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1 Úvod do problematiky

„Ano, dokážeme“… počítat.  V rámci programu Grundtvig „ Celoživotní vzdělávání“ 
mají lidé s Downovým syndromem poprvé příležitost dostávat učivo jako individuálně 
vypracované plány, což umožňuje zvyšovat jejich matematické dovednosti.

Ve starší i nové odborné literatuře se uvádí, že lidé s DS obecně vykazují deficit 
v oblasti počítání. Ovšem výsledky dotazníku distribuovaného v rámci projektu 
Grundtvig  v řadě zemí, poskytly jasnější obraz: Podle rodičů a odborníků, kteří se 
zúčastnili výzkumu, přibližně 50 % osob s DS se obává matematických požadavků 
v denní praxi, a více než polovina nemá ani zájem ani motivaci zabývat se 
matematickými problémy, se kterými se setkávají  denně.                                                                                                                                     
Na druhé straně je 80% schopno samostatně nebo s asistencí porozumět číslům a 
verbalizovat je, více než dvě třetiny dokáže napsat čísla.                                         
Respondenti vypovídali také o schopnostech osob s Downovým syndromem při 
počítání do 100, při řešení jednoduchých úkolů sčítání a odčítání, při využití 
vizuálních pomůcek a zacházení s penězi, měření.

Brána do světa čísel je pootevřena, ale přesto vstup do ní vázne – podle dotazníku 
jen méně než jedna třetina respondentů – odborníků využívá speciální didaktické 
postupy v oblasti rozvoje matematických dovedností.                                                                                                                              
Více než polovina respondentů (přesně 283) je motivována využívat nové didaktické 
metody při výuce matematiky.  (Podrobné výsledky najdete v „ Project Report on 
Analysis of Need“.) 
Zde předložená metoda počítání s využitím prstů by měla přispět k rozšíření 
možností výuky matematiky u osob s DS, tak aby co ji nejvíce z nich dokázalo 
zvládnout a používat v denním životě. 

1.1 Učit se s nadšením
V pedagogické diagnostice Vzdělávacího centra Downova syndromu „Leben, 
Lachen, Lernen“ (Žít, Smát se, Učit se) jsou zachyceny údaje z výzkumu rozvoje 
počítání a základních dovedností, které ho umožňují, paměťové kapacity a pečlivé 
kontroly. Zcela jasně potvrzují rozdíly ve výkonnostních předpokladech dětí, 
adolescentů i dospělých s DS, kteří k nám přicházejí. To vyžaduje vysoce individuální 
přístup. Stanovili jsme nejdůležitější principy:  Čím těsnější je vazba učiva k situacím 
denního života člověka s DS, tím vyšší je jeho motivace uplatňovat to, co se naučil, a 
současně se tak rychleji získá jeho pozornost. Co zajímá jedince s DS, jaké jsou jeho 
záliby, s čím se ztotožňuje, v jaké situaci může využít matematiku? Kde si vybírá 
předmět svého zájmu – je to legrační postavička, filmová či sportovní hvězda nebo 
populární zpěvák: Vstup do světa čísel těsně souvisí s inspirací vyučujícího a 
vyžaduje jeho didaktickou fantazii.                                                                                                                                
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Včasné zabudování aktuálních matematických postupů do života osob s DS může 
vést k úspěšné orientaci v problematickém světě matematiky.

1.2 Všechno jsou čísla
„Učit se činnostem prostřednictvím vlastního života“, napsal proslulý specialista 
v oblasti výzkumu mozku Gerhard Roth. „Jde to mnohem snadněji, pokud se to týká 
mě a mého života.“ Jestliže člověka s DS zajímají čísla a je mu umožněno objevovat 
jejich význam vzhledem k jeho vlastnímu životu, k jeho nitru, vnitřní motivace vzrůstá 
a podvědomě ho vede k užívání matematiky. Ze života pro život!                                                                                                                                                    
Je pedagogickou odpovědností rodičů a odborníků podchytit existující individuální 
znalosti jejich svěřenců s DS a nalézt odpovídající postup, kombinovat učební 
materiály s tím, co je již osvojeno! Věta „To je, například, jako “může otevřít dveře do 
království čísel. V matematice existuje množství styčných bodů s každodenním 
běžným životem osob s DS, od nakupování ke čtení časových údajů v televizním 
programu, od užívání mobilního telefonu po spravedlivé rozdělení jahod mezi 
sourozence. Vlastní kapesné na kino nebo vlastní výdělek na výlet: “ Všechno jsou 
čísla“ – jak věděl už Pythagoras.                                                                                                                                                      
Obsah instrukce, která nemá vazbu k existujícím znalostem nebo ke konkrétním 
životním situacím, k zájmům a koníčkům žáka s DS, proklouzne jeho mozkem jako 
sítem.

1.3 Motivace prostřednictvím emocí
Výkon v učení, jak jedinců s DS, tak intaktní populace, rozhodujícím způsobem závisí 
na motivaci a emocích, ovlivňujících schopnost soustředit se. Jsou nezbytné k 
„oddělování zrna od plev“ vzhledem k výukovým nabídkám. „V žádném případě 
nemůžeme učit stereotypně nebo naučit všechno. Přesněji, emoce nám pomáhají 
vybrat, co je důležité a užívat naše zdroje smysluplně a ekonomicky, rozvíjet je a 
uchovávat. Emoce nejsou naším nepřítelem, spíše v mnoha případech pomáhají 
našemu kritickému intelektu.“ (Spitzer, 2005, str. 96) Nabídky vzdělání, které jsou 
jedincem s DS odmítnuty, nejsou spojeny s jeho světem.

Ke klíčovým předpokladům úspěšného učení je rovněž pozitivní očekávání toho, kdo 
zprostředkuje žákům s DS vstup do světa čísel.                                                                                                      
Důvěra v jejich zvídavost, schopnosti a zájem zvyšuje společenský efekt pozitivních 
sebenaplňujících očekávání, v jejichž důsledku se osoby s DS chovají v souladu 
s našimi očekáváními.  Naše důvěra v jejich schopnosti je předpokladem jejich 
spokojenosti!
Heslo: “Očekávané úspěchy v učení“ popisuje úspěšný proces výuky jako důsledek 
těchto očekávání.
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2 Metodika
Teorie metody, která je součástí projektu Evropské unie „Yes we can“ je detailně 
popsána v příručce a na DVD; doprovodně materiály jsou v přiloženém souboru.

Následuje krátké shrnutí základních prvků koncepce.

Metoda počítání na prstech vychází ze systému použití prstů pro počítání zleva 
doprava.           
Začíná se od pěstí, které představují nic nebo nulu, a postupně se s verbálním 
doprovodem vytváří vzestupný a sestupný sled čísel od malíčku levé ruky po malíček 
ruky pravé a zpět.

Levý malíček představuje 1.                                                                                                            
Levý prsteníček představuje 2.                                                                                                       
Levý prostředníček představuje 3.                                                                                               
Levý ukazováček představuje 4.                                                                                                   
Levý palec představuje 5.                                                                                                                   
Pravý palec představuje 6.                                                                                                                        
Pravý ukazováček představuje 7.                                                                                               
Pravý prostředníček představuje 8.                                                                                                       
Pravý prsteníček představuje 9.                                                                                               
Pravý malíček představuje 10. 
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Desítky jsou zpočátku znázorněny tyčkami a posléze, s postupujícím zvnitřněním, 
články prstů. Vylučování užití prstů a rukou pokračuje krok za krokem až po plné 
upuštění od vizuální kontroly.

V rámci číselných řad do deseti vede vzestupné počítání ke sčítání a sestupné 
počítání vede k odčítání. Rozkladu čísel a analogie umožňují řady postupně rozšířit 
do sta.

Násobky a podíly jsou ukládány do dlouhodobé paměti prostřednictvím využití 
techniky umístění. Při ní jsou jednotlivé příklady a jejich výsledky spojeny s přesně 
stanovenými místy na těle.
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3 Komunikace
Vycházíme ze stanoviska sociálního psychologa Kurta Lewina: „Nic není praktičtější 
než dobrá teorie.“

Úspěšná aplikace metody počítání na prstech staví na dobře zpracované teoretické 
dokumentaci, která zahrnuje neuropsychologické aspekty i aktuální vědecké studie o 
výzkumech mozku s ohledem na vliv „ počítání na prstech“ na rozvoj numerického 
poznávání. „Koncept numerického poznávání zahrnuje všechny mentální procesy, 
které souvisí s porozuměním číslům a jejich zpracováním (verbalizace číselných 
výrazů nebo psaní arabských číslic) stejně jako s matematickými operacemi (počítání 
zpaměti nebo zápis výpočtů).“ (Landerleta kol., 2008, str. 14)

Z didaktického hlediska je výchozím bodem úspěšného pedagogického vedení 
k rozvoji početních schopností především další zdokonalování doprovodných 
dovedností a za druhé rozvíjení počtářských a početních dovedností založené na 
počítání s využitím prstů.

