 

vyjádřením dané věci. 

Když se však budeme metaforou zabývat blíže, zjistíme, že není pouze záležitostí 

Poezie a že se s ní setkáváme téměř na každém kroku, tedy i v matematice. Metafora je 

součástí komunikace a člověk komunikuje neustále. Během vyučování matematiky je 
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komunikace nezbytná. Žáci komunikují mezi sebou, komunikují s učitelem a 

v neposlední řadě i s učebnicemi a pracovními sešity. 

O tom, že metafora nemá své místo pouze v literatuře, svědčí i fakt, že se j í zabývají 

psychologie, filosofie, jazykověda a další společenské vědy. Metafora je součástí 

jazykového systému a hlavním úkolem jazyka je přenášet informace mezi lidmi. To je 

ale možné pouze tehdy, pokud lidé mohou komunikovat o čemkoli, tedy o známých, ale 

i neznámých jevech. S vývojem společnosti dochází i ke změnám v jazyce. Některá 

slova zanikají, je nutné pojmenovat nové skutečnosti a jednu z možností, jak toto 

probíhá v jazyce uvádí Křupa: „... otvárá sa teda taká cesta, ktorá jazyku dává možnost' 

vyrovnat' sa so změnami v skúsenosti pomocou existujúcich vyjadřovacích 

prostriedkov, a to tak, že staré, známe vyjadrovacie prostriedky sa používajú novým 

nezvyčajným spôsobom" ([2], s. 13). To je jedním z důvodů, proč uvažujeme o využití 

metafory v didaktice matematiky. Metafora hraje roli v pojmotvorném procesu, na jehož 

začátku stojí pro žáka dosud neznámý pojem, nová zkušenost. Metafora nabízí možnost 

vysvětlit tuto novou zkušenost na základě staré. Díky ní je totiž možné pojmenovat 

neznámé pomocí známého, popřípadě popsat abstraktní pomocí konkrétního. Pokud 

bude žák mluvit o problému, který je pro něho nový, bude v jeho formulacích určitá 

nejistota, jeho formulace nebudou přesné. A tyto nepřesné formulace můžeme také 

nazývat metaforami. I učitel se bude snažit popsat žákům nový jev prostřednictvím jevů 

již známých. Při tom je samozřejmě nutné, aby při použití metafor bral ohled 

na příjemce metafory, tzn. používal takové výrazy, kterým příjemce porozumí. 

Původ metafor je možné popsat jak fylogeneticky, tak ontogeneticky. 

Z fylogenetického hlediska spočívá původ metafor pravděpodobně ve stavbě lidského 

těla (Například víme, co je uvnitř, vně určitého objektu atd.). Z hlediska ontologického 

mají zřejmě metafory základ ve zkušenostech s každodenními situacemi (Například čas 

jsou pro nás ze zkušenosti peníze. Mluvíme o něm tedy jako o penězích. Času máme 

málo, mnoho, mrháme jím atd.) 

Vznik řady metafor má přímou souvislost s rozvojem věd a jejich užitečnost 

pro vědecký pokrok je nepopiratelná. Lze to ilustrovat na příkladu některých 

metaforických pojmů z oblasti astronomie jako velký třesk, černá díra, ve fyzice jsou to 

termíny jádro, obal atomu, v psychologii kanál, šum. Na metaforické termíny narazíme 

jistě i v matematice - zlomek, poměr, krátit, rozšiřovat, dělit, rozdíl, sjednocení atd. 

Křupa se domnívá, že „Vedecká metafora plní i heuristické poslanie. Nepodává dôkazy 
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o nových skutočnostiach, ale poukazuje na ne a pomáhá objavovať nové vlastnosti 

charakterizovaných javov. Tento moment vnáša do metafory subjekt bádatela -

ktorému [...] ide predovšetkým o vystihnutie hlbokých, vnútorných a podstatných 
súvislostí" ([2], s. 47). Díky metafoře můžeme daný jev zkoumat z různých hledisek a 
lépe ho pochopit, metafora se podílí objevování a formulování nových teorií, pomáhá 

vědcům přijít na nové zákonitosti atd. 

Zvýše uvedené definice metafory vyplýváme základem metafory je usouvztažnění I 

dvou významových oblastí A a B. Tyto významové oblasti se formálně považují 

za totožné, ale jejich totožnost je posuzována různě a je do jisté míry subjektivní. 

Významová oblast B vypovídá o významové oblasti A a lze říci, že A je B. Nelze 

ovšem říci, že B je A, aniž by výrok ztratil smysl. Obě tyto domény mají shodné 

vlastnosti, ale zároveň i vlastnosti, ve kterých se liší. Použitím B se zdůrazní určité 

vlastnosti A. Podle Krupy bychom metaforu „mohli připodobnit' k axióme, z ktorej sa 

podl'a istých pravidiel dá vyvodit' celý rad teorém" ([2], s. 26). 

Křupa rozlišuje ve své knize dvě základní složky metafory, a to tenor a vehikulum. 

„Tenor je téma metafory, na ktorú sa vzťahuje metaforický obraz, čiže vehikulum. 

Tenor představuje v metafoře východisko, kým vehikulum podává o tenore novů 

informáciu" ([2], s. 162). Zároveň upozorňuje, že je nutné rozlišovat ještě složku třetí, 

kterou je tzv. báze neboli základ. Jedná se o vlastnosti, které jsou společné oběma 

významovým oblastem. Např. u metafory „má vlasy bílé jako sníh" jsou vlasy tenor, 

sníh je vehikulum a jejich společným znakem, tedy bází, je bílá barva. 

2.1 Strukturní metafory 

Lakoff a Johnson se domnívají, že s metaforami se setkáváme dnes a denně a nemají 

na mysli pouze jazykové metafory, nýbrž i metafory v myšlení a činnostech: „Náš 

obyčejný pojmový systém, v jehož rámci jednak myslíme, jednak i jednáme, má 

v podstatě metaforickou povahu" ([1], s. 15). To znamená, že většině pojmů rozumíme 

na základě pojmů jiných. Metafory umožňují strukturovat běžnou činnost. Jako příklad 

lze uvést metaforu „argumentace/spor je válka". Pojem válka nám pomáhá strukturovat 

Činnosti spojené s argumentací. Jak jinak si lze vysvětlit, že běžně říkáme: moudřejší 

„ustoupí", předseda ČSSD Jiří Paroubek „porazil" v nedělní debatě předsedu ODS 

Mirka Topolánka, svůj názor si musíš „obhájit", všechny mé námitky „smetl" ze stolu. 

Metafora „spor je válka" se neodráží pouze v našem jazyce, ale i v našem myšlení a 
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chování. Snažíme se spor vyhrát, toho, s kým se přeme, vnímáme jako soupeře a 

snažíme se ho dostat do úzkých. Platí tedy, že metafora strukturuje nejen náš pojmový 

systém, ale i činnosti, které denně vykonáváme. Nepopisuje však jen skutečnost, ale 

ovlivňuje i změny v našem vnímání okolního světa, „...změny v našem pojmovém 

systému opravdu proměňují to, co je pro nás reálné, a ovlivňují způsob, jak vnímáme 

svět a jak na základě těchto v j e m ů jednáme" ([1], s. 162). 

Takovéto metafory jsou výrazně spojeny s kulturou dané země. Ne všude musí být 

spor vnímán jako válka a slova ustoupit, porazit, obhájit, smést mohou být v jiné kultuře 

v souvislosti se sporem nepoužitelná. 

Stejně tak je tomu i s metaforou „čas jsou peníze". Času můžeme „mít" mnoho, nebo 

nám naopak žádný „nezbývá", můžeme ho ale pískat", s něčím utrácíme" čas, 

,,promrháme" ho nedůležitými věcmi a náš čas je vždy velmi „drahocenný". Čas je 

v naší kultuře cenné zboží a jeho zdroje jsou omezené. Za čas se platí, ať už je to 

v práci, kde jsme hodnoceni podle počtu odpracovaných hodin, internet, kde platíme 

počet minut strávených na jeho stránkách nebo pronájem bytu placený měsíčně. 

S penězi máme určité zkušenosti a na základně těchto zkušeností čas vnímáme, což se 

pak odráží v naší mluvě a v našem konání. 

Výše uvedené metafory jsou metafory strukturní, což znamená, že ,jeden pojem je 

metaforicky strukturován na základě druhého" ([1], s. 26). V některých případech 

existuje více metafor, které strukturují stejný pojem, tzn. metafory se mohou překrývat 

(pro pojednání o jednom termínu použijeme pojem druhý, který však může být také 

chápan prostřednictvím metafory). 

Metafory nám umožňují chápat některé pojmy, ale neznamená to, že jeden pojem je 

Pojmem druhým. Spor není válkou, ale můžeme ho díky připodobnění k válce pochopit. 

Metaforická strukturace tudíž není úplná, nýbrž jen částečná a ke strukturaci pojmu se 

použije jen určitá část metaforického výrazu. 

2.2 Orientační metafory 

Lakoff a Johnson rozlišují ve své knize 3 druhy metafor. Vedle již zmíněných 

metafor strukturních jsou to metafory orientační a ontologické. Oproti strukturním 

metaforám orientační metafory „nestrukturují jeden pojem na základě druhého, nýbrž 

místo toho organizují celý systém pojmů, a to všechny vůči sobě navzájem" ([1], s. 26). 

Název orientační metafora je odvozen od skutečnosti, že tyto metafory jsou spjaty 
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s orientací v prostoru, dávají pojmu prostorovou orientaci (přičemž tato prostorová 

orientace úzce souvisí s naším tělem) a jsou ovlivněny fyzickou a kulturní zkušeností, 

nejsou nahodilé. „Prostorové orientace jako jsou nahoru - dolů, vpředu - vzadu, 

směrem k - pryč od, centrální - periferní a blízko - daleko poskytují neobyčejně 

bohatou bázi pro chápání pojmů na základě orientace" ([1], s. 39). Příkladem je 

metafora: „šťastný je nahoře/smutný je dole ". Díky ní pochopíme, proč se říká: Jsem 

úplně na „dně", přijetí na gymnázium mizvedlo" náladu a ^výšilo" sebevědomí, dnes 

jsem nějaký „skleslý". Vznik této metafory je dán našimi zkušenostmi, i když si je 

možná dostatečně neuvědomujeme. Člověk, který je sebevědomý, má dobrou náladu, se 

vyznačuje vztyčeným postojem, vypne hruď, narovná záda. Naopak člověk v depresi 

mívá skleslý postoj, ohnutá záda, svěšenou hlavu. 

Podobně souvisí s našimi zkušenostmi i metafora „více je nahoře/méně je dole". 

Počet dopravních nehod „stoupá", „klesá" porodnost, v práci mi,zvedli" plat, „snížil" 

se počet nemocných tuberkulózou a další. S touto metaforou se setkáváme i 

v matematice. Umístění čísel na svislé číselné ose je touto metaforou přesně vystiženo. 

Metafora „dobrý je nahoře" by také mohla být motivací pro umístění čísel na ose. 

Záporná čísla je možné chápat jako dluh a dluhy většina z nás považuje za špatnou věc. 

Tyto dluhy neboli záporná čísla nalezneme v dolní části osy. Čím větší dluh, tím níže se 

nachází. I umístění čísel na vodorovné číselné ose má bezpochyby svou motivaci. Pravá 

strana je stranou dobrou, levá stranou špatnou. Ukázkou toho jsou metafory: „má srdce 

na pravém místě", „to je ten pravý způsob", „je to na levačku", „provedl zase nějakou 

levárnu". Původ této metafory tkví zřejmě v užití našich rukou. Užití pravé ruky bylo 

vždy obecně považováno za správné. Naproti tomu užití levé ruky bylo považováno 

za cosi zvláštního či dokonce špatného. Není tomu tak dávno, co byli leváci přeučováni, 

aby psali pravou rukou, tedy tou správnou rukou. 

Prostorově orientované metafory se vyznačují systematičností, koherencí. Koherence 

vládne uvnitř celého systému. Díky ní určitou metaforu vdané situaci zvolíme či 

nezvolíme. Metafora „dobrý je nahoře" orientuje nahoru dobrou kondici všeobecně. 

Tudíž i šťastný {„jsem v povznesené náladě"), zdravý {„je na vrcholu svých sil") i živý 

(.. vstal z mrtvých ") je nahoře. 

V některých případech může dojít ke konfliktu metafor. Například inflace 

..vzrostla", kriminalita „narůstá" jsou v souladu s metaforou „více je nahoře", ale 

v rozporu s metaforou „dobrý je nahoře". V takovýchto případech závisí použití 
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metafory na tom, která má větší prioritu, což je dáno kulturou a naším žebříčkem 

hodnot. 

Mimo to existují i metaforické výrazy, které se nepoužívají systematicky, jsou 

specifické a izolované. Jedněmi z takovýchto výrazů jsou „noha ' stolu nebo „úpatí" 

hory. Stůl a hora jsou v nich pojímány jako člověk, ale další výrazy typu bok stolu, ruka 

hory a podobně bychom hledali marně. Tyto metafory bývají označovány jako mrtvé 

metafory. Jedná se o metafory, které se staly pojmem, nestrukturují naše činnosti ani 

myšlení. Jak říkají Lakoff a Johnson, nejedná se o metafory, kterými žijeme. 

2.3 Ontologické metafory 

Kromě prostorové orientace jsou dalším základem pro porozumění zkušenosti 

s fyzikálními objekty a látkami (hlavně s našimi těly). Díky nim chápeme některé 

zkušenosti jako nespojité entity, nebo jako substance stejného druhu a umíme o nich 

mluvit, přemýšlet, rozlišovat je, třídit do skupin. Ontologické metafory jsou způsob, 

jakým vnímáme události, činnosti, city, myšlenky a další jako entity či substance, 

umožňují nám rozumně si vysvětlit naše zkušenosti. Tyto metafory slouží různým 

účelům: identifikaci příčin: o lepší známku z matematiky mě připravily „mé vlastní 

chyby", rozbil tu vázu „ze vzteku", přišel „kvůli urovnání našeho sporu"-, stanovení 

cílů a motivace činností: postavil si dům, „aby se mohl usadit", přišel do Hollywoodu 

,ta slávou a penězipočítá příklady z matematiky, „aby zmenšil riziko neúspěchu"-, 

kvantifikaci: v jeho slovech byla „spousta zloby", mám „spoustu důvodů" s tím 

skoncovat, osvícenství přineslo „velké množství převratných myšlenek". 

Ontologické metafory považuje většina z nás za běžné, o jejich použití vdaném 

kontextu vůbec nepřemýšlíme, je pro nás přirozené a jen málokdo by řekl, že se jedná 

o metaforu. Prostřednictvím nich dokážeme na pojmy abstraktní, jasně nevyhraněné 

v naší zkušenosti (city, myšlenky, čas) nahlížet jako na pojmy konkrétní, kterým 

rozumíme jasněji. Činnosti, děje a myšlenky se stávají objekty. Věty „Mám plnou hlavu 

nápadů." nebo „ Ty máš v tě hlavě úplně prázdno." jsou toho jasným důkazem. Téměř 

nikdo si při jejich vyřčení neuvědomuje, že o myšlenkách v tuto chvíli mluvíme jako 
0 objektech a jen málo z nás si například představuje nápad jako kuličku či jiný objekt 
ve své hlavě. 
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2.3.1 Personifikace 

K ontologickým metaforám řadíme také personifikaci. Personifikací rozumíme 

přenášení vlastností živé bytosti na neživé věci nebo na pojmy. Např. „jeho teorie mě 

ohromila", „cloumal jím vztek", „vítr mu sebral klobouk" atd. Personifikace je 

rozšířením ontologické metafory, abstraktním pojmům jsme schopni porozumět díky 

tomu, že je „polidštíme", přisoudíme jim vlastnosti, motivace, činnosti a charakter 

ze světa lidí, který je nám bližší a který chápeme bez problémů. Objekt, na který se 

personifikací odkazujeme, je neznámý. Má lidské vlastnosti, nejedná se však 

o konkrétní osobu. 

2.4 Metonymie 

Od metafory je nutné odlišit metonymii. Ta spočívá v přenosu označení na jiný 

objekt na základě souvislosti, nikoliv však podobnosti označovaných objektů. 

Speciálním případem metonymie je synekdocha. Jedná se o přenos významu z části 

na celek (pars pro toto) nebo z celku na část (toto pro parte) téhož objektu. 

Metonymické pojmy jsou (stejně jako pojmy metaforické) systematické: část za celek: 

..potřebujeme pár bystrých hlav", „do ulic vyšli mladí i staří"; autor za dílo: „čte 

Goetha", „koupil si Čapka"; místo za orgán moci: „Německo kapitulovalo"; nádoba 

za obsah: „ snědl celý talíř", „ vypil půl hrnku ". 

Metafora nám umožňuje pochopit jeden pojem na základě jiného. Metonymie má 

hlavně referenční funkci, jeden objekt je zastupován objektem jiným. Společnými znaky 

metafory a metonymie je strukturace našeho jazyka, myšlení, činností. „[...] metafory a 

metonymie nejsou nahodilé, nýbrž právě naopak tvoří koherentní systémy, na jejichž 

základě konceptualizujeme svou zkušenost" ([1], s. 55). 

Prostřednictvím metafory dochází k vytvoření jisté podobnosti mezi dvěma pojmy. 

Výše uvedená metafora „čas jsou peníze" a ontologická metafora díky níž chápeme 

Práci i čas jako určitou substanci umožňují, abychom čas i práci považovali za cosi 

podobného. Tato podobnost je na jedné straně založena na metafoře, zároveň je však 

vnáší kultuře realitou. Metafora tedy popisuje nejen již existující podobnosti, ale 

umožňuje i vytváření podobností nových. Dochází k navození podobnosti v našem 

Pojmovém systému. Tyto podobnosti navozují jak metafory strukturní, tak orientační i 

ontologické. 
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2.5 Model a metafora 

V souvislosti s metaforou je nutné zmínit také model. Jejich vztahem se zabývá řada 

vědců, z nichž někteří dokonce považují model za druh metafory (E. H. Hutten), ale 

jejich názory jsou velmi odlišné, což dokazuje i to, že dosud neexistuje jednotná a 

všeobecně uznávaná definice modelu. Model je definován R. R. Hoffmanem „[...] jako 

materiálná vec, ktorá najlepšie alebo ideálne reprezentuje inú vec, zastupujúcu čosi iné" 

([2], s. 108), K.B.Batorojevem „[...] ako systém vytvořený alebo vybraný subjektom, 

ako systém, ktorý reprodukuje stránky skúmaného objektu, také, ktoré sú podstatné pro 

daný ciď poznania, ako systém nachádzajúci sa s objektom v takom vzťahu substitúcie 

a podobnosti (izomorfizmu), že výskům tohoto modeluje sprostredkovaným spósobom 

získávania znalostí o tomto objekte" ([2], s. 109). 

Co tedy vlastně spojuje metaforu s modelem? Jedná se o jejich podobnost s tím, co 

zastupují, tedy s originálem. Na rozdíl od metafory je však model přesnější. Často se 

používá, pokud nelze pracovat s originálem a tudíž zachycuje podstatné vlastnosti 

originálu. To je také jeden ze znaků, které ho s metaforou spojují. I ta totiž vyzdvihuje 

hlavní vlastnosti originálu. Oproti modelu se tak však děje na základě neurčitých 

asociací. U metafory je existence podobnosti mezi tenorem a vehikulem značně 

subjektivní (příjemci musí znát důvody, proč tvůrce použil právě tuto metaforu), 

u modeluje tato podobnost objektivní. 

Existují i další vlastnosti, ve kterých model a metafora liší. Model je vždy podobný 

originálu a to platí i naopak, tedy originál je podobný modelu. U metafory tento vztah 

mezi originálem a metaforickým výrazem není. Tenor nemůžeme zaměnit 

za vehikulum, aniž by došlo k tomu, že význam bude nesrozumitelný. 

Model krychle je podobný krychli samotné a pokud například chceme žákům 

v hodině stereometrie ukázat, že přímky EH a BC jsou v krychli ABCDEFGH 

rovnoběžné, můžeme to demonstrovat pomocí modelu krychle, tzn. model zaměníme 

za originál. Naproti tomu, použijeme-li metaforu jeho vlasy byly bílé jako sníh, nelze už 

říci, že dotyčný má na hlavě sníh nebo že má už velmi dlouhý sníh. 

2.6 Využití metafory v matematice 

Skutečnost, že nám metafory umožňují chápat některé pojmy (nejčastěji abstraktní), 

nám otvírá nový pohled na pojmotvorný proces a nutí nás zamyslet se, jak vlastně žáci 

chápou řadu pojmů v matematice? Jsou jejich myšlení, jazyk a činnosti také 
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strukturovány prostřednictvím metafor? A jakým způsobem? Využívají svých 

předchozích znalostí k metaforické strukturaci v neznámých oblastech? Vždyť právě 

v matematice objevují nové pojmy, zákonitosti a metafora by mohla být jedním 

z prostředků, kterých pro jejich pochopení užijí. 

Vezměme si jen „pouhé" počítání, kterému se žáci učí v první třídě. I zde funguje 

jistá metafora. Znaky 1+1, 8-5, 6+4 žáci na počátku nevnímají abstraktně. 1, 8, 6, 5, 4 

mohou mít v představách žáků podobu jablek, hrušek, kuliček či jiných předmětů. 

Na počátku jsou tyto předměty zastoupeny většinou prsty na rukou. 

Metaforicky lze chápat i rovnici. Slovo rovnost asociuje rovnováhu, vyváženost. 

Rovnici si můžeme představit jako váhy s jazýčkem na místě rovnítka. Pokud z jedné 

misky vah ubereme (odečteme od jedné strany rovnice), musíme ubrat i z druhé misky 

(odečíst i od druhé strany rovnice), aby se rovnováha zachovala. To platí i pokud 

do misek přidáváme, znásobujeme jejich množství atd. 

Transmisivní způsob předávání nových informací žákům je sice ve školách stále 

hojně využíván, ale řada učitelů se snaží učit žáky induktivně. To znamená nepředávat 

pouze hotové poznatky, ale snažit se, aby žáci nové zákonitosti objevovali sami. Vždyť 

přeci na co sami přijdeme, tomu lépe rozumíme a lépe si to pamatujeme. A právě 

metafora by mohla být při induktivním způsobu vyučování naším pomocníkem. Je 

jakýmsi mostem mezi starým a novým. Žáci by díky ní mohli nové vědomosti získat 

na základě svých zkušeností s něčím, co už dokonale znají. 

Je nutné, klást si také otázku, zda metafory nemohou porozumění bránit. Vhodnými 

metaforami umožníme žákům pochopit jevy z neznáme oblasti. Ale co když naše 

metafory vhodné nebudou? Může to vést k neporozumění dané problematice, 

k chybám? A jak je možné tomu zabránit? 
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3. Metafory v učebnicích matematiky 

V učebnicích matematiky pro základní školy lze najít nepřeberné množství metafor, 

od matematických pojmů vzniklých na základě metafory, přes strukturní a ontologické 

metafory až po metaforické ilustrace. Protože lze metafor najít opravdu mnoho, 

zaměřila jsem se pouze na 3 kapitoly z učebnic pro základní školy autorů Odvárka a 

Kadlečka a těmi jsou: Zlomky, Úhel a jeho velikost a Poměr. Mým cílem nebylo 

analyzovat do detailů všechny učebnice matematiky, které jsou k dispozici, nýbrž 

ukázat s jakými druhy metafor se v učebnicích matematiky můžeme setkat. 

3.1 Matematické pojmy vzniklé na základě metafory 

3.1.1 Zlomky 

Samo slovo „zlomek" v matematickém významu je metaforou. Jeho vyslovení 

asociuje ulomenou část čehosi, tedy část celku. Lámání je základem slova zlomek nejen 

v českém, ale i v německém jazyce. Slovo „Bruchzahl" se skládá ze dvou částí: Bruch 

znamená zlomek a s ním související sloveso brechen lámat; Zahl je německý výraz 

označující číslo. Tudíž, už při vyslovení slova zlomek je vytvářena představa 

rozdělování celku na části. Tato představa však není úplně totožná s matematickým 

významem pojmu „zlomek". V matematice rozdělujeme celek na stejné části a ty pak 

nazýváme „zlomky". Obecně chápeme slovo zlomek jako část něčeho, ale tato část 

nemusí mít stejnou velikost jako ostatní části celku. Pokud rozbijeme vázu, každý střep 

je její zlomek, ale každý z těchto zlomků vázy má jiný tvar i velikost. 

Prostřednictvím metafory je možné porozumět novým věcem a pojmům na základě 

věcí již dobře známých. Je však nutné klást si otázku, zda metafora nemůže v některých 

případech porozumění novému znesnadnit, v krajním případě i znemožnit. Při zkoumání 

učebnic jsem si uvědomila, že k některé žákovské chyby mohou být způsobeny 

nesprávným uplatněním metafory. Jedním z tématických okruhů, ve kterém se takováto 

chyba vyskytuje, je dělení celých čísel. „Dělení" asociuje rozdělení celku na části. 

Když „dělíme" číslo dvacet čtyři třemi, znamená to „rozdělit" toto číslo na 3 stejné 

části. V první třídě bychom žákům toto „dělení" znázornili pravděpodobně pomocí 

množiny dvaceti čtyř jablek a tuto množinu bychom rozdělili na 3 množiny o stejném 

množství jablek. Dělit čísly většími než jedna nečiní žákům žádné zvláštní problémy. 

Ty ale nastávají při dělení číslem jedna, nula a je-li nula dělencem. Zde už metafora 

iT 
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„dělení" nefunguje. Množinu jablek, koláč či čokoládu nelze „rozdělit" najeden díl 

nebo nula dílů. Stejně těžce si lze představit, jak „ dělíme " „nic" tedy nulu libovolným 
číslem. 

V jedné z úloh se autoři obrací na žáky s otázkou „ Dokážeš rozdělit dort na 0 dílů? " 

a záporná odpověď jim postačí ke konstatování, že v žádném zlomku nesmí být 

jmenovatel roven nule a zlomek f tudíž nemá smysl. Otázkou však zůstává, jaká by 

byla odpověď žáků na otázku, zda dokáží rozdělit 5 dortů na 1 díl nebo zda dokáží 

rozdělit „žádný dort" na několik částí. Skutečnost, že toto provést nelze, samozřejmě 

neznamená, že z l o m k y f a f nemají smysl. Učitelé opakují žákům neustále, že nulou 
v- O I 

dělit nelze, 0 děleno libovolným číslem je opět 0 a že dělíme-li dané číslo jednou, bude 

výsledkem dané číslo. Přesto v těchto výpočtech žáci neustále chybují. Není divu. 

Nemohou se opřít o již známou zkušenost sdělením. Vrátíme-li se znovu k otázce 

„Dokážeš rozdělit dort na 0 dílů?", musíme se zamyslet nad odpovědí. Opravdu žáci 

nedokáží rozdělit dort na 0 dílů? Je možné, že se v hlavě některého z žáků zrodí 

následující představa: Mám rozdělit dort na 0 dílů. Nerozdělím ho tedy vůbec, dort tedy 

nebude mít žádné díly. A výsledek této chybné představy? Pokud dort rozdělím na 12 

částí, mohu jednu část zapsat zlomkem takto: J í • Pokud dort nerozdělím na žádné části 

J_ 
(tedy rozdělím ho na 0 částí), mohu toto „nerozdělení" zapsat takto: 0 • Jelikož jsem 

1=1 dort nerozdělila, zůstal celý a nabízí se tedy myšlenka, ze o 

Protože metafora „dělení", při rozdělování dortu na 0 dílů nefunguje, je nutné, aby 

učitelé hledali jiné způsoby, jak tento problém žákům vysvětlit tak, aby ho pochopili, 

rozuměli mu a co je podstatné, aby pro ně toto řešení bylo logicky zdůvodnitelné a 

nejednalo se pouze o formalismus, kdy si žáci zapamatují, že nulou dělit nelze, ale 

důvod si nedokáží logicky vysvětlit, a proto tuto informaci brzy zapomínají. 

Jednou z možností, jak vysvětlit „dělení nulou" je vedle výše uvedené (a jak se 

ukazuje, nepříliš vhodné) tento důkaz: vyřešit příklad 4:0, znamená najít takové číslo x, 

pro které platí: x . 0 = 4. Takovéto číslo však neexistuje, nulou tedy dělit nelze. 

