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Přirozená čísla 1 

Vytváření pojmu číslo v myšlení dítěte: 

Svět věcí Svět čísel 

Proces vynořování Světa čísel ze Světa věcí rozložíme do dvou 

složek: verbální (slovní) a sémantické (významové). 

 Verbální složka vynořování se týká slov – číslovek (slovní 

druh, kterým se vyjadřuje počet, pořadí, násobnost, díl celku 

apod.)  

Dělení podle určitosti počtu 

 neurčité – označují počet jen obecně (několik, několikrát, několikanásobný, málo, 

moc, někdy se mezi neurčité číslovky počítají i slova jako nikdo, žádný) 

 určité – označují přesný počet (dvakrát, dvojnásobný, dva); některé číslovky určité 

mohou mít význam neurčitý (tisíceré díky, mám sto chutí) 

Dělení podle syntaktické formy 

 základní (kardinální) – označují počet, pojmenovávají čísla (tři, polovina, dvě stě 

třicet dva, několik, mnoho), gramaticky jsou přibližně v roli podstatného jména 

 řadové (ordinální) – označují pořadí (osmý, poněkolikáté), zpravidla ve funkci 

přídavného jména nebo příslovce 

 souborové – označují počet souborů (dvoje ponožky, patero nářadí, troje povlečení), 

též vyjadřují počet věcí vyjádřených pomnožným tvarem, syntakticky jsou obdobné 

základním číslovkám 

 druhové – označují počet druhů (dvojí, sterý, pod obojí způsobou, dvojí lid, trojí lid, 

doktor obojího práva = JUDr.), v češtině převážně zastaralé 

 násobné (multiplikativní) – vyjadřují násobek čísla (trojnásobný, pětkrát, mnohokrát), 

zpravidla ve funkci přídavného jména nebo příslovce 

 podílné (distributivní) - vyjadřují číselný podíl (po dvou, po několika), zpravidla ve 

funkci příslovce 

(Zdroj:  http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8C%C3%ADslovka) 

Dítě si je osvojuje jako zvuky, jejichž význam chápe mlhavě. Dítě nejdříve 

pochopí, že slova „tři“, „jedna“, „pět“, „kolik“ patří k sobě a možná tuší, že 

vyjadřují mnohost.  
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 Sémantická složka vynořování se týká významu číslovek (tedy čísel) a 

je rozhodující pro vytvoření Světa čísel.  

Čtyři vývojová stadia vynořování: 

1. Stádium otevření Světa čísel (Dítě rozlišuje mezi jednotným a 

množným číslem). 

2. Stádium separovaných představ (Dítě má představu o tom, co jsou 

„tři židle“, „tři prsty“, ale zatím neví, že se tyto představy mohou 

vzájemně zastupovat – neumí řešit jednoduché úlohy „pomocí prstů“.). 

3. Stádium univerzálních představ (Dítě ví, že jednotlivé kvantitativní 

představy se mohou zastupovat – například úlohu „Mám čtyři židle. 

Kolik židlí zůstane, když jednu odnesu pryč?“ – umí řešit pomocí 

prstů nebo kuliček na počitadle (univerzálních modelů).). 

4. Stádium abstraktních představ (Dítě je schopno smysluplně 

manipulovat s představou „tři, čtyři, … „.  Už nepotřebuje ukotvení 

představy ve světě věcí.). 

Hranice mezi uvedenými stádii není ostrá. Je nutné uvědomovat si nebezpečí 

izolace Světa věcí od Světa čísel (tlak učitele na rychlý přechod do stádia 

abstraktních představ – např. zákaz používat v první třídě při počítání prsty).  

Pro Svět čísel je životně důležité uchovat si trvalé propojení na Svět věcí. Tím 

se rozumí především schopnost dítěte: 

modelovat situace Světa věcí uvnitř Světa čísel (např. převést slovní úlohu na 

rovnici) 

interpretovat situaci Světa čísel ve Světě věcí (např. umět říci příběh k rovnosti 

2 3 5   . 

(Zdroj: Milan Hejný, Naďa Stehlíková - Číselné představy dětí, UK Praha, PF, 

Praha, 1999) 

 

 

 

 



 Číslice – symbol, používaný k zápisu čísel. 

Nejčastěji používaná je poziční číselná soustava. Nejpoužívanější jsou arabské 

číslice: 

 

Toto jsou číslice, používané pro zápis čísel v poziční desítkové soustavě. 