3.1 Základní poznávací schopnosti
Zdokonalování poznávacích schopností v celé jejich rozmanitosti je základem pro 
uchopení a aplikaci všeobecných znalostí stejně jako pro získávání dílčích kulturních 
zkušeností. Jimi jsou ovládány příjem, uspořádání a zpracování informací.

Izraelský psycholog Feuerstein (1985) popsal tyto základní dovednosti jako 
poznávací struktury nebo nástroje k učení se, jež jsou dynamické a tudíž 
proměnlivé v průběhu života. Jeho metoda zprostředkovaného učení pomáhá žákovi 
postupně rozvíjet rámec svých zkušeností. Prostřednictvím analogie, prožitků učení   
mohou být  matematické aspekty  života přeneseny a pomáhat  mu pružně aplikovat 
nabyté znalosti v různých oblastech. 

Podle Feuersteina vytvoření si „poznávacího souboru“ prostřednictvím specifických 
zkušeností vede k vnitřní motivaci, k vytváření představ, k vhledu do situace a 
k logickému myšlení („jestliže…pak“) a střídavě k analytickému a syntetickému 
vnímání.

Základem těchto procesů (Feuerstein) jsou porovnávání a kategorizace, orientace 
v prostoru, systematické, strukturované úkoly.

Většina lidí s DS má problémy dosáhnout matematického poznání. To můžeme 
přičítat jak genetickému vlivu 47 chromozomů, tak vlivům prostředí, i neefektivním 
didaktickým postupům či absenci stimulace.                                                         
Neuropsychologická omezení zrakové nebo/i sluchové percepce, dysfunkce 
pozornosti a paměti jsou pro lidi s DS překážkami v jejich úsilí zvládnout počítání. 
Zhoršení nezbytných elementárních poznávacích procesů, představivosti, koordinace 
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a paměti má dalekosáhlé dopady na všestranné vzdělání a na nabývání kulturních 
zkušeností, čtení, psaní a počítání.

Po příjmu podnětů prostřednictvím receptorů a následných přenosech po nervových 
drahách, vybírá mozek podněty ke zpracování. Reakce, tj. výsledné chování, nám 
umožní vybrat vjemy, které jsou nejúčinnější.                                                  
Neuropsychologové vycházejí z tzv. souboru základních dovedností, které 
představují stabilní základ pro systematický postupný učební proces, jež se může 
rozvíjet jen ve spojení s rozmanitými oblastmi percepce.

Formování číselné kognice závisí na různorodých procesech neuropsychologického 
dozrávání, nejdůležitější z nich jsou popsány dále. Přijímání informací, ať vědomé 
nebo podvědomé, prostřednictvím motorických funkcí, zrakových a sluchových 
orgánů zde má prioritu.

3.1.1 Taktilně – kinestetická a vestibulární percepce
Taktilně - kinestetická a vestibulární percepce jsou společným základem pro rozvoj 
propracované řeči těla.                                                                                                        
Vnímání dotyku poskytuje informace o povrchových vlastnostech předmětů 
(měkký/tvrdý, hrubý/jemný, chladný/teplý atd.) a jejich velikosti a tvaru. Po orální fázi, 
při níž ústa hrají hlavní roli při ohmatávání, ruce postupně provádějí „uchopování“ ve 
smyslu držení, dotýkání se a hmatání.  Přijímání dotykových a hmatových podnětů je 
nejintenzivnější v konečcích prstů, kde je uloženo velké množství hmatových 
receptorů.

Počáteční úrovní zpracování smyslových podnětů v mozku je somato - senzorická    
vrstva mozkové kůry (cortex). V této oblasti kůry jsou zpracovávány dotykové vjemy 
z povrchu těla. Pro části těla s extrémně vysokou citlivostí nebo s jemnou motorikou, 
jako jsou prsty. Oblast úst a obličeje, jsou využity rozsáhlé části mozkové kůry. 
„Dominantní  postavení vlivu mozkové kůry na svaly jednotlivých prstů…je základem 
velké ohebnosti rukou a relativné nezávislého pohybu jednotlivých prstů.“ (Wehr a 
kol., 2009, str. 48)

Počítání a výpočty s pohyby prstů a současná verbalizace posilují úzké funkční 
vztahy mezi jemnou motorikou, řečí a mozkem.

Kromě toho, vnímání dotyku hraje významnou roli ve vytváření vnitřních 
prostorových představ; ruce sdělují informaci o tvaru a prostoru. Studie prováděné 
s nevidomými (Kennedy, 1997) dokládají jejich schopnosti vytvořit samostatně dvou- 
a trojrozměrné prezentace na základě taktilních informací.                      

Taktilní a kinestetická percepce jsou úzce propojeny. Záměrné a koordinované 
pohyby prstů při počítání a výpočtech informují především o postavení a vedení prstů 
a, za druhé, o směru a rychlosti jejich pohybu. Rovněž síla, se kterou se jednotlivé 
prsty natahují a ohýbají, musí být cíleně dávkována. Tyto motoricky koordinované  
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výkony podporují nejen grafomotorický rozvoj, ale také správné držení psacích 
potřeb; a navíc kontrolují i přesnost jemných pohybů.

Vnímání rovnováhy prostřednictvím vestibulárního systému se významně podílí na 
koordinaci oko – ruka (je trénována cílenými pohyby prstů) a na pochopení 
prostorových vztahů.  A. Jean Ayres (2002)  považuje taktilně – kinestetickou a 
vestibulární percepci za senzomotorický  základ vývoje.

U lidí s DS často zaznamenáváme protichůdné reakce při zpracování podnětů z 
taktilního systému. Na jedné straně může hyposenzibilita vyvolávat dojem, že 
nevnímají bolest. Na straně druhé je hypersenzibilita příčinou nechuti ke kontaktu 
s materiály jako je písek, pasta, modelovací hmota.

Také jejich jemná motorika je při užití prstů a rukou v mnoha směrech nedostatečně 
rozvinuta. Vedle denních aktivit, se při provádění pohybů nezbytných pro počítání a 
výpočty na prstech specificky podporuje rozvoj řeči rukou;  kromě toho se fyzickými 
stimuly zlepšuje percepce.

3.1.2 Rozvoj poznávání stavby a řeči těla
Rozeznávání a pojmenovávání částí vlastního těla, zatímco si všímáme jejich fyzické 
symetrie, vztah jedné jeho části k ostatním a jejich možné pohyby jsou mezníky na 
cestě k rozvoji sofistikované řeči těla.                                                                         
Specifický význam zde mají rozvoj výrazné řeči rukou a zajištění laterality 
s dominancí jedné ruky. Vytříbená kontrola pohybů prstů, požadovaná při počítání a 
výpočtech, rozvíjí koordinaci motoriky obou rukou. Z toho vyplývá, že nezbytná 
rychlá komunikace mezi oběma hemisférami vede k rychlejšímu nervovému přenosu. 
Podmínkou jsou ovšem pravidelná, důsledná cvičení a jejich opakování.

Intenzivní funkce rukou je podporována přechody ve smyslovém vnímání blízkých a 
vzdálených podnětů.                                                                                                                
Pohyby prstů jsou rozvíjeny na vícesmyslové úrovni, tj. prostřednictvím taktilně- 
kinestetické, vizuální a verbálně - akustické percepce.

Rozlišování a samostatné užití jednotlivých prstů rozvíjí vnímání sama sebe, což je 
klíčová podmínka pro vnímání prostoru a následně pro pochopení  pozice čísla 
v matematice.

3.1.3 Vizuální percepce
Optické vnímání tvaru je považováno za základní dovednost lidí s DS. 
Prostřednictvím zraku, pomůcek pro rozvoj paměti – především obrázků – se 
podstatně zvyšuje kapacita paměti.

Do vizuální percepce spadají primárně následující kategorie: percepční stabilita 
(schopnost rozeznávat objekty, i když se mění jejich velikost, barva atd.); percepce 
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prostorových vztahů (rozlišení objektů v popředí a v pozadí, stejně jako jejich 
množství) a vizuální paměť(schopnost pozorovat a pamatovat si obrazy a vjemy).                                                                                                      
Pohyby prstů spojené s počítáním a výpočty lze kdykoli vizuálně kontrolovat; 
paralelní zapojení označení jednotlivých prstů podporuje percepci kvantity. Označení 
jednotlivých prstů čísly poskytuje okamžitou informaci o vztazích mezi množstvím, 
číslem a obrazem prstu.                                                                                          
Vizuální percepce a zážitek zahrnující dotyk umožňují porovnání.