„Rozšiřování" a „krácení" zlomků jsou pojmy, které vznikly metaforickým 

Pojmenováním. Zlomek nelze „krátit" doslova. Tedy například tak, že odstřihneme 
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jmenovatele. „ Rozšiřoval" zlomek znamená vynásobit čitatele i jmenovatele stejným 
1 2 3 

číslem. Hodnota zlomku se jeho rozšiřováním nemění, tzn. zlomky 3 , 6 , 9 mají 

stejnou hodnotu. Nabízí se otázka, proč vlastně označujeme vynásobení Čitatele J 

jmenovatele stejným číslem „ rozšiřováním" zlomku a vydělení čitatele a jmenovatele 

stejným číslem „krácením". Při „krácení" zlomku se zmenšuje hodnota čitatele i 

jmenovatele, ale hodnota zlomku se přitom nemění. Při „rozšiřování" zlomku se 

zvyšuje hodnota čitatele i jmenovatele, ale hodnota zlomku se nemění. Zde je možné 

najít podobnost s krácením a rozšiřováním v pravém slova smyslu. Zkrátíme-li si 

kalhoty, jejich délka bude menší, ale ostatní rozměry zůstanou zachovány (kalhoty 

budou stejně široké jako před zkrácením). Rozšíříme-li kalhoty, změní sc jejich šířka, 

jejich délka však zůstane zachována. 
Je možné, že metafora „krácení" zlomků nevznikla podobností s krácením částí 

2 1 2 oblečení či jiných předmětů. Podívejme se na zápis zlomku 9 , který se rovná 3 . 9 

3 _ JL3 2 
můžeme zapsat následujícím způsobem: 9 3.3 . „Zkrátíme-li" 9 třemi, zkrátí se 1 

1= 1 2 
zápis tohoto zlomku. Při „rozšiřování" zlomku se zápis rozšiřuje. 3 3>2 

Metaforický je také výraz „rozklad" čísel. 

Čenda: „Já si rozložím čísla 42 a 18 na součin prvočísel jako Anička, ale hned si 
tyto součiny napíši do zlomku a budu krátit." 

j l % $ 2 . 1 
AS 5:3 3 A A 

Máme-li něco rozložit, znamená to rozevřít, rozprostřít do šířky, nebo rozdělit 

na jednotlivé složky, prvky obecně, na části. Rozložit můžeme mapu, noviny, světelný 

Paprsek. Číslo 42 můžeme „rozložit" podobně jako mapu, jen místo 42 napíšeme 2.3.7. 

Vynásobením čísel 2, 3 a 7 číslo 42 opět „složíme". Zde je zřejmě původ pojmu 

..složené číslo". 

Zlomek, jehož čitatel a jmenovatel jsou nesoudělná čísla je v „základním tvaru". 

Lze však v souvislosti se zlomky mluvit o jejich „tvaru"? Zlomek nemá „tvar" koule 

ani krychle, ale stejně jako tato tělesa má určitou vnější podobu. Takovou nejjednodušší 

podobu zlomku nazveme „základní tvar" zlomku. 
Vedle již zmíněných pojmů „zlomek", „krácení", „rozšiřování", „číslo složené" 

najdeme v matematice další řadu pojmů, jejichž vznik umožnila metafora. Jedním 
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z nich je ^míšené číslo". „Smíšená čísla" jsou čísla vzniklá kombinací zlomků a celých 

čísel, tedy jejich „smícháním". Tomu odpovídá i německý výraz „gemischíe Žahl", 

přičemž český ekvivalent slova „gemischt" je nejen smíšený, ale i různorodý či 

míchaný. 

S čísly „smíšenými" souvisí i čísla „desetinná". Ta pravděpodobně získala svůj 

název díky tomu, že vyjadřují desetiny (případně desetiny desetin atd.). Když si ale 

uvědomíme, jak „desetinná čísla" čteme, zjistíme úzkou spojitost s čísly smíšenými. 

2,25 přečteme dvě celé dvacet pět setin. Stejně tak budeme číst i smíšené číslo z
 IOo • 

Zápis desetinného čísla však neasociuje „smíchání" různých čísel do takové míry, aby 

toto číslo bylo nazváno „smíšeným". Pro jeho pojmenování byla vybrána jiná důležitá 

vlastnost těchto čísel a to jejich schopnost vyjádřit desetiny, desetiny desetin atd. 

Pro termín odčítání čísel používáme i jiné slovo a tím je „rozdíl" čísel. O tom, že 

Pojem „rozdíl" chápou žáci metaforicky, svědčí jejich odpovědi na otázky, jimiž se 

Ptáme na „rozdíl" čísel. Dáme-li žákům úkol určit „rozdíl" čísel 5 a 35, bude jejich 

odpověď znít třicet. Při nemetaforickém chápání by odpověď musela znít 3, poněvadž 

jediným rozdílem čísel 5 a 35 je číslice 3. Nás však nezajímají vnější rozdíly čísel 5 a 

35. Řečeno jinými slovy, chceme, aby žáci zjistili vzdálenost mezi těmito čísly 

na číselné ose, nebo aby zjistili, kolik kuliček nám zbude, máme-li jich 35 a 5 

odebereme atd. 

Když jsem přemýšlela, jak souvisí slovo „rozdíl" s odčítáním, uvědomila jsem si, že 

toto slovo nemusí být vždy použito metaforicky. To dokazuje i obrázek, pomocí něhož 

se autoři pokoušejí žákům vysvětlit princip odčítání zlomků. 

ODČÍTÁNÍ zlomků se stejnými jmenovateli \ 
3 _ i 3 - 1 = 2 
5 1 5 5 5 

Zlomky se stejnými jmenovateli odčítáme tak, že odečteme jejich čitatele a jme-
novatele opíšeme. 

Na obrázku jsou nakresleny 2 kruhy a každý z nich je rozdělen na 5 částí. V prvním 

kruhu jsou vybarveny 3 části, ve druhém kruhu 1 část. Kdybychom zadali žákům úkol 
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zjistit rozdíl mezi těmito dvěma kruhy, našli by pouze jediný, a to 2 díly, které jsou 
2 

v prvním kruhu obarveny a ve druhém ne. Tedy rozdíl mezi oběma kruhy jsou 5 . 

V předcházejícím odstavci se věnuji pouze termínu „rozdíl" a možné motivaci 

pro pojmenování operace odčítání. Metaforicky je však zřejmě vnímána i samotná 

operace odčítání (respektive sčítání). Odčítání ve světě čísel je odebíráním ve světě 

reálných objektů. Stejně tak asociuje sčítání ve světě čísel přidávání ve světě reálných 

objektů. Domnívám se, že tato metafora {„sčítání je přidávání, odčítání je odebírání") 

se vytváří již během našich prvních krůčků v matematice a je způsobena potřebou 

modelovat svět čísel tak, abychom ho byli schopni pochopit ve chvíli, kdy ještě 

neumíme pracovat s čísly abstraktně. Vytvoření této metafory je silně podporováno 

modely, které nám předkládají učitelé. Klasická interpretace sčítání dvou čísel má 

Podobu: „Máš 2 jablíčka a další dvě jablíčka dostaneš. Kolik jich budeš mít 

dohromady?" 

Metafory „sčítání je přidávání", „odčítání je odebírání" můžeme považovat 

za metafory strukturní. Pojmy přidávání a odebírání strukturují pojmy sčítání a odčítání. 

Například: Dvě „a" pět je sedm. Osm „bez" s e d m i je jedna. 

Domnívám se, že tato metafora je později zdrojem řady nesprávných řešení slovních 

úloh. Autoři Hejný a Stehlíková popisují v [8] experiment, pomocí něhož se snaží 

odhalit příčiny chyb v řešení úloh. Jedna z úloh v experimentu zní: „Mám 24 guličiek. 

Přehrál som 15 guličiek. Kol'ko guličiek som mal pred hrou?" ([8], s. 40). Autoři 

Popisují chybné řešení dívky, která řešila úlohu zbrkle a slovo „prehral" pro ni bylo 

signálem pro odčítání a její řešení znělo: „Mám ... 24 {1} Prehrala som ... 15 {2} 24-15 
= 9 {3} [Mám] Mala som pred hrou 9 guliek. {4}" ([8], s. 45). Autoři nazývají slovo 

»Prohrála" antisignálem. „Antisignálem nazýváme takové slovo nebo idiom, které je 

asociováno sjistým kalkulativním postupem, ale vdané konkrétní situaci je tato 

asociace narušena" ([8], s. 46). Domnívám se, že tento antisignál není způsoben ničím 

jiným než metaforou. Jestliže pojem odebírání strukturuje pojem odčítání, pak slovo 

Prohrát do této strukturace patří. Dalšími takovými slovy pak mohou být ztratit, vzít. 
Jak je z příkladu patrné, nemusí vždy metafora sloužit porozumění, ale může 

Porozumění i bránit. 

Chceme-li dělit zlomky, je nutné znát pojem „převrácený zlomek". Věřím, že pokud 

bychom žákům položili otázku, co to „převrácený zlomek" je, byla by většina z nich 
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schopna odpovědět, aniž by se s tímto pojmem již dříve setkala, a to díky schopnosti 

porozumění metafoře. Převrátíme-li židli, znamená to, že je doslova „vzhůru nohama". 

Pepa na obrázku převrací zlomek podobně, jako by převracel židli či cokoli jiného. 

„Převrátit zlomek" znamená zaměnit čitatele za jmenovatele, tedy to, co bylo původně 

dole, je nyní nahoře a naopak, podobně jako když převrátíme jakýkoli předmět, pouze 

s tím rozdílem, že čísla v čitateli i jmenovateli vzhůru nohama psát nebudeme. I toto je 

na obrázku znázorněno. 

Pepa převrací zlomek 

Pepa převrátí zlomek a následně převrátí čísla v čitateli a jmenovateli, aby nebyla 
•..̂ u ° . . . . . . 'Ac&J.. 

vzhuru nohama. Zlomek, který má ve jmenovateli 0, převrátit nelze, coz je symbolicky 

vyjádřeno obrázkem, na němž se Pepa snaží takovýto zlomek převrátit, ale marně. 

3.1.2 Úhel a jeho velikost 

Uhel a pojmy sním související nabízejí řadu zajímavostí ke zkoumání. Nejenže 

chápání prostorových souvislostí je vdané oblasti metaforické (bod M leží „v", 

„mimo" úhel AVB), ale i pojmenování dalších objektů s úhlem souvisejících má 

Povahu „tělesné metafory", tzn. odráží zkušenosti s našimi těly. Narážím zde na pojem 

>,ramena úhlu". S názvy částí lidského těla se setkáváme ve výrazech „noha stolu, 

úpatí hory" atd. Tato pojmenování nejsou náhodná, nýbrž spočívají v podobnosti 

s částmi našeho těla. Stejně je tomu i s „ramenem úhlu". Rameno je část horní 

končetiny připojující se kloubem a kostí k trupu. „Rameno úhlu" tuto část horní 
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končetiny velmi připomíná. Pokud bychom do vrcholu umístili hlavu člověka a poté 

zvětšovali a zmenšovali velikost úhlu sevřeného danými přímkami, daný obrázek by 

velmi připomínal horní část našeho těla s pohybujícími se pažemi. 

Zajímavým se v této souvislosti jeví německý výraz pro „rameno" úhlu. 

V německém jazyce je používán termín „Schenkel des Winkels", což v doslovném 

překladu znamená „stehno" úhlu. Označení Schenkel se začalo používat až v 18. století, 

a to na základě překladu latinského pojmu crus anguli, kde angulus znamená úhel, crus 

holeň, bérec; noha. Ale i v tomto případě je podobnost s tělem zřejmá. Stehenní kosti 

jsou klouby spojeny s pánví a připomínají tak úhel, jehož vrchol leží v pánvi a jehož 

„rameny" jsou stehenní kosti. 

Zamýšlela jsem se také nad tím, proč společný bod ramen nazýváme „vrchol úhlu". 

Vždyť vrchol je nejvyšší, nejhořejší část něčeho vysokého. O výšce úhlu nelze 

v žádném případě hovořit a „vrchol" rozhodně není umístěn na nejvyšším místě úhlu. 

Avšak pokud bychom úhel zakreslili tak, aby připomínal trup člověka či střechu (tedy 

jako v předchozím případě), bylo by možné připodobnit vrchol úhlu k hlavě člověka a ta 

je „vrcholem" tedy nevyšším místem našeho těla, stejně tak jako má vrchol střecha. 

V německém jazyce se „vrcholový úhel" označuje pojmem „Scheitelwinkel", kde slovo 

Scheitel znamená hlava, temeno nebo vrcholový bod. Nacházíme zde tedy opět spojitost 
s tělem. 

O metaforická pojmenování se bezesporu jedná i u pojmů „přímý, ostrý, tupý a pravý 

úhel". Ramena „přímého" úhlu tvoří přímku, pokud bychom si je představili jako dvě 

cesty, mohli bychom po nich jít přímo bez odbočování vpravo a vlevo. 

Motivace pojmenování „ostrého a tupého" úhlu tkví v našich zkušenostech 
s ostrými a tupými předměty. Aby nůž dobře krájel a byl ostrý, musí být jeho ostří 

zbroušeno do určitého úhlu. Bude-li tento úhel příliš velký, bude nůž tupý. 

Motivace pojmenování „pravého úhlu" mi úplně zřejmá není. Slovo pravý jako opak 

levého vychází z použití slova správný. V německém jazyce označovalo slovo „recht" 

(pravý, správný) nejprve pravou ruku, jejíž používání je obecně považováno za správné, 

zatímco užívání levé ruky bylo považováno za nezvyklé a nesprávné. Domnívám se, že 

„pravý úhel" („Rechtwinkel") znamená zřejmě ten správný úhel. Ten, který nejvíce 

Potřebujeme. Zřejmě má toto pojmenování souvislost se stavitelstvím. Staví-li se 

budova, je nutné, aby stála rovně, tedy aby její zdi a stěny byly kolmé k povrchu země, 
n a k t e rém stojí. Pokud by budova měla sklon 45°, s největší pravděpodobností by spadla 
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následkem zemské přitažlivosti. Úhel o velikosti 90° byl tedy tím správný/pravým, 

který stavitelé potřebovali. 

3.1.3 Poměr 

Pro vysvětlení pojmu „poměr" využili autoři slovní úlohu, jejíž zadání je takzvaně 

ze života. Pepa s Čendou a Aničkou v ní malují kuchyň a k tomu potřebují naředit 

barvu. Barvu s vodou míchají v určitém „poměru". Díky této úloze získají žáci první 

vhled do problému a utvoří si představu, co by „poměr" mohl být. Teprve po několika 

dalších úlohách, jejichž hlavním tématem je „poměr", přistupují autoři k obecnému 

vysvětlení tohoto pojmu. Co je to „poměr" formulují takto: 

POMĚREM porovnáváme 
délky, obsahy, objemy, hmotnosti, počty lidí, stromů, částky peněz 
poměr a : b čteme á ku bé 

/ \ 
první člen druhý člen 

poměru poměru 
(a, b jsou kladná čísla.) 

2: 5 dvě ku pěti 
17:4 sedmnáct ku čtyřem 

Dále vysvětlí žákům, jak číst symbolický zápis a:b. 

Je zajímavé sledovat, jak mnoho metafor či metaforických pojmenování se vyskytuje 

na jedné třetině stránky. Termíny „poměr", „člen poměru", „kladné číslo", á „ku" bé 

jsou metaforické povahy. 

V běžné mluvě označujeme slovem poměr vztah někoho k něčemu. Může se jednat 

o vztah citový, kladný, upřímný. Členy „poměru" jsou vůči sobě také v určitém vztahu. 

Člen a má vztah „ku" členu b, stejně tak jako matka má vztah „ku" svému dítěti, či lidé 

mají vztah „ku" práci. 

V kapitole o zlomcích autoři seznámili žáky s pojmem „převrácený zlomek". Výklad 

byl doplněn obrázkem, na kterém Pepa převracel zlomek, jakoby se jednalo o hmotný 

Předmět. V kapitole věnované poměru se tento pojem znovu objevuje. Nejedná se však 
0 ..převrácený zlomek", nýbrž o „převrácený poměr". Pojem „převrácený poměr" je 

metaforické povahy. Představme si libovolný předmět, který převrátíme. To, co se 

nacházelo dole, bude nyní nahoře, to, co se nacházelo vpravo, bude nyní ležet vlevo a 
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naopak. Jestliže se tedy v daném poměru a:b nacházelo a na levé straně a h na pravé, 

bude nyní a ležet na straně pravé a b na levé. 

Na další spojitost se zlomky narážíme při „krácení a rozšiřování" poměru. Autoři 

dokonce žáky nabádají, aby si připomněli „krácení a rozšiřování" zlomků, a tím 

postupovali od známého k neznámému, což je jednou z didaktických zásad 

při vyučování, pocházejících již zdob Komenského. O možném původu pojmů 

„krácení" a „rozšiřování" jsem se zmínila již u zlomků. Domnívám se, že jednou 

zmožných motivací pro tyto pojmy je fakt, že při „krácení" a „rozšiřování" jak 

zlomků, tak poměrů dochází ke zkracování a rozšiřování jejich zápisu, jak je názorně 

ukázáno v rámečku shrnujícím „krácení" a „rozšiřování" poměrů. 3:8 = (3.5) : (8.5) = 

15 :40 

Znalosti z kapitoly o zlomcích nevyužijí žáci jen pokud se jedná o „krácení", 

„rozšiřování", či „převracení" zlomků, ale i pro určení zda je poměr v „základním 

tvaru". Jak už jsem se zmínila v souvislosti se zlomky, není možné mluvit o „tvaru" 

zlomku popřípadě „poměru" v pravém slova smyslu. Mluvíme-li o tvaru předmětu, 

máme na mysli určitou formu. Tento předmět může být kulatý, hranatý, špičatý, jeho 

tvar může být nepravidelný atd. „ Tvar zlomku a poměru" nelze těmito slovy popsat, 

stejně jako těmito slovy nepopíšeme například slovesný tvar. Přesto mají termíny 

4 J8_ 
„tvar" zlomku, poměru a slovesa něco společného. Zlomky 2 , 8 , 16 poměry 1:2, 

4:8 a 8:16, slovesa máš a máme jsou „podobné". Tvary máš a máme jsou odvozeny 

, 1 4 _8_ 
°a stejného slovesa, 2 , 8 > 16 J s o u zlomky, které se sobě rovnají (vznikly úpravou 

zlomku 2") a stejně je to i s uvedenými poměry. Přestože se u máš a máme jedná 

0 totéž sloveso, má každé jinou formu, jiný vzhled, liší se v koncovce. Výše uvedené 

zlomky a poměry mají také jiný vzhled, přestože se navzájem rovnají. Jelikož tvar, 

vzhled a podoba úzce souvisejí, užíváme pojmu „tvar" i v souvislosti se zlomky, 

Poměry, slovy. 
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3.2 Strukturní metafory 

3.2.1 Zlomky 

Metafoře „zlomku" jako části celku odpovídá i metaforická strukturace pojmu 
2 

„zlomek". Uvedu zde několik příkladů z kapitoly o zlomcích. „Vezmi 5 z prvního 

3_ 
celku." „Pořadatelé školního plesu se rozhodli věnovat 4 zisku na konto Naděje." „Má 

l 
uspořenu teprve čtvrtinu." „Každý ze 75 účastníků kurzu dostane po obědě 4 litru 

vitamínového nápoje VÍTKA." „Kolik devítin je vybarveno ve třetím čtverci?" atd. 

V následující úloze dostávají žáci pokyn „vyčti z obrázku", kolik dílů ještě zůstalo. 

Pepovy narozeniny. Pepa rozdělil 
dort na 12 stejných dílů. Vyčti 
z obrázku, kolik dílů ještě zůstalo. 
Kolik kousků už Anička, Čenda 
a Pepa snědli? 
Jakou část dortu snědli? 
Jaká část dortu ještě zbývá? 

Slovo čtení používáme, pokud se jedná oQmcární>xt a rozumíme jím čtení písmen, 

slov a vět z nich složených. Použití slova „čtení" v souvislosti s obrázkem je tedy 

metaforou. Obrázek je vnímán jako text. Pojem text nám umožňuje strukturovat činnosti 

spojené s ilustracemi. Díky nim rozumíme pokynům „vyčti, vypiš" z obrázku. Odpověď 

na otázku „Kolik dílů ještě zůstalo?" zní pět dílů. Nikoho z žáků nenapadne odpovědět 

na ilustraci ilustrací a nakreslit 5 kousků dortu. 

Pokyn ke „čtení" nelineárního textu vyjádřeného jinak než slovy se objevuje i 

v následujícím cvičení, v němž je požadováno přečtení zlomků různými způsoby. 

Přečti zlomky oběma způsoby: 
a) i b>! c> \ d) il e) i 0 § 8) ^ h) ^ 
v téměř každé učebnici (a nejedná se jen o učebnice matematiky) se setkáváme se 

"Cvičeními". V běžném kontextu rozumíme cvičením fyzickou námahu, která nám 

umožní cosi zdokonalit. Cvičíme, abychom měli lepší postavu, lepší zdravotní stav, lépe 

se pohybovali. Slovo cvičení" ale v kontextu učebnice matematiky nabývá odlišného 

významu. Žáci jistě neočekávají, že během „cvičení" z matematiky bude jejich úkolem 
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dělat dřepy či kliky. Ale význam „cvičení" v kontextu matematiky přesto má společné 

znaky s cvičením fyzickým. Pomáhá nám cosi zdokonalit. Nejedná se však o zlepšení 

fyzického stavu, ale o zdokonalení našich schopností duševních. Metafora tedy zní: 

„cvičení duševní je cvičení fyzické". „Cvičíme a procvičujeme", abychom uměli lépe 

číst zlomky, lépe je zapsat a následně s nimi lépe počítat. 

Lakoff a Johnson se ve své knize „Metafory, kterými žijeme" zabývají metaforou 

„čas jsou peníze". Jak už jsem uvedla výše, jsme na základě této metafory schopni 

mluvit o čase a nakládat sním podobným způsobem jako s penězi. Čas lze „ušetřit, 

promrhat, můžeme ho mít příliš mnoho, nebo naopak příliš málo". V následující úloze 

narážíme opět na peněžní metaforu. 
14. Otec rodiny plánuje na sobotní odpoledne rodinný výlet autem. „Přesnost je základ 

všeho. Navštívíme park v Průhonicích. Ale v kolik liodin vyjedeme? Měli bychom 
se vrátit nejpozději do půl šesté. Půl hodiny cesta autem tam, jedna a půl hodiny 
procházka, půlhodina na kávu a zmrzlinu, půl hodiny autem domů, čtvrt hodiny 
jako časová rezerva. Tak v kolik hodin nejpozději musíme vyjet?" 

Při plánování výletu započítá rodina i určitou „časovou rezervu". Stejně tak činíme i 

s penězi, plánujeme-li výlet či dovolenou. Také máme určitou peněžní rezervu, 

kdybychom potřebovali více peněz, než jsme původně očekávali. Půjdeme-li na výlet, je 

možné, že na určitém místě strávíme více času a utratíme více peněz, než jsme měli 

v plánu a v této situaci využijeme jak časovou tak peněžní „rezervu". 

3.2.2 Úhel a jeho velikost 

Na podobnosti s lidským tělem je založena strukturace pojmu úhel. Úhel jsou paže. 

Nejenže rozlišujeme „ramena" úhlu, ale říkáme mimo jiné: Určete velikost úhlu a 

„sevřeného" rameny AV a VB. Ramena mohou „svírat" úhel stejně tak, jako naše ruce 

mohou svírat jakýkoli předmět. 

Obrázky v učebnicích slouží hlavně kvizualizaci a lepší názornosti řešených 

Problémů. Je-li obrázek součástí úlohy, je nutné, aby s ním žáci pracovali při jejím 

řešení. Autoři používají v souvislosti s obrázky řadu pokynů. Mimo již výše uvedeného 

pokynu „vyčti z obrázku" se setkáváme i s pokyny dalšími, např. „vypiš z obrázku". 

V úloze 2 mají žáci „vypsat" z obrázku všechny body, pro které platí určitá vlastnost. 
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2. Vypiš z obrázku všechny body, pro které platí: 
a) Patří úhlu a, ale nepatří úhlu p. 
b) Patří úhlu p, ale nepatří úhlu a. 
c) Patří úhlu a i úhlu /?. 
d) Jsou zde nějaké body, které nepatří ani úhlu a, 

ani úhlu p l 
a=$RVP p=<xRVP 

Obrázek je v tuto chvíli vnímán jako(Íineární text) ze kterého lze vypsat a vyčíst 

informace. 

V této kapitole věnující se úhlům se žáci učí „přenášet" úhel. Veselý obrázek 

ukazuje žákům, jak přenáší úhel Pepa. 

GI Pepa přenáší úhel a k polopřímce VA. 

Ten ho totiž přenáší jako kterýkoli jiný předmět. Uchopí ho do rukou a přenese 
n a určené místo. Žáci však úhel „přenáší" jinak, a to pomocí kružítka a pravítka. 

Strukturace pojmu „přenášení" úhlu odpovídá naší zkušenosti s přenášením předmětů. 

Metafora v tomto případě zní: „ úhel je předmět". Při přenášení předmětu musíme vzít 

tento předmět do rukou a přenést ho K něčemu, popřípadě DO něčeho. Při „přenášení" 

úhlu „vezmeme do kružítka" určené vzdálenosti a ty „přeneseme". „Pepa přenáší úhel a 

£ polopřímce VA (do zvolené poloroviny)". Výsledek takovéhoto „přenášení" úhluje 
steJný, jako přenášení předmětů, tedy přemístění daného předmětu na zvolené místo. 

v jedné z úloh dostávají žáci úkol: 

11' ÚMy na hodinách. Urči velikost Uhlu, 
který proběhne minutová ručička: A ^ N / * r ~ r > \ 
a) za 30 minut b) za 15 minut f J i p ® ^ J 
c) za 10 minut d) za 50 minut V fl / X 7 \ 7 
e> za 5 minut f) za 1 minutu ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

S,°va běžet, proběhnout, utíkat, jít používáme v souvislosti s časem běžně. Čas je 
p o hyb. „Už uběhlo 20 minut." „Ten víkend utekl tak rychle." Hodinová ručička nemá 
n ° h y ' ale dokáže se pohybovat a její pohyb je v tomto případě přirovnán k pohybu 
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živočicha, který dolní končetiny má. Je zajímavé, že pohyb ručičky není označen jako 

chod, nýbrž jako běh. Zřejmě se z našeho pohledu pohybuje čas příliš rychle. 

Mimoto používáme slovesa jít, šlapat, běžet pro vyjádření skutečnosti, že něco 

funguje. Toto použití pravděpodobně odráží zkušenost snáším tělem. Jednou 

ze známek, že naše tělo dobře funguje, je schopnost chodit, pohybovat se a tento pohyb 

vyjadřujeme slovesy chodit, jít, šlapat, běžet. Fungování je strukturováno pojmem 

pohyb. Uveďme několik příkladů: „Dneska mi to vůbec nejde." „Motor běží." „Nejdou 

nám hodiny." „Naše auto po opravě šlape jak švýcarské hodinky." 

3.2.3 Poměr 

V běžné mluvě označujeme slovem poměr vztah někoho k něčemu. Může se jednat 

o vztah citový, kladný, upřímný. Členy poměru jsou vůči sobě také v určitém vztahu. 

Člen a má vztah „ku" členu b, stejně tak jako matka má vztah „ku" svému dítěti, či lidé 

mají vztah „ku" práci. Symbolický zápis a:b tedy čteme á „ku" bé. 

Jak už bylo uvedeno výše, autoři definují poměr jako nástroj pro porovnávání délek, 

obsahů, objemů, počtů lidí atd. Tyto délky, obsahy, objemy, počty lidí jsou vůči sobě 

v určitém poměru, je mezi nimi vztah a ony jsou účastníky neboli „členy" tohoto 

vztahu. 

Při analýze učebnic jsem se velmi často setkávala s pokyny „vyjádři v gramech, 
v centimetrech, v minutách". V kapitole věnující se poměru upozorňují autoři žáky, že 

»Při stanovení poměru musíme obě množství vyjádřit ve stejných jednotkách"([ 16], s.5). 

