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1 Úvod 

 Cílem práce je zaměřit se na žákovo pojetí problémových úloh z oblasti 

pravděpodobnosti na druhém stupni základní školy. Především potom na překážky týkající 

se intuitivních a mylných představ či domněnek při určování pravděpodobnosti daných 

jevů. Hlavním záměrem je zachytit konkrétní prekoncepty, miskoncepty a další 

pravděpodobnostní fenomény, které mohou být u žáků základní školy vytvořeny. Odhalit, 

zda je rozdíl v pojetí mezi chlapci a dívkami, žáky různých ročníků, či jestli má vliv školní 

úspěšnost. A v neposlední řadě také zjistit, z jakého důvodu dané představy vznikly,  

a jsou-li žáci prostřednictvím aktivit zaměřených na pravděpodobnost jevu schopni sami 

odhalit svá chybná pojetí, aniž by učitel vstupoval se svým výkladem. 

 Žáci se s formální definicí pravděpodobnosti setkávají v matematice obvykle 

až v maturitním ročníku, většinou však s tímto pojmem začnou operovat již mnohem dříve. 

Otevřeme-li jakoukoliv učebnici pravděpodobnosti pro střední školy, zjistíme, že se často 

objevují zadání spojená s hraním deskových her – hody šestistěnnou kostkou, hody mincí, 

karty či losování. Autoři zřejmě předpokládají, že tato prostředí jsou žákům blízká.  

 Děti už od útlého věku hrají různé stolní hry, a právě prostřednictvím této aktivity 

si vytváří své vlastní domněnky, jak pravděpodobnost funguje. Mohou si ovšem vytvořit 

i představy mylné, založené na chybné intuici. Jistě se najdou tací, kteří mají dle jejich 

názoru smůlu a šestka jim při hře Člověče, nezlob se! nikdy nepadá, naopak jednička padá 

neustále. Tito žáci poté mohou usuzovat, že jednička padá na šestistěnné kostce s větší 

pravděpodobností. Jejich přesvědčení může přetrvávat až do střední školy, kdy učitel 

vysloví myšlenku jinou, tedy že obě čísla padají stejně často. Žák pravděpodobně přijme 

učitelovu tezi, nicméně může nastat i situace, kdy zůstane vnitřně přesvědčen, že tomu 
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tak není. Navenek potom prezentuje to, co chce slyšet učitel, ale niterně je opačného 

mínění.  

 Pokládám si tedy otázku, s jakými prekoncepty žák do výuky přichází a jaká 

zkušenost ho k nim vedla. Do jaké míry lze předcházet miskonceptům a je možné tyto 

poznatky reedukovat? Smýšlení každého jednotlivce může být odlišné, a tedy i jeho 

představy, se kterými do výuky vstupuje. Je důležité, aby učitel tyto žákovské představy 

znal, jelikož je z nich poté možné ve výuce vycházet – ty chybně vytvořené rozporovat, 

a naopak na těch správných výuku vystavět.  

 Velkou roli ve výuce pravděpodobnosti hraje přístup učitele, školy, ale i státu 

a národní kurikulum. Na 2. stupni základní školy se lze zabývat především propedeutikou 

pravděpodobnosti, jelikož se jedná o látku středoškolskou. Další důležitou součástí 

je kognitivní složka žákova postoje a vývojové zvláštnosti. Právě na tyto oblasti 

se zaměřuje teoretická část práce. 

 Praktická část práce je zaměřena na stanovení fenoménů a představ žáků základní 

školy, jež jsou úzce spjaty s pravděpodobností. Součástí výzkumu jsou dotazníky a aktivity 

zaměřené na experimentování žáků, prostřednictvím kterých by měla být daná pojetí 

odhalena. Výstupem je analýza sebraných dat a závěrů pozorování z hlediska intuitivní 

volby žáků se zaměřením na prekoncepty a miskoncepty, které žáci v dané oblasti mají.  
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2 Teoretická část práce 

V závislosti na tématu a vytyčených cílech této práce je potřeba v první řadě definovat 

některé základní pojmy, které souvisí s tvorbou specifických představ o učivu u žáka. 

V této části práce se budu zabývat pojmy jako je miskoncept a prekoncept, naivní teorie 

dítěte či žákovo pojetí učiva. Zaměřím se na modely škol ve vztahu k žákovi a přístupům 

k výuce. Důležitá jsou také věková specifika daného období žáků z hlediska vývojové 

(především kognitivní) psychologie a pochopení mechanismu poznávacího procesu. 

V neposlední řadě se budu zabývat možností reedukace poznatků. V závěru se zaměřím 

na výuku kombinatoriky a pravděpodobnosti na základní a střední škole, a to jak po stránce 

kurikulární, tak po stránce didaktické.  

2.1 Vymezení základních pojmů 

Vzhledem k tématu práce, je potřeba nejprve vymezit základní pojmy. Pedagogický 

slovník (Průcha, Walterová, Mareš, 2001) pod hesly miskoncept a prekoncept odkazuje 

na pojmy naivní teorie dítěte a žákovo pojetí učiva. S těmito pojmy je spjata celá škála 

dalších pojmů a procesů, které se týkají výuky a vývoje dítěte. V této kapitole jsou 

jednotlivé pojmy a další teoretická východiska, která jsou přímo či nepřímo spojena 

s tématem práce, stručně popsána.  

2.1.1 Žákovo pojetí učiva a naivní teorie dítěte  

Naivní teorii definuje Pedagogický slovník (Průcha, Walterová, Mareš, 2001) následujícím 

způsobem: „Angl. naive theories; prior conceptions; alternative conceptions. „Dětské 

chápání a interpretace jevů přírodní a sociální reality, které si dítě vytváří před zahájením 

škol. vzdělávání i v jeho průběhu. Tyto ‚předchozí znalosti‘, ‚alternativní koncepce‘ mají 

převážně zkušenostní a zážitkovou povahu, často jsou emocionálně zabarvené. Pod vlivem 

vzdělávacích obsahů