Podobnosti, shodnosti a rozdíly mezi předměty, osobami, představami, myšlenkami a 
informacemi jsou zaznamenávány, analyzovány a sumarizovány podle specifických 
kritérií jako jsou zákonitosti nebo vztahy. Výsledné skupiny jsou základem 
klasifikace/třídění.                                                                                                   
Vedle individuální klasifikace, popisující vlastnosti jednotlivých objektů, se skupinová 
klasifikace vztahuje na atributy skupin objektů v jejich vzájemných vztazích. 
Srovnávací klasifikace navzájem porovnává příbuzné kategorie.

Na základě tříbení souhrnu vlastností, skupin a kategorií, a v případě, že je toho žák 
s DS verbálně schopen, jsou širším pojmům přiřazovány názvy. Na této úrovni je 
vytvořen základ pro porovnávání a symbol „=“ (je rovno, rovná se) je zaveden 
písemně.                                                                                                            
Systémy třídění, vycházející ze životního prostředí žáků s DS, například jejich šatník 
nebo příbuzenské vztahy, vytvářejí praktické příležitosti zařadit si a pevně ukotvit 
zkušenosti a informace o věcech a vztazích, které jsou pro ně významné a které ne.

Další stupeň komparativního myšlení vyžaduje klasifikaci podobných a odlišných 
objektů, obrázků nebo pojmů. Pojem „rovná se“ je během porovnávání uzpůsoben na 
„je větší než…, je širší než…“, atd. Zkušenost, založená na nezbytné znalosti 
posloupností, je základem pro pochopení základních a řadových číslovek. Základní 
číslovky označují úhrn počtu („je jich pět“); řadové číslovky stanoví pozici jednotky 
uvnitř sekvence („ je třetí“).

3.1.4 Stálost
Stálost popisovaná jako zachování kvantity nám umožňuje rozpoznávat, co se mění 
a co zůstává neměnné. Je součástí komparativního myšlení a je prožívána při změně 
postupů. Pochopení „stálosti (invariabilty) je možné pouze za předpokladu, že 
rozeznáme vztah mezi atributy, které zůstávají neměnné a atributy, které se 
mění.“ (Garner, 2009, str. 64)

Cvičení zaměřená na určení objemu, množství, délky, váhy, počtu a obsahu 
připravují jedince s DS k formování myšlenkových představ a rovněž pomáhají 
dalšímu rozvoji abstrakce pojmů. Změny postupů jsou podmíněny představivostí a 
jsou zvnitřňovány.

11



3.1.5 Orientace v prostoru a času
Matematické myšlení vyžaduje orientaci v oblasti abstraktních čísel, což předpokládá 
propojení orientace v troj- a dvojrozměrném prostoru.
Materiální svět je trojrozměrný. Noviny, obrazy nebo fotografie představují tuto realitu 
dvojrozměrně, právě tak čísla a číslice vyjadřují množství. Abstrakce vytváří 
imaginární obrazy. Virtuální prostor je vytvářen technologicky, například na monitoru 
počítače.

Orientace v prostoru vychází z nás samotných;  vnímáme svou fyzickou existenci 
jako ústřední bod a interpretujeme naše okolí ve vztazích k sobě.
Obtíže při získávání matematických dovedností jsou často způsobeny zhoršenou 
prostorovou orientací.
Porozumění prostorovým vztahům závisí na schopnosti vnímat polohu, vzdálenost, 
směr a perspektivu. Přitom se soustředí několik osob či předmětů buď blíže k sobě 
do určité polohy v okolním prostředí, což lze vyjádřit vztahy jako „před/za, v/na atd. 
nebo prostřednictvím délkových a směrových údajů („doleva/doprava“), nebo pomocí 
světových stran atd.
V našem kulturním prostředí čteme a píšeme zleva doprava, a ve stejném směru i 
počítáme na prstech. V matematice je prostorovým vztahům věnována obzvláštní 
pozornost jak při rozlišování číslic, tak i jejich hodnoty. V závislosti na pozici v číselné 
řadě získává číselný symbol specifickou hodnotu.

Orientace v čase dovoluje určit, kdy se jev odehrává. Lineární časová posloupnost 
zahrnuje pořadí jevů a vytváří základ pro uvědomování si časové posloupnosti. 
Cyklický průběh zahrnuje opakující se cykly, jako dny, týdny, roky nebo svátky. 
Současný průběh obsahuje všechny jevy, které probíhají v daném časovém úseku.                                                                                                                     
Odhad doby trvání je třeba trénovat při každodenních činnostech jedinců s DS a tím 
dochází k regulaci a kontrole chování, které může nepřiměřeně vyžadovat pomoc a 
pozornost nebo být impulsivní.

Vzhledem k tomu že pro osoby s DS  je zejména tato oblast velmi náročná, má 
zdokonalování řeči těla a časoprostorové orientace nejvyšší prioritu při rozvoji 
početních dovedností.

3.1.6 Serialita a sekvenční percepce
Uspořádání vizuálních a akustických podnětů, činností nebo jevů v určitém pořadí 
(podle výšky, velikosti, barvy atd.) označujeme jako schopnost vytvářet posloupnosti 
(serialita).

Číselné řady mají sériový sled a musí být sledovány ve svých vzájemných 
prostorových vztazích. Postup po malých krůčcích při řešení sčítání, odčítání, 
násobení a, především, dělení, vyžaduje vyspělé uvědomění si základní 
posloupnosti.                                                                                                                 
Také vzájemné působení příčiny a následku, stejně jako plán činnosti, jsou v principu 
sériové.                                                                                                                       
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Děti a adolescenti s DS potřebují často pomoc při plánování a realizaci jejich 
každodenních strukturovaných praktických činností.

Pohyby nezbytné pro počítání a výpočty na prstech pomáhají uvědomit si pořadí, 
jelikož je vyžadován účelný, záměrný, sekvenčně podmíněný postup, doplněný 
rytmem a slovním doprovodem.

3.1.7 Intermodalita
Souhra všech smyslů, uspořádání vjemů a podnětů je označována jako smyslová 
integrace; sekvenční časové spojování mnoha smyslových vjemů do významového 
celku jako intermodalita (intermodální = kombinovaný).                                          
Pro jedince s DS představuje souběžné zpracovávání více informací a jejich 
následné strukturované uspořádání velmi obtížný úkol. Při počítání a výpočtech na 
prstech se rozvíjí intermodalita, vyžadující časté procvičování a učení.                                                                                         
Intermodální činnost vyžaduje zavádění souvislostí a pružné střídání jednotlivých 
oblastí percepce, jako je poslech čísla (audiopercepce) a následné ukazování 
odpovídajícího čísla na prstech (taktilní a vizuální percepce).

3.1.8 Abstrakce
Výraz abstrakce je odvozen od latinského výrazu abstractus a znamená „vyloučený“.  
Abstrakce je tedy termín užívaný k pojmenování vyloučení konkrétních, 
pochopitelných a zjevných detailů ve smyslu internalizace a generalizace.

Podle Aebliho se zvnitřnění (internalizace) číselné kognice dosahuje na základě 
interakce s konkrétními materiály. Výsledné obrazové vyjádření je následováno 
symbolickým zobrazením; dalším stupněm je automatizace ve sféře symboliky.

Konkrétní užívání zobrazení číslic na prstech v procesu počítání vede ke schopnosti 
myslet v obrazech.                                                                                            
Nejprve jsou množství znázorňována obrazově a symbolicky – prsty jsou popsány 
číslicemi-a doplňujícím používáním dřevěných tyček.                                                       
Po dostatečném procvičování a zdokonalení podle přesných vzorů se požadavky na 
pohyb prstů snižují. Prsty se nebudou nadále zcela natahovat a ohýbat, často lze 
pozorovat jenom jejich záškub. Potom, v průběhu vývoje od konkrétního 
k abstraktnímu, se od pohybu upouští zcela a je nahrazen prostým pozorováním 
prstů. Tato činnost může být postupně nahrazena představou, dalším stupněm je 
vnitřní myšlenková kalkulace. Představivost poskytuje oporu pro přechod od 
závislosti na konkrétním zobrazení k abstraktnímu myšlení.                                                                                              
Mimořádně důležitý je souběžný slovní doprovod pohybů prstů. V procesu abstrakce 
je pohyb postupně nahrazován řečí. Jedinci s DS se – za pomoci verbalizace – 
mohou naučit počítat a provádět matematické operace.
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Zvnitřnění pozorovaného, získávání struktury a řádu – nezávisle na vizuální kontrole 
- vede k abstraktnímu myšlení. Získané znalosti mohou být převedeny do 
každodenních matematických požadavků.

3.1.9  Sluchová percepce
Přinejmenším přechodně, se u 30 – 50 % osob s DS vyskytují poruchy sluchu, které 
mohou být částečně způsobeny infekcemi.                                                                                 
Velmi často je rovněž ztíženo zpracování sluchových vjemů a, v důsledku toho, i 
sluchová paměť, která odpovídá za porozumění zapamatování si slyšené informace.