Začala jsem přemýšlet, proč v těchto případech používáme předložky v, ve. Vysvětlení 

Podávají ve své knize Lakoff a Johnson. Ti zkoumáním jazyka došli k závěru, že 
0 myšlenkách, jazykových výrazech a komunikaci mluvíme metaforicky. Myšlenky 

(významy) jsou objekty, jazykové výrazy jsou nádoby a komunikace je posílání. 

»Mluvčí vkládá myšlenky (objekty) do slov (nádob) a posílá je (potrubím) posluchači, 
který vybírá myšlenku (objekt) ze slov (nádob) ([1], s. 22)". Proto říkáme: Konečně mu 

to „došlo", „mám" nápad, význam je „ve" slovech, „podef mu to stručně. 

Vypočítají-li žáci zadanou úlohu, musí její výsledek (tedy své myšlenky) uložit 
do slov (nádob). Autoři udělí pokyn, jaká slova mají žáci při sdělení svých myšlenek 

Použít. Jsou to slova gramy, centimetry, atd. Z tohoto důvodu používáme právě spojky 
v, ve. 

H/34 



Krátíme či rozšiřujeme-li například kalhoty, potřebujeme k tomu nějaký nástroj, tedy 

krátíme a rozšiřujeme něčím (například nůžkami). I v matematice „krátíme" a 

>,rozšiřujeme" něčím. Naším nástrojem pro „rozšiřování" i „krácení" jsou čísla. 

„Krátíme" dvěma, třemi, šesti, deseti, „rozšiřujeme" dvěma, třemi, osmnácti, jak 

ukazuje i následující úloha. 
2. Rozšiř poměr 

A " 7 : 6 B 9:5 

a) dvěma, b) třemi, 

3. Zkrať poměr 

c) šesti, d) sedmi, e) dvaceti. 

A 36:90 B 90:54 

a) dvěma, ~ b) třemi, c) devíti, d) osmnácti. 

3.3 Orientační metafory 

3.3.1 Zlomky 

8. Dva turisté v Posázaví. Dva turisté, Adam 
a Bedřich, se náhodně setkali u rozcestníku. 
Adam: „Ušel jsem už 12 kilometrů a mám za 

U 3 sebou — cesty." 

Bedřich: „Já jsem ušel 18 kilometrů a zbývá mi 
už jen cesty." 

Zjisti, jak dlouhou trasu si naplánoval Adam 
a jak dlouhou Bedřich. 
Napovíme obrázkem k Adamovi: 

3 1 
4 4 x 

12 km x km 2 
V této úloze říká Adam: „Ušel jsem už 12 kilometrů a „mám za sebou 4 cesty". 

Jedná se o metaforu, která odráží zkušenosti s naším tělem a jeho směrem pohybu, 

^ohybujeme-li se, je v každém bodě našeho pohybu cosi za námi a cosi před námi. 
p°kud bude u cesty, po které jdeme, stát strom, uvidíme tento strom před námi. Poté, co 
h o mineme, bude za námi stejně tak jako cesta, po které jdeme. Vše, co se nachází 
V e směru našeho pohybu, je před námi, to, co se nachází v protisměru našeho pohybu, je 

námi. Kdybychom například soutěžili a museli danou vzdálenost ujít pozpátku, řekli 
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bychom po ujití 4 cesty: „Mám za sebou 4 cesty", přestože by se tato zdolaná část 

cesty nacházela ve skutečnosti před námi, tedy v našem zorném poli. Tuto metaforu 

využíváme v řadě dalších situací. To, k čemu se blížíme, je před námi a naopak. Říkáme 

například: „ Tu zkoušku z algebry už mám za sebou. " „ Mám před sebou ještě přijímací 

zkoušky na vysokou školu. " 

3.3.2 Úhel a jeho velikost 

Řada metaforických výrazů odráží zkušenost s naším tělem. Každý z nás má určitou 

tělesnou schránku. Uvědomujeme si, co je uvnitř našeho těla a co vně, co se nachází 

nad námi, pod námi či vedle nás. Naše tělo představuje jakousi nádobu. Díky tomu 

dokážeme hovořit a smýšlet o ostatních objektech, které můžeme také připodobnit 

k nádobám. Vidíme-li auto, dokážeme posoudit, zda lidé sedí uvnitř nebo zda se nachází 

vně. Jestli se jiný dopravní prostředek nachází za nebo před autem atd. Auto se 

Prodanou chvíli stává tělem/nádobou a rozhodnout, co je uvnitř, vně, před a 

za dokážeme bez problémů. 

Tyto metafory se objevují v několika úlohách týkajících se úhlů. V úloze A mají žáci 

rozhodnout, jestli koule dopadne „do" vymezeného úhlu a které písmeno označuje 

dopad koule „mimo" úhel. 

Cl Pepa vrhá koulí. Čenda označuje místa 
dopadu koule trojúhelníkovými praporky. 
Anička je zvědavá: „Dopadne tentokrát 
koule do vymezeného úhlu?" 
a) Kterými písmeny jsou označeny dopa-

dy koule do úhlu? 
b) Které písmeno označuje dopad koule 

mimo úhel? 

Následně ukazují autoři názorně žákům, že body M, A, V, B „patří" úhlu A VB, bod N 

^ a k úhlu „ nepatří". 

Body M, A, B, VpatříúMuAVB. 

Bod N nepatří úhlu A VB. 

MetAVB NHAVB 

°ále víme, že součet velikostí „vnitřních" úhlů trojúhelníku je 180°. Toto vše dokážeme 

Pochopit na základě zkušeností s naším tělem. 
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3.3.3 Poměr 

Autoři žákům zdůrazňují, že máme-li poměr a:b, jsou a i b jsou kladná čísla. 

O motivaci označení „ kladná" čísla jsem se zmínila již v teoretické části této práce. 

Označení „kladný" používáme pro cosi správného, pozitivního, příznivého, 

prospěšného. Zajímavé je jejich umístění na vodorovné číselné ose. Na té jsou umístěna 

vpravo od nuly. Záporná čísla naopak vlevo od nuly. To, že čím je číslo větší, tím více 

vpravo se nachází, může být dáno skutečností, že v naší kultuře čteme zleva doprava. 

Označení „kladná" čísla může vycházet z naší kulturní zkušenosti. „ Vpravo" má často 

význam správný, na správném místě. „ To je ten pravý muž pro mou sestru. " „Má srdce 

na pravém místě (i když fyziologicky se srdce nachází vlevo)." „ To je to pravé řešení. " 

3.4 Ontologické metafory 

34.1 Zlomky 

5 ' Zapisuj zlomky: 
a) Čitatel je 8, jmenovatel je o 2 větší než čitatel. 
b) Jmenovatel je 5, čitatel je o 3 menší než jmenovatel. 
c) Čitatel je 14, jmenovatel je dvojnásobek čitatele. 
d) Čitatel je 10, součet čitatele a jmenovatele je 23. 

V tomto příkladu je úkolem žáků zapsat zlomky, kde čitatel je o určitou hodnotu 

>>větší" či „menší" než jmenovatel a naopak. Zde jistě můžeme mluvit o metafoře. 

Čitatele (resp. jmenovatele) ani čísla jimi vyjádřená nelze porovnávat v pravém slova 

smyslu tak, jak například porovnáváme velikost osob mezi sebou. V takovém případě 
by žák mohl říci, že čísla 5 a 8 mají stejnou velikost a měl by pravdu. My ovšem 

Porovnáváme hodnoty, které se za čísly „skrývají". Děti jistě dokáží velmi přesně určit, 
z d a j e více 5 či 8 bonbónů. 

Ontologické metafory nám umožňují porozumět abstraktním pojmům a nahlížet 

na ně jako na pojmy konkrétní. Úkolem žáka v následující úloze je určit, „Na kterém 
k°le má větší naději na výhru." 
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4. Kola Štěstí 
Na prvním kole štěstí vyhrává číslo 5, cena jedné sazky je 10 korun. Na'druhém 
kole vyhrávají čísla 1 a 6. cena jedné sázky je také lOkorun. Výhry na obou kolech 
jsou stejné. 
Na kterém kole Štěstí máš větší naději 
na výhru? 

Naděje je nazírána jako entita, existující objekt a díky tomu jsme schopni určit, kdy je 

větší a kdy menší. Tuto „ naději" představuje v dané úloze číslo 5. Pokud by vyhrávala 

čísla 5 a 6, bylo by výherních čísel více a měli bychom i „většínaději" na výhru. 

Již v první kapitole měli žáci za úkol zapsat zlomek, jehož čitatel je 8 a jmenovatel je 
0 2 „větší" než čitatel. S porovnáváním čísel se žáci setkávají i v dalších kapitolách. 
v jedné z nich je probíráno téma „porovnávánízlomků". Žáci mají za úkol zjistit, který 

ze zlomků je „větší" či „menší", mají „porovnat zlomky podle velikosti", nebo 

»uspořádat zlomky od největšího k nejmenšímu ". 

Zapiš, který ze zlomků je větší: 

a) I a l 
3 3 11 I I 

125 127 
c) a ; 84 84 

, 6765 6675 
d) a 

6945 6945 

2. Uspořádej zlomky f , f . § . f f f 5 

větší. Pak je znázorni na číselné ose. 

Tato metafora je upevněna i obrázkem 2 osob, na jejichž tělech jsou zapsány zlomky 

tyto osoby kladou žákům otázku: „Kdo z nás je větší?" 

3-4.2 Poměr 

V následující úloze chce paní Rambousková „ vyzkoušet" radu. 

Úklid po malování 
2 oken a dveří snadno omyjete skvrny od barvy roztokem octa a vody v poméru 1:2. 

paní Rambousková chce tuto radu vyzkoušet. Nalila do kbelíku 1 litr vody. Kolik 
má přidat octa? 
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V tomto případě opět můžeme hovořit o ontologieké metafoře. To, jak mluvíme 

o „radě", která je abstraktním pojmem, odráží naše životní zkušenosti. Používáme věty: 

„ Dal mi dobrou radu.", Budu hledat radu u svých rodičů.", „ Šla si pro radu 

ksousedce. ", atd. Paní Rambousková z této úlohy radu „vyzkouší" podobně, jako by si 

například v obchodě vyzkoušela určitý druh oblečení, aby zjistila, zdají dobře padne a 

zdaje pro ni vhodný. „ Vyzkouší danou radu" a umyje skvrny od barvy z oken a dveří 

roztokem octa a vody v poměru 1:2 a zjistí, zdaje tento poměr správný a zda i rada byla 

správná. 

Jednou z prvních věcí, které se žáci v matematice naučí, je porovnávání čísel podle 

velikosti. Již jsem upozornila na to, že neporovnáváme čísla^jako „taková, ale 

porovnáváme hodnoty, jež tato čísla mají. Tři je „větší" než dvě, poněvadž například 3 

jablka je více než 2 jablka. Kdybychom však čísla 2 a 3 změřili, museli bychom 

konstatovat, že mají stejnou velikost. 

V následující úloze upozorňují autoři žáky na tuto skutečnost: 

Když změníme číslo v poměru, ve kterém je první člen větší než druhý člen, 
číslo se zvětší. 

„Zvětšení" čísla je nutné chápat metaforicky. Uveďme příklad: změňme číslo 5 

v poměru 2:1. 2 je větší než 1, tedy první člen je větší než druhý a číslo 5 se „zvětší", a 

to dvakrát. Pokud bychom zvětšení chápali doslova, vypadal by výsledek zvětšení asi 

takto: 5 změněno v poměru 2:1 je 5 . Protože ale nezvětšujeme symbolický zápis tohoto 

čísla, nýbrž jeho hodnotu, bude naše odpověď znít 10. Stejný princip uplatníme i 

pro „zmenšení" čísla v daném poměru. 

I 

3.5 Personifikace 

3.5.1 Zlomky 
Jedním z druhů metafory je i personifikace. Její funkce spočívá v přenášení vlastností 

živé bytosti na neživé věci a pojmy. Jmenovatel a čitatel jsou beze sporu pojmy a 

nejedná se o živé bytosti. Přesto mají schopnost nám něco „sdělovat a udávat". 

Jmenovatel zlomku udává, na kolik stejných částí je celek rozdělen. 
Čitatel sděluje, kolik těchto částí zlomek obsahuje. 
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V jedné z úloh pracují žáci s náčrtkem, který „ ukazuje " trasu výletního parníčku. 

8. Parník na jezeře. Výletní parníček vyjel z místa 
A na okružní jízdu po jezeře. Náčrtek ukazuje 
jeho trasu. 
a) O jak velký úhel musí kormidelník otočit 

parník v místě D, aby se dostal přímou 
cestou opět do místa AI 

b) Jak dlouhá je celá trasa? 
Napovíme: Narýsuj si plánek v měřítku 
1 : 10000 - všechny délky děl 10000. 
Velikosti úhlů se nezmění. Nejdříve si na-
rýsuj úsečku AB. 

Slovo „ ukázat" použijeme, pokud na něco upozorňujeme. Často je spojeno s neverbální 

komunikací, kdy pro upozornění stačí zvednout ukazováček nebo umístit ukazovaný 

předmět do zorného pole příjemce. K tomu, abychom mohli někomu něco ukázat, je 

nutné, aby daná osoba zaměřila svůj zrak žádoucím směrem. Náš obrázek poskytuje 

informace nutné k vyřešení úlohy, upozorňuje na to nejdůležitější. Abychom úlohu 

vyřešili, musíme svůj zrak nasměrovat na daný obrázek. Obrázek nám „ukazuje" 

informace nutné k vyřešení úlohy neverbálně, podobně neverbálně upozorňuje 

vztyčený ukazováček 

3.6 Model jako metafora 

3.6.1 Zlomky 

V úloze A pokládají autoři žákům tři otázky. 

Q Pepovy narozeniny. Pepa rozdělil 
dort na 12 stejných dílů. Vyčti 
z obrázku, kolik dílů ještě zůstalo. 
Kolik kousků už Anička, Čenda 
a Pepa snčdli? 
Jakou část dortu snědli? 
Jaká část dortu ještč zbývá? 

První z nich žádá po žácích odpověď na otázku, „ Kolik kousků dortu bylo snědeno? ". 
l ato odpověď zatím ncniá metaforickou povahu. Druhá i třetí otázka ,Jakou část dortu 

snědli?" a Jaká část dortu zbývá?" však již vyžaduje metaforickou odpověď. 

Předpokládáme, že žáci odpoví sedm dvanáctin a těchto sedm dvanáctin reprezentuje 7 
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snědených částí dortu, stejně tak, jako 5 dvanáctin reprezentuje 5 dílů dortu, které 

zbývají. Tudíž, otázkami „Kolik dílů ještě zůstalo?" a „Jaká část dortu zbývá?" 

získáme od žáků tytéž informace ovšem s tím rozdílem, že první získaná informace 

nemá metaforickou povahu zatímco druhá ano. 

Poté, co žáci zjistí, že dort rozkrájený na stejně velké části mohou nahradit kruhem 

rozděleným stejným způsobem, je jim zadán úkol vyjádřit v minutách 1 hodinu, 

I 1 1 
4 hodiny, 2 a 4 hodiny a následně vyjádřit 30, 10, 20 a 50 minut jako část hodiny. 

Díky metafoře už dokáží žáci tuto úlohu vyřešit a to prostřednictvím využití již 

známého řešení z předchozích úloh. Představí-li si totiž hodiny, je jejich ciferník 

rozdělen na 12 částí (stejně jako dort z předchozích úloh) popřípadě na 60 částí tak, jak 

ukazuje obrázek. Nyní už není problém rozdělit hodinu (tedy kruh) na 2 či 4 části. Dort 

z prvního příkladu byl nahrazen hodinami a ty mohou být stejně jako tento dort 

reprezentovány kruhem. 

V tématickém celku zlomky se žáci setkávají s různými modely zlomků, tedy i 

s různými metaforami. Nejprve se seznamují s modelem kruhovým, když v prvních 

úlohách dělí dort na díly a tento model (tato metafora) jim pomáhá vyřešit řadu úloh ať 

už se jedná o zapsání části hodiny zlomkem či určení, na kterém kole je větší naděje 

na výhru. 

V dalších úlohách seznamují autoři žáky s modelem čokolády. I tento model 

představuje metaforu. Díky němu dokáží žáci určit části celku, který má tvar obdélníku. 

V úloze C obdélníky reprezentují litrové nádoby. 

Q Hloubalovi nasbírali tři a půl litru borůvek. Uloží si je na zimu do „mrazáku" ve 
čtvrtlitrových plastikových nádobkách. Čenda počítá, kolik nádobek musí připra-
vit. Kontroluj ho. 

„Musím připravit 14 nádobek." 

Jejich rozdělením na 4 části získáme „nádoby" čtvrtlitrové. Vzpomenou-li si žáci 
na řešení úlohy A , mohou toto řešení použít i v úloze C. V úloze A byl dort nahrazen 
kruhem. Kruh a dort jsou si podobné svými tvary. V úloze C byla nádoba 
obdélníkového tvanjk nahrazena obrázkem obdélníku a stejně, jako jsme rozdělili dort 
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(kruh) na 12 dílů, rozdělíme nyní litrovou nádobu (obdélník) na 4 části. Nacházíme zde 

tedy hned 2 metafory. Obdélník reprezentuje v této úloze nádobu obdélníkového tvaru. 

Zároveň tuto úlohu vyřešíme na základě podobnosti s úlohou A. 

Už několikrát jsem se zmínila, že metafora nám usnadňuje respektive umožňuje 

pochopení neznámého. Velmi dobrým důkazem, že tomu tak opravdu je, je následující 

úloha. 

0 Čenda dostal za úkol vypočítat obsah obdélníku o délkách stran ^ dm a ^ dm. 

„To je jednoduché. Obsah obdélníku je součin délek jeho stran." 

S = <X>- Jlr = -jj- cUrv • ^ cUw = 
„Ale my ještě neumíme násobit zlomky mezi sebou. Tak si to nakreslím." 

h ) 
( 

AcUu 
* . 

1 i 1 1 1 
1 1 1 1 
1 

V 
1 1 1 1 

; 

'icLvu S= ^cUk,1-

„Ve čtverci je 28 obdélníčků, jeden obdélníček je — z čtverečného decimetru. 
15 

Proto je obsah vyšrafované části — dm2." 

Žáci ještě neumí násobit zlomky mezi sebou, ale celá čísla už násobit umí a znají také 

model, na jehož základě násobení pochopili, než se naučili přemýšlet o násobení 

abstraktně. Ten samý model použijí i při násobení zlomků, což znázorňuje obrázek, a 

přijdou tak na princip, jak zlomky násobit. Opět jim tedy pomohla metafora, tedy 

převedení neznámého problému na problém, který již důvěrně znají a jsou schopni ho 

vyřešit. 

3.6.2 Poměr 

Jak už jsem zmínila výše, je pojem „poměr" v kontextu matematiky 

metaforický.Vedle metaforičnosti samotného pojmu „poměr", narážíme na metaforu 

další, založenou na předešlých matematických zkušenostech žáků. O něco dříve než 

s poměrem jsou žáci ve škole seznámeni s problematikou zlomků. Vědí, jak zlomek 

„převrátit", „zkrátit", „rozšířit", jak ho převést na desetinné číslo. Jestliže žáci vědí, 

co je to „převrácený zlomek", dokáží jistě bez problémů odvodit, co je to „převrácený 

poměr". Jejich zkušenost se zlomky (nyní známou oblastí) jim umožňuje pracovat 
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s poměrem (zatím neznámou oblastí) a samotní autoři na spojitost se zlomky v mnoha 

případech odkazují. 

Při převádění zlomků na desetinná čísla měli žáci dvě možnosti. Buď využít 

převedení zlomku na zlomek desetinný a následně tento zlomek zapsat desetinným 

číslem nebo vydělit čitatele jmenovatelem. U žáků tak vzniká představa, že zlomkovou 
J_ 

čáru je možné nahradit symbolem :, například 2 = 1:2 = 0,5 a poměr má cosi 

společného se zlomky. Zjišťují-li žáci, zda se poměry rovnají (mají stejnou hodnotu), 

vydělí mezi sebou členy poměru. Platí tedy 4:8 = 1:2 = 0,5 a poměry 4:8 a 1:2 mají 
4 J_ 

stejnou hodnotu, stejně jako mají stejnou hodnotu zlomky g a 2 • V úloze A je spojení 

poměru se zlomky ukázáno přímo. 
Q Pepa s Čendou určují podle obrázku poměr délky risečky AC a délky úsečky AB. 

| 1 1 1 1 1 1 1 1 
A C B 

Pepa: „Úsečka AC má stejnou délku jako čtyři osminy délky 
úsečky AB. Poměr délek je 

4 : 8." 

Na další spojitost se zlomky narážíme při „krácení a rozšiřování" poměru. Autoři 

dokonce žáky nabádají, aby si připomněli „krácení a rozšiřování" zlomků, a tím 

postupovali od známého k neznámému, což je jednou z didaktických zásad 
při vyučování, pocházejících již z dob Komenského. 
Q Připomeň si rozšiřování a krácení zlomků! 

a) Rozšiř zlomek - dvěma, třemi, pěti, dvanácti. 
7 

270 
b) Zkrať zlomek deseti, třiceti, devadesáti. 

180 
25 

c) Zkrať zlomek — na základní tvar. 

O možném původu pojmů „krácení" a „rozšiřování" jsem se zmínila již u zlomků. 

Domnívám se, že jednou z možných motivací pro tyto pojmy je fakt, že při „krácení" a 

„rozšiřování" jak zlomků, tak poměrů dochází ke zkracování a rozšiřování jejich 

zápisu, jak je názorně ukázáno v rámečku shrnujícím „krácení" a „rozšiřování" 

poměrů. 
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ROZŠIŘOVÁNÍ a KRÁCENÍ poměrů 
Poměr rozšíříme tak, že první i druhý člen poměru vynásobíme stejným kladným 
číslem: 

3 : 8 = (3.5): (8. 5)= 15:40 1: 0,5 = (1. 2): (0,5. 2) = 2: 1 

Poměr zkrátíme tak, že první i druhý člen poměru vydělíme stejným kladným 
číslem: 

15: 9= (15:3): (9:3) = 5 :3 1,5: 6= (1,5: 1,5): (6: 1,5)= 1:4 
Při rozšiřování ani při krácení poměru se jeho hodnota nezmění. 

Téměř všichni autoři, věnující se ve svých dílech metafoře, zmiňují myšlenku využití 

metafory pro pochopení nového. Prostřednictvím metafory je dle jejich názoru možné 

pochopit nové skutečnosti tím, že je připodobníme k něčemu, co je nám důvěrně známé. 

Domnívám se, že toto je významná myšlenka z hlediska didaktiky nejen matematiky, 

ale i ostatních předmětů. Podle mého názoru_byehom tak například algoritmy mohly. 

považovat za metaforu. Žáci si vytvoří model řešení určitého problému a tento model 

vhodně uplatní. Podobně tomu je i při zobecňování. Při vyvozování obecných 

zákonitostí, vycházíme z konkrétních případů. Tyto konkrétní případy jsou tedy 

metaforou pro obecné. 

V jedné z úloh mají žáci zjistit následující: 

7. Pro přemýšlivě. Délky stran dvou čtverců jsou v poměru 1: 2. V jakém poměru 
jsou obsahy těchto čtverců? 

Napovíme: Zkoumej čtverce s délkami stran 1 cm a 2 cm, 2 cm a 4 cm atd. 

Autoři radí zkoumat nejprve čtverce s konkrétními délkami stran, tzn. žáci mají 

z konkrétních případů vyvodit obecnou zákonitost. Čtverce s konkrétními délkami stran 

představují vehikulum, čtverce s libovolnými délkami stran jsou tenorem a bází neboli 

základem metafory je společná vlastnost všech těchto čtverců, v našem případě 

skutečnost, že pokud jsou délky stran dvou čtverců v poměru 1:2, pak jsou jejich obsahy 

v poměru 1:4. 

3.7 Metaforické ilustrace 

3.7.1 Zlomky 

Metaforickou povahu však nemají jen jazykové výrazy, ale i obrázky, což dokazují 

obrázky na první straně kapitoly o zlomcích. Na prvním obrázku konzumují Anička, 

Čenda a Pepa dort rozdělený na 12 částí. Z tohoto dortu zbylo 5 kousků. Níže je už 
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ovšem těchto pět zbylých kousků reprezentováno kruhem rozděleným na 12 částí, kde 5 

z nich je vybarveno a těchto 5 částí je následně reprezentováno symbolem 12 . Podobně 

je 0 dílů dortu rozděleného na 12 částí reprezentováno kruhem rozděleným na 12 částí, 

ale žádná z těchto částí není barevně vyznačena. 

Pepovy narozeniny. Pepa rozdělil 
dort na 12 stejných dílů. Vyčti 
z obrázku, kolik dílů ještě zůstalo. 
Kolik kousků už Anička, Čenda 
a Pepa snědli? 
Jakou část dortu snědli? 
Jaká část dortu ještě zbývá? 

ZLOMEK pět dvanáctin (pět lomeno dvanácti) 

zlomek 

čitatel 
<-] zlomková čára 

jmenovatel 

Jmenovatel zlomku udává, na kolik stejných částí je celek rozdělen. 

Čitatel sděluje, kolik těchto částí zlomek obsahuje. 

Na obrázku k úloze 3, jejíž nadpis zní „Je jich strašně moc!", má Pepa vozík plný 

lístečků popsaných zlomky a další zlomky neustále přijíždějí na běžícím pásu. 

3. Je jich hrozně moc! 
a) Napiš aspoň pět zlomků, které se rovnají zlomku —. 

b) Dokážeš napsat všechny zlomky, které se rovnají zlomku Kolik jich je? 

S a s i / f e -
(o o o o 
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Na každém z těchto lístečků je zapsán zlomek, jehož hodnota je rovna 4 . Obrázek 

znázorňuje, že takovýchto zlomků je opravdu „strašně moc", řečeno matematicky, je 

těchto zlomků nekonečně mnoho. 

Již na začátku kapitoly měli žáci za úkol zapsat zlomek, jehož čitatel je 8 a 

jmenovatel je o 2 „větší" než čitatel. Následně je probíráno téma „porovnávání 

zlomků". Žáci mají za úkol zjistit, který ze zlomků je „větší" či „menší", mají 

„porovnat zlomky podle velikosti", nebo „uspořádat zlomky od největšího 

knejmenšímu". Tato metafora je upevněna i obrázkem 2 osob, na jejichž tělech jsou 

zapsány zlomky a tyto osoby kladou žákům otázku: „Kdo z nás je větší?" 

Chceme-li dělit zlomky, je nutné znát pojem „převrácený zlomek". Věřím, že pokud 

bychom žákům položili otázku, co to „převrácený zlomek" je, byla by většina z nich 

schopna odpovědět, aniž by se s tímto pojmem již dříve setkala, a to díky schopnosti 

porozumění metafoře. Převrátíme-li židli, znamená to, že je doslova „vzhůru nohama". 

Pepa na obrázku „převrací zlomek" podobně, jako by převracel židli či cokoli jiného. 

„ Převrátit zlomek" znamená zaměnit čitatele za jmenovatele, to znamená, že to, co bylo 

původně dole, je nyní nahoře a naopak, podobně jako když převrátíme jakýkoli 

předmět, pouze s tím rozdílem, že čísla v čitateli i jmenovateli vzhůru nohama psát 

nebudeme. I toto je na obrázku znázorněno. Pepa převrátí zlomek a následně převrátí 

čísla v čitateli a jmenovateli, aby nebyla vzhůru nohama. Zlomek, který má 
i w W k 

ve jmenovateli 0 převrátit nelze, což je symbolicky vyjádřeno obrázkem, na němž se 

Pepa snaží takovýto zlomek převrátit, ale marně. 
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3.8 Metonymie 

3.8.1 Zlomky 

V úloze 4 se setkáváme hned s několika metonymiemi. 

4. Kola štěstí 
Na prvním kole štěstí vyhrává číslo 5, cena jedné sázky je 10 korun. Na'druhém 
kole vyhrávají čísla l a 6, cena jedné sázky je také 10 korun. Výhry na obou kolech 
jsou stejné. 
Na kterém kole štěstí máš větší naději 
na výhru? 

„Na prvním kole vyhrává číslo 5." Jen těžko si lze představit, jak číslo 5 přebírá cenu a 

odnáší si ji. Avšak ten, kdo toto číslo vytočí na kole štěstí, už cenu přebrat může. 