Používáme pro ně názvy „nula, jednička, dvojka, …“. 

Pro zápis čísel v poziční dvojkové soustavě používáme číslice 0,1, pro zápis 

čísel například v poziční pětkové soustavě používáme číslice 0,1,2,3,4  a pro 

zápis čísel v poziční šestnáctkové soustavě číslice 

0,1,2,3,4,5,6,7,8,9, , , , , ,A B C D E F .  

Existují i nepoziční číselné soustavy, například pro zápis čísel římskými 

číslicemi se používají symboly I, V, L, C, D, M.  

Někdy se setkáváme se zmatkem v používání pojmů číslo, číslice, číslovka. 

Například sčítat můžeme čísla tři a čtyři, ale nikoli číslice trojku a čtyřku. Číslo 

čtyři je samozřejmě větší než číslo tři, ale trojka může být větší než čtyřka 

(3,4). 

Kardinální a ordinální čísla 

Kardinální čísla: Jedná se o jisté zobecnění pojmu čísel přirozených. Co takové 

přirozené číslo udává? Za prvé nás napadne, že přirozené číslo udává počet 

nějakých objektů (například číslo 7 udává, že jsme nakoupili 7 jablek, číslo 

365 udává počet dní v roce 2015, číslo 3600 počet sekund v jedné hodině, číslo 

7 udává počet dní v týdnu, číslo 7 udává počet spektrálních barev (červená, 

oranžová, žlutá, zelená, indigová, modrá, fialová).  

Mezi množinami nakoupených jablek, dní v týdnu nebo spektrálních barev 

existuje vzájemně jednoznačné zobrazení – ekvivalence. Obecně, všem dalším 

množinám, ekvivalentním s těmito množinami, přiřadíme jedno kardinální 

číslo. Pro vyjádření kardinálních čísel konečných množin používáme základní 

číslovky. V tomto případě není mezi přirozenými čísly a čísly kardinálními 

rozdíl. 



V případě nekonečných množin je tomu jinak. Množině všech přirozených 

čísel a všem množinám s touto množinou ekvivalentním (takzvané spočetné 

množiny) přiřadíme nové kardinální číslo (není to už žádné z čísel 

přirozených), které označujeme symbolem 0א  (čteme alef nula). Georg 

Cantor dokázal takzvaným diagonálním důkazem, že množina všech reálných 

čísel je nespočetná (tedy „jich je více než čísel přirozených“), říkáme, že má 

mohutnost kontinua C . 

Ordinální čísla: Další informací, kterou nám přirozená čísla poskytují, je 

uspořádání několika objektů. Tak například neděle je sedmý den ze sedmi dní 

v týdnu, středa je den třetí atd. Podobně zelená je čtvrtou barvou slunečního 

spektra, modrá šestou. 31. prosinec (Silvestr) bude 365. den v roce 2015, 16. 

březen je v tomto roce den sedmdesátý pátý. Takovou informaci ale nevyčteme 

z množiny 7 nakoupených jablek, o jejich pořadí nemá smysl mluvit.  

Množině dnů v týdnu, spektrálních barev a také množině přirozených čísel 

 1,2,3,4,5,6,7  s přirozeným uspořádáním přiřazujeme ordinál (ordinální 

číslo) 7. Pro vyjádření ordinálních čísel konečných množin používáme řadové 

číslovky. 

Geografické zvláštnosti ve vyjádření kvantity 

Jazyk a číselná soustava 

 
Desítková soustava je natolik zakořeněná v naší kultuře, že ji považujeme za 
naprosto přirozenou. Její užití je navíc rozšířené po celém světě, a počítání v 
jiné soustavě je pro nás velmi těžko představitelné. Občas se sice setkáme s 
přežitky jiných číselných soustav, třeba při návštěvě anglosaských zemí, kde je 
stále dvanáct palců do stopy a osm pint do galonu, nebo obyčejněji při pohledu 
na hodinky nebo úhloměr; ve všech těchto případech se ale desítková soustava 
přebrala aspoň část práce: počet hodin, minut a sekund zapisujeme číslicemi 
desítkové soustavy, a hlavně, používáme názvy číslovek uzpůsobené pro 
desítkovou soustavu. 
 