Ihned po narození je sluchová soustava téměř plně vyvinuta. Schopnost vybrat si 
z bohatství okolních zvuků odpovídající podněty a odlišit podstatné od 
nepodstatného se označuje jako sluchová diferenciace.                                                                               
U osob s DS se často projevuje snížená schopnost diferenciace, což může rychle 
vést k přetížení sluchovými podněty. Tím je ztíženo jak směrové slyšení, tak i 
koncentrace na jemné detaily  - jako je diferenciace mezi tři a čtyři – stejně jako 
pochopení různých verbálních informací dodaných v rychlém sledu.    

S narušením sluchové percepce úzce souvisí řečové dovednosti. U většiny lidí 
s DS slovní vyjadřování je omezeno rozsahem a kvalitou slovní zásoby, artikulace, 
gramatiky a syntaxu. Mnozí dávají přednost  jednoduché větné stavbě. Jejich 
chápání řeči je obvykle velmi diferencovaně a odpovídá jejich vývojovému 
kognitivnímu věku.  Pro rozvoj numerické kognice je důležitá jak verbální 
automatizace číselných posloupností, tak i obecné rozvíjení matematických představ.

3.1.10  Regulace pozornosti
Matematické myšlení je rozhodujícím způsobem ovlivňováno prolínáním 
s poznávacími schopnostmi, jako jsou kapacita paměti a pozornost. Jestliže je žákovi 
– ať s DS nebo bez něj – dovoleno zabývat se oblastmi svých vlastních zájmů ve 
spojení s pozorováním a činností, zlepšuje se jeho soustředěnost i zájem.          
Maria Montessori to nazvala „polarizací pozornosti“.

Význam prstů jako pomůcky pro řízení pozornosti je Zimpelem označeno jako 
sdružování po pěti. „Bez podpory je lidský smysl pro čísla limitován omezeným 
rozsahem naší pozornosti. Proto sdružování po pěti značně ulehčuje námahu 
spojenou se zaměřením pozornosti.“ (Zimpel, 2008, str. 39)

Zapojení více smyslů vyžaduje soustředění a pozornost, které mají být cíleně řízeny 
přesně koordinovanými pohyby. Klidně sedím a i přesto se pohybuji.                                                              
Rytmické, opakující se prvky systému počítání na prstech, samy o sobě konstantní, 
vytvářejí strukturu, která pocit jistoty a následně posiluje pozornost a soustředění.                                                                                                    
Koordinace pohybů prstů prostřednictvím motorického centra ( gyrus praecentralis) 
vyžaduje přesnost a seberegulaci kontrolou emocí.                                                                                                                                              
Také ohled na osobnostní předpoklady žáka vede k zaměření pozornosti. Většina lidí 

14



s DS patří k žákům, kteří jsou více závislí na vizuálních a taktilně- kinestetických 
pomůckách, přijímají informace primárně prostřednictvím zraku a dotyku. Počítání a 
výpočty na vlastních prstech jim poskytují různorodou stimulaci v těchto oblastech 
percepce.

3.1.11 Paměť
Zkušenosti, smyslové vjemy a informace uložené v mozku se obecně vztahují 
k paměti.

Ukládání se uskutečňuje ve třech základních fázích:

• Ultrakrátká paměť

Ultrakrátká paměť zaznamenává podle našich předpokladů všechny přijímané vjemy 
ze všech smyslů ještě před jejich filtrací a převedením do vědomí.                                                    
Filtrace je ovlivňována morálními zásadami, přesvědčením, znalostmi, schopnostmi, 
zkušenostmi a emocemi.                                                                                                      
Ultrakrátká paměť uchovává informaci pouze několik vteřin – po dobu než se buď  
přesune do pracovní paměti, nebo je vymazána. Tento proces probíhá bez účasti 
našeho vědomí.     

• Pracovní neboli krátkodobá paměť

Ve formě aktivace elektrických  impulsů přecházejí vědomé informace  z ultra krátké 
paměti do paměti pracovní, která je může uchovat až 30 minut. Pracovní paměť je 
rovněž často označována jako krátkodobá paměť.

Pracovní paměť lidí s DS nezřídka vykazuje snížení funkčnosti, jehož příčiny mohou 
být různého druhu. Je proto velmi důležité nabízet učební programy stimulující různé 
smysly (jako počítání a výpočty na prstech), aby se posílila integrální paměti, a tím 
zvětšil rozsah dovedností.

• Dlouhodobá paměť

Činnosti a zkušenosti formují individuální strukturu, architekturu mozku. Dlouhodobá 
paměť utváří jedince se všemi jeho vlastnostmi.

V dlouhodobé paměti jsou znalosti trvale uloženy a jsou opakovaně zpřístupňovány 
prostřednictvím aktivních biochemických pochodů.

Emoční centrum v mozku, tzv. limbický systém, hraje zásadní roli v přesouvání 
informací z pracovní do dlouhodobé paměti. Pocity, doprovázející vjemy a údaje a 
předávané spolu s nimi, výrazně ovlivňují ukládání do dlouhodobé paměti.

Limbický systém je celkem vytvořeným z různých mozkových struktur.
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 Amygdala (její tvar často připomíná mandli) leží uvnitř limbického systému a je 
nejdůležitější částí mozku pro zpracovávání emocí. Aniž bychom si to 
uvědomovali, jsou informace vyhodnocené jako „cenné“ uloženy v kontextu do 
paměti.

 Hippocampus (vyvýšení tkáně postranní komory mozku, svým tvarem 
připomíná mořského koníka) je rovněž částí limbického systému. Přijímané 
smyslové vjemy jsou prostorově a časově uspořádány, tříděny a spojovány 
s emocemi. Tento „manažer paměti“ hraje klíčovou roli v ukládání stimulů do 
dlouhodobé paměti. 

 Na základě jeho úzké vazby s velkým mozkem (cerebrum), zodpovídajícím za 
dlouhodobé zapamatování si, se vytváří podmínky pro  ukládání, opětné 
vybavování a generalizaci zkušeností.

 Nucleus accumbens  je v limbickém systému jádrem centra uspokojení.

Jestliže žák zažívá pocit úspěchu, centrum se aktivuje a jeho vůle, motivace a chuť 
do dalšího učení vzrůstá. Stručně řečeno:  Za pomoci hippocampu může být 
informace, spojená s pozitivními prožitky a stimulující u žáka zvídavost a zájem, 
trvale uložena.
Rovněž tak využití různých smyslů, efektivní cvičení a opakování, stejně jako 
odpočinkové fáze, sloužící k upevnění informací a jejich zpracování, pozitivně 
ovlivňují ukládání do dlouhodobé paměti.
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Efektivní učení závisí na opakování. Psychologické experimenty potvrdily, že 
bezprostředně po učení je většina získaných informací zapomenuta, Četnost 
opakování během několika málo prvních dnů by proto měla být velmi vysoká, a 
pokud se týče osob s DS, měla by se opakování se uskutečňovat jednou až dvakrát 
denně po dobu několika týdnů. Později je možno četnost opakování poněkud 
redukovat. Důslednost a vytrvalost jsou důležité třeba i o měsíc později. Rozvoj 
pohybových vzorů pro počítání a výpočty na prstech, jejichž zdokonalování je 
doloženo  zvýšením rychlosti a jistoty, vyžaduje stálé opakování a automatizaci; 
jednoduše: procvičování.  Tuto „neustálou činnost“ lze přirovnat k lesu, kde se stálým 
chozením vytvoří cestička. V dlouhodobé paměti jsou takovými cestičkami přístupy k 
vědomostem. Jestliže je cestička po dlouhou dobu nepoužívaná, začne znovu 
zarůstat. Jestliže je zásobárna vědomostí dlouho nepoužívaná, přestává být nadále 
přístupná. Avšak pravidelné opakování ji v našem vědomí rychle obnoví.

Nejen soustředěné učení, při němž se naše nervové buňky dále větví, ale rovněž 
následná fáze odpočinku je důležitá pro trvalé zapamatování. Opakování informací a 
činností, např. pohybů prstů při počítání, vede ke vzniku nových nervových  spojení 
se strukturálními a funkčními změnami síti neuronů.                                                   
Uvedené zabezpečení vyžaduje hodiny, a dokonce dny, a je označováno jako 
upevňování (konsolidace). Primárně probíhá ukládání nových spojení do dlouhodobé 
paměti během fáze hlubokého spánku.

Vědomosti dostupné v dlouhodobé paměti dělíme na dvě skupiny:

• „Vědět jak…“. Motorické dovednosti, jako jízda na kole nebo počítání na 
prstech, se ukládají do procedurální paměti.