Dochází k záměně výherního čísla a osoby, která toto číslo vytočila na kole štěstí. 

Stejná metonymie se vyskytuje i ve větě následující. "Na druhém kole vyhrávají čísla 1 

a 6." 

Ve cvičení 1 a 2 se opět setkáváme s metonymií. 

1. Zákazník požádal o tři čtvrtě kilogramu trávního semene. Na váze se objevil údaj 
0,77 kg. 
a) Je to správné množství? 

b) Kolik gramů by měl prodavač odebrat? 

V prvním cvičení si zákazník přeje tři čtvrtě kilogramu travního semene, ale prodavač 

naváží 0,77kg. Autoři se žáků ptají: „Kolik gramů by měl prodavač odebrat?" 

Metonymie spočívá v záměně vážené suroviny za její množství. Prodavač neodebírá 

„gramy", nýbrž travní semeno, jehož hmotnost je uváděna v gramech. 

Stejná metonymie je použita i v této úloze: 
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8. V balíku je 32 metrů látky. Délku každého prodaného 
kusu látky zapíše prodavač na štítek. 
a) Kolik metrů už prodavači odstřihli z balíku? 

b) Kolik metrů látky zůstalo ještě v balíku? 

Autoři se žáků ptají: „Kolik metrů látky už prodavači odstřihli z balíku?" Takc zde je 

množství zaměněno za surovinu samotnou. 
12. Délka jednoho kola na atletické dráze je 400 m. Vyjádři desetinným číslem a smí-

šeným číslem, kolik kol musí uběhnout závodník v běhu na: 
a) 800 m b) lOOOm c) 1 500 m d) 3 km e) 5 km 0 10 km 

V této úloze je místo reprezentováno svým tvarem. Atletická dráha má tvar kružnice, 

tedy kola. Proto je možné hovořit o „ délce kola " místo o délce atletické dráhy a také 

o množství uběhnutých „ kol" namísto počtu přeběhů celé atletické dráhy. 

3 
Text následující úlohy udává, že Mirek s otcem „ vykopali za hodinu 4 metru ". 

• Mirek pomáhá otci kopat na ^zahradě 
odvodňovací příkop o délce 4— metru. 

3 
„Za hodinu jsme vykopali — metru," 

povídá otec. „To by mě zajímalo, jak 

dlouho nám bude trvat celý výkop." 
„Já to zjistím," nabídl se Mirek a už 
kreslí a počítá. „Rozdělím čtyři a půl 
metru na díly po třech čtvrtinách metru." 
Kontroluj ho: 

0»u 4lxu 2rwv 2>rt*j 'l/wv ŜíWv 
1 ' • • 1 1 ' • I ' ' 1 l j _ J j J ^ j 

^liTTx. 3>Sk,. hl. Si. Gl. 

„Práce nám bude trvat 6 hodin." 

Žáci neznající kontext by se mohli domnívat^ že v zemi byl zakopán metr a Mirkovi 

s otcem se za hodinu podařilo vykopat jeho tři čtvrtiny. Jedná se tudíž o metonymii, kde 

byla v textu část odvodňovacího příkopu nahrazena délkou jeho vykopané části. 
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3.8.2 Úhel a jeho velikost 

Q Pepa vrhá koulí. Čenda označuje místa 
dopadu koule trojúhelníkovými praporky. 
Anička je zvědavá: „Dopadne tentokrát 
koule do vymezeného úhlu?" 
a) Kterými písmeny jsou označeny dopa-

dy koule do úhlu? 
b) Které písmeno označuje dopad koule 

mimo úhel? 

Ve větě „Kterými písmeny jsou označeny dopady koule „do " úhlu" se kromě výše 

uvedené orientační metafory objevuje i metonymie. Na počátku úlohy Čenda označuje 

místa dopadu koule, ale o pár řádek níže mají žáci rozhodnout, kterými písmeny jsou 

označeny „dopady " koule. Dochází zde tudíž k záměně děje za jeho výsledek či místo 

konání děje. 

I v úloze následující je možné odhalit metonymii. 

Q Průzkumová agentura Robinson se ptala náhodně vybraných žáků 6. tříd: „Co by 
sis vzal nejraději s sebou na pustý ostrov? Stan, zápalky, hodinky, televizor, nebo 
knihu?" 
Výsledek vidíš na diagramu. Čím větší je úhel, tím více žáků by si vzalo uvedený 
předmět. 

a) Který předmět by si vzalo nejvíce žáků? A který nejméně? 
b) Z diagramu se zdá, že zápalky by si vzala jedna čtvrtina dotázaných. Přcsvčdč 

se o tom, že úhel „zápalky" je opravdu pravý. 

Žáci mají zjistit, zda úhel „zápalky" je pravý. Zápalky zde reprezentují úhel sevřený 

danými rameny. Rameny úhlu „zápalky" jsou přímky dělící na části kruh, který 

reprezentuje preference žáků 6. tříd rozhodujících se, jaký předmět si vzít na pustý 

ostrov. Část kruhu označená jako „zápalky" reprezentuje skupinu žáků, kteří zápalky 

upřednostnili před ostatními předměty. 
V úloze 3 dostávají žáci pokyn k návratu na ostrov pirátů. 
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3. Vrať se na ostrov pirátů v předchozím cvičení. 
a) Odhadni |#>UCS|, |#MS| , |*CKS|, |*DÁTS| a \*FKS\. Odhady zapiš. 
b) Změř všechny tyto úhly, naměřené velikosti zapiš. Pak porovnej své odhady 

s naměřenými velikostmi. 

Žáci však na tomto ostrově nikdy nebyli. Pouze řešili úlohu, v jejímž zadání byl využit 

plánek vedoucí k nalezení pokladu na tomto ostrově. „ Vrátit se na tento ostrov " mohou 

pouze imaginárně. Nevrací se na ostrov pirátů, nýbrž k úloze, v jejímž zadání hraje 

ostrov pirátů (respektive jeho plánek) významnou úlohu. 

V úloze 13 se Čenda dovídá, jaké „stoupání" zdolá automobil Musso. 

13. Čenda čte z novin. „Automobilka Ssang Yong (Dva draci) uvádí 
na náš trh model Musso (Nosorožec). Tento automobil je vhodný 
i pro jízdu terénem. Může se pohybovat na svahu s bočním sklo-
nem až do 44 stupňů a zdolá stoupání až 41,5 stupně." 
Oba případy pohybu auta vidíš na náčrtku. 

„stoupání" je silnice vedoucí (stoupající) vzhůru. 
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4. Experiment 
Experiment jsem se rozhodla uskutečnit na ZŠ Brána jazyků ve Vojtěšské ulici. 

Jedná se o fakultní školu, a tudíž jsem předpokládala, že žáci i učitelé budou zvyklí 

na skutečnost, že v jejich škole se objevují studenti absolvující svou praxi a nebudou 

překvapeni přítomností „cizího" člověka ve třídě. Nebudou se tedy bát odpovídat na mé 

otázky a řešit zadané úkoly. 

Experiment jsem chtěla realizovat na prvním stupni ZŠ. Předpokládala jsem, že žáci 

na prvním stupni nebudou mít rozsáhlé matematické vědomosti a nebudou tedy studiem 

matematiky tolik ovlivněni jako žáci druhého stupně či žáci gymnázií. 

Na prvním stupni jsem se rozhodla pro pátý ročník. První a druhou třídu jsem 

nepovažovala za vhodnou pro daný experiment. Bylo nutné, aby se žáci vyjadřovali 

písmem a to by pro nižší ročníky mohl být problém. Musela bych zvolit jinou formu 

experimentu. Například vést se žáky rozhovor a jejich výpovědi nahrávat. Po poradě 

s paní zástupkyní jsem zavrhla i třetí třídu. Paní zástupkyně se domnívala, že tito žáci 

jsou na experiment ještě příliš „malí" a doporučila mi třídy páté, které považovala 

za nej schopnější. 

Na ZŠ Brána jazyků jsem se setkala s milým přístupem a pochopením. Paní 

zástupkyně domluvila termín mého experimentu s třídními učiteli daných tříd a realizaci 

experimentu tudíž nic nebránilo. 

Samotný experiment je možné rozdělit na čtyři části. První část nazvaná „Křižovatka 

a skluzavka" je zaměřená na orientační metafory, druhá část „Nula a nekonečno" 

na ontologické metafory, třetí část „zlomky" na pojmy vzniklé na základě metafory a 

v poslední části nazvané „Dort" se věnuji problému nevhodného užití metafory, které 

může vést k potížím při řešení úloh. Dohromady tedy měli žáci řešit 6 úloh. 

4.1 Úlohy v experimentu 

4.1.1 „Křižovatka" a „Skluzavka" 

V knize Metafory, kterými žijeme přichází autoři s myšlenkou, že některým pojmům 

přiřazujeme prostorovou orientaci na základě zkušenosti s naším tělem. Jako příklad 

jsem v teoretické části uvedla metaforu „ šťastný je nahoře/smutný je dole ". Pokud jsme 

nešťastní, říkáme, že „jsme úplně na dně", poté se nám ale může „nálada zvednout". 

Tyto metafory vznikly na základě zkušenosti s naším tělem. Jsme-li v dobré náladě, / 
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vypneme hruď, narovnáme záda, ale je-li naše nálada špatná, máme záda ohnutá a 

ramena skleslá. 

Když jsem o orientačních metaforách přemýšlela, napadlo mě, zda všechny pojmy 

související s orientací (například před, za, pod, nad, nahoře, dole, vpravo, vlevo) 

nepoužíváme metaforicky a zda jejich použití nevychází ze zkušeností s naším tělem. 

Proto jsem zařadila do experimentu úlohy „Křižovatka" a „Skluzavka". 

V úloze „Křižovatka" odpovídají žáci na šest testových otázek, v nichž určují polohu 

různých objektů vůči sobě navzájem. Původně jsem měla v úmyslu nenabízet žákům 

odpovědi, nýbrž nechat je určit polohy různých objektů samostatně. Tato forma by však 

byla velmi náročná na vyhodnocení, a proto jsem zvolila formu testu s připravenými 

odpověďmi. 

V úloze „Křižovatka" mě především zajímalo, zda žáci posuzují prostorové vztahy 

ze svého pohledu, nebo z pohledu pozorovaných objektů. Domnívám se, že pokud 

posuzují prostorové vztahy z pohledu pozorovaných objektů, používají slova „před, za, 

vlevo od, vpravo od" metaforicky. Pozorovaný objekt je reprezentantem našeho těla, 

prostor kolem našeho těla je rozdělen na to, co je před, za, nad, pod námi, vpravo a 

vlevo od nás a tuto zkušenost s naším tělem pak přeneseme na pozorované objekty. 

Například v otázce číslo 2 mají žáci rozhodnout, zda pan Novák je vpravo nebo vlevo 

od paní Novákové, před nebo za paní Novákovou. Použij í-li metaforu, odpoví, že pan 

Novák stojí vpravo od paní Novákové. Zjednodušeně řečeno, „převtělí" se do paní 

Novákové a rozdělí prostor kolem ní na to, co je před, za, nad, pod paní Novákovou a 

co je vpravo a vlevo od paní Novákové. 

U otázky číslo 1 se objevuje podobný problém. Žáci mají rozhodnout, zda je Pepa 

před či za červeným autem nebo vpravo či vlevo od červeného auta. Odpověď, že Pepa 

je před červeným autem považuji za metaforickou. Žáci vědí, kde je před a kde 

za červeným autem díky zkušenosti s vlastním tělem. Obrázek je statický, ale 

znázorňuje dynamickou situaci. Žáci pohyb na obrázku nevidí, ale v jejich mysli je jistě 

přítomen obraz skutečné křižovatky s pohybujícími se auty, cyklisty a chodci. 

Pohybujícím se objektům dokážeme přisoudit orientaci v prostoru. To, co se nachází 

ve směru pohybu, je před daným objektem a opačně. Zde hraje roli zkušenost s naším 

tělem. Naše tělo se pohybuje a v každém okamžiku dokážeme říci, co se nachází před 

námi a co za námi a tuto zkušenost dokážeme přenést na pohybující se předměty. Proto 

jsem předpokládala, že žáci přenesou tuto zkušenost k popsání Pepovi orientace vůči 
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červenému autu. To je schopno se pohybovat a Pepa se nachází v potenciálním směru 

jeho pohybu, tudíž před červeným autem. 

Odpověď, že Pepa je vpravo od červeného auta, za metaforickou nepovažuji. Žáci 

v tomto případě nevnímají obrázek dynamicky, nýbrž staticky a výše uvedenou 

metaforu nepoužijí. 

Zajímalo mě také, jakou orientaci přisoudí žáci objektům, u kterých se o zkušenosti 

se svým tělem nemohou opřít. Jedná se o předměty, které nejsou samy schopny pohybu, 

nebo disponují znaky, které podobnost s tělem zastírají. Proto jsem do úlohy 1 zařadila 

otázku číslo 3. Zde určují žáci polohu Honzy vzhledem k sani Žofce. Saň Žofka má 5 

hlav a jedna z nich se dívá na jinou stranu než ostatní. Tělo Žofky není díky počtu hlav 

a schopnosti hlav otočit se o 180 stupňů tělu člověka příliš podobné. Pokud by žáci 

pohlíželi na situaci metaforicky, „převtělili" by se do Žofcina těla. Bylo otázkou, co pak 

bude rozhodovat o poloze Honzy vůči Žofce. Zda směr pohledu většiny hlav, nebo 

jediné hlavy dívající se na opačnou stranu. 

Jediná otázka v úloze „Křižovatka", která nesledovala metaforičnost odpovědí, byla 

otázka číslo 6. Tuto otázku jsem zařadila pouze proto, abych zjistila, zda nemají žáci 

problémy s pravolevou orientací, což by mohlo vést k chybám při vyhodnocení 

experimentu. Předpokládala jsem také, že žáci s problémy s pravolevou orientací budou 

v menšině. 

Podobný problém jako u otázky číslo 3 v úloze „Křižovatka", tedy problém použití 

výrazů majících orientující charakter u objektů, u nichž se nelze opřít o zkušenosti 
s naším tělem, jsem sledovala i v úloze „Skluzavka". Úkolem žáků bylo říci, kde je před 

skluzavkou, respektive kde se seřadí děti, dá-li jim paní učitelka pokyn: „Děti, seřaďte 

se před skluzavkou". Skluzavka je předmět, který se nepohybuje a nemá ani jiné znaky, 

Pomocí nichž by ho bylo možné k tělu připodobnit. Zajímalo mě tedy, podle čeho žáci 
určí, kde je před skluzavkou. Bude to místo, kde děti po sklouznutí skluzavku opouštějí, 

°ebo místo před žebříkem, po kterém na skluzavku vylézají? 

Předložka před má kromě místního významu i význam časový. Domnívala jsem se 
tedy, že tyto dva významy budou mít rozhodující vliv na odpovědi. Pokud jako místo 

Před skluzavkou označíme místo, kde děti na skluzavku vstupují, bude pro ně důležitější 

časový význam této předložky. Před skluzavkou budou znamenat cosi jako před 

sklouznutím. Pokud žáci za místo před skluzavkou označí místo, kde děti skluzavku 
0Pouští, bude se jednat o místní význam této předložky. Její použití bude ovlivněno 
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směrem pohybu dětí při vstupu na skluzavku a při klouzání. V tomto případě využijí 

žáci zkušenosti s vlastním tělem a statické skluzavce přisoudí orientaci shodnou 

s pohybem dětí po skluzavce. 

Při přípravě této úlohy jsem se zamýšlela nad tím, zda bude mít na rozhodování žáků 

vliv místo, kde stojí paní učitelka. Původně jsem měla v úmyslu dát jedné polovině třídy 

obrázek, na kterém bude stát paní učitelka na místě, kde děti skluzavku opouštějí a 

druhé polovině obrázek, kde bude stát paní učitelka na druhé straně skluzavky, tedy 

u žebříku. Nakonec jsem od tohoto úmyslu upustila a dala žákům za úkol určit pozici 

paní učitelky samostatně. 

4.1.2 „Nula" a „Nekonečno" 

Tato úloha je zaměřena na ontologické metafory. Ty nám umožňují mluvit 

o abstraktních věcech jako o entitách. Čísla považuji za abstraktní pojmy a abstraktním 

pojmem je tedy i nula. Zároveň se jedná o číslo, které je značně problematické. Operace 

s ním činí žákům často potíže, obzvláště pak operace dělení. Proto jsem se považovala 

za zajímavé zjistit, co si žáci představují pod pojmem nula a jaké metafory používají 

v souvislosti s ním. Domnívám se, že by to mohlo být přínosem pro didaktiku 

matematiky. Zjistíme-li totiž, jaké představy o čísle nula žáci mají, můžeme lépe 

pochopit práci žáků s tímto číslem a případně i chyby, které při operacích s ním činí. 

Můžeme jim také snáze pomoci tyto chyby odstranit. 

Pojem nekonečno jsem zařadila z důvodu, že žáci tento pojem nedokáží ještě přesně 

definovat. Vše, co o tomto pojmu vysloví, bude tudíž metaforické. Cílem bylo učinit 

souhrn metafor používaných v souvislosti s pojmem nekonečno. 

4.1.3 „Zlomky" 

Úlohu „Zlomky" jsem do experimentu zařadila s cílem sledovat, zda žáci chápou 

smysl slova zlomek a zda cítí jeho metaforický původ. Domnívala jsem se, že slovo 

zlomek budou spojovat s lámáním předmětů a užijí slovo zlomek i v jiném než 

matematickém kontextu. 

4.1.4 „Dort" 

Při analýze učebnic jsem si uvědomila, že metafora může být v některých případech 

značně zavádějící a její užití může vést k chybám. Jedním z takovýchto případů je 
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metafora „dělení'. Matematický pojem „dělení" vznikl bezesporu na základě metafory. 

Slovo „dělení" asociuje rozdělení celku na části. Dělíme-li tedy libovolné celé číslo 

dvěm^-rozdělíme celek na dvě shodné části. Dělení celých čísel demonstrujeme žákům 

pomocí modelu. Například osm děleno dvěmi_znázorníme pomocí osmi předmětů, které 

máme mezi dvě děti rozdělit tak, aby každé dítě mělo stejný počet předmětů. Metafora 

„dělení" funguje u celých čísel. U ostatních čísel je problematická a není možné použít 

model. Problémem je také jsou-li ^jitelemčísja 1 a 0 a je-li 0 dělencem. 

Domnívám se, že irfi^dělemjiulou^ a jedničkou není dobré používat modelu dělení 

celku na části. Představa takovéhoto dělení může vést k řadě chyb a nedorozumění. 

Proto mě zaujalo, že se autoři Odvárko a Kadleček o tento model opírají, když 

1 

vysvětlují, proč zlomek q nemá smysl. Jejich vysvětlení zní takto: 

Dokážeš rozdělit dort na 0 dílů? 
V žádném zlomku nesmí být jmenovatel roven nule! 

nemá smysl !!! 

Toto vysvětlení neusnadňuje vhled do problému. Naopak dává prostor chybným 

úvahám. Rozhodla jsem se to ukázat právě v úloze „Dort", kde měli žáci rozdělit dort 

na nula dílů a na jeden díl. Předpokládala jsem, že většina z nich nerozdělí dort vůbec. 

J_ 

To by znamenalo, že zlomek o j e roven 1. Stejnou odpověď jsem očekávala i u dělení 

dortu na 1 díl, tedy že dort zůstane celý. 

4.2 Průběh experimentu 

Experiment jsem realizovala ve dvou pátých třídách. Celkem se ho účastnilo 47 

žáků. 

Nejprve úlohy řešilo 25 žáků 5.C. K dispozici jsem měla dvě vyučovací hodiny. Jak 

se však ukázalo, byli žáci hotovi mnohem dříve. Na vyřešení všech úloh potřebovali ti 

nejrychlejší dvacet minut, nejpomalejší třicet. Po uskutečnění experimentu v této třídě 

jsem učinila několik úprav v úlohách, které žáci řešili. Důvody pro tyto úpravy uvádím 

níže. 
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V 5.D jsem experiment realizovala o týden později již s upravenými úlohami. 

Úpravy, ke kterým došlo, nezměnily obsahovou stránku úloh. K dispozici jsem 

tentokrát měla jednu vyučovací hodinu a úlohy řešilo 22 žáků. 

4.2.1 Úpravy úloh v průběhu experimentu 

První úlohou byla „Křižovatka". S jejím řešením neměli žáci potíže. Pouze 

při procházení výsledků jsem se rozhodla nahradit čtvrtou otázku otázkou jinou. 

Uvědomila jsem si, že z odpovědí nezjistím, zda žáci posuzovali obrázek se svého 

pohledu nebo z pohledu sledovaných objektů. Jak se později při rozhovoru s dětmi 

ukázalo, byla tato otázka z hlediska metafory velmi zajímavá. Použití metafory 

nespočívalo, jak jsem původně předpokládala, pouze ve způsobu pohledu na obrázek, 

ale mělo řadu dalších důvodů, se kterými jsem před realizací experimentu nepočítala a 

které vyšly najevo až při samotném rozhovoru se žáky. 

Druhou úlohou byla „Skluzavka". Při jejím řešení vyšlo najevo, že děti nakreslené 

před žebříkem žáky matou. Ti se totiž domnívali, že jedno z dětí je paní učitelka. 

Vysvětlila jsem celé třídě, že paní učitelka na obrázku není a rozhodla se, že děti stojící 

před žebříkem z obrázku odstraním. 

Dále jsem se rozhodla změnit grafickou úpravu zadání. Úkoly jsem lépe 

strukturovala, aby žáci na žádný nezapomněli. Původně úkol zněl: „Označ křížkem 

na obrázku místo, kde se mají děti seřadit. Vysvětli, proč jsi označil právě toto místo. 

Kroužkem označ místo, kde stojí paní učitelka". Řada žáků pouze označila místa, kde 

stojí paní učitelka a kde je před skluzavkou, ale svou odpověď už nezdůvodnila. Proto 

jsem úkoly strukturovala takto: a) Označ křížkem na obrázku místo, kde se mají děti 

seřadit, b) Vysvětli, proč jsi označil právě toto místo, c) Kroužkem označ místo, kde 

stojí paní učitelka. Domnívala jsem se, že zadání tak bude přehlednější a žáci odpoví 

na všechny položené otázky. 

Třetí úlohou byl „Hurvínek". Zde měli žáci pracovat s pojmem zorného úhlu. Byla 

jsem si vědoma toho, že se žáci doposud s pojmem úhel nesetkali. Předpokládala jsem 

však, že pojem zorný úhel by pro ně nemusel být úplně neznámý. Často se vyskytuje i 

mimo matematiku. Jak se ukázalo, mnozí z žáků tento pojem neznali, a úlohu vyřešit 

nemohli. Proto jsem tuto úlohu z experimentu vyřadila. 

Ve čtvrté úloze „Zlomky" jsem po realizaci experimentu v 5.D provedla malé 

změny v zadání. Zdálo se mi, že odpovědi nebyly příliš rozsáhlé a proto jsem se snažila 
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motivovat žáky k napsání co nejvíce svých myšlenek dalšími dvěma otázkami: „Jaké 

má vlastnosti? Kde se s ním setkáváš?" 

K podobným úpravám jako v úloze „Zlomky" došlo i v úlohách „Nula" a 

„Nekonečno". Doplnila jsem tljto úlohy o další otázky, které by mohly žáky motivovat / 

k napsání obsáhlejší odpovědi. 

Úpravy jsem učinila po realizaci experimentu v 5.D i v úloze poslední nazvané 

„Dort". Tyto úpravy jsou totožné s některými úpravami úlohy „Skluzavka". Také jsem 

ji lépe strukturovala, aby žáci nezapomněli na žádný ze zadaných úkolů. 

Text úloh pro obě třídy je možné nalézt v Příloze I (úlohy pro 5.C řešili Ája a 

Kryštof, úlohy pro 5.D řešili Kryštof N. a Vojta). 

4.3 Vyhodnocení experimentu 

Když jsem plánovala experiment, domnívala jsem se, že vyřeší-li žáci dané úlohy, 

poskytnou mi dostatečné množství informací pro posouzení zkoumaných jevů a také 

pro potvrzení či vyvrácení mých domněnek. Po shlédnutí vyřešených úloh jsem zjistila, 

že některé odpovědi žáků mi nejsou jasné nebojsou velmi překvapující. Pouhé vyřešení 

úloh mi dostatečné množství informací pro posouzení zkoumaných jevů neposkytlo. 

Proto jsem se rozhodla doplnit experiment o rozhovory s vybranými žáky, které by mi 

pomohly nejen vysvětlit nejasné odpovědi, ale i nahlédnout do myšlenkových pochodů 

žáků při řešení zadaných úloh. 

Rozhovor jsem učinila s deseti žáky. S každým z nich jsem hovořila přibližně dvacet 

minut a tento rozhovor jsem nahrávala. V příloze uvádím přepisy rozhovorů se čtyřmi 

z těchto žáků. Rozhovory se týkali úloh „Křižovatka", „Skluzavka", „Zlomky" a 

„Dort". Úlohy „Nula" a „Nekonečno" jsem v rozhovoru nerozebírala. Jejich řešení již 

nevyžadovalo podrobnější vysvětlení. 

4.3.1 „Křižovatka" 

V této úloze měli žáci zodpovědět šest otázek týkajících se polohy daných objektů 

vzhledem k objektům jiným. Správná řešení vybírali žáci z nabídnutých odpovědí. 

U každé otázky uvedu četnost jednotlivých odpovědí v přehledné tabulce, tak jak je 

uvedlo všech 47 žáků. Dále vždy uvedu tabulku kritérií vzniku metafory a četnosti 

výskytu těchto kritérií. Tato tabulka bude obsahovat pouze data zjištěná při pohovoru 
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s vybranými deseti žáky. Následně vysvětlím a popíši data uvedená v tabulce kritérií 

vzniku metafory. 

Otázka číslo 1 

Četnost odpovědí: 

a) 47 

b) 1 

c) 5 

d) 0 

Kritéria vzniku metafory: 

orientace daná směrem potenciálního pohybu 10 8 

orientace daná pohledem pozorovaného objektu 2 2 

orientace daná pohledem pozorovatele 2 

Pokud v této otázce uvedli žáci jako správnou odpověď a, byla kritériem pro vznik 

metafory orientace daná směrem potenciálního pohybu (míněn je pohyb červeného 

auta) nebo orientace daná pohledem pozorovaného objektu1. Obrázek je statický, ale 

znázorňuje dynamickou situaci. Žáci si jsou vědomi, že auto je schopno pohybu, a tudíž 

mohou využít zkušenost s vlastním tělem. Stejně tak, jak rozdělíme prostor kolem 

našeho těla na to, co je před, za námi a vlevo od nás či vpravo od nás, rozdělíme i 

prostor kolem červeného auta. Původně jsem se domnívala, že uvedou-li žáci odpověď 

a bude kritériem pro vznik metafory orientace daná pohledem pozorovaného objektu (v 

našem případě červeného auta). Při rozhovoru dva žáci uvedli, že Pepa je před 

červeným autem z pohledu tohoto auta. Ostatní dotázaní však posuzovali obrázek 

ze svého pohledu, a přesto uvedli odpověď a. Prostor kolem pohybujících se objektů 

rozdělíme na před, za, vpravo vlevo stejně, jako bychom rozdělili prostor kolem našeho 

těla (aniž bychom se do těchto předmětů museli „převtělit"). Tedy to, co je ve směru 
'• • ' — — — —»—— •••• — 

našeho pohybuje před námi, to, co je proti směru našeho pohybuje za námi, vše po naší 

pravé ruce je vpravo od nás a vše po naší levé ruce vlevo od nás. Jak se ukáže 

v následujících úlohách, hraje u těchto pojmů roli také to, zda „před, za, vpravo, vlevo" 

Za pozorovaný objekt považuji ten, vůči němuž vymezuji polohu objektu jiného. Např. 
u otázky číslo jedna je pozorovaným objektem červené auto. 
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vnímáme frontálně či lineárně. Srovnáme-li například odpovědi Kryštofa N., Áji a 

Vojty, můžeme říci, že Ája a Vojta vnímají slovo „vpravo" frontálně, Kryštof N. naopak 

lineárně. Ája ani Vojta odpověď c neodmítají, Pepa je podle Áji blíž k nám než červené 

auto, tedy více vpravo, podle Vojty je Pepa blíže k chodníku než červené auto. Kryštof 

N. naopak tuto odpověď odmítá. Aby byl Pepa vpravo od červeného auta, musel by být 

na místě značky (míněna je značka zákazu odbočení vlevo). 