Univerzálnost desítkové soustavy se obvykle vysvětluje počítáním na prstech; 
jelikož všichni lidé mají deset prstů, je desítka přirozený základ pro číselné 
soustavy. Přesto existují jazyky, jejichž číselný systém má jiný základ. Jedná se 
výhradně o izolované jazyky ze zaostalejších částí světa. Tento fakt je snadno 
pochopitelný. S rozvojem přichází gramotnost, jejíž součástí je matematika a 
arabské číslice, a jejich užití vytváří tlak na jazyk: užití jazyka s dvanáctkovou 

http://koroptew.blogspot.cz/2010/12/jazyk-ciselna-soustava.html


bází číslovek zároveň s desítkovou soustavou číslic by vyžadovalo aktivně 
přepočítávat každé napsané číslo předtím, než jej vyslovíme, a nepraktičnost 
takového počínání je zjevná. Sice by bylo možné adaptovat arabská čísla 
potřebám domorodého jazyka (například zavedením speciálních symbolů pro 
desítku a jedenáctku, je-li domorodý jazyk duodecimální), ale výsledný stav by 
ztěžoval komunikaci mezi domorodci a zbytkem světa: při překladu číslic z 
jednoho jazyka do druhého by zase tlumočník musel aktivně počítat. 
 
V dřívějších dobách, kdy běžný život nebyl tak úzce svázán s čísly jako dnes, 
byla situace pestřejší, a pozůstatky nedesítkových soustav z těch dob lze najít i 
v evropských jazycích. 
 
Podívejme se detailněji, s jakými soustavami se lze setkat. 
 
Jedna-dvě-moc 
Přísně vzato se nejedná o číselnou soustavu, ale pro úplnost tento 
nejprimitivnější způsob počítání stojí za zmínku. V jazycích pralesních sběračů 
a lovců často neexistuje způsob tvoření složených číslovek. To znamená, že 
existují slova pro číslovky 1 až z a nejvyšší číslovku zpravidla lze použít i pro 
označení jakéhokoli vyššího množství než z. Hodnota z je typicky rovna čtyřem 
nebo šesti, ale v některých jazycích údajně z=2. Nejslavnější je dnes zřejmě 
amazonský jazyk Pirahã, který údajně postrádá přesné číslovky vůbec, jelikož 
význam jeho výrazů pro "jedna" a "moc" závisí na kontextu (zajímavost navíc 
je, že oba výrazy jsou prakticky stejné (hoi) - liší se pouze tónem). 
 
Kombinované jsou ty soustavy, ve kterých existuje více základů. Například v 
babylónské soustavě číslovek se číslo 89 vyjádřilo jako šedesát a dvakrát deset 
a devět [2]. V této soustavě tedy existovaly dva základy: deset a šedesát. 
 
Je vhodné mít na paměti, že v dřevních dobách bylo počítání s velkými čísly 
charakteristické pro určité kontexty (obchod, zeměměřičství) a potřeba mít 
jednu univerzální soustavu nebyla pociťována; mohlo tak docházet k užívání 
jedné soustavy pro počítání peněz a jiné pro měření polí. 
 
3 
Trojka je asi nejnižší reálně užívaný základ číselné soustavy. Hammarström [3] 
uvádí pět jazyků s trojkovým počítáním, z nich čtyři na Nové Guinei a jeden v 
Amazonii. Z uvedené tabulky pro novoguinejský jazyk Ambulas je ale vidět, že 
užitá soustava je spíše kombinovaná se základy 3 a 6 a dost nepravidelná (viz 
odkaz v pozn. [3]). 
 
4, 5 
Čtyřka je základem číselných soustav pro mnoho jazyků, z nichž je ovšem 
většina již mrtvých. Jednoduchý čtyřkový systém existoval v jazyce Čumašů 
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(etnikum původně žijící v Kalifornii), mnoho dalších jazyků mělo kombinované 
systémy, se sekundárními základy 8, 10 nebo 20. Australský domorodý jazyk 
Gumatj [4] má údajně jednoduchý systém se základem 5, přičemž řada dalších 
jazyků v oblasti používá kombinované systémy se základy 5 a 20. 
Možným pozůstatkem výrazné role pětky je počítání v jazycích slovanských: ve 
spojeních číslovka+jméno je jméno ve shodě s číslovkou v prvním pádě pouze 
tehdy, je-li číslovka menší než pět (a v češtině i u složených číslovek končících 
na "jedna" až "čtyři"); od pětky nahoru je pak jméno v genitivu plurálu (srovnej 
čtyři prasata vs. pět prasat). V prvním případě se tak číslovka chová jako 
shodný přívlastek, zatímco v druhém formálně hraje jméno roli přívlastku 
(tentokrát neshodného). Interpretace této skutečnosti ale není jistá, a 
pravděpodobně s číselnými soustavami užívanými u starých Slovanů přímo 
nesouvisí. (Zajímavost je, že v baltských jazycích je tato hranice až u desítky; 
tedy v lotyšském vepříně je rozdíl mezi deviņi cūkas (9) a desmit cūku (10)). 
 