• „Vědět, že…“. Příhody, jevy a fakta vlastního života (epizodická paměť) a 
reálné vědomosti (sémantická paměť) se ukládají do deklarativní paměti.

Mnozí jedinci s DS mají výbornou epizodickou dlouhodobou paměť, protože se jejich 
emocionální životní zkušenosti ukládají a jsou dostupné.                                          
Často je obzvlášť nápadná rozdílná šíře jejich schopností v různých oblastech 
mozkové činnosti.  Zatímco je většina jejich schopností v oblasti sluchových a 
hmatových podnětů méně výrazná, je kapacita pro ukládání zrakových podnětů 
rozsáhlá.                                                                                                                                    
Zřetelný je u lidí s DS také rozdíl mezi kapacitou pracovní paměti a paměti 
dlouhodobé.                                                                                                          
Příklad bezproblémové spolupráce mezi pracovní a dlouhodobou pamětí je 
prezentován na problematice sčítání. Základní vědomosti potřebné pro řešení 
problému jsou uloženy v dlouhodobé paměti. Provedení daného úkolu, vybavení si 
čísel a intervalů, je řízeno pracovní pamětí. Jak již bylo uvedeno, pozitivní emoce 
výrazně pomáhají přenosu informací do dlouhodobé paměti. Počítání a výpočty na 
prstech a s i tyčkami se musí nezbytně stát zdrojem zábavy a tedy pocitu úspěšnosti 
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–  jako v případě Floriana, mladého muže s DS, který pyšně prohlásil: „Co neumí 
udělat hlava, udělají ruce!“

3.2 Počítání a výpočty na prstech
Strukturovaný rozvoj početního poznání postupuje pozvolna, krok za krokem.

3.2.1 Číselný smysl
„Číselný smysl“ (Dehaene, 1999) se vztahuje k vrozeným, intuitivním početním a 
kulturním niterným schopnostem (jsou vzájemně propojeny) nezávislým na řeči a 
symbolech – je přirovnatelný k fonematickému vědomí.

Francouzský badatel v oblasti neurologie Dehaene předpokládá geneticky řízený, 
prenatálně vyvinutý modul, specificky vytvořený, aby pomohl s uchopením světa 
čísel. U různých druhů zvířat (krysy, makak rhesus) lze  rovněž pozorovat 
porozumění pro počet a množství.

 Děti už ve věku několika měsíců mohou odlišit množství podle základní 
velikosti uvnitř kategorií „více & méně“, které byly odměřeny délkou trvání 
jejich očního kontaktu. Pětiměsíční dítě s 46 chromosomy již ovládá základy 
porozumění sčítání a odčítání (Wynn, 1990); v současnosti nemáme údaje 
vztahující se k dětem s DS.

 Děti chápou množství maximálně do čtyř položek komplexně, což je 
označováno jako „subitizing“ (horizont přímého nazírání počtu). Tento jev je 
také zjistitelný taktilními a akustickými stimuly.

 Studie kriticky hodnotící výše uvedené schopnosti vzhledem k číselnému 
smyslu (Dornheim, 2008, str. 46 a d.) potvrzují reakce dětí přinejmenším na 
kvantitativní změny při zvyšování konečného množství.

Parietální lalok
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Tyto schopnosti jsou primárně řízeny temenních (parietálních) lalocích pravé a levé 
mozkové hemisféry. Náš mozek je naprogramovaný k počítání. Podle Dehaena jsou 
lidé vykazující slabiny v oblasti počítání méně vybaveni vrozeným číselným smyslem. 
Blakemore (2006, str. 98) dospívá k podobnému závěru: „U mnohých dětí se zdá, že 
trpí ranou vadou kvantitativního vyjádření v temenním laloku a proto postrádají 
intuitivní pochopení množství.“

3.2.2 Předčíselné a početní schopnosti
Podle Sousy (2008) je stanovení úrovně číselného smyslu u jedinců, poprvé 
začínajících  počítat, základem strukturování učiva. Ve vztahu (str.78 a 108 a d.) 
k tomu uvádí „Test číselných znalostí“ publikovaný Griffinem roku 2002.

Úroveň 0

Čísla do 10

Počítáme 3 předměty

Určení kvantitativně větších sad
Určení kvantitativně menších sad
Určení číselného množství různě barevných sad

Úroveň 1

Čísla do 10

Rozpoznání a řešení sčítání v autentických situacích

Určení sousedních čísel
Určení menších a větších čísel porovnáváním
Sčítání a odčítání 

(počítání na prstech je výslovně a výlučně podporováno)
Pojmenování čísel a jejich uspořádání do číselných řad

Úroveň 2

Čísla do 100

„Desítková“ strategie pro sčítání a odčítání
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Porovnávání velikosti čísel
Označení čísel, která jsou nejblíže u sebe v číselné sadě
Označení mezer mezi čísly
Sčítání a odčítání

Úroveň  3 Obdobná cvičení pro čísla do 1000 a vyšší

Schopnost počítat vzestupně a sestupně tvoří základnu rozvoje primárních početních 
dovedností (sčítání a odčítání).

Zásady učebního plánu:

 Pochopení množství

 Třídění a uspořádání

 Porovnávání (tj. množství, velikosti, geometrických tvarů)

 Stálost 

 Číselné výrazy ve správném a neměnném pořadí

 Číslo nula, pojem nic

 Rozlišení jednotlivých objektů: vnímání figura – pozadí (akusticky a vizuálně)

 Vztah 1:1 objektů a prstů jako reprezentantů množství

 Irelevance/nevýznamnost  uspořádání (do skupin)

 Irelevance/nevýznamnost počítaných předmětů (nezáleží na tom, co se 
počítá)

 Pochopení základních číslovek (jak mnoho?)

 Pochopení řadových číslovek (kolikátý mezi mnoha?)

 Skutečná číselná pole / řady

 Analogie počítání na prstech zleva doprava vzhledem k rozvoji číselných polí/
řad

3.2.3 Číslice jako číselné symboly a funkční znaky
Číslice a funkční početní znaky připravují cestu abstraktní formální matematice. 
Základní znalost významu a užití počítání je dětmi získávána v prvních letech školní 
docházky, kdy jsou formovány matematikou vzdělávacího procesu.
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Zásady učebního plánu:

 Diferenciace symbolů, rozvoj  grafomotorických dovedností 

 Zobrazení prstů s čísly (počítat a současně ukazovat)

 Přiřazování/klasifikace: množství, číslo, číslice

 Spojení číselných znázornění: obrazově (číslice na prstu), verbálně, 
symbolicky

 Mentální číselná pole

3.2.4 Chápání zákonitostí desítkové soustavy
Dvě ruce jsou základem systému desítkové soustavy, jedna ruka je základnou 
subsystému – pětkové soustavy.

Zásady učebního plánu:

 Základní výpočty sčítání a odčítání v oboru do deseti

 Rozklad čísel

 Analogie v řadě do 20, za pomoci malých počítacích tyček

 „Desítková“ strategie pro sčítání a odčítání

 Analogie v řadách do 100 (počítací tyčky, klouby)

 Kombinace různých číselných polí (10, 100)

 Násobení a dělení s použitím techniky místa

 Rozšíření číselného rozsahu do 1000 a výše

 Peníze a měření (měrné jednotky)

 Počítání v  běžných situacích

3.2.5 Možnosti paměti
Zásady učebního plánu:

 Vyvolání motorických dovedností, jako techniky počítání a výpočtů na prstech 
(procedurální nebo nedeklarativní znalosti) z dlouhodobé paměti
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 Vyvolání aritmetických reálných vědomostí a početních znalostí (deklarativní 
znalosti) z dlouhodobé paměti.

Ukládání a použití deklarativních a procedurálních znalostí do paměti se optimalizuje 
častým procvičováním a opakováním. Pracovní i dlouhodobá paměť profitují z těsné 
vazby mezi úkoly a výsledky, obzvlášť zřejmé to je u tabulek násobků.                            
Techniky trénování paměti, jako je užití metody místa (metoda loci), zase vyzývají 
k využití vlastního těla jako mnemotechnické pomůcky nebo jako strategie pro 
vyvolávání z paměti.

Omezená kapacita pracovní paměti mnohých jedinců s DS vyžaduje krátké, 
intenzivní učební lekce v délce cca 15 minut s pestrým, proměnlivým obsahem.

Například:                                                                                                                         
Jedinec, který se poprvé učí počítat na prstech, trénuje základní dovednost asi deset 
minut. Po dvouminutové přestávce následuje další desetiminutový blok se vztahem 
1:1. Výchozím bodem je objekt z vlastního života, např. sbírka nějakých předmětů, 
obrázky oblíbené postavy, hračky atd.                                                                   
Následující tříminutová přestávka je vystřídána učením se počítat na prstech zleva 
doprava (prostřednictvím napodobování), které trvá asi patnáct minut. Na závěr učitel 
a žák společně zpívají písničku, ve které se opakuje číselná řada od nuly do deseti.        