U odpovědi c byla kritériem pro vznik metafory orientace daná pohledem 

pozorovatele2. V tomto případě žáci vnímali obrázek staticky. Potenciální pohyb 

červeného auta nebrali v potaz. Poloha objektů vzhledem k červenému autu byla dána 

pohledem žáků na obrázek. To znamená, že červené auto získalo takovou orientaci 

v prostoru, jakou mělo tělo žáka pozorujícího obrázek. Tato odpověď nebyla příliš 

častá. Když jsem se následně ptala při rozhovoru žáků, kteří tuto odpověď nezaškrtli, co 

mohlo jejich spolužáky motivovat k zaškrtnutí této odpovědi, domnívali se někteří, že 

se jejich spolužáci spletli a tuto odpověď označili za chybnou. Jiní však tuto odpověď 

za chybnou nepovažovali. Uvědomili si, že jejich spolužáci zřejmě posuzovali situaci 

ze svého pohledu. Našli se ovšem i tací, kteří obrázek vnímali důsledně dynamicky. 

Důvodem, proč někteří spolužáci zaškrtli odpověď c, bylo (jak je uvedeno výše) podle 

nich to, že Pepa je blíže u chodníku než červené auto. Tedy více napravo než červené 

auto, a proto vpravo od červeného. 

Podíváme-li se na statistiku odpovědí, zjistíme, že většina dětí zřejmě vnímala 

obrázek dynamicky. Podle této statistiky také jeden ze žáků označil za správnou 

odpověď b. Domnívám se, že označení této odpovědi bylo pouze důsledkem 

nepozornosti daného žáka. 

Otázka číslo 2 

Četnost odpovědí: 

a) 24 

b) 18 

c) 18 

d) 2 

Za pozorovatele považuji žáky řešící danou úlohu. 
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Kritéria vzniku metafory: 

vzdálenost od pozorovatele 3 

vzdálenost od objektů v blízkosti pozorovaného objektu 2 

velikost pozorovaných objektů 2 

orientace daná pohledem pozorovatele 5 

orientace daná pohledem pozorovaného objektu 3 

Tato otázka pro mě byla z hlediska metafory velmi zajímavá a překvapivá. 

Domnívala jsem se, že v odpovědích žáků se budou vyskytovat pouze odpovědi a a b. 

Překvapením pro mě byla odpověď c, která se vyskytla u osmnácti žáků. 

Pokud žáci označili za správnou odpověď a, byla kritériem pro vznik metafory 

orientace daná pohledem pozorovaného objektu. V našem případě se žáci „převtělí" 

do paní Novákové a rozdělí prostor kolem ní na to, co je před, za, vpravo a vlevo 

od paní Novákové. Pan Novák se nachází po její pravé ruce, tedy vpravo od paní 

Novákové. Někteří žáci toto „převtělení" vůbec v úvahu nebrali. Odpověď a by podle 

jejich názoru byla možná pouze pokud by pozorovatel stál za manželským párem. 

Jednalo se o žáky, kteří vnímali obrázek striktně ze svého pohledu. 

Když jsem tuto úlohu zadávala, předpokládala jsem, že žáci budou pana a paní 

Novákovi pozorovat ze svého pohledu nebo z pohledu paní Novákové. Při pohovoru se 

však ukázalo, že použití metafory tak jednoduché není. Někteří žáci se nedívali 

na situaci z pohledu paní Novákové, nýbrž z pohledu pana Nováka, nebo dokonce 

„stáli" za tímto párem. To, že se žáci dívali na situaci z pohledu pana Nováka, bylo 

zřejmě způsobeno formulováním otázky. 

Jestliže žáci označili za správnou odpověď b, byla kritériem pro vznik metafory 

orientace daná pohledem pozorovatele. Žáci rozdělili prostor kolem paní Novákové 

s ohledem na orientaci svého těla při řešení této úlohy. 

Jak už jsem uvedla výše, překvapením pro mě byla odpověď c, kterou uvedlo 18 

žáků. Tuto odpověď jsem původně považovala za chybnou. Řadě žáků však připadalo, 

že pan Novák je k nim blíže než paní Nováková. U nich byla kritériem pro vznik 

metafory vzdálenost od pozorovatele. Jiní se domnívali, že paní Nováková je menší než 

pan Novák, a proto musí být za panem Novákem. Zde byla kritériem pro vznik 

metafory velikost pozorovaných objektů. Svou roli sehrály i keře v okolí Novákových. 

Žáci, pro které byla kritériem vzdálenost od okolních objektů, uvedli, že pan Novák 
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stojí mezi keři, zatímco paní Nováková ne. Ta podle jejich názoru stála za keři, a tedy 

za panem Novákem. 

Dva z žáků zaškrtli jakou správnou odpověď d. Myslím si, že u těchto žáků jde 

pouze o chybu. Mezi vybranými žáky nebyl jediný s touto odpovědí a všichni tito žáci 

odpověď d označili za chybnou. 

Otázka číslo 3 

Četnost odpovědí: 

a) 43 

b) 4 

c) 5 

d) 9 

Kritéria vzniku metafory: 

orientace daná pohledem pozorovaného objektu 6 

orientace daná pohledem pozorovatele 1 

vzdálenost od pozorovatele 4 

Otázka číslo 3 nebyla na rozdíl od otázek předchozích zaměřena jen na skutečnost, 

zda žáci posuzují prostorové vztahy na obrázku ze svého pohledu, či z pohledu 

pozorovaných objektů, ale i na schopnost žáků určit polohu daného objektu vůči objektu 

jinému, jehož rysy nedovolují využít zkušenost s vlastním tělem. 

Žáci zde měli za úkol určit polohu Honzy vůči sani Žofce. Předpokládala jsem, že 

žáci budou posuzovat situaci buď ze svého pohledu a pak zaškrtnou odpověď a 

(odpověď c jsem nevylučovala, ale předpokládala jsem, že nebude příliš častá, jelikož 

z mého pohledu byl vpravo od Žofky Mirek), nebo se „převtělí" do Žofky a pak 

zaškrtnou odpověď d, poněvadž Zofka je otočená směrem ke sportovnímu areálu, 

do tohoto areálu směřuje i většina hlav. Nevylučovala jsem ale ani odpověď c, jelikož 

u Žofky se nelze opřít o zkušenost s naším tělem. Někomu tak může připadat, že Žoíka 

je otočená do sportovního areálu a podle toho také rozdělí prostor kolem ní. Pro jiného 

může být rozhodující poloha hlavy dívající se na Mirka a prostor kolem Žofky pak 

rozdělí jiným způsobem. Domnívala jsem se však, že pro žáky bude důležitější poloha 
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těla Žofky (tu lze určit podle toho, kam směřují Žofeiny končetiny) a směr pohledu 

většiny Žofeiných hlav. 

Pokud žáci zaškrtli odpověď a, byla kritériem vzniku metafory buď orientace daná 

pohledem pozorovaného objektu, nebo vzdálenost od pozorovatele. Žofka je blíže 

k pozorovateli obrázku a Honza je proto před Žofkou. Dva žáci se domnívali, že Žofka 

má čtyři hlavy otočené do areálu a jednu na opačnou stranu, ale tělo Žofky je otočeno 

směrem do křižovatky. Proto byl pro ně Pepa před Žofkou, i když se dívali na obrázek 

z pohledu Žofky. Zde se opět ukazuje, jaký vliv má na posouzení situace zkušenost 

s naším tělem. Pro rozdělení prostoru kolem našeho těla na před, za, vpravo, vlevo není 

důležitý jen směr našeho pohledu, nýbrž i to, kam směřují špičky našich nohou a kde 

máme břicho. 

Někteří z žáků zaškrtli jako správnou odpověď b. Motivace pro zaškrtnutí této otázky 

mi není známá. Nikdo z dotazovaných tuto odpověď nezaškrtl. 

Jestliže žáci zaškrtli odpověď c, byla kritériem vzniku metafory orientace daná 

pohledem pozorovatele. Někteří žáci, kteří tuto odpověď nezaškrtli jako správnou, se 

domnívali, že odpověď c není chybná. Honza je podle většiny z nich před Žofkou, ale 

ne přímo před Žofkou, nýbrž trochu napravo. 

Odpověď d uvedli žáci, kteří se na situaci dívali pohledem pozorovaného objektu. 

Zajímavý byl výběr tohoto objektu. Domnívala jsem se, že žáci budou určovat pozici 

Honzy z pohledu saně Žofky. Při pohovoru se ukázalo, že někteří posuzovali situaci 

z pozice Honzy. Jeden ze žáků uvedl, že se na situaci díval, jakoby stál za Žofkou nebo 

na Žofce. Žák Martin zaškrtl odpověď a, ale při rozhovoru ji nedokázal vysvětlit. 

Uvedl, že nyní by zaškrtl odpovědi c ad. Obě tyto odpovědi jsou podle něho správné, 

poněvadž Žofka se dívá na dvě strany. Prostor kolem Žofky tedy rozděloval podle 

pohledu Žofciných hlav. 

Otázka číslo 4 

Četnost odpovědí u 5.C: 

a) 17 

b) 11 

c) 3 

d) 2 
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Kritéria vzniku metafory: 

orientace daná směrem potenciálního pohybu 5 

orientace daná pohledem pozorovatele 2 

lineární význam slova „za" 5 

frontální význam slova „za" 1 

Odpověď a zaškrtli žáci, pro něž byl rozhodující směr potenciálního pohybu Franty. 

Pan a paní Novákovi stojí v daném okamžiku po Frantově levé ruce, tedy vlevo 

od Franty. 

Odpověď b zaškrtli ti, kteří posuzovali situaci ze svého pohledu. Kritériem vzniku 

metafory zde byla orientace daná pohledem pozorovatele. Mezi tyto žáky jsem zařadila 

i žáka, jenž zaškrtl jako správnou odpověď a. Při rozhovoru se ukázalo, že má problémy 

s pravolevou orientací a odpovědí, kterou chtěl zaškrtnout, byla odpověď b. 

Odpovědi c a d zaškrtlo minimum dotázaných. Z žáků, s nimiž jsem absolvovala 

rozhovor, neoznačil odpověď d za správnou nikdo, odpověď c pouze jeden z žáků (ten 

však při rozhovoru uvedl, že pan a paní Novákovi jsou před Frantou, pokud se na situaci 

budeme dívat od domu, kolem něhož Franta projíždí). Přesto jsem se jich tázala, zdaje 

některou z těchto odpovědí možné považovat za správnou. Odpověď c všichni označili 

za chybnou. U odpovědi d se názory lišily. Důvodem bylo rozdílné vnímání slova „za". 

Ti žáci, kteří odpověď d označili za možnou (jednalo se pouze o Áju), vnímali slovo 

„za" frontálně. Za Frantou pro ně znamenalo vše, co se nachází v polorovině 

za Frantovými zády. Ti, kteří tuto odpověď označili za chybnou, vnímali slovo „za" 

lineárně. Za Frantou pro ně znamenalo na polopřímce za Frantovými zády. 

Četnost odpovědí u 5.D: 

a) 16 

b) 0 

c) 6 

d) 15 
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Kritéria vzniku metafory: 

orientace daná směrem potenciálního pohybu zeleného auta 2 

orientace daná směrem potenciálního Pepova pohybu 3 

vzdálenost od pozorovatele 2 

vzdálenost od objektů v blízkosti pozorovaného objektu 1 

U 5.D jsem položila odlišnou otázku než u 5.C. Důvody uvádím výše. Touto úlohou 

jsem chtěla zjistit, zda je pro žáky při použití slov „před, za, vlevo" rozhodující směr 

potenciálního pohybu pozorovaných objektů či vzdálenost objektů od pozorovatele. 

Předpokládala jsem, že pokud bude důležitější směr pohybu pozorovaných objektů, 

označí žáci odpovědi a ad. Honza se nachází ve směru jízdy zeleného auta a po Pepově 

levé ruce. Pokud by však byla pro žáky důležitější vzdálenost od pozorovatele, označili 

by odpovědi b a c . Vzdálenost Honzy od pozorovatele je větší než vzdálenost Pepy a 

zeleného auta od pozorovatele. Proto by Honza měl být za nimi. Jak se ukázalo, měli 

na odpovědi vliv ještě jiné faktory. 

Pokud označili žáci za správnou odpověď a, byla kritériem vzniku metafory 

orientace daná směrem potenciálního pohybu zeleného auta. Vše, co se nachází 

ve směru pohybu tohoto auta je před ním. Při rozhovoru jeden ze žáků uvedl, že tuto 

odpověď nezaškrtl, poněvadž Pepa je k Honzovi blíž než zelené auto, a proto Honzovu 

polohu vymezil jen vůči Pepovi. Kritériem vzniku metafory byla v tomto případě 

vzdálenost od objektů v blízkosti pozorovaného objektu. Zelené auto je od Honzy příliš 

daleko, proto Honza není před zeleným autem. 

Překvapilo mě, že nikdo ze žáků neuvedl odpověď b. Honza je od pozorovatele více 

vzdálený než zelené auto. Proto jsem předpokládala, že žáci tuto odpověď zaškrtnou. 

Mohli bychom říci, že žáci vnímali situaci pouze dynamicky, ale tomu odporuje 

skutečnost, že šest žáků označilo za správnou odpověď c. Situaci vnímali staticky a 

kritériem vzniku metafory se stala vzdálenost od pozorovatele. Tento paradox je zřejmě 

způsoben umístěním Pepy a zeleného auta na obrázku. Zelené auto je na kraji obrázku a 

jeho zadní část na obrázku dokonce chybí. Domnívám se, že žáci posuzovali situaci, 

jakoby stáli na okraji obrázku. Zde se však nachází zelené auto. Žáci tak vlastně stojí 

na pozici zeleného auta a Honza je přímo před nimi. Naproti tomu je mezi Pepou a 

okrajem obrázku umístěn chodník. Žáci tak zřejmě situaci vnímají ze svého pohledu, 
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jakoby stáli na okraji obrázku a mezi nimi a Honzou byl Pepa. Honza je v této situaci 

za Pepou. 

Jestliže žáci zaškrtli odpověď d, byla kritériem vzniku metafory orientace daná 

směrem potenciálního Pepova pohybu. 

Otázka číslo 5 

Četnost odpovědí: 

a) 44 

b ) 2 

c) 13 

d) 1 

Kritéria vzniku metafory: 

orientace daná směrem potenciálního pohybu 10 

vzdálenost od objektů v blízkosti pozorovaného objektu 4 

lineární význam slova „před" 3 

frontální význam slov „před" 5 

Jestliže žáci označili za správné odpovědi a a c, byla kritériem vzniku metafory 

orientace daná směrem potenciálního pohybu modrého auta respektive červeného auta. 

Jak už bylo uvedeno výše, u pohybujících se objektů, využíváme zkušenosti s naším 

tělem a pojmy „vpravo, vlevo, před, za" rozdělíme prostor kolem pohybujícího se 

objektu, jako bychom rozdělili prostor kolem našeho těla. 

Žáci, kteří označili za správnou odpověď c, vnímali navíc slovo „před" frontálně. To 

znamená, že za objekty před červeným autem považují ty, které se nachází v polorovině 

ohraničené červeným autem. U těchto žáků byl tedy kritériem vzniku metafory frontální 

význam slova „před". 

Překvapilo mě, že odpověď c uvedlo jako správnou jen 13 žáků. Proč tuto odpověď 

více než polovina žáků považovala za chybnou, se ukázalo až při rozhovorech. Žáci 

uvedli dva důvody. Prvním z nich bylo, že Franta je od červeného auta příliš daleko. 

Proto žáci vymezili jeho polohu jen vůči modrému autu. V tomto případě byla kritériem 

vzniku metafory vzdálenost od objektů v blízkosti pozorovaného objektu. Druhým 

důvodem nezaškrtnutí odpovědi c bylo, že Franta nejede na kole ve stejném pruhu jako 
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červené auto. Nepohybují se po stejné přímce. Zde byl kritériem vzniku metafory 

lineární význam slova „před". Za objekt nacházející se před červeným autem považovali 

žáci pouze ten, který se pohyboval po polopřímce s počátkem u červeného auta. 

Tři z žáků označili za správnou odpověď b nebo d. Myslím si, že tyto odpovědi byly 

označeny omylem. Ze žáků, s nimiž jsem dělala rozhovor, označil tuto odpověď 

za správnou pouze Vojta a ten při rozhovoru uvedl, že se spletl. 

Otázka číslo 6 

Četnost odpovědí: 

a) 28 

b) 16 

c) 17 

d) 23 

Touto otázkou jsem se snažila zjistit, zda žáci nemají problémy s pravolevou 

orientací. Nesprávných odpovědí bylo mnoho, ale ne vždy byly jejich důvodem výše 

uvedené problémy. U řady žáků byla zřejmě důvodem i zbrklost při řešení dané úlohy. 

Jeden z žáků uvažoval takto: „Řekl jsem si, že jsem v zeleném autě a červené je vlevo 

od zeleného a modré vpravo od zeleného." Proto následně zaškrtl odpovědi b a c . 

4.3.2 „Skluzavka" 

Jak již bylo uvedeno výše, sledovala jsem v úloze „Skluzavka" problém použití slov 

„před" a „za" u objektů, u nichž se nelze opřít o zkušenosti s vlastním tělem. Máme-li 

například auto, dokážeme přesně určit, kde je před autem a kde za autem. Použití 

předložek „před" a „za" bude jednoznačné. Před autem, je vše, co se nachází ve směru 

pohybu auta. Za autem bude vše, co se nachází proti směru pohybu auta. Jednoznačnost 

použití uvedených předložek je dána podobností auta a těla člověka. Auto je, stejně tak 

jako člověk, schopno pohybu. Platí-li, že vše, co se nachází ve směru našeho pohybuje 

před námi, bude i vše, co se nachází ve směru pohybu auta, před tímto autem. 

Skluzavka není schopna pohybu a nemá rysy, pomocí nichž by bylo možné 

připodobnit ji ktělu. Proto je problematické určit, kde je před skluzavkou a kde 

H/66 



za skluzavkou. To se odrazilo i v odpovědích žáků, jejichž statistiku uvádí následující 

tabulka. 

0 

a) 12 

b) 26 

c) 6 

a ) ib ) 2 

a ) i c ) 1 

Předpokládala jsem, že označí-li žáci za „před skluzavkou" místo <*, bude kritériem 

vzniku metafory časový význam předložky „před", označí-li b, bude tímto kritériem 

směr pohybu dětí po skluzavce. Rozhovor odhalil, že důvody pro použití předložky 

„před" jsou mnohem bohatší. Všechna kritéria, která uvedlo 10 žáků při rozhovoru, opět 

shrnuje tabulka. 

směr pohybu dětí po skluzavce 5 

orientace daná pohledem pozorovatele 4 

životní zkušenosti 2 

děti nakreslené před skluzavkou3 2 

U většiny žáků, kteří jako „před skluzavkou" označili místo b byl rozhodující pohyb 

dětí po skluzavce. Například Ája v řešení úlohy napsala: „Když se děti sklouznou, stojí 

před skluzavkou". Když jsem žáků se zeptala, které místo by označili, pokud by se děti 

klouzaly opačným směrem, všichni odpověděli, že místo a. Místo b označila jako 

Pro 5.D byla úloha pozměněna a děti již před skluzavkou nakresleny nebyly. 
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„před skluzavkou" většina dotázaných žáků. Zdá se tedy, že na vznik metafory má 

největší podíl zkušenost s naším tělem. Skluzavka proto získala v prostoru stejnou 

orientaci, jakou měla těla klouzajících se dětí. 

Mezi žáky, kteří označili jako „před skluzavkou" místo b, byl i Václav. Ten během 

rozhovoru uvedl, že jsou dvě možnosti, kde se děti mohou seřadit. Jedna z nich je ta, již 

označil, druhá je pak na místě, kde děti usedají ke sklouznutí. Za skluzavku považoval 

pouze tu část, po které se děti kloužou, ne celou konstrukci. Na mou otázku, proč 

za „před skluzavkou" označil právě dané místo, odpověděl, že si prostě vybral jednu 

variantu. Více svou odpověď zdůvodnit nedokázal. Kritériem vzniku metafory pro něho 

mohl být směr pohybu dětí po skluzavce nebo časový význam dané předložky. 

Místo a, označili žáci, u nichž hráli/ podstatnou roli při použití výrazu 

„před skluzavkou" životní zkušenosti a děti nakreslené před skluzavkou. Překvapivé pro 

mě bylo zejména využití životních zkušeností. Dva žáci vypověděli, že děti se nemohou 

seřadit na místě a, protože by překážely ostatním, které se kloužou. Při řešení úlohy si 

tudíž museli představit situaci na hřišti a u skluzavky. Dva z žáků uvedli, že je 

při rozhodování o odpovědi ovlivnily děti stojící u žebříku. Martin uvedl, že pokud se 

děti přemístily na druhou stranu skluzavky (stály by u„dokluzu") a dívaly se 

na skluzavku, bylo by „před skluzavkou" na místě b. Druhý z žáků Kryštof naproti 

tomu uvedl, že i v případě přemístění dětí by bylo „před skluzavkou" na místě a. Jsem 

toho názoru, že u Kryštofa hrál významnou roli časový význam předložky „před". 

„Před skluzavkou" pak pro něho znamenalo totéž co „před sklouznutím". 

Místo c označili žáci, kteří situaci vnímali pouze se svého pohledu. Kritériem vniku 

metafory tedy byla orientace daná pohledem pozorovatele. Jeden ze žáků označil 

několik míst, která by se dala označit za „před skluzavkou". Kde je „před skluzavkou" 

podle něho záleželo na tom, odkud se člověk na skluzavku dívá. Kritériem vzniku 

metafory pro něho byla orientace daná pohledem pozorovatele i v případě, kdy zaškrtl 

odpověď b. Zajímavé bylo také to, že tento žák považoval za skluzavku pouze tu část, 

po které se kloužeme, ne celou konstrukci. 

Několik žáků označilo zároveň místo a i b. Zajímavá je v tomto případě výpověď 

Kryštofa N. Ten vypověděl, že skluzavka nemá žádné podstatné rysy, podle nichž by 

bylo možné určit, kde je „před a kde za skluzavkou". Z tohoto důvodu označil obě 

místa, protože obě odpovědi považoval za správné. Zajímavé bylo také to, že jako 

protipříklad skluzavky uvedl židli. Tento předmět podle něho má konec a začátek. 
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Domnívám se, že i židle získala svou orientaci v prostoru díky tomu, jakým způsobem 

na ní sedíme, to znamená, má stejnou orientaci v prostoru jako naše tělo v okamžiku, 

kdy na ní sedíme. 

Když jsem přemýšlela o zadání úlohy, uvažovala jsem, kam na obrázku umístit paní 

učitelku. Domnívala jsem se, že na určení, kde je „před skluzavkou" by mohlo mít vliv 

její umístění u skluzavky. Původně jsem plánovala rozdat dvě různé varianty. Polovina 

žáků by pak na obrázku měla paní učitelku nakreslenou u žebříku, druhá polovina 

na opačné straně skluzavky. Nakonec jsem se rozhodla paní učitelku na obrázek 

nekreslit a nechat její umístění na obrázku na dětech. 

Většina (37 žáků) umístila paní učitelku na stejné místo, které označila 

za „před skluzavkou". Důvodem jsou zřejmě zkušenosti ze školky. Děti se většinou řadí 

u paní učitelky. Šest žáků zakreslilo paní učitelku na místo c. Je to místo, ze kterého 

pozorují obrázek a paní učitelce tak přisoudili svůj pohled. Z tohoto pohledu má paní 

učitelka největší přehled o tom, co se děje na skluzavce. Jeden ze žáků uvedl, že paní 

učitelka stojí na tomto místě, poněvadž jistí děti, aby nespadly. Jen minimum žáků pak 

nakreslilo paní učitelku na opačnou stranu skluzavky než děti. 

4.3.3 „Zlomky" 

Úlohu „Zlomky" jsem zařadila, abych zjistila, zda žáci vnímají metaforický původ 

tohoto slova a zda toto slovo budou spojovat s lámáním. Předpokládala jsem, že většina 

žáků bude zlomek spojovat převážně s matematikou. Jelikož se se slovem zlomek 

setkáváme i jinde než ve škole, domnívala jsem se, že žáci uvedou i „nematematické" 

užití tohoto slova, jako je například zlomek vteřiny, zlomek dokumentu atd.. 

Většina žáků spojovala tento pojem opravdu jen s matematikou. Žáci nakreslili 

ve většině případů celek rozdělený na části a zapsali symbolicky několik zlomků. 

Zajímavé je sledovat, jaké modely zlomků žáci použili. Většina (21 žáků) použila 

kruhový model zlomku, 8 žáků znázornilo zlomky na modelu čokolády, 4 žáci využili 

tyčový model a pouze 2 žáci model kuličkový. Při analýze učebnic,, jsem s všimla, že i 

v učebnicích je kruhový model pro prezentaci zlomků využíván nejčastěji, nejméně se 

objevuje model kuličkový. 

Jen velmi málo žáků spojovalo pojem zlomek s jinou než matematickou oblastí. 

Pokud tak učinili, zmiňovali nejčastěji spojení „zlomek vteřiny", se kterým se zřejmě 

velmi často setkávají v běžném životě. Pokud se něco stane velmi rychle, používáme 
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výrok: „Stalo se to ve zlomku vteřiny." Za nematematické považuji také spojení slova 

zlomek s lámáním. V tomto ohledu mě překvapily rozdíly ve výsledcích experimentu 

u 5.D a 5.C. Zatímco v 5.C zmínilo lámání ve spojení se zlomkem 5 žáků, v 5.D 

nezmínil tuto spojitost nikdo. Později jsem se dozvěděla, že na tento rozdíl měla vliv 

osobnost učitele. V 5.C položil učitel před zahájením tématického celku zlomky žákům 

stejnou otázku jako já při experimentu. Žáci diskutovali i o spojení slova zlomek se 

slovem lámání. Proto zřejmě někteří použili toto spojení i v experimentu. 

V souvislosti s lámáním je zajímavá ještě jedna skutečnost. Při rozhovoru někteří 

žáci uvedli, že prostředkem lámání je zlomková čára. Tento dojem pravděpodobně 

získali ze symbolického zápisu zlomků, kde zlomková čára odděluje čitatele 

od jmenovatele. Zlomková čára také odděluje „pokyny, které zlomek udává". 

Jmenovatel nám říká: „Rozděl celek na určitý počet stejných částí.", čitatel: „Vezmi 

určitý počet těchto shodných částí.". 

J_ 
Při rozhovoru jsem všem žáků položila stejnou otázku a to, odkud získala čísla 2 • 

4 
6 atd. svůj název. Většina žáků zmínila spojitost s lámáním, někteří neuvedli přímo 

slovo lámání, nýbrž dělení celku na části, což můžeme považovat za synonymum. 

Zajímavá byla odpověď Kryštofa N., jenž zlomky vymezil jako opak celých čísel. 

Zlomek je podle něho jen část celého čísla, které je rozděleno na čísla menší, tedy 

zlomky. Dva ze žáků nedokázali původ slova zlomek vysvětlit vůbec. Podobně 

odpověděl i Matěj, který uvedl, že se jedná o čísla, která se zlomila na několik částí. 

4.3.4 „Nula" a „Nekonečno" 

Pokud bychom se zeptali člověka vzdělaného v oboru matematika, co je nula, 

dokázal by toto číslo precizně popsat a definovat. Stejně tak by dokázal definovat, co je 

nekonečno. Žáci páté třídy však nemají dostatek matematických vědomostí, aby toto 

dokázali, nehledě na to, že s pojmem nekonečno se zatím v matematice ještě nesetkali. 

Mluví-li o těchto dvou pojmech, musí tudíž používat metafory. Prostřednictvím těchto 

metafor zdůrazní významné vlastnosti těchto pojmů, ale nepopíší tyto pojmy dokonale 

po všech stránkách. 

Předpokládala jsem, že pod pojmem nula si žáci představují především prázdnou 

množinu. Řečeno metaforicky, „nula je nic". Důvodem mého předpokladu byly vlastní 

H/70 



zkušenosti z prvního stupně základní školy. Číslo nula jsme si vždy měli představit jako 

prázdnou množinu (respektive jako žádné jablíčko, žádný bonbón atd.). 