6, 8 
Základ 6 se vyskytuje u některých jazyků na Nové Guineji. Osmičkovou 
soustavu údajně využívá mexický jazyk Otopame. 
 
12 
Dvanáctková číselná soustava se dodnes vyskytuje v řadě jazyků (i navzájem 
nepříbuzných) ve střední Nigérii, z nichž největší je zřejmě jazyk Berom s třemi 
sty tisíci mluvčími. 
 
Dvanáctka hrála výraznou roli v různých evropských soustavách měr, vah a 
peněz [5], a pozůstatkem toho je existence slova tucet v evropských jazycích 
(tucet, stejně tak jako jeho anglický ekvivalent dozen, ovšem pochází ze 
složeného latinského duodecim). Častý výskyt dvanáctky v anglicky mluvících 
zemích dokonce vedl k seriózně míněným návrhům na nahrazení desítkové 
soustavy dvanáctkovou. 
 
15 a výše 
Novoguinejský jazyk Huli užívá údajně patnáctkovou soustavu. Šedesátková 
soustava, jak již bylo řečeno, byla užívána ve starověkém Sumeru a Babylóně. 
Pozůstatky dvacítkové soustavy a různé napravidelnosti jsou patrné i v dalších 
jazycích, nejtypičtěji ve francouzštině, kde stále (jako i v ostatních románských 
jazycích kromě rumunštiny) dvacet (vingt) je nezávislý kořen a čísla nad 60 
jsou tvořena starým dvacítkovým způsobem (např. 97 = quatre-vingt-dix-sept) 
[6]. 
 
Z výše uvedeného, informace o číselných soustavách primitivních jazyků je 
nutno přijímat s rezervou. Primitivní početní systémy bývají nestálé, různí 
mluvčí mohou používat různé číslovky, číselné soustavy mohou být vytvářeny 
ad hoc. Při kontaktu s jinými jazyky snadno dochází k přejímání cizích 
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číslovek. Navíc jsou informace získávány pouze sporadickým kontaktem, a 
řadu jazyků odlehlých oblastí nikdo z civilizovaného světa pořádně neovládá. I 
pokud informace existují, může být problém je najít a ověřit. Wikipedie 
například zmiňuje dva jazyky užívající jako základ číselné soustavy číslo 27; 
nezávislý zdroj jsem nenašel, a považuji toto tvrzení za krajně podezřelé. 
 
Ideální soustava 
Nehledě na to, jaké soustavy jsou nebo byly v historii používány, zajímavá je 
otázka, jaká soustava je pro člověka nejpřirozenější. To se sice těžko posuzuje 
bez experimentálních dat (a experimentální data by se v tomto případě dala 
získat asi jen tak, že donutíte subjekty dosáhnout zběhlosti v provádění 
početních operací ve vybrané soustavě a budete pak testovat jejich schopnosti), 
ale některé požadavky, které by měla taková soustava splňovat, se jeví být 
intuitivně jasné. 
 
Prvním požadavkem je rozumná velikost základu. Dvojka je příliš málo. I 
nepříliš velká čísla by v dvojkové soustavě byla popisována nehezky dlouhými 
slovy, a číselný zápis by nebyl příliš přehledný (mimochodem, Jana Husa 
upálili v roce 101100001112). Šedesát je zase příliš mnoho. Nejen, že 
jednoduchá šedesátková soustava by vyžadovala šedesát různých slov pro 
číslice 0-59. Horší by bylo, že umět násobit by znamenalo pamatovat si 
výsledky 1830 různých součinů (desítková malá násobilka jich vyžaduje 55). 
Podobně pro sčítání. 
Desítka z tohoto posouzení nevychází špatně, i když dvanáctka, která je 
dělitelná dvěma, třemi a čtyřmi, a přibližně stejně velká, je téměř jistě lepší 
volba. Osmičková nebo šestnáctková soustava by připadaly v úvahu, i když 
jejich negativem je, že v prvočíselném rozkladu základu je pouze dvojka. 

 

 

 

 

 