Pro zajištění optimálního uložení do dlouhodobé paměti je třeba tuto sadu cvičení 
opakovat ve stejný den ještě jednou, v následujících dnech jednou denně po dobu 
několika týdnů. V závislosti na nárůstu aktivity žáka z vlastní iniciativy (nebo jeho 
ubývající motivaci), je možné jednotlivé prvky tréninkových celků měnit nebo 
rozšiřovat.

3.2.6 Používání technických pomůcek
Lidé s DS si v současnosti uvědomují význam technologií. Užívání kalkulaček, 
mobilních telefonů nebo počítačů jim pomáhá ve zvládání běžných životních situací a 
obecně je naplňuje sebedůvěrou a pocitem vlastní způsobilosti.                         
Přesto se rozhodnutí začít užívat technické pomůcky nesmí uspěchat. Pro ty jedince 
s DS, kteří zvládají základní kalkulaci do sta s použitím obou rukou, je nepřetržitá 
opora o vlastní tělo nadřazena užití kalkulačky, s cílem minimalizovat závislost.             
V číselném rozsahu nad 100 je třeba užití kalkulačky specificky trénovat – to nejen 
napomáhá při počítání, ale také u všech lidí s DS, kteří nejsou schopni zvládnout 
rozvoj  výše uvedených neuropsychologických dovedností a/nebo počítání a výpočtů 
s pomocí vlastního těla a/nebo tyček, koleček atd.

3.2.7 Přenos do denní praxe
Kontextový význam množství a čísel, jako vážení surovin při vaření a pečení, čtení 
časových údajů v televizním programu nebo v jízdním řádu, měření při řemeslné 
práci a placení při nákupech, zesiluje význam matematiky pro lidi s DS. Ovšem jejich 
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první uvědomění si významu úsilí, které věnují získání početních dovedností, nastává 
jen tehdy, když jsou instrukce přímo spojeny s jejich vlastními zkušenostmi nebo se 
jeví jako okamžitě použitelné v denní praxi.
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4 Přínos  techniky počítání a výpočtů na 
prstech pro rozvoj numerické kognice

„V matematice, například, lze nekonečnou sféru čísel stěží rozvíjet bez pomoci 
našich rukou.“ (Wehr a kol., 2009, str. 14)
 Úvod ke knize „Die Hand – Werkzeug des Geistes“ (“Ruka – nástroj intelektu“) 
pojednává o zásadním významu rukou pro rozvoj chápání množství, čísel a 
matematických operací.                                                                                              
Od nepaměti je vstup do světa matematiky spojen se smysly.

4.1 Historie
Je historicky doloženo, že už v dobách starověkého Říma se lidé učili počítat na 
prstech.                                                                                                                                      
Mimo současnou Evropu je tato technika taktéž specificky používána. Kmeny v Papui 
– Nové Guinei používají mnohá místa na svém těle k vyjádření hodnoty čísla, 
začínají malíčkem pravé ruky, který představuje 1, a postupují až k malíčku na pravé 
noze, který představuje 33. V ali, středoafrickém jazyku, se setkáváme s výrazy moro 
a  mbuona. Moro označuje číslo 5 a jeho etymologický význam je ruka, mbuono je 
kombinací dvou slov buono (pro 2) a – právě tak! – moro. Dohromady jsou to dvě 
ruce a výraz tudíž označuje číslo 10.“ (Wehr a kol., 2009, str. 260 a d.)                               
Podobně původní obyvatelé Paraguaye rozpoznali sílu pěti a užívali stejné slovo pro 
označení „ruky“ i „pěti“. Číslo 6 v překladu znamenalo „jeden na druhé ruce“, 7 bylo 
označeno „dva na druhé ruce“ atd. Číslo 10 bylo vyjádřeno jednoduše jako „dvě 
ruce“.

Anglické slovo „digit“ může být do češtiny přeloženo jako prst i jako číslice, cifra; je 
odvozeno z latinského „digitus“ (prst, palec). I v češtině se běžně užívá výraz 
„digitální“.

Tarangesa  je výraz pro 1 v řeči Bugilaiů, na Nové  Guinei, a rovněž znamená 
„malíček na levé ruce“. Rozšířená početní konstrukce se následně orientuje na 
pojmenování prsteníčku, prostředníčku, ukazováčku a palce na levé ruce. Tyto 
početní principy připomínají výše popsanou metodu počítání a výpočtů na prstech 
zleva doprava.
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Začátkem dvacátého století byla metoda počítání na prstech dále rozvinuta  
Wleckem a Wulzem.  Wulz „nazval prsty klasickou pomůckou pro výuku aritmetiky ve 
speciálních školách.“ (citace Eckstein 2010, str. 62). A tito dva propagátoři počítání 
na prstech také vytvořili číselné řady postupující zleva doprava.                                                                                                                       
Počítání na prstech je v současné době věnována obzvláštní pozornost v  
„kyberneticko- aritmetické metodě“ vypracovaně Hariolfem Dreherem.

V mnoha kulturách našeho světa objevují děti ve věku 3 – 4 let zcela spontánně, že 
mohou používat prsty v počátcích svých snah počítat, ve smyslu vztahu 1:1 
k objektu, a k třídění podle kvantity a kategorizaci „více – méně“. (Butterworth, 1999)

4.2 Orientace zleva doprava
Prsty jsou částí našeho těla a sjednocují taktilně- kinestetický a vizuální svět našich 
smyslů. Našich 10 prstů je tím nejpřirozenějším vizuálním materiálem a tvoří 
základnu pro „porovnávání“ velikosti množství a chápání matematických vztahů. 
Senzomotorické využití prstů tudíž představuje nepominutelný vývojový stupeň 
v matematice a vytváří základnu pro rozvoj tzv. mentálních číselných polí.  To 
znamená, že „vidíme svýma vnitřníma očima“ konkrétní, prostorový automatizovaný 
mentální obraz číselného pole, které začíná vlevo číslem 1.

Počítání na prstech spojuje číslice a množství s naším tělem, s materiálním světem a 
se světem čísel.                                                                                                              
Prostorová orientace probíhající zleva doprava, rovněž vyžadovaná při psaní a čtení, 
je doložena lineární posloupností při počítání na prstech (1= levý malíček, 10 = pravý 
palec), analogickou číselné řadě.

Mentální číselná řada často také probíhá zleva doprava spolu s vnitřně 
strukturovanou řadou čísel, což je doloženo prostřednictvím pozorování tzv. SNARC 
efektu. SNARC (jde o akronym pro „spatial numerical association of response codes 
– prostorové numerické spojení kódů odezvy) popisuje běžný jev projevující se 
v adolescenci a pravděpodobně založený na mentálním znázornění, tedy na našem 
abstraktním prostorovém konceptu číselného pole. Při odpovědi na otázku, zda je 
„číslo sudé nebo liché“, odpovídaly testované osoby rychleji s pomocí levé ruky, 
jestliže byla čísla malá, a  pravé ruky, pokud šlo o velká čísla. Proto tedy Dehaene 
(1992) tvrdí, že duševně ukládáme malá čísla do levé části našeho mentálního 
číselného pole a čísla velká do jeho pravé části, ve shodě se směrem, kterým čteme 
a píšeme.

Vliv počítání na prstech na rozvoj numerické kognice je rovněž popsán ve studii 
provedené ve Skotsku (Fischer 2007). Dvě třetiny dotazovaných dospělých, 
nezávisle na dominanci pravé nebo levé ruky, projevily tendenci začít s počítáním na 
prstech levé ruky, což můžeme pevně spojit se SNARC efektem.                                                        
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Účastníci pokusu, kteří začínali počítat na levé ruce a končili na pravé, také 
vykazovaly vyrovnanější  „levo-pravou  orientaci“ vzhledem k mentálnímu číselnému 
poli, než ti respondenti, kteří začínali počítat na pravé ruce.

SNARC efekt nemůžeme sledovat u dětí, které mají obtíže ve zpracovávání vizuálně 
– prostorových vztahů.                                                                                             
V takových případech může výuka počítání na prstech zleva doprava představovat 
účinnou pomoc.

Na vliv dobře zvládnutých činností, souvisejících s počítáním na prstech na rozvoj 
řeči těla, prostorovou orientaci a abstrakci, poukazuje Di Luca (viz. Stemmer a kol., 
2008, str. 221).

4.3 Formy vyjádření čísel
Pro řešení matematických příkladů existují v našem mozku nejméně dvě rozdílné 
oblasti patrné při magnetické tomografické rezonanci (MTR). Neurální řetězce ve 
frontálním a parietálním lalocích jsou aktivovány při představě o číslech, číslicích a 
množství.