U pojmu nekonečno si žáci podle mého předpokladu měli představit něco, co 

nekončí. A jelikož je slovo vesmír téměř synonymem slova nekonečno, předpokládala 

jsem, že i to se v odpovědích určitě objeví, stejně tak jako symbol nekonečna, ležatá 

osmička. 

Pod slovem nula si nejvíce žáků představilo „nic" neboli prázdnou množinu. 

Například prázdný stůl, žádné jablko. Vedle této odpovědí převažoval symbol, kterým 

zapisujeme číslo nula. Překvapením pro mě bylo, že pro řadu žáků je nula opravdu jen 

symbolem. Svědčí o tom obrázky, na kterých se vyskytují různé předměty s oválným 

tvarem podobným symbolu pro nulu jako jsou obroučky brýlí, jezírko, ostrov, písmeno 

o a další. Tyto obrázky jsou umístěny v příloze. Zajímavé byly odpovědi: nula je první 

číslo, průsečík, ani záporné ani kladné číslo. Mnoho žáků si vzpomnělo také 

na metaforické spojení „jsi úplná nula", popisující člověka, který v životě nic 

nedokázal nebo nic neumí a množina jeho úspěchů je tudíž prázdná. 

Nulu vnímala většina žáků jako nulové množství. Čísla obecně představují pro žáky 

nižších tříd základní školy převážně množství. Proto u nuly převládla představa prázdné 

množiny. Můžeme říci, že žáci, u kterých převládla tato představa, vystihli důležitou 

vlastnost čísla nula mají o čísle nule určitou představu. 

Naproti tomu žáci, kteří vnímají nulu pouze jako symbol, si tuto představu budou 

muset teprve vytvořit. Formální vnímání čísla nula by jim mohlo způsobit problémy 

nejen při početních operacích s tímto číslem. 

U nekonečna převládl jako odpověď symbol ležatá osmička. Je zajímavé, kolik žáků 

tento symbol zná, přestože se s pojmem nekonečno ve škole ještě nesetkali a knihy, 

v nichž se tento symbol vyskytuje, bezpochyby ještě v rukou nedrželi. 

Jak jsem předpokládala, častá byla i odpověď vesmír. Spojení „vesmír je nekonečný" 

se objevuje velmi často a žáci ho zřejmě slyšeli od rodičů, v televizi či rozhlase. 

Vedle těchto odpovědí se vyskytly další, které vystihHjaěkteré z důležitých vlastností / 

nekonečna. Nekonečno je něco, co nekončí nebo něco, čeho je nepočitatelně. Jako 

příklad pak žáci uváděli hromadu písku, sklenici jemné mouky, moře nebo čas. Řada 

z nich nakreslila také dlouhou (nekončící) čáru nebo přímku. Ti, co nakreslili přímku, 

většinou nedoprovodili obrázek komentářem. S přímkou se setkali v geometrii a bylo 

jim jistě řečeno, že přímka narozdíl od úsečky nekončí. 
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Velmi zajímavé byly obrázky Kryštofa, které jsou uvedeny v příloze. Kryštof totiž 

nakreslil jakési fraktály, což u žáka páté třídy považuji za neobvyklé. 

U nekonečna se ukázalo, že ho žáci nevnímají pouze jako symbol ležaté osmičky. 

Svými metaforami dokázali vystihnout některé jeho důležité vlastnosti, přestože se 

s tímto pojmem ještě blíže neseznámili. 

4.3.5 „Dort" 

V úloze „Dort" jsem se snažila ukázat možné komplikace při použití metaforických 

pojmů. Slovo „dělení", jak jej používá matematika, asociuje rozdělování celku na části. 

Dělíme-li v oboru celých čísel, můžeme dělení znázornit pomocí modelu. Že tento 

model není vhodné používat, je-li nula dělitelem, jsem se snažila dokázat právě v této 

úloze. 

Žáci měli, pokud je to možné, rozdělit dort na nula dílů a jeden díl. Předpokládala 

jsem, že pokud žáci budou dělit dort najeden díl, nerozdělí ho vůbec. Pokud budou dělit 

dort na nula dílů, také ho nerozdělí a dort zůstane celý. Jestliže bychom použili model 
J_ 

dortu pro zjištění, čemu se rovná například zlomek q > mohli bychom pak konstatovat, 

J_ 
že tento zlomek je roven jedné a zároveň zlomku ) . 

dort rozdělený na 1 díl je jeden celý dort 44 
1 

dort rozdělený na 1 díl je jeden díl dortu (např. 4 ) 
2 

dort rozdělený najeden díl je dort rozdělený na poloviny 1 

dort rozdělený na 0 dílů není žádný dort 16 

rozdělit dort na 0 dílů nelze, protože takový dort by neexistoval 3 

dort rozdělený na 0 dílů je jeden celý dort 20 

dort na 0 částí rozdělit nelze 5 

dort rozdělený na 0 dílů je 0 částí dortu (např. dort rozdělený na 4 části, 

z nichž žádná není vyznačena) 

1 

nejasné odpovědi 
2 

Na otázku, jak rozdělit dort na jeden díl, odpověděla většina žáků, že dort 

nerozdělíme vůbec. Dort tedy zůstane celý a na základě modelu můžeme konstatovat, že 
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I 
zlomek i je roven jedné. Dva z žáků odpověděli, že dort rozdělený na jeden díl je 

jeden díl dortu. Například Martin rozdělil kruh na čtvrtiny a jednu čtvrtinu vybarvil. 

Při rozhovoru chtěl svou odpověď opravit a uvedl, že dort rozdělený na jeden díl, je 

dort, který rozdělíme jedenkrát. Pak si ale uvědomil, že dort rozdělený jedenkrát, je dort 

rozdělený na poloviny. Teprve jako třetí možnost uvedl, že by dort nerozdělil vůbec. 

Na poloviny dělil dort i Vojta, který uvedl stejný důvod jako Martin. Naproti tomu dva 

z žáků uvedli, že dort rozdělený na jeden díl je jeden celý dort, protože pokud by dort 

rozdělili jednou, byl by rozdělený na díly dva. Zde se ukazuje, že užití modelu 

při dělení číslem jedna může být problematické. Při dělení číslem jedna totiž k žádnému 

rozdělování celku vlastně nedochází. 

U dělení dortu na nula dílů se názory rozdělily. Přibližně polovina žáků se 

domnívala, že dort rozdělený na nula dílů je jeden celý dort. Pro většinu žáků má nula 

stejný význam jako slovo „nic". Pokud přičítáme k libovolnému číslu nulu, nepřičteme 

vlastně nic. Dělíme-li nulou, znamená to, že nebudeme dělit vůbec. Znázorněno 
J_ 

na modelu dortu necháme dort celý. V tomto případě by byl zlomek o roven jedné. 

Druhá polovina žáků se domnívala, že dort rozdělený na nula dílů není žádný dort. 

Svou odpověď zakreslili jako prázdný talíř, nebo slovy uvedli, že Karlík dort snědl. 

Pro tyto žáky je zlomek o roven nule. 

3 z žáků odpověděli, že rozdělit dort na nula dílů nelze, protože takový dort 

neexistuje nebo protože by to nebyl žádný dort. U těchto žáků není jisté, zdaje pro ně 

X 

zlomek 0 roven nule. Je možné, že tito žáci nemají žádný předmětný model, který by 

ztotožnili s dortem rozděleným na nula dílů. ^ t ^ ' 

Jeden ze žáků pak dort rozdělený na nula dílů znázornil jako kruh rozdělený na 4 

části, z nichž žádná není zvýrazněna či barevně odlišena. 
J_ 

Shrneme-li odpovědi žáků, můžeme konstatovat, že zlomek o byl pro většinu 
№ ' 

z nich roven nule nebo jedné. 
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5. Závěr 

V první části práce jsem shrnula poznatky sémiotiky důležité pro definování znaku a 

metafory jako jednoho z těchto znaků. Zdůraznila jsem práce dvou předních 

jazykovědců F. de Saussura a Ch. S. Peirce, kteří k definování a klasifikaci znaků a tím 

i k rozvoji sémiotiky přispěli nejvíce. Dále jsem uvedla definici metafory a 

nejdůležitější druhy metafor. Při klasifikaci jednotlivých druhů metafor jsem vycházela 

převážně z poznatků autorů Lakoffa a Johnsona v knize [1]. 

Druhá část práce se zabývá analýzou textů vybraných učebnic matematiky autorů 

Odvárka a Kadlečka, resp. analýzou tří kapitol z těchto učebnic, a to kapitol Zlomky, 

Úhel a jeho velikost a Poměr. Tato analýza ukázala, že v učebnicích matematiky lze 

najít velké množství metafor, od metafor strukturních až po metaforické ilustrace. I 

samotné matematické pojmy (např. zlomek, poměr) vznikly na základě metafory. 

Poslední část práce byla věnována experimentu zkoumajícímu vybrané druhy 

metafor v reálném vyučovacím procesu. Jedná se o metafory orientační (úlohy 

„Křižovatka" a „Skluzavka") a ontologické (úlohy „Nula" a „Nekonečno"). Zabývala 

jsem se také problematikou pojmů vzniklých na základě metafory (úloha „Zlomky"). 

Jedna z úloh se zabývala důsledky nevhodného užití modelu jako metafory ve 

vyučování matematice. 

Úlohy „Křižovatka" a „Skluzavka" ukázaly, že i užití slov v komunikaci tolik 

běžných jako jsou slova „před, za, vpravo, vlevo", je metaforické a u každého člověka 

je dáno různými kritérii. Někteří žáci vnímají předložky „před a za" lineárně, jiní 

frontálně. V prvním případě řekneme, že jeden objekt se nachází před (resp. za) jiným 

objektem, pouze pokud leží na polopřímce s počátkem u prvního objektu a ve směru 

pohledu tohoto objektu (resp. v opačném směru než se objekt dívá). Vnímají-li žáci tyto 

předložky frontálně, je jeden objekt před druhým, pokud se nachází v zorném úhlu 

tohoto objektu. Stejným způsobem žáci vnímali i slova „vpravo a vlevo". Užití těchto 

slov bylo dáno i pohledem žáků na obrázek. Někteří žáci experimentálního vzorku 

vnímali tuto situaci že svého pohledu, jiní z pohledu pozorovaných objektů. Velkou roli 

hrála také vzdálenost pozorovaných objektů od sebe navzájem. Pro některé jedince byl 

jeden objekt před druhým, pouze pokud se nacházel v jeho blízkosti. Důležitým 

kritériem pro použití předložek „před a za" byla také velikost pozorovaných objektů. 

Objekty menší velikosti vnímali žáci jako vzdálenější. 

H/74 



Vzhledem k tomu, že žáci pracovali s obrázkem, měli možnost vnímat zobrazenou 

situaci buď dynamicky, nebo staticky. Někteří žáci dokonce ve svých odpovědích 

zohlednili obě hlediska. Při statickém vnímání obrázku, rozdělili žáci prostor kolem 

pozorovaných objektů na to, co je před, za, vpravo a vlevo tak, jak byl rozdělen prostor 

z jejich momentálního pohledu. Při dynamickém vnímání obrázku byl prostor rozdělen 

podle směru potenciálního pohybu pozorovaného objektu. 

Ukázalo se také, že rozdělení prostoru kolem pozorovaných objektů není vždy 

jednoznačné. Problematické je to zejména u objektů nemajících společné rysy s naším 

tělem. V případě experimentu byly těmito objekty saň Žofka, která má více hlav než 

člověk a tyto hlavy se dívají na různé strany. Podle pohledu těchto hlav nelze 

jednoznačně určit, kde je „před" a kde „za Žofkou". Druhým objektem byla skluzavka, 

která není schopna pohybu a nemá ani jiné rysy, které by umožnily jednoznačně určit, 

kde je „před" a kde „za skluzavkou". 

Úlohy „Nula" a „Nekonečno" ukázaly, co si žáci pod těmito abstraktními pojmy 

představují. Někteří dokázali vystihnout důležité vlastnosti těchto matematických 

pojmů, a to i v případě nekonečna jako pojmem, s nímž se doposud ve škole nesetkali. 

Pro některé žáky byly naopak tyto pojmy reprezentovány formálně, pouze symboly. To 

by mohlo být problematické zejména v odvislosti s užitím čísla nula, především při 

provádění operací s tímto číslem. 

V úloze „Zlomky" popisovali žáci, co si představují pod pojmem „zlomek". Pro 

většinu žáků znamenal zlomek celek rozdělený na části. Modelem, který nejvíce žáků 

v řešení nakreslilo, byl model kruhový. Jen málo žáků spojovalo zlomek s lámáním a 

nesplnil se tak můj předpoklad, že původ slova „zlomek" budou odvozovat právě od 

slova „lámat". 

Poslední úloha dokázala, že použití modelu pro vysvětlení, že číslem nula nelze dělit, 

není vhodné. Vycházela jsem z textu učebnice, který uváděl, že dort nelze rozdělit na 
J_ 

nula dílů, a zlomek o tudíž nemá smysl. Položila jsem tedy žákům otázku, jak by 

rozdělili dort na nula dílů a na jeden díl. Pouze 5 žáků uvedlo, že dort na nula dílů 

rozdělit nejde. Většina tento dort rozdělila a zlomku o přisoudila hodnotu nula, nebo 

jedna. 

Metafora, ve smyslu sémiotické analýzy, představuje faktor, na který by měl být ve 

studiu pojmotvorného procesu brán ve větší potaz. Pokusila jsem se k této otázce přispět 
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zkoumáním a rozborem několika situací, které, podle mého názoru, hrají závažnou roli 

v matematickém vzdělávání na základní škole. 
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Příloha I 

Řešení úloh vybraných žáků 
Ája 

AM 

Zakroužkuj správné odpovědi (správně může být i více odpovědí). 

1) Pepa je na obrázku: 
(a) před červeným autem 
b) za červeným autem 
c) vpravo od červeného auta 
d) vlevo od červeného auta 

2) Pan Novák stojí: 
vpravo od paní Novákové 

b) vlevo od paní Novákové 
© před paní Novákovou 
d) za paní Novákovou 

3) Honza je: 
<D> před Žofkou 
b) za Žofkou 
c) vpravo od Žofky 
(T) vlevo od Žofky 

4) Pan a paní Novákovi stojí: 
(a) vlevo od Franty 
b) vpravo od Franty 
c) před Frantou 
d) za Frantou 

5) Franta je: 
<§) za modrým autem 
b) před modrým autem 
(g) před červeným autem 
d) za červeným autem 

6) Zelené auto je: 
0 vpravo od červeného auta 
b) vlevo od červeného auta 
c) vpravo od modrého auta 
(3) vlevo od modrého auta 

1/1 



Paní učitelka si vyšla s dětmi na hřiště. Protože už je čas vrátit se s dětmi zpět do 
školky, volá paní učitelka: „Děti, seřaďte se před skluzavkou." 
Označ křížkem na obrázku místo, kde se děti mají seřadit. Vysvětli, pročjsi 
označil právě toto místo. 
Kroužkem označ místo, kde stojí paní učitelka. 
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Představ si, že Hurvínek nemůže hýbat hlavou. Napiš, jaká písmena se 
nacházejí: 

a) v Hurvínkově zorném úhlu (to znamená, která písmena Hurvínek vidí) <2. I ^ f i A ^ 
b) mimo Hurvínkův zorný úhel (to znamená, která písmena Hurvínek nevidí) y g £ c 0 
c) pravítkem vyznač Hurvínkův zorný úhel ' 1 ' ' 

® 

© © 

© 

Napiš a nakresli všechno, co si představuješ a co tě napadá, když se řekne 
zlomek. 

K 

4 
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Napiš a nakresli všechno, co si představuješ a co tě napadá, když se řekne nula. 

i , ^ j£i'( Wu lc\ k 0 

Si 

№iZi 

- ' t / 

Yvc /74 / 

Napiš a nakresli všechno, co si představuješ a co tě napadá, když se řekne 
nekonečno. 

CXD 
v" 

TZfyyoPA VOÍi 
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Karlík dostal od svých kamarádů Aničky, Pepy a Tondy narozeninový dort. 
Rozdělil ho na 4 stejné části a každému dal čtvrtinu. Pepa byl vtipálek a zeptal 
se Karlíka, jestli by dokázal dort rozdělit na nula dílů. Anička se k němu hned 
přidala a dala Karlíkovi za úkol rozdělit dort na jeden díl. Dokázal to Karlík a 
jak asi vypadala jeho odpověď ? Nakresli dort rozdělený na nula dílů a na jeden 
díl a vysvětli, proč si nakreslil právě tento obrázek. Pokud se ti zdá, že nelze 
nakreslit obrázek, popiš, jak bys rozdělil dort na nula dílů a najeden díl. 

tYL 

/J/I 
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Kryštof 

Zakroužkuj správné odpovědi (správně může být i více odpovědí). 

1) Pepa je na obrázku: 
před červeným autem 

b) za červeným autem 
c) vpravo od červeného auta 
d) vlevo od červeného auta 

4) Pan a paní Novákovi stojí: 
(?) vlevo od Franty 
0 vpravo od Franty 
c) před Frantou 
d) za Frantou 

2) Pan Novák stojí: 
$) vpravo od paní Novákové 

® vlevo od paní Novákové 
před paní Novákovou 

d) za paní Novákovou 

3) Honza je: 
předŽofkou 

b) zaŽofkou 
c) vpravo od Žofky 
d) vlevo od Žofky 

5) Franta je: 
Q za modrým autem 
b) před modrým autem 
c) před červeným autem 
d) za červeným autem 

6) Zelené auto je: 
0) vpravo od červeného auta 
b) vlevo od červeného auta 
c) vpravo od modrého auta 
d) vlevo od modrého auta 
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Paní učitelka si vyšla s dětmi na hřiště. Protože už je čas vrátit se s dětmi zpět do 
školky, volá paní učitelka: „Děti, seřaďte se před skluzavkou." 
Označ křížkem na obrázku místo, kde se d&í mají seřadit. Vysvětli, proč jsi 
označil právě toto místo, f y ^ ^ M- p p l j ; P^Xío-nf rT^V 
Kroužkem označ místo, kde stojí paní učitelka. 
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Představ si, že Hurvínek nemůže hýbat hlavou. Napiš, jaká písmena se 
nacházejí: 

a) v Hurvínkově zorném úhlu (to znamená, která písmena Hurvínek vidí) № 
b) mimo Hurvínkův zorný úhel (to znamená, která písmena Hurvínek nevidí) F,i,«( 
c) pravítkem vyznač Hurvínkův zorný úhel 

© 

Napiš a nakresli všechno, co si představuješ a co tě napadá, když se řekne 
zlomek. 
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Napiš a nakresli všechno, co si představuješ a co tě napadá, když se řekne nula. 

0 

Napiš a nakresli všechno, co si představuješ a co tě napadá, když se řekne 
nekonečno. 

Karlík dostal od svých kamarádů Aničky, Pepy a Tondy narozeninový dort. 
Rozdělil ho na 4 stejné části a každému dal čtvrtinu. Pepa byl vtipálek a zeptal 
se Karlíka, jestli by dokázal dort rozdělit na nula dílů. Anička se k němu hned 
přidala a dala Karlíkovi za úkol rozdělit dort najeden díl. Dokázal to Karlík a 
jak asi vypadala jeho odpověď ? Nakresli dort rozdělený na nula dílů a najeden 
díl a vysvětli, proč si nakreslil právě tento obrázek. Pokud se ti zdá, že nelze 
nakreslit obrázek, popiš, jak bys rozdělil dort na nula dilů a najeden díl. 

c. 
"N 

1/9 



Kryštof N. 

I ̂ K i í f o ý N 

Zakroužkuj správné odpovědi (správně může být i více odpovědí). 

1) Pepa je na obrázku, 
(^appřed červeným autem 

5) za červeným autem 
c) vpravo od červeného auta 
d) vlevo od červeného auta 

2) Pan Novák stojí: 
vpravo od paní Novákové 

b) vlevo od paní Novákové 
(fippřed paní Novákovou 
d) za paní Novákovou 

3) Honza je:̂  
( q ) před Žofkou 

b) za Žofkou 
c l vpravo od Žofky 

<4)) vlevo od Žofky 

4) Honza je: 
( ^ a p před zeleným autem 

b) za zeleným autem 
(cpza Pepou 
ranvlevo od Pepy 

5) Franta je: 
<aj za modrým autem 
b) před modrým autem 

> před červeným autem 
za červeným autem 

6) Zelené auto je: 
vpravo od červeného auta 

b) vlevo od červeného auta 
c) vpravo od modrého auta 

m ň vlevo od modrého auta 
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Napiš a nakresli všechno, co si představuješ a co tě napadá, kdyžge řekne slovo 
zlomek. Jaké má vlastnosti? Kde se s ním setkáváš? 

Á 
£ 

Paní učitelka si vyšla s dětmi na hřiště. Protože už je čas vrátit se s dětmi zpět do 
školky, volá paní učitelka: „Děti, seřaďte se před skluzavkou." 

a) Označ křížkem na obrázku místo, kde se děti mají seřadit. , 
b) Vysvětli, proč jsi označil právě toto místo. ý ^ J j j t j ú J ^ / f A f t ^ J b 
c) Paní učitelka na obrázku nakreslena NENÍ. Označ kroužkem místo, kde si XV, 
myslíš, že paní učitelka stojí. ^ ^ u Á ^ 
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Napiš a nakresli všechno, co si představuješ a co tě napadá, když se řekne slovo 
nula. Kde se s nulou setkáváš? ^ A ^ f j ^ J ^ i c ^ , 

Avýlj*^ AÁ-O . 

1 0 

Napiš a nakresli všechno, co si představuješ a co tě napadá, když se řekne slovo 
nekonečno. Kde se s ním setkáváš?^ —~ ň /\i » ~ S , "^a-ov^Ja^ 

( í , ^ « « C 

a A ^ ^ f ^ y r ^ CyMti" 

Karlík dostal od svých kamarádů Aničky, Pepy a Tondy narozeninový dort. 
Rozdělil ho na 4 stejné části a každému z kamarádů jednu část dal. Pepa byl 
vtipálek a zeptal se Karlíka, jestli by dokázal dort rozdělit na nula dílů. Anička 
se k němu hned přidala a dala Karlíkovi za úkol rozdělit dort najeden díl. 
Dokázal to Karlík a jak asi vypadala jeho odpověď ? 
a) Nakresli dort rozdělený na nula dílů. 
b) Nakresli dort rozdělený najeden díl. ^ / f>*u 
c) Vysvětli, proč jsi nakreslil právě tento obrázek. L / 
Pokud se ti zdá, že nelze nakreslit obrázek, popiš, jak bys rozdělil dort na nula 
dílů a najeden díl. ^ ^ ^ ^ j j j ^ A J y j U 

I It^tÁ- jjlu^ j í t uJU. j i h l , 

AJ» M ^ L c^^/Jcíi 

1/12 



Vojta 

Zakroužkuj správné odpovědi (správně může být i více odpovědí). 

1) Pepa je na obrázku: 
(á) před červeným autem 
b) za červeným autem 
c) vpravo od červeného auta 
d) vlevo od červeného auta 

2) Pan Novák stojí: 
a) vpravo od paní Novákové 
b) vlevo od paní Novákové 
©i před paní Novákovou 
d) za paní Novákovou 

4) Honza je: 
a) před zeleným autem 
b) za zeleným autem 
c) za Pepou 
(í) vlevo od Pepy 

5) Franta je: 
a) za modrým autem 
b) před modrým autem 
c) před červeným autem 
w) za červeným autem 

3) Honza je: 
a) předŽoíkou 
b) za Žofkou 
c) vpravo od Žofky 
0 vlevo od Žofky 

6) Zelené auto je: 
<a) vpravo od červeného auta 
b) vlevo od červeného auta 
c) vpravo od modrého auta 
d) vlevo od modrého auta 
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Napiš a nakresli všechno, co si představuješ a co tě napadá, když se řekne slovo 
zlomek. Jaké má vlastnosti? Kde se s ním setkáváš? / u u i i ^ ac o ^ v ^ / ^ y ^ i ^ . 

(I f <~f 
r / ^ ^ C f r ^ , 

Paní učitelka si vyšla s dětmi na hřiště. Protože už je čas vrátit se s dětmi zpět do 
školky, volá paní učitelka: „Děti, seřaďte se před skluzavkou." 

a) Označ křížkem na obrázku místo, kde se děti mají seřadit. 
b) Vysvětli, proč jsi označil právě toto místo. 
c) Paní učitelka na obrázku nakreslena NENÍ. Označ kroužkem místo, kde si 
myslíš, že paní učitelka stojí. 
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Napiš a nakresli všechno, co si představuješ a co tě napadá, když se řekne slovo 
nula. Kde se s nulou setkáváš? . n J f / / n . 

^ r oícZJi 

1QQQO (/(/co o 

Napiš a nakresli všechno, co si představuješ a co tě napadá, když se řekne slovo 
nekonečno. Kde se s ním setkáváš? 

(jJLj^ 

Karlík dostal od svých kamarádů Aničky, Pepy a Tondy narozeninový dort. 
Rozdělil ho na 4 stejné části a každému z kamarádů jednu část dal. Pepa byl 
vtipálek a zeptal se Karlíka, jestli by dokázal dort rozdělit na nula dílů. Anička 
se k němu hned přidala a dala Karlíkovi za úkol rozdělit dort najeden díl. 
Dokázal to Karlík a jak asi vypadala jeho odpověď ? 
a) Nakresli dort rozdělený na nula dílů. 
b) Nakresli dort rozdělený najeden díl. 
c) Vysvětli, proč jsi nakreslil právě tento obrázek. 
Pokud se ti zdá, že nelze nakreslit obrázek, popiš, jak bys rozdělil dort na nula 
dílů a najeden díl. oj, rw 
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Příloha II 

Vybraná žákovská řešení úlohy „Nula" 
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Vybraná žákovská řešení úlohy „Nekonečno" 
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Příloha III 

Přepisy rozhovorů s vybranými žáky 

5.C 
ÁJA 
Křižovatka 
Ex: Ájo, já bych se zeptala k té otázce 1. Ty jsi zaškrtla odpověď a, že Pepa je před červeným 
autem. Někteří tví spolužáci zaškrtli ještě, že je vpravo od červeného auta. Myslíš si, že mají 
pravdu, nebo že se spletli? 
Áj: No, možná, že mají pravdu 
Ex: A proč myslíš, že by mohli mít pravdu? 
Áj: Protože je trochu nakřivo. Blíž k nám. 
Ex: Myslíš si, že je blíž k nám? 
Áj: Já nevím. 
Ex: Tví spolužáci nemusí mít pravdu, to já neříkám. Já se ptám, jestli si myslíš, že ji mají, nebo 
nemají. Mohli se splést. Někdo třeba napsal, že je Pepa vlevo od červeného auta. Mohl by být 
vlevo od červeného auta? 
Áj: Ne. 
Ex: A proč si myslíš, že by mohl být vpravo? 
Áj: No, nevím. 
Ex: Ale myslíš, že by to mohlo být správně. 
Áj: No 
Ex: Připadá ti, že je i vpravo? 
Áj: Jo, trošku. 
Ex: Trošku, ale výraznější je, že je před tím červeným autem? 
Áj: Jo. 
Ex: Dobře. 

Ex: U té dvojky jsi zaškrtla odpověď a a b, promiň, a a c. To znamená, že pan Novák stojí 
vpravo od paní Novákové. A pak jsi také napsala, že stojí před paní Novákovou. Já to z toho 
obrázku nepoznám, ale stojí ten pan Novák bokem k paní Novákové, neboje k ní čelem, nebo 
zády? 
Áj: Bokem. 
Ex: Myslíš bokem? 
Áj: Hmm 
Ex: A ta paní Nováková ta k němu stojí čelem, nebo... 
Áj: Bokem. 
Ex: Taky bokem? A proč ti připadalo, že je před paní Novákovou? 
Áj: No, že je takovej jako, že vypadá, že je trošku blíž k nám. 
Ex: Že vypadá, že je blíž k nám než ta paní Nováková? 
Áj:(kýve hlavou) 
Ex: Dobře. Někteří zaškrtli ještě béčko, že je pan Novák vlevo od paní Novákové. 
Áj: Taky by to mohlo být. Odsud. 
Ex: Když se na to podíváš ze svého pohledu, myslíš? 
Áj: No 
Ex: A ty ses na to dívala jak, když... 
Áj: No, jako z jejího pohledu. 
Ex: Fajn. 

Ex: U trojky jsi napsala, že Honza stojí před Žofkou a taky vlevo od Žofky. Podle čeho jsi 
poznala, že stojí vlevo od Žofky? 
Áj: No, že je dál jako. Že se na to dívám z jeho pohledu. 
Ex: Z jeho pohledu? Že jsi v pozici toho Honzy? 
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Áj: Jo. 
Ex: Takže jsi se na to nedívala z pohledu té Žofky? 
Áj: Ne 
Ex: Dívala jsi se na to z pozice toho Honzy. Někdo mi také napsal, že Honza je vpravo od té 
Žofky. 
Áj: No, to je, když se na to budeme dívat od nás. 
Ex: Myslíš, že z našeho pohledu to vypadá, že je trošku vpravo? 
Áj: No. 
Ex: A když jsi psala, že je před Žofkou...? 
Áj: Tak je blíž k nám. 
Ex: Takže z našeho pohledu je před Žofkou, aleje i po pravé straně té Žofky? 
Áj: Jo. 

Ex: U čtyřky jsi napsala, že pan a paní Novákovi jsou vlevo od Franty. 
Áj: No, to zase z jeho pohledu. 
Ex: A mohli by být i vpravo od Franty nebo před Frantou nebo za Frantou? 
Áj: No, mohli by být vpravo. 
Ex: A to je taky z pohledu Franty? 
Áj: Ne, to je z pohledu nás. 
Ex: A před Frantou? Mohli by být před Frantou nebo to nejde? 
Áj: Myslím, že to by nešlo. 
Ex: A proč myslíš, že ne? 
Áj: Nevím, mně spíš přijde, že je před ním to modrý auto. 
Ex: A mohli by být za Frantou? 
Áj: Jo. 
Ex: Jo? A proč za Frantou můžou být a před Frantou ne? 
Áj: No, když se na to díváme jako odsud, tak jsou na kraji toho obrázku víc než on. 
Ex: Dobře. 

Ex: Teď k té pětce. Tam máš, že Franta je před modiým autem a před červeným autem. Proč jsi 
zaškrtla tyhle odpovědi? 
Áj: No, že to červený auto je k němu jako předem, tak je před ním. A to auto modiý je zase... 
(neví, jak to říci) 
Ex: K. němu tou zadní částí? 
Áj: No 

Ex: A poslední tvoje odpověď byla, že zelené auto je vpravo od červeného a vlevo od modrého 
auta. 

Áj: No. To zelené auto má napravo modrý a nalevo červený. 

Skluzavka 
Ex: Tady s tou skluzavkou to bylo trošku zapeklité, viď? 
Áj: No. 
Ex: Ty jsi napsala, že když se děti sklouznou, že stojí před skluzavkou. Takže před skluzavkou 
je podle tebe tady (ukazuji na místo, kam Aja na kreslila křížek). Podle čeho jsi rozhodla, že 
zrovna tady je před skluzavkou? 
Áj: No, mohlo by to být i tady (ukazuje na místo, kde je napsáno „vedle"), když se na to díváme 
od nás. Když se na to díváme z jejich pohledu, tak... (mlčí) 
Ex: Tak by tady (tam, kde je nakreslen křížek) bylo před? 
Áj: No. 
Ex: A nemohlo by být i tady (tam, kde jsou nakreslené děti) před? 
Áj: Ne. 
Ex: A proč ne? 
Áj: Hmm, já nevím. 
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Ex: Nevíš? A kdybych ti dala autíčko (na stůl pokládám auto) a místo té skluzavky by tam bylo 
autíčko a děti by se měly seřadit před autíčkem. 
Aj: No tak tady je ten jeho předek, takže tady je před. 
Ex: A u té skluzavky tam něco takového není? 
Aj: No, že tady je ta skluzavka, kde se kloužou a tady je ten žebřík vlastně. 
Ex: Takže pro tebe by bylo důležité, že se sklouznou a když se „dosklouznou", tak stojí před 
skluzavkou. 
Áj: Jo. 
Ex: Co kdyby ta skluzavka fungovala obráceně? Třeba by se na ni lezlo po téhle části (ukazuji 
na klouzací plochu) a tady po těch schůdcích by děti odcházely, tak kde by bylo před 
skluzavkou? Tady (místo, kde je napsáno „za")? 
Aj: Ano. 

Zlomky 
Ex: Pak jsme tu měli zlomky a tys napsala, že je to část celku. Tys tu napsala třeba jednu pětinu. 
Znáš ještě nějaké další zlomky? 
Aj: Jo, třeba šest sedmin, tři setiny. 
Ex: A proč myslíš, že se těmto číslům říká zrovna zlomky? Proč dostala zrovna tohle jméno? 
Aj: No, že když je celek, tak něco rozlomíme na nějaký části. 
Ex: Takže myslíš, že je to od toho lámání? 
Aj: (kýve hlavou) 
Ex: A když ve škole pracujete se zlomky, tak taky něco lámete? 
Áj: Ne, my si to jako takhle nakreslíme. 

Dort 
Ex: Co znamená ten tvůj obrázek? Tys měla říci, jestli lze ten dort ...Jestli ho můžeš rozdělit na 
jeden díl a jestli ho můžeš rozdělit na nula dílů. Tenhle obrázek, pod kterým je napsáno jeden ' 
díl", to je co? ' 
Áj: Jako jeden celek. 
Ex: Jeden celý dort? 
Áj:(kýve hlavou) 
Ex: A tady, kde je napsáno „nula dílů"? 
Áj: Že tam ten dort vůbec není. 
Ex: A jde podle tebe rozdělit na těch nula dílů? 
Áj: Hmm. 
Ex: A jak se rozdělí? Že se vezme pryč a zahodí se? Nebo ho sníš? Nebo co s ním uděláš, když 
ho budeš dělit? Budeš ho nějak krájet, jako třeba krájíš ten dort na 4 díly? 
Áj: To ne. 
Ex: A co s ním uděláš? 
Áj: Asi ho nechám tak, jak je. Ale to je asi spíš najeden díl. (mlčí) 
Ex: Já to taky nevím, proto se ptám. 
Áj: Tohle (obrázek, kde je celý dort) by mohlo být i jako na nula dílů. Jako jestli to je jeden 
celek, kteiý není na nic rozdělený. 
Ex: Co kdybych ti dala pár bonbónů a řekla ti, abys je rozdělila na nula dílů? Šlo by to lip než 
ten dort? 
Áj: Ne. 
Ex: Ne? A co by si s nimi zase udělala, kdybys je měla rozdělit na nula dílů? 
Áj: No, bych to nechala. 
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KRYŠTOF 
Křižovatka 
Ex: Podíváme se, Kryštofe, nejprve na tu křižovatku. U té jedničky jsi napsal, že Pepa je před 
červeným autem. A někteří napsali, že je i vpravo od červeného auta. Myslíš si, že mají pravdu, 
nebo že se spletli? 
Kr: Že se spletli. 
Ex: Myslíš si, že se spletli? A proč se spletli? Připadá ti, že by to tak nemohlo být? Nepřipadá ti, 
že je vpravo? 
Kr: Ne. 
Ex: A vlevo od toho červeného taky ne? 
Kr: Ne. 
Ex: Takže jen před červeným. Fajn. 

Ex: A pan Novák, tam jsi zaškrtl dokonce tři odpovědi. Že stojí vpravo od paní Novákové, 
vlevo a před paní Novákovou. Proč máš zaškrtnuté všechny ty tři odpovědi? 
Kr: Protože vpravo stojí jako z pohledu tý paní Novákový. No a pak vlevo od paní Novákové 
jakože z našeho pohledu. A pak před ní, že jako je prostě ... před ní (směje se) 
Ex: Myslíš si, že k ní stojí zády? 
Kr: Bokem 
Ex: Bokem, ale přesto ti připadá, že je před ní? 
Kr: Hmm. 
Ex: To znamená, připadá ti, že je jakoby blíž k nám? 
Kr: Jo. 

Ex: Pak jsi měl napsat, jestli je Honza před Žofkou, za Žofkou, vpravo, vlevo. Tak ty jsi napsal, 
že je před Žofkou. Proč jsi napsal, že je před Žofkou? 
Kr: Mně to tak připadá. 
Ex: A proč ti to tak připadá? Tady u toho pana Nováka jsi mi vysvětlil, že ti připadá, že je blíž 
k nám. Nebo u toho červeného auta, tam je Pepa před tím červeným autem, tam ses na o díval 
z pohledu toho červeného auta. Proč ti připadá, že ten Honza je před tou Žofkou? 
Kr: Jakoby utíká na bok od ní, aleje pořád před ní. 
Ex: A proč je před? Proč bys neřekl, že je za ní? 
Kr: Protože za ní není. (směje se). Mně to tak nepřipadá 
Ex: A kde by bylo za Žofkou? 
Kr: To by muselo být někde tady (ukazuje mimo obrázek). 
Ex: To znamená někde pod tvým podpisem? 
Kr: Hmm. 
Ex: Dobře. 
Ex: Pak ještě někteří napsali, že je vpravo od Žofky nebo někteří taky napsali, že je vlevo od 
Žofky. Co myslíš, mají pravdu, nebo se zase spletli? 
Kr: No, to právo bych jako že by měli jakžtakž pravdu, ale vlevo ne. 
Ex: Vlevo ne? 
Kr: Ne. 
Ex: A proč by mohl být vpravo od Žofky? 
Kr: Že Žofka stojí nějak takto (ukazuje na Žofku) a ... 
Ex: Takto, to znamená jak? 
Kr: Jakožeje obrácená předkem skoro k tomu červenému autu a mysleli si, že je vedle toho 
Honzy, ta Zofka. 
Ex: A odkud se na to dívali, když říkali, že je vpravo od Žofky. Ty jsi teď říkal, že je vpravo od 
Žofky. 
Kr: No, tak se na to dívali z našeho pohledu, jak se díváme na ten obrázek. 
Ex: Z našeho pohledu? Jak my se díváme na ten obrázek? Teď si ale říkal, že ta Žofka tady 
stojí. Proč jsi to říkal s tou Žofkou a teď říkáš, že z jejich pohledu to vypadá, že je trošku 
vpravo? 
Kr: Jakože stojí ten Honza před Žofkou? 
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Ex: Ne, že stojí vpravo. Ty jsi říkal, že stojí vpravo a že jim to mohlo připadat, protože ta Žofka 
je otočená k tomu hřišti. Takže jim mohlo připadat, že ten Honza je vpravo od Zofky 
Kr: No. 
Ex: Já nevím, jakou to má souvislost s tou Žofkou. Co kdyby se ta Žofka dívala...kdyby nebyla 
otočená k tomu hřišti a byla by otočená tady k Mirkovi, tak by pořád byl Honza vpravo od 
Žofky? 
Kr: Ne, vlevo. 
Ex: Ale teď jsi říkal, že se na to díváš z našeho pohledu. 
Kr: No. 
Ex: To znamená, tvůj pohled se nemění, ty pořád stojíš na jednom místě, díváš se tím samým 
směrem. Mění se akorát to postavení té Žofky. A přesto, kdyby se ta Žoflka otočila, tak ten 
Honza bude stát vlevo? Z tvého pohledu. 
Kr: Jo. Nebo vpravo? Já nevím. Jako když se na to dívám prostě normálně, nějak se dívá 
Honza, ale proti němu, tak stojí v podstatě před ní nebo vpravo. 
Ex: Tobě teda připadá, že on je trošku po pravé straně té Zofky? 
Kr: No. 
Ex: A kdyby se ta Žofka otočila? 
Kr: No, tak stojí vlevo. 
Ex: Tak by stál vlevo? Vždyť by přece byl pořád tady. 
Kr: Jo, ale Žofka by se otočila a měla by ho nalevo. 
Ex: Jo takhle, ty myslíš, že by přešla až na druhou stranu ulice? 
Kr: No. 
Ex: A kdyby nepřešla, kdyby zůstala pořád tady u toho plotu? Jen by otočila ty hlavy. 
Kr: Tak je taky vpravo. 
Ex: Tak je pořád vpravo? 
Kr: No. 
Ex: Dobře, chápu. A kdybys to bral, řekněme, z pohledu té Žofky? Mohl bys potom říci, že je 
ten Honza vpravo nebo vlevo od Žofky? 
Kr: Tak to bych spíš asi řek, že je před. Anebo vlevo. 
Ex: Anebo vlevo? A proč bys řekl, že je vlevo? 
Kr: Protože teď se díváme jako proti tý Žofce. 
Ex: Ale kdybys byl na místě té Žofky teď? 
Kr: No, tak je vlevo. Anebo před. 
Ex: A proč vlevo? Když ty tady budeš stát, tak vlevo pro tebe bude to, co máš po levé ruce. A 
co je pro tu Žofku vlevo? 
Kr: No, když se otočí, když se díváme z jejího pohledu. 
Ex: Takže tobě připadá, že je... Kam se dívá ta Žofka? 
Kr: Ta Žofka na dvě strany. Na Mirka a na ten areál. 
Ex: A když se teda díváš z pohledu té Žofky. Co kdybych já řekla, že Honza je vpravo? Jak bys 
mi vysvětlil... 
Kr: To by musel být tady. U přechodu (ukazuje na přechod těsně před červeným autem). 
Ex: To by musel být ten Honza tady u přechodu? 
Kr: U přechodu, no. 
Ex: Aby byl vpravo od Žofky? 
Kr: Hmm. Tak musel by být někde tady (ukazuje na hřiště). 
Ex: Na tom hřišti? 
Kr: No, na tom hřišti. 
Ex: Na tom hřišti by byl vpravo od Žofky? Z jejího pohledu nebo z našeho pohledu? 
Kr: Z jejího, z jejího pohledu. Kdyby ty hlavy měla rovně. 
Ex: To znamená, když ona se bude dívat do hřiště a Honza bude stát tady na hřišti, před těma 
jejíma hlavama, tak bude stát vlevo od Žofky? 
Kr: Vpravo. No protože ty hlavy se dívají jinam a to tělo je otočený vlastně jakoby k tomu autu. 
Nebo k tý značce. Nebo nějak tak. 
Ex: Aha. Takže ty myslíš, že to tělo je otočené k tomu červenému auto, akorát že ona se dívá 
jinam. 
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Kr: No. 
Ex: Dobře, takže by byl pořád před tou Žofkou. Aha, proto pro tebe je pořád před tou Žofkou i 
z pohledu té Zofky? 
Kr: No. 

Ex: Tak, u té čtyřky jsi napsal, že pan a paní Novákovi stojí vlevo od Franty a vpravo od Franty 
Proč jsi zaškrtl tyhle odpovědi? 
Kr: No, protože vlevo z pohledu Franty, protože on ukazuje rukou na levou stranu a vpravo 
z našeho pohledu. 
Ex: A co třeba cé a dé? Mohli by být před Frantou nebo za Frantou? 
Kr: Ne. 
Ex: Ne? Proč ne? 
Kr: To by museli stát... to by museli jet buďto v tom autě nebo... 
Ex: A kdyby byli v tom autě, tak by byli kde? 
Kr: To by byli před. 
Ex: A aby byli za, tak by museli být kde? 
Kr: Tak by třeba šlapali na kole za ním. 

Ex: U té pětky máš, že Franta je za modrým autem. To jsi napsal proč? 
Kr: Mně to tak připadá. 
Ex: Dobře. A myslíš, že mohl někdo zaškrtnout ještě jinou odpověď? Mohlo někomu připadat 
že je třeba před tím červeným autem? 
Kr: Ne. 
Ex: To určitě ne? Proč myslíš, že ne? 
Kr: Protože by musel být tady. 
Ex: Kde? 
Kr: Tady místo Pepy třeba. 
Ex: A mohlo někomu připadat, že je třeba před červeným autem? 
Kr: Mohlo. 
Ex: A proč ty jsi nezaškrtl, že je před červeným autem? 
Kr: Mně to prostě nenapadlo. Já jsem se díval prostě do jeho okruhu, prostě bylo mi jasný, že je 
za modrým autem. 
Ex: Takže protože tohle je už daleko, tak ti nepřipadalo, že je před ním. 
Kr: No. A teďka mi to došlo, no. 

Ex: U šestky jsi napsal, že zelené auto je vpravo od červeného auta. To jsi bral z jakého 
pohledu? 
Kr: No, z pohledu toho auta. 
Ex: Z kterého auta? 
Kr: Z toho červeného. 
Ex: A je možná ještě jiná odpověď? Mohl by být vlevo od červeného? 
Kr: Mohl by být našikmo od zeleného. 
Ex: Našikmo od zeleného? Počkej. Zelené auto by mohlo být našikmo od zeleného? 
Kr: Ne. Červené auto by mohlo být takhle našikmo před zeleným. 
Ex: A vlevo od červeného? Mohlo by to zelené být vlevo od červeného? 
Kr: Jo. 
Ex: Jo? A kdy by mohlo být vlevo od červeného? 
Kr: Někde tady no, jak je. No muselo by být jako uprostřed tý křižovatky, aby bylo v to vlevo. 
No jako před červeným by bylo to zelené, kdyby bylo uprostřed křižovatky. A vlevo od 
červeného by muselo být někde tady (ukazuje do křižovatky). 
Ex: Odkud by ses na to díval, kdyby bylo to vlevo od červeného. 
Kr: Tak z pohledu toho auta červeného. A muselo by bejt tady (ukazuje na chodník u 
sportovního areálu). 
Ex: Takže takhle jak jsou na tom obrázku, nemůže být to zelené auto vlevo od červeného? 
Kr: Ne. 
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Ex: Mohlo by být vpravo od modrého? Nebo vlevo od modrého? 
Kr: Vlevo. Kdybych se díval z jeho pohledu. 
Ex: A proč ty jsi zaškrtl jenom to áčko? 
Kr: Nevím. 
Ex: A teď, když se o tom takhle bavíme, tak ti to připadá jak? Zaškrtl bys třeba i jinou 
odpověď? 

Kr: Modrý no, vpravo že je. Vlevo, vlevo vlastně. 

Skluzavka 
Ex: Tak pak jsme tam měli skluzavku. A ty jsi teda napsal, že ty děti, když se mají seřadit před 
skluzavkou, že se seřadí tady (ukazuji na místo, které Kr. označil křížkem). 
Kr: No. 
Ex: A proč zrovna tady? Podle čeho ses rozhodl, že tady je před tou skluzavkou? 
Kr: Protože tam stojí dvě děti, no. Mě to napadlo. A tohle by bylo za skluzavkou (ukazuje na 
místo „dokluzu"). Tady je jako předek (u žebříku) ajede sem, prostě za. 
Ex: A podle čeho se pozná „předek" a „zadek" skluzavky? 
Kr: To může bejt různý. 
Ex: A změnilo by to něco, kdybych ty děti nakreslila sem (na místo „dokluzu")? 
Kr: Jo. 
Ex: Jo? A kde by pak bylo před skluzavkou? Řekněme, že ty děti nakreslím sem (na místo 
„dokluzu") a kam se budou dívat? 
Kr: Jakože by měli hlavu sem. 
Ex: A dívaly by se na skluzavku, tak kde by pak bylo před skluzavkou? 
Kr: Tady pořád (ukazuje na místo, kde nakreslil křížek). 
Ex: Pořád tam? I kdyby si stouMLmdruhou stranu té skluzavky a otočily by se na druhou 
stranu, tak by bylo před skluzavkou pořád tady? Kr: Jo 
Ex: Aha. A proč? 
Kr: Tak to nevím. Ale myslím si to no. Je to moje teorie. 
Ex: Protože ty jsi teď říkal, že když stojí tady (ukazuji na místo, kde jsou nakreslené děti), tak 
tady (na místě, kde je nakreslen křížek) je před skluzavkou, protože tady stojí ty děti. 
Kr: A tady je to stejnak před skluzavkou. Já si neumím vysvětlit, že by to bylo za. 
Ex: A někdo napsal, že před skluzavkou je tady (u „dokluzu"), proč si myslíš, že to napsal? Proč 
jim to tak může připadat? 
Kr: Nevím. 
Ex: A kdybys tam měl jiný předmět, kdybys tam měl třeba auto a já bych řekla seřaďte se před 
autem? 
Kr: Tak by to bylo tady (ukazuje před čelní sklo auta). 
Ex: A kdybych to auto otočila? Kde je před? 
Kr: Tak tady (opět ukazuje před čelní sklo). 
Ex: A proč před autem je vždycky před tím čelním sklem? 
Kr: Protože když to auto... Nemůže bejt tady, protože tady je to „zadek" auta! Tam se může 
jenom couvat. 
Ex: A skluzavka nic takového nemá jako „předek" a „zadek"? 
Kr: Tak se neotočí. Kdybych postavil ty děti sem (k „dokluzu"), tak neudělá takhle (ukazuje, že 
otáčí skluzavku o 180 stupňů). Ze jako podle mě předek je tady (místo, kde nakreslil křížek). 
Ex: A kdyby to byla nějaká lehká skluzavka a mohl jsi ji vzít do ruky a otočit ji? 
Kr: To by byl předek zase tady (Místo, kde je nakreslen křížek), kdyby žebřík byl sem. 
Ex: Takže pořád před tím žebříkem by bylo před skluzavkou? 
Kr: Jo. 

Zlomky 
Ex: Tady u zlomků jsi mi napsal zlomek jedna jednina. A tenhle obrázek to je co? 
Kr: To je ta jedna, to jsou, to je jedna čtvrtina. 
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Ex: A proč si myslíš, že se číslům jako je jedna polovina, tři sedminy ajedna setina proč myslíš, 
že se jim říká zrovna zlomky? Proč dostala tohle jméno? 
Kr: Protože se to láme. Tou čárou, protože prostě, když mám obrázek jo, nebo koláč tak prostě 
ho jakoby zlomím v půlce nebo na čtyři části ho zlomím a tak dál. 
Ex: Aha. A co kdyby si měl rozdělit, já nevím, dostal bys čtyři bonbóny a ty bys měl rozdělit na 
polovinu, (na stůl pokládám 4 bonbóny) 
Kr: Tak bych udělal takhle. 
Ex: Taky by se tam něco lámalo? 
Kr: Ne, ale rozdělím to jako od sebe. 
Ex: Prostě se to oddělí od sebe. 
Kr: No. 

Dort 
Ex: Poslední byl ten dort a ty jsi měl ten dort rozdělit, nebo říci, jak by vypadal dort rozdělený 
na nula dílů a jak by vypadal dort rozdělený najeden díl. A ty tam máš jenom jeden obrázek. 
Tak mi to vysvětli, co to znamená. 
Kr: No, to je ten jeden díl. 
Ex: To je dort rozdělený najeden díl? 
Kr: No. 
Ex: A to je teda celý ten dort? Tam si napsal: „Nechal bych ho celej" 
Kr: No. 
Ex: A kdybys měl ten dort rozdělit na nula dílů? 
Kr: To bych ho taky nechal celej. 
Ex: Tak bys ho taky nechal celej? Byl by to teda celý dort? 
Kr: Ale teď mě napadlo, že bych prostě, že bych ho, že bych žádnej neměl. Nebo že by žádnej 
nebyl. 
Ex: A šlo by to teda rozdělit? Jak bys ho rozdělil? Rozdělíš ho tím, že ho nekoupíš? 
Kr: Ne. Tak na nula dílů, že zůstane prostě celej. A najeden díl taky celej. 
Ex: A kdybychom neměli dort a měli bychom něco jiného, co bychom měli rozdělit, řekněme 
třeba zase ty bonbóny? Kdybys je měl rozdělit na nula dílů, co bys s nimi udělal? 
Kr: Nic. Nechal bych je. 
Ex: Nic? A provázek? 
Kr: Tak bych ho taky nechal celej. 
Ex: Fajn. Tak děkuju. 
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5.D 
KRYŠTOF N. 
Skluzavka 
Ex: Kryštofe, podíváme se nejprve na tu skluzavku. Ty jsi měl označit místo, kde se seřadí děti 
a ty děti se mají seřadit před skluzavkou. Proč jsi označil tahle dvě místa? 
Kr: No, protože, to je tady i napsaný, protože jde o to, co se bere za to, co je ta přední část tý 
skluzavky. 
Ex: A podle čeho ty se rozhodneš, co je ta přední část skluzavky? 
Kr: No, to já nevím. Já kdybych to třeba zadával, jako kde se mají seřadit, tak bych to přímo 
ukázal u těch schůdků nebo, protože je to jakoby stříška, tak která strana jako... 
Ex: A je tam něco, podle čeho bys mohl rozhodnout, kde je před tou skluzavkou? 
Kr: No, tak asi jako mohl bych to rozhodnout asi jako kdybych to používal normálně, bych šije 
asi seřadil tady před tím, jako před tím dojezdem, protože tam jako prostě ta skluzavka jakože 
tady (ukazuje k žebříku) začíná a tady (ukazuje na část, po které se klouže) už končí jako, takže 
tady je před ní. 
Ex: Takže tam, kde končí, tam je před tou skluzavkou? 
Kr: No. 
Ex: Kdybych ti řekla postav se před skluzavku, tak by ses spíš postavil sem (ukazuji na místo 
dojezdu po sklouznutí)? 
Kr: Než sem (ukazuje k řebříku), no. 
Ex: A proč si myslíš, že by před mohlo být i tady (ukazuji k žebříku)? Co je ten důvod? 
Kr: No, tak ten důvod je, že ta skluzavka vlastně jako nemá, tak je to něco jinýho než se postavit 
prostě před židli a za židli, protože židle má nějaký opěradlo, má konec, má začátek a tady (u 
skluzavky) není přesně, co je ten začátek. 
Ex: A tohle (u žebříku) jsi teda označil proč? 
Kr: No, protože kdyby se tam seřadili, tak to vlastně taky není špatně, protože jako taky jsou 
před tou skluzavkou z jinýho pohledu. 
Ex: A ze kterýho pohledu, jsou tady před skluzavkou? 
Kr: No tak já nevím, kdybych třeba já se seřadil tady (ukazuje na místo dokluzu), všichni tady 
(ukazuje k žebříku), tak z mýho pohledu jsou před skluzavkou potom. 
Ex: To znamená, kdyby si stál tady, kam se ty děti doklouznou a díval by ses... Kam by ses 
díval? 
Kr: Tak bych se díval třeba sem (ukazuje na žebřík) 
Ex: A díval by ses k tomu žebříku, tak by pro tebe před skluzavkou bylo tady (ukazuji 
k žebříku)? 
Kr: Jo. 
Ex: Dobře. 

Křižovatka: 
Ex: Tak ty si u té jedničky označil, že Pepa, to je tenhle (ukazuji na chlapce, u kterého je jméno 
Pepa) je před červeným! autem. Proč jsi napsal, že je před červeným? 
Kr: Že je před červeným? No protože tady jsou, že jo, různé možnosti. Za červeným autem není, 
protože podle mě u toho auta to není jako u té skluzavky, že to má jako že jo předek, nebo 
každej pozná, jestli auto jede pozadu nebo popředu. No, takže takhle za červeným autem 
nebude. 
Ex: Protože tady je podle tebe zadek. U té zadní části auta? 
Kr: No. Vpravo od červeného auta, to by musel být tady a tady je akorát ta značka. Ale tam 
není, takže. Vlevo od červeného auta, to by musel být tady u toho sportovního areálu, to taky 
není, takže je před červeným autem a tam je no. 
Ex: Výborně. 