Spitzer (2002) popisuje dvě formy vyjádření čísel, jmenovitě, verbální a 
prostorovou.

- Obě poloviny parietálního laloku, který je vývojově starší, jsou odpovědné za 
odhad množství a velikosti, za formování mentálních numerické posloupnosti, 
také za prostorovou percepci a pohyby rukou a prstů v koordinaci se zrakem. 
Parietální lalok má důležitou roli v oblasti vyjádření kvantity, počtu, prostoru a 
času. Dolní část  pravé hemisféry je primárně stimulována při výzvě zpracovat 
přibližné výsledky sčítání a odčítání. Při násobení je činnost posunuta více do 
levé části parietálních laloků; při porovnávání vyvíjejí oba laloky přibližně 
stejnou aktivitu.
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-

Pro přesné výpočty se dodatečně zapojuje levý čelní lalok (frontální), který se rovněž 
aktivuje při úkolech spojených s řečí (slovních úlohách). Přesné výpočty a řeč jsou 
těsně spojeny, jak zdůraznila studie postižení řeči (Spelke & Sivkin, 2001). Pohyby 
prstů jsou při počítání souběžně provázeny verbálně.

Spitzer (2003) se odvolává na Dehaenovu studii (1999), která dokazuje, že centra 
řeči v mozku řídí přesnépočítání, zatímco prostorová centra, společně s těmi, která 
jsou odpovědná za pohyby prstů, řídí odhad.                                                              
„A tak se mozek jeví být mnohonásobným systémem odpovědným za řešení 
rozmanitých aspektů spojených s čísly a kvantitou, obvykle pracujícím společně na 
integraci všech dat, takže se informace jeví jako jediný celek.“ (Blakemore a kol., 
2006, str.. 82)

Schopnost počítat vyžaduje integraci řetězců vizuálně – prostorových, verbálních a 
dalších specifických početních představ.

Parietální síť pro počítání se formuje později, a tento proces je podle všeho podpořen 
pohyby prstů.
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Podle Spitzera (2005, p. 140), „z tohoto mohou být čerpány dalekosáhlé náměty pro 
rozumné podněty v matematice, které by měly spojit oba typy matematických 
přístupů:“

Co se týká počítání na prstech, uzavřeli jsme kruh!                                              
Koordinace konkrétních matematických scénářů s počítáním na prstech a jeho 
verbálním vyjádřením, sjednocuje v našem mozku dvě formy vyjádření čísel.

4.4  Vyjádření množství
Čísla vyjadřují množství. Pro počty jednotek do deseti je možné tuto funkci přenést 
na prsty popsané číslicemi (vyjadřuje to číslo a tedy kvantitu). Při natahování a 
ohýbání prstů, mohou být sousední čísla rychle zobrazována a chápána.  Role prstů 
jako prostředku vyjádření množství je doslovně v našich rukou: Prsty zastupují 
jednotky, ruka počet pěti, klouby desítky, čáry pod klouby představují stovky.

Porozumění  pojmu hodnota polohy je usnadněno vizuální diferenciací :  jednotky 
jsou zastupovány prsty, desítky tyčkami (později klouby), stovky kolečky (později 
myšlenými pod klouby horní strany ruky).

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 musí dostačovat pro nekonečno možností vytvářet čísla. 
Tento systém „hodnoty polohy“ tedy dává číslům různou hodnotu. Je to vizuálně a 
taktilně vnímáno a pochopitelné prostřednictvím znázornění jednotek na prstech, 
desítek hranolky nebo klouby, stovek kolečky nebo liniemi na horní straně rukou.                                                                                                                    
Postup deset – jedna může být usnadněn kombinací znaků na prstech a 
desítkových tyček, s  pokynem „nejprve prsty“.                                                             
U písemného vyjádření platí zásada: „napiš, co vidíš“. Desítkové tyčky leží vlevo, 
prsty jako zástupci jednotek jsou napravo od nich.

Těsná vazba mezi činností prstů a vnímáním množství je rozsáhle objasněna u  
Rusconiho a kolektivu (2005).
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4.5 Vyjádření množství a pořadí 

Ve vztahu 1:1 mezi prsty a předměty objasňují znaky na prstech v pohybu jak pořadí, 
tak i počet. Při dokončení početních sérií označuje znak na prstu v poslední pozici 
základní množství („celkem osm“) a zároveň ukazuje řadovou hierarchii určitého 
objektu v sérii („čtvrtý“).                                                                                            
Možnost označit prsty odpovídajícími čísly na začátku procesu obeznamování 
přispívá u lidí s DS (s rozdílnými zrakovými schopnostmi), i když zpracovávají a 
interpretují různé úkoly, k pokroku. Ve smyslu vizuálního inputu (vstupu) doprovázejí 
označené prsty plán činností a zvyšují výkonnost pracovní paměti.

4.6 Desítková číselná soustava
Desítková číselná soustava, jejímž základem je 10, je podpořena výjimečnou 
anatomií deseti prstů rozdělených mezi dvě ruce, každá má po pěti prstech, což je 
uváděno jako pětiprstost. Čísla 10 a 5 pevně ukotvují desítkovou soustavu, což 
umožňuje vztah 1:1 stejně jako svazkování.

- Steinway (2009) popisuje pěti- a desetinásobné uspořádání prstů jako 
obzvláště užitečné „věčné zrcadlo desítkové soustavy. Nejprve se malé děti 
musí pravidelně ujišťovat, že ruka má pět prstů. Potom však mají těžit z jistoty 
rychle ukázat 6, 7 nebo jen 4  bez soustavného počítání od 1. Z tohoto důvodu 
by počítání na prstech mělo být plně podporováno.“

Tato „desetiprstová základna“ dovoluje dělit na dvě jednotky po pěti (pět prstů 
na každé ruce), které mohou být označeny jako „sub-základny po pěti“.                                                                                                
Pole pro subitizing (tj. bezprostřední vnímání čísel) končí 4, postup od 5 výše 
je svazkováním.

Utváření našich rukou odpovídá tomuto percepčnímu svazkování, protože 
vedle čtyř prstů představujících čísla 1-4, leží stranou palec jako představitel 
5.

- V multikulturní studii Domahsovy skupiny (2010) je zdokumentován vliv tzv. 
sub-základen po 5 na zpracování čísel u dospělých.                                                    
Číselné vyjádření u dospělých není omezeno výlučně na abstraktní představy 
velikosti nebo na přesný systém čísel, spíše je formováno fyzickou zkušeností 
při počítání na prstech v konkrétním kontextu s sub -základnami po pěti“.         
Tato studie může vést k závěru, že počítání na prstech není důležité jen 
v raném věku, ale ovlivňuje rovněž strukturu zpracování čísel v dospělosti. 
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Kromě toho jsou naše abstraktní myšlenkové představy ze značné části 
založeny na reálné fyzické zkušenosti.

- Údaje ze studie z roku 2005 (Rusconi a kol.) rovněž potvrdily vazbu mezi 
rozvojem číselné kognice a počítáním na prstech, jmenovitě u dospělých, kteří 
před dlouho dobou přestali používat prsty při řešení jednoduchých 
aritmetických příkladů.

- Právě mezi dospělými, kteří řešili nejjednodušší jednociferné sčítání, bylo 
možno stále ještě zaznamenat mozkové aktivity v motorické oblasti řídící 
pohyby prstů (Ventkatraman a kol., 2005).

- U jedinců s tzv. Gertsmannovým syndromem se projevují různé poruchy 
v řadě oblastí mozku, zejména v tzv. gyrus angularis (závit obloukovitý). Čtyři 
primární symptomy jsou zjevné: poškození v oblasti grafomotoriky (agrafie), 
levo-pravá dezorientace, zásadní poruchy v matematických schopnostech 
(akalkulie)  a agnozie prstů. Prstová agnozie se týká neschopnosti určit, 
kterého prstu se dotýkáme nebo který se pohybuje, jestliže byla vyloučena 
zraková kontrola.                                                                                                               
U dětských pacientů je Gertsmannův syndrom označován jako DGS – 
Developmental Gerstmann Syndrom /Vývojový Gertsmannův syndrom/ 
(Kinsbourne, 1968).

- Zatímco schopnost pětiletých dětí rozlišit jednotlivé prsty umožňuje 
předpovídat jejich matematický vývoj (Fayol a kol., 1998; Noel, 2005), trénink 
jejich schopností zlepšuje jejich početní dovednosti (Gracia-Bafulluy and Noel, 
2008).                                                                                                                                   
Tyto studie dokazují význam vyzrálé řeči rukou, jež může být rozhodujícím 
způsobem a pozitivně ovlivněna počítáním na prstech.

- V této souvislosti je Penner-Wilgerova a Andersonova hypotéza vzájemně 
překrývajících se neurálních obvodů jako důsledku „přesunu“, volně 
parafrázována jako nové doplňkové použití.