Ex: A u té dvojky, proč jsi označil tyhle dvě odpovědi, áčko a céčko? 
Kr: No, jako tady z toho obrázku není úplně jasný, jestli stojí před ní, no on taky může stát jako 
před paní Novákovou, ale zároveň vpravo. 
Ex: A proč ti připadá, že stojí před tou paní Novákovou? 
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Kr: No tak jako to právě z tohohle obrázku není úplně jasný. Taky by se to dalo jako to, dalo by 
se to odůvodnit tím, že ona třeba stojí za tím keříkem a ten stojí mezi těma dvěma, mezi tím 
menším a větším. Anebo to já jsem právě označil, že já jsem, já neříkám, že je před jako před ní, 
ale dá se jako říct, že je před ní a i že je jako vpravo. 
Ex: No, mě právě zajímalo, proč ti připadalo, že stojí před ní, víš? To znamená jen kvůli tomu, 
kde stojí ona a kde stojí on, kvůli tomu keříku? 
Kr: No a vůbec takhle, když se na to podívám, tak mi to přijde jako to. 
Ex: A on je k ní bokem, nebo zády, nebo čelem? 
Kr: No jako on je k ní zády, že jo. Nebo ona se mu jako dívá na záda. 
Ex: Ona se mu dívá na záda, myslíš? 
Kr: Jo. 
Ex: Dobře. A je ještě nějaký důvod, proč ti připadá, že je před ní kromě těch stromečků? 
Kr: No tak já nevím, jak to vysvětlit, ale prostě připadá mi, že jako když se na to podívám 
prostě, že tak jako v tom prostoru mi to vynikne, jako že je před ní. 
Ex: A ještě mi někteří tví spolužáci napsali, že pan Novák je vlevo od paní Novákové. Myslíš si, 
že mají pravdu, nebo že se spletli? 
Kr: Taky mají pravdu, protože zaseje to o tom jako, jak se na to díváte. 
Ex: A jak ses na to díval ty? 
Kr: Já jsem se na to díval, že pan Novák stojí, že když se bavíme o tom panu Novákovi, jako 
kde stojí, tak jako kdybych byl na jeho místě se na to dívám. Jako kdybych stál vpravo od to 
anebo před ní. 
Ex: A když teda řekneš, že stojí vlevo od paní Novákové, tak odkud se na to koukali ti, co řekli, 
že stojí vlevo? 
Kr: No, tak ti se na to dívali z toho svýho pohledu. 
Ex: Dobře. 

Ex: Tak u trojky, vysvětli mi zase, proč jsi napsal áčko a déčko, proč je Honza před Žofkou a 
vlevo od Žofky? 
Kr: No protože teď sice je jako jasný, že je před ní, ale on je zároveň i vedle ní. Kdyby byl před 
ní, tak bych si to představil, že je přímo před ní, jenže to on není, on je i zároveň i jako vlevo. 
Ex: A proč ti připadá, že je zrovna vlevo? 
Kr: No jako já jsem si to zase dělal podle toho pohledu, jako kdybych byl na jeho místě. 
Ex: Aha, ty si stál tedy na místě toho Honzy? 
Kr: No. 
Ex: A proto si napsal, že je vlevo od té Žofky? 
Kr: No. 
Ex: A ještě mi řekni, kam se dívá ta Žofka. Kam je otočená nebo jak má natočené tělo. Jak ti to 
připadá? 
Kr: No, jako podle těch hlav to nepoznám že jo, protože jednu má tam, ale jako spíš mi to 
připadá jednak kvůli tomu, že víc hlav se tam soustředí a podle těch nohou, že ty drápky má 
jako sem a tam je nemá vidět, že je asi sem. 
Ex: Takže myslíš, že je otočená do toho areálu? 
Kr: No. 
Ex: A ty jsi říkal, že ses na to díval z pohledu toho Honzy a z pohledu toho Honzy říkáš, že on 
stojí vlevo od té Zofky. Co kdybych tam takhle postavila panáka (na místo Žofky stavím 
panáčka otočeného zády k areálu) a ten panák by stál zády k tomu sportovnímu areálu. Tak by 
jsi řekl taky, že je Honza vlevo od toho panáka? 
Kr: No tak od toho panáka to nevím, no vlastně taky no. 
Ex: Je vlevo od něj? 
Kr: Tak jako já bych to nebral, já bych nebral jako to z jakého, já jsem se na to vůbec moc 
nedíval jako, to jsem až teďko nad tím přemýšlel, jak jste mi to říkala na to, kam je ta Žofka 
otočená, protože bych se na to nedíval, že je ten panďulák takhle otočenej. Já bych stál na místě 
toho Honzy a jako je mi jedno, jestli stojí (míní panáčka) takhle, takhle (otáčí s ním), jak je 
otočenej ten panák. Prostě je tam panák, jako kdyby byl sloup a teďko já jsem prostě před ním a 
zároveň vedle něj. Je jedno, že ke mně stojí bokem, to už je další věc. 
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Ex: Aha. Takže ty to pozoruješ z pozice toho Honzy. A někteří zase ještě napsali, že ten Honza 
je vpravo od Žofky. Proč myslíš, že to napsali? Nemají pravdu? 
Kr: No tak mají pravdu zaseje to z toho, jak se na to díváme prostě. 
Ex: A jak se na to dívali teda? 
Kr: No tak se na to dívali zase, je to stejný jako u toho pana Nováka. 
Ex: Takže z našeho pohledu? 
Kr: Takže z našeho pohledu. 
Ex: Proč ty jsi to třeba nenapsal? 
Kr: No tak protože mně přišlo, že je to potom takový reálnější, když jako se dívám z pohledu 
toho Honzy. 
Ex: Dobře. 

Ex: U té čtyřky, tam máš dokonce tři odpovědi zaškrtnuté správně, tak mi to zase vysvětli. 
Kr: Takže před zeleným autem, to je pořád ten Honza, tak jako je před zeleným autem, protože 
tady má předek a on je, že jo, jako v té dráze toho předku, takže je před ním. Pak je za Pepou. 
To protože jako zase, jako že je jedno jestli stojí bokem, neboje otočenej takhle, tak je zároveň 
jako tak z tohohle pohledu takhle za ním. 
Ex: Takže od nás, z našeho pohledu je za tím Pepou. 
Kr: Aleje i vlevo od Pepy. Protože když se zase dívám takhle, jako ŽC je bokem, tak j e vlevo, 
že jo . 
Ex: Tnkžo po levó ruce toho Pepy. Dobře. 

Ex: U pětky máš, že Franta je za modrým a před červeným. Někdo napsal, že je jen za modrým. 
Proč myslíš, že jim to připadalo, že je třeba jen za modrým a není před červeným? Myslíš, že to 
přehlédli? Proč ty jsi zaškrtl áčko i céčko? 
Kr: Já jsem, za modrým jsem zaškrtl jakože to, jakože zaseje takhle jako zase za ním 
Ex: Zase za tou zadní částí toho auta? 
Kr: No, že je prostě za ním, ale že zase když je před tím červeným, protože když to vezmu to 
červený, před tím červeným je cokoliv, co může být klidně padesát kilometrů dál, co je prostě 
takhle p o té dráze toho předku a t am on je v t o m vlastně, takže. 
E x : T o znamená jakoby v té dráze, ve které jede to auto, tak všechno... 
Kr: Takže podle mě by tam to všechno, co je před tím v tý dráze, tak bude před tím, takže proto 
je i před tím. 
Ex: Dobře. 

Ex: A ještě mi řekni u té šestky. Zelené auto je vpravo od červeného a vlevo od modrého, to jsi 
napsal proč? 
Kr: Vpravo? Jo, zelené auto, no tak vpravo je to, vpravo je, jako když se dívám z pohledu toho 
červenýho, tak takhle mám vpravo. Když se dívám z pohledu toho zelenýho, tak je že jo takhle 
vlevo. 
Ex: Počkej, počkej. Co je vlevo, když se díváš z pohledu zeleného? 
Kr: Ne, jo tam je to modrý, vlevo od modrého. Ne blbost, takže je vlastně zase z pohledu toho 
tohohle auta (myslí modré) je vlevo. Od toho modrého. 

Zlomky 
Ex: Tak tady u zlomků jsi měl nakreslit všechno, co si představuješ, co tě napadá, když se řekne 
slovo zlomek. Co ty jsi mi tam nakreslil? 
Kr: Tak já jsem jako, mně přijde jako takový základní zlomek ta jedna polovina, tak proto se mi 
to jako vybaví. Pak ten dort, to je takový hodně jako, tam je to hodně vidět to, jak se to dělí. A 
z toho samýho důvodu ty hodiny. Tam je prostě hodně vidět, jak je to rozdělený. 
Ex: A znáš ještě jiné zlomky než třeba jedna polovina? 
Kr: Znám, takže je spoustu, že jo, ještě dalších zlomků. 
Ex: Tak mi nějaký řekni. 
Kr: Třeba padesát setin, pět set tisícin. 
Ex: A proč si myslíš, že se těmhle číslům říká zrovna zlomky? Proč dostala zrovna tohle jméno? 
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Kr: Prostě protože vlastně to není celý číslo, takže vlastně jako zlomek, že to jako ulomím, 
takže jako zlomenej a jenom kus jako toho čísla. 
Ex: Jenom kus toho čísla? 
Kr: Podle mě je to jako tak. 
Ex: A když něco zlomíš, tak co tam zlomíš? 
Kr: No tak (přemýšlí). 
Ex: Třeba vezmeš číslo jedna a takhle zlomíš číslo jedna? 
Kr: Ne, to ne. Spíš že ho jak rozděluju. Je to taky trošku podle mě to trošku je to i jako to slovo 
trošku takový upravený, jakože to není úplně přímo hned jako že by mě napadlo, co to jako 
z čeho to slovo vychází. 
Ex: Ale když se tě na to takhle zeptám, tak ti připadá, že je to z toho lámání? 
Kr: No jako připadá mi z toho, že to je prostě z toho rozdělování toho čísla. 
Ex: Když si říkal, že se tam něco rozděluje, tak co rozděluješ? 
Kr: No jako to číslo prostě. Protože já nevím třeba má sestra je teď ve druhý třídě a oni se učej 
normálně sčítat čísla a pak je tam jednička a je to jako prostě celý číslo, ale můžu ho rozdělit 
taky jako dort vlastně, protože pod tím celým číslem se ještě skrejvaj nějaký menší části. 
Vždycky podle mě je ještě něco menšího, jako že mám nějaký číslo nebo to nemusí být jenom 
s číslem, ale jako nějakej kousek, tak ještě existuje, že jako může bejt i menší. 
Ex: A to je pro tebe ten zlomek? 
Kr: No. 
Ex: Dobře. A to slovo zlomek objevuje se ještě někde jinde než v matematice? Když ho řeknu, 
tak si vzpomeneš jen na matematiku? Nebo ještě někde jsi ho slyšel? 
Kr: Ne, to ne. Já nevím, tak dává se to třeba, když se stane nějaká havárie aut, tak se dává jako, 
že se to stalo ve zlomku vteřiny. A to s matematikou určitě není zas tak, jako má to nějakou 
spojitost, ale zas tak ne, protože zlomek vteřiny vlastně vypočítat nemůžu, když mi tam napíšou 
jenom, že se to stalo ve zlomku vteřiny. Protože to bych musel vědět jako nějakej ten, nějaký ty 
čísla. 
Ex: A jaký čísla bys tam musel vědět, abys věděl, za jak dlouho se to stalo? 
Kr: Vím, že vteřina má třeba sto setin, tak buď musím mít daný třeba v kolika těch setinách se 
to stalo. 

Dort 
Ex: Poslední věc, na kterou bych se zeptala, je ten dort. A já jsem chtěla, nebo ptala jsem se tě, 
jak bys rozdělil dort na nula dílů a jak bys ho rozdělil najeden díl. A tys mi tady nakreslil jenom 
jeden obrázek. 
Kr: Tak protože jájsem to tady pak popsal. Takže nejdřív nakreslit ten dort rozdělený najeden 
díl. Takže najeden díl je vlastně, že celej ten dort je jeden díl. Protože pak si můžu říct, že já 
nevím, může být potom, lip by se to třeba představilo, když vezmu dort ještě z dortu. Tak tam je 
ten dort taky jeden díl, takže on je sám o sobě jako jeden díl. 
Ex: Teď tomu nerozumím. Když si vezmeš dort z dortu...? 
Kr: Nebo jako já nevím. 
Ex: Ten dort rozdělený najeden díl jak vypadá? 
Kr: Podle mě je to prostě celej ten dort. Protože jeden celek. To souvisí s těma zlomkama. 
Takže když je jeden celek, tak to mám vlastně jako jeden ten díl. 
Ex: Takže vlastně vůbec bys ho nedělil? 
Kr: Ne, bych ho vůbec nedělil. 
Ex: A kdybys ho měl rozdělit na nula dílů? 
Kr: Tak na nula dílů rozdělit nejde, nebo to ho nesmím mít ten dort. Nesmí žádnej dort 
existovat, abych ho mohl rozdělit na nula dílů a taky ho nebudu dělit. Protože když už tohle je 
jeden díl, tak abych získal nula dílů, tak tam žádný ten dort nesmí bejt. Jako nesmí bejt žádný 
dort. 
Ex: Takže kdybych ti takhle dala dort a řekla to rozděl ho na nula dílů, tak bys mi řekl co? 
Kr: No tak bych ho dal pryč. A tím bych ho rozdělil na nula dílů. 
Ex: Dobře. Děkuju. 
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VOJTA 
Skluzavka 

Ex: Vojto, já bych se nejprve zeptala na tu skluzavku. Ty jsi měl označit místo, kde se seřadí 
děti, když se mají seřadit před skluzavkou. Proč jsi označil tohle místo (ukazuji na místo, kam 
Vojta umístil křížek)? 
Vo: Protože když je ta skluzavka tady, tak to místo bude před, jako před, no prostě... 
Ex: A podle čeho jsi to rozhodl, podle čeho jsi rozhodl, že zrovna tady je před skluzavkou? 
Vo: No, protože jak se ty děti sklouzávaj, tak to je ta skluzavka vlastně, takže když oni jako se 
sklouznou, tak prostě se sklouznou prostě na zem před to prostě. Před tu skluzavku. 
Ex: Aha. A kdyby se, kdyby to bylo obráceně, že by, řekněme, tady po té části, kde se vlastně 
kloužou teď, tak kdyby po ní vylézaly nahoru a po tom žebříku by se klouzaly dolů, tak kde by 
pak bylo před skluzavkou? 
Vo: To by bylo zase na tý druhý straně (míní u žebříku). 
Ex: Takže je důležitý ten směr, jakým se kloužou po té skluzavce? 
Vo: Hmm. 
Ex: Dobře. 

Křižovatka: 
Ex: Tak, tady u té křižovatkyjsi u jedničky napsal, že Pepa je před červeným autem. Proč jsi 
napsal, že je před červeným autem? 
Vo: No, když je, protože to auto je tady, tak ono je tím směrem prostě rovně, takže ten Pepa 
musí bejt, takže on je před tím předkem no. 
Ex: Hmm, takže je před tím předkem, proto je před? 
Vo: No. 
Ex: A někdo mi ještě napsal, že je vpravo od červeného auta. Myslíš si, že má pravdu, nebo že 
se spletl? Je možné říct, že je vpravo od toho červeného auta? 
Vo: No, možná. Možné to je, protože to auto je, jako že je velký a to kolo je prostě takový 
krátký, jako takový hubený, takže je možný, že prostě ten Pepa je jako vpravo od toho vozidla. 
Protože on je vlastně skoro u toho chodníku a to auto je jakoby v tý silnici. 
Ex: Aha, takže si myslíš, že ten Pepa je blíž u chodníku než to auto? 
Vo: Hmm. 
Ex: Dobře, tak proto by mohlo být vpravo od červeného. 
Vo: No. 
Ex: Ale tobě to tak nepřipadalo? Nebo proč jsi to nezaškrtl to céčko? 
Vo: No, před tím mě to nějak nenapadlo. 

Ex: Teď tu dvojku. Proč jsi zaškrtl, že pan Novák je před paní Novákovou? 
Vo: Protože ta paní Nováková je vlastně jakoby, u toho zadního keře je vidět a ten pan Novák je 
už je prostě blíž k tomu velkýmu a vlastně už je jako před, takže vlastně je před ní, před tou paní 
Novákovou. 
Ex: Máš pocit, že ona je teda za tím keřem a on je blíž k nám, trošku blíž u toho keře? 
Vo: No. Jo. 
Ex: Aha. Dobře. A pak mi ještě někteří napsali, že pan Novák je vpravo od paní Novákové. 
Mohli by mít pravdu, nebo... 
Vo: Jo, mohli, protože tam to jako není, protože ty keře můžou bejt dva u sebe jako hned u sebe 
vlastně, takže ten pan Novák může bejt vpravo od toho no. 
Ex: Od té paní Novákové? 
Vo: Hmm. 
Ex: A někdo ještě napsal, že pan Novák je vlevo od paní Novákové. To by také bylo možné? 
Vo: Ne! 
Ex: To není? 
Vo: Ne. 
Ex: A když říkáš, kde je ten pan Novák, díváš se na to z pozice toho pana Nováka, nebo z 
pozice té paní Novákové? 
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Vo: Z tý pozice paní Novákové. 
Ex: Dobře. 

Ex: U té trojky jsi o Honzovi říkal, že je vlevo od Žofky. Proč jsi napsal, že je vlevo od Zofky? 
Vo: Jak je ta Žofka u toho plotu, jak se přes něj dívá a ten Honza je vlastně jakoby skoro u tý 
křižovatky, takže vlastně by mohl, takže by vlastně ten Honza mohl být i před, ale vlastně i 
vlevo od tý Žofky. Protože když je ta Žofka prostě taky u toho chodníku blíž a ten Honza je 
prostě taky nějak uprostřed, takže je vlevo. 
Ex: A díváš se na to z pozice toho Honzy, nebo z pozice té Žofky? 
Vo: Z té Žofky. 
Ex: Někdo mi dokonce napsal, že ten Honza je vpravo od té Žofky. Je to taky možný? 
Vo: Ne! To není. 
Ex: A někdo mi ještě napsal, že je před Žofkou. To by možné bylo? 
Vo: To je možný, protože ten Honza je až tady a ta Žofka je vlastně u toho chodníku a ještě u 
toho plotu a ještě jakoby tady dál, takže ten Honza před ní může bejt. 
Ex: Počkej, teď tomu nerozumím. Jakou to má souvislost s tím, jestli ta Žofka je blíž u toho 
chodníku? 
Vo: No, jak ta Žofka má jakoby už tady ty nohy a tu hlavu, ty hlavy přes ten plot, tak prostě já si 
myslím, že je víc k tomu plotu a blíž k tomu chodníku, ale ten Honza má nohy až prostě tam 
uprostřed tý silnice, takže je možný, že je před. 
Ex: Ale to já bych zase spíš řekla, když bych to brala takhle, že je za ní, když teda bude dál 
od..., když teda ona je otočená k tomu sportovnímu areálu a on je dál od toho areálu, tak bych 
řekla, že on je za ní. Proč tobě připadá, že je před ní? 
Vo: No protože ona je vlastně jako těma nohama je otočená jako takhle šikmo doleva dolu, 
protože..., za ní nemůže bejt, protože Honza by musel bejt někde vzádu. 
Ex: Kde vzádu? Kde by musel stát, abys řekl, že je za Žofkou? 
Vo: No, musel by bejt místo toho Mirka. 
Ex: Na místě Mirka. Aha. Já bych třeba řekla, že aby byl před Žofkou, tak by musel stát tady v 
tom areálu. 
Vo: No, to je vlastně taky možný. 
Ex: Proto já nechápu, proč ti připadá, že když stojí ten Honza tady, proč ti připadá, že stojí před 
Žofkou? 
Vo: No, protože jak má to tělo a ty hlavy přes ten plot..., asi jako myslím prostě, že musí bejt 
jakoby před ní, protože jak je natočená těma nohama tak, že vlastně je jakoby spíš, že ten Honza 
je vlevo od tý Žofky a ne před no. 
Ex: Ty bys prostě řekl, že je vlevo. Ty bys to před vůbec neřekl, že je před. 
Vo: No. 
Ex: Dobře. 

Ex: U té čtyřky tam máš, že Honza je vlevo od Pepy. To jsi napsal proč? 
Vo: No protože když ten cyklista, nebo já nevím, ten cyklista když jede rovně tímhletím 
směrem a Honza je vlastně jakoby vlevo, jako vlevo v tý zatáčce, takže ten Honza musí být 
určitě vlevo od toho Pepy. 
Ex: Jakoby teda po jeho levé ruce. 
Vo: No no no. 
Ex: A někdo mi tam ještě napsal, že Honza je za Pepou. 
Vo: Tak to není možný. 
Ex: A kde by stál, kdyby byl za Pepou? 
Vo: Potom by stál tady asi někde vzadu u toho červenýho auta. 
Ex: A pak mi ještě někdo napsal, že Honza je před zeleným autem. To je taky pravda? 
Vo: Ano, to je pravda, protože tam má taky vlastně, že auto, to zelený auto, jede dopředu a on je 
právě ten Honza v tom předu, takže je prostě před. 
Ex: Proč ty jsi tam nenapsal, že je před tím zeleným autem? 
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Vo: No, protože on je spíš, když ten Pepa je blíž k tomu Honzovi, tak mi to tak připadalo, jako 
že to bude lepší, než že ten Honza je před zeleným autem. Jakože on vlastně jakoby přesně není 
no na tom obrázku. 
Ex: Hmm, prostě je mezi nimi ještě ten Pepa, tak ti připadalo lepší to brát z pohledu toho Pepy. 
Vo: No. 
Ex: Dobře. 

Ex: Tak u té pětky proč jsi tam zaškrtl déčko? Proč jsi napsal, že Franta je za červeným autem? 
Vo: No asi teda jsem se musel splíst. No, tak to bych radši spíš dal za tím, že je za modrým 
autem. Protože teďkon jakoby stejnej směr ten Franta nemá, ale to auto jede prostě dopředu a 
tady prostě jakoby stojí asi ten, já myslím, že stojí na tom tom a že Franta vlastně dává ruku, 
jakože jede jako doleva, takže a protože to auto je namířený jako dopředu a že ten člověk se 
dívá dopředu, tak si myslím, že Franta je za tím modrým autem. 
Ex: Aha, takže zase za tou jeho zadní částí. 
Vo: Hmm. 
Ex: A ještě bys zaškrtl nějakou možnost? 
Vo: Už bych nedal nic. 
Ex: Už bys nedal jinou? 
Vo: Ne. 
Ex: A někdo mi ještě napsal, že Franta je před červeným autem. 
Vo: No, to je možný taky, protože to auto jede prostě rovně, ale tady jak ten Franta vlastně, 
vlastně to před tím je. Protože kdyby ten Franta vlastně jel právě teďkon už do leva, to by se 
možná střetl s tím Pepou, ale prostě by byli oba před tím červeným autem. 
Ex: A proč ti to tak připadá až teď, když jsem se na to zeptala? Proč když jsem se ptala, jestli 
bys zaškrtl ještě nějakou jinou odpověď, tak jsi mi to cé neřekl? Proč tě to nenapadlo hned? 
Vo: Protože já bych dal zase jenom to za modrým autem, protože to červený auto je zase moc 
daleko a je to vlastně jakoby v jiný tý pozici. 
Ex: Jak v jiný pozici? 
Vo: No jako jako že tady jsou ty silnice jakoby odříznutý, jako že to není přesně, tak si 
myslím... 
Ex: Jako že je v jiným pruhu, myslíš? 
Vo: No, no. 
Ex: Dobře. 

Ex: A ještě ta šestka. Tam jsi napsal, že zelené auto je vpravo od červeného. 
Vo: No ano, to je pravda, protože to červený auto, kdyby jelo rovně, tak by to zelený auto 
muselo jako počkat, takže vlastně to červený auto je před..., je jako vpravo od toho červenýho. 
Protože kdyby Pepa jel a tady to červený auto by mělo najednou červenou, tak by zastavilo a to 
zelený auto by taky stálo, takže by vlastně bylo jako vpravo. 
Ex: Měl by ho vlastně po svý pravý straně. 
Vo: No. 
Ex: Dobře. Ještě mi někdo zaškrtl odpověď, že je vlevo od modrého auta. 
Vo: No ano, to je taky možný, že protože kdyby to modiý auto jelo třeba dál, tak by bylo vlevo 
od toho červenýho auta. 
Ex: Že by ho měl přímo polevý ruce ten řidič? 
Vo: Hmm, 
Ex: A proč ty jsi to nezaškrtl to déčko? 
Vo: Protože mi to zase připadalo prostě, že to červený auto je blíž a že to červený, že to je 
takový, si mysl ím...(přemýšl í) 
Ex: To zelený blíž k tomu červenýmu? 
Vo: No. 
Ex: Mně to připadá, že to zelený je stejně daleho od toho červenýho i od toho modrýho. 
Vo: To ne, já si myslím, že ne. Protože tady, jak je to vlastně, protože to jako no, kdyby to 
červený auto právě mělo. No vlastně ne. Kdyby to modrý auto prostě stálo a ten Pepa by tady 
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pořád jel a to auto (míní červené) taky, takže by a to modrý auto právě stálo, takže by asi jakoby 
ty dva by jeli, takže by byl ten červený... 
Ex: Počkej, který by jeli? 
Vo: No, to červený a ten Pepa by jeli, vlastně měli zelenou oba, takže by jeli a to modrý auto 
by stálo i to zelený, takže by bylo hned jakoby u toho zelenýho auta. 
Ex: A co kdyby mělo zrovna to červené auto červenou a modré auto by mělo zelenou? 
Vo: Tak to by bylo zase naopak, že by to zelený auto vlastně mohlo jet, tak to modrý auto by se 
rozjelo a zase by bylo prostě po levým. 
Ex: Aha, takže posle toho, kdo by byl dřív v křižovatce, podle toho bys to určil, jo? 
Vo: No 

Ex: Dobře, tak jo. 

Zlomky 
Ex: Tady u zlomků jsi mi napsal, když jsem se ptala, co si představuješ, co tě napadne, když se 
řekne slovo zlomek, tak jsi mi řekl: Je to zlomená čára. To jsi myslel tuhle čáru, co je tu jakoby 
oddělená tou další čárou? 
Vo: Hmm, hmm. 
Ex: A pak jsi ještě napsal: Je to čára, na které leží dvě čísla. Jak jsi to myslel? 
Vo: No jako, protože jak máme v matematice vlastně zlomky, tak na tý čáře... 
Ex: To myslíš tu zlomkovou čáru? 
Vo: No. Tak na tý čáře vlastně leží jedno číslo a pod ní je vlastně taky leží jedno číslo. 
Ex: Aha. A proč si myslíš, že se těm číslům říká zrovna zlomky? Proč dostala tohle jméno? 
Napadá tě něco? 
Vo: Mě nenapadá nic. 
Ex: Proč se třeba skuzavce říká skluzavka? 
Vo: Protože se po ní vlastně klouže, no. 
Ex: A ten zlomek? Od čeho by mohl mít jméno? Může to mít nějaký důvod, proč ho takhle 
pojmenovali? 
Vo: No, to důvod muselo mít, ale já teď nevím... 
Ex: Nenapadá tě nic? 
Vo: Ne, nenapadá mě nic. 
Ex: Dobře, nevadí. Ještě mi řekni, tys napsal, že se s ním setkáváš v matematice. Ještě někde 
jinde jsi slyšel to slovo než v matematice? Slovo zlomek. 
Vo: No, to jsem jinde jsem to neslyšel, no. 
Ex: Jinde jsi se s tím nesetkal? 
Vo: Ne. 
Ex: Dobře. 
Dort 
Ex: Ještě mě zajímá ten dort, Ty jsi měl rozdělit dort na nula dílů a najeden díl a ty jsi mi tady 
nakreslil dva obrázky. Já nevím, co znamenají. Vysvětlíš mi to? 
Vo: No, takže ten první je prostě rozdělený na nula dílů, takže vlastně je celej. 
Ex: Je to celý dort? 
Vo: No. 
Ex: Nerozdělil jsi ho? 
Vo: Ne. A ten druhej je prostě na půlku, takže to jsou dva díly. 
Ex: Ale ty jsi ho měl rozdělit najeden díl. 
Vo: Najeden díl. No tojsem jako, to je třeba jako kdyby... (přemýšlí) 
Ex: Ty jsi myslel, že bys ho rozdělil jednou? 
Vo: No. 
Ex: A je to podle tebe, když ho rozdělíš jednou, dort rozdělený najeden díl? 
Vo: To ne, to není. 
Ex: Jak by teda vypadal, kdybys ho měl rozdělit najeden díl? 
Vo: Najeden díl, no vlastně bych ho nijak nerozpůlil, protože prostě aby byl jenom jeden díl, 
tak to nesmím rozpůlit. 
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Ex: Takže bys ho taky nechal celý? 
Vo: No, nechal bych ho celý. 
Ex: Takže na nula dílů i najeden díl by to byl jeden celý dort? 
Vo: No. 
Ex: Dobře. Děkuj u. 
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