- Tyto obvody určené k rozpoznávání prstů mají dodatečný význam i pro 
některé matematické schopnosti  a po celou dobu si udržují svůj původní účel, 
aniž by utrpěly ztrátu funkcí.

4.7  Regulace pozornosti
- Takzvané výkonné funkce charakterizují duševní schopnosti koordinovat a řídit 

naše myšlení a chování, zejména s ohledem na omezování impulsivity, 
sebekázeň a zvládání aktuálních situací. Výkonné funkce jsou v základě 
zakotveny v čelních lalocích.                                                                      
Přesné kalkulace stejně jako slovní úlohy aktivují taktéž oblasti v čelních 
lalocích (viz. 4.3).
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- To je pravděpodobně souvislost objasňující, proč počítání na prstech zlepšuje 
soustředěnost a pozornost u lidí s DS (srov. Záznamy z pedagogicko -
diagnostických výzkumů Vzdělávacího centra Downova syndromu v Leobenu)

Práce s materiálem vlastního těla poskytuje jen málo příležitostí k rozptylování 
a zjednodušuje vizuální diferenciaci figura - pozadí. Pozornost směřuje 
k pohybu prstů, jež je podporován jak vizuálně, tak verbálně.

- Lineární uspořádání prstů zleva doprava napomáhá nejen rozvoji mentálního 
číselného pole, ale rovněž přispívá k uspořádání myšlenek. Tradiční praxe 
počítání na prstech, začínajícího palcem jedné ruky, vede k změně ve 
fyzickém směru při postupu přes 5. V tomto bodě mnozí jedinci s DS ztrácejí 
orientaci, poněvadž prsty pro druhého sčítance nemohou nalézt na stejné 
ruce. Nepřerušovaný sled počítání zleva doprava udusí tento problém již 
v zárodku.

4.8  Zobecněné pomůcky a nezávislost
V pozici obecných prostředků představují fyzické materiály jako prsty a ruce vyšší/
meta úroveň. Mnozí jedinci s DS jsou připoutáni k těm vnějším materiálům, jejichž 
účelem je pomoc při učení a tudíž mají problémy odpoutat se od nich v běžném 
životě, ve stylu hesla: jednou je to kolečko, vždycky je to kolečko. Jenomže takový 
materiál je těžkopádný a nepraktický v reálných životních situacích, například, při 
nakupování. Učení se používat vlastní prsty a ruce vyvolává pocit sebeúcty a vede 
k nezávislosti. Jsou vždy k dispozici, neztrácíme je a mohou být přivolány na pomoc 
v nesčetných situacích. Běžné předměty (brčka, pastelky, tyčky, kamínky) vedou ke 
zobecnění a pomalu, jemně omezují závislost na prstech.

-
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4.9 Rozvoj abstrakce
- Heslo „méně je více“ má mimořádný význam při předkládání učebních 

pomůcek. Během vývojové etapy, povzbuzuje opakované užití základních 
materiálů – „prstů a rukou“ žáky s DS k vytváření mentálních představ.                                                                                              
Sousa (2008, str. 127) rovněž doporučuje redukovat žákův učební materiál na 
motivující minimum.                                                                                     
Během fáze procvičování a opakování je smysluplné kombinovat počítání na 
prstech s předměty denní potřeby, které jedince přitahují. Ludwig Wittgenstein 
poznamenal: „To, co bychom mohli pokládat za nejdůležitější stránky věcí, je 
nám skryto v jejich jednoduchosti a všednosti.“

- Při vyloučení zrakové kontroly pohybů prstů, tj. při zavřených očích nebo 
zakrytí prstů či jejich ukrytí pod přihrádku, a v kombinaci se slovním 
doprovodem, začíná proces zvnitřňování. To se odehrává v etapách 
„činnost-řeč-myšlenka“ a je poháněno vpřed postupným dozráváním čelních 
laloků, které pokračuje i v rané dospělosti. Tím je taktéž možno vysvětlit, proč 
lze vývoj přesných matematických schopností pozorovat i po období puberty. 

- Zrcadlový systém neuronů se také může vydatně podílet na rozvoji abstrakce. 
Výše popsaná aktivace motorických oblastí je pozorovatelná, i když jsou 
pohyby pouze imaginární. Čili, akt pohybu je postupně zvnitřňován a ve 
skutečnosti nemusí být proveden.                                                                   
Dokonce pouhé pozorování něčího počítání a kalkulace na prstech (bez 
vlastní účasti) posiluje oběh krve v odpovídajících motorických centrech 
mozku pozorovatele.

4.10 Dovednosti napodobování
Výše zmíněný zrcadlový systém neuronů řídí schopnosti napodobování jedinců 
s Downovým syndromem. Sedí proti učiteli a sledují jeho opakované instrukce a 
zároveň napodobují pohyby prstů, které jim předvádí. Během praktických cvičení 
rozvíjejí postupně jistotu nejen v nezávislém provádění pohybových sekvencí, ale též 
ve zdolávání senzomotorických překážek spojených s vývojem řeči rukou. „V 
podstatě by se mělo jednat o vyučování, při kterém jsou základní elementy, běžně 
pokládané za samozřejmé, pomalu a trpělivě opakovány a transformovány do formy 
jasných pravidel.“ (Blakemore a kol., 2008, str. 98a d.) 
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4.11  Motorická paměť
Obrazy prstů fungují jako pomůcky pro zapamatování prostřednictvím aktivace 
motorické paměti. Eckstein (2010, str. 66) popisuje paměťovou stopu, spojenou 
s ukládáním vyslovených a psaných čísel do paměti. Je aktivována motorickými 
funkcemi rukou při počítání na prstech.                                                                 
„Obrazy prstů tak mohou sloužit jako přemostění mezi vyjádřením množství, 
číselným vyjádřením a číslem.“  

4.12  Obnovení
Vzhledem k tomu, že existuje těsné spojení mezi řečí prstů a mentální představou 
čísel, může jednoduché počítání a výpočty s použitím deseti prstů sloužit jako 
základna pro obnovu matematických dovedností ztracených v důsledku 
neurologických poruch.
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5 Závěr
„Jestliže je matematika formována jen neživými věcmi, pak je životní veselí někde 
jinde.“ (Zimpel, 2008, str. 12) 
Učení je tvůrčí proces s vlastní dynamikou. Každý jednotlivec s Downovým 
syndromem, který vstupuje do procesu učení se, si přináší vlastní nesdělitelnou 
životní zkušenost a předchozí  individuální  znalosti. Prostřednictvím spojení mezi již 
existujícími znalostmi a zkušenostmi je možno vystavět most k neznámému, často 
děsivému, k odmítanému pojmu „Matematika“.                                                                         
Rozpoznávání již důvěrně známých věcí  vyvolává jistotu a sebedůvěru pustit se do 
neznámého světa. Christel  Manskeová řídí v Hamburku Institut pro systematický 
rozvoj funkčních mozkových systémů. Pod pseudonymem Iris Mannová (1999, str. 
163) napsala: „Počítáme stále, stejně jako stále mluvíme.“ Nicméně, „výuka 
matematiky znamená větším dílem práci se symboly bez vztahu k čemukoliv, co 
zažíváme“ (tamtéž).

Učitelé, kteří vedou žáky s nejrůznějšími konstelacemi chromozomů k prožitku „aha!“ 
objevu – protože výchozím bodem jejich výuky početních dovedností je vlastní život 
jedince  - se podobají pilotům, kteří se před odletem ujistí, že jsou všichni cestující na 
palubě. V této souvislosti zejména Sousa (2008) zdůrazňuje důležitost ohledu na 
profil žáka. Jako behaviorální vědec podává zprávu o údajích ze studií 
dokumentujících, že styl výuky podstatnou měrou určuje didaktické postupy učitele. 
Pro akusticky zaměřené učitele je při práci s lidmi s Downovým syndromem velmi 
důležité vědět o jejich preferenci pro vizuální a taktilně-kinestetické výukové modely a 
přizpůsobit se jim.

Ruce žáků s Downovým syndromem jsou branou do světa matematiky, pomáhají jim 
odhalit jeho tajemství a zvládnout tak počítání.                                                     
Rozvoj „každodenní matematiky“ je nesmírně důležitý pro sociální a ekonomický 
život lidí s Downovým syndromem. A zde je dostatek příležitostí v každém věku.  
Blakemore (2008, str. 176 a d.) píše:

„Změny v mozku jsou úměrné mozkové kapacitě, která je využívána. Pro mozek také 

platí: co se nepoužívá, zakrní (ztrácí se). Dokonce i mozek dospělého člověka 

projevuje nezměrný potenciál pro změny. Učit se může člověk v každém věku, nikdy 

není příliš pozdě učit se.“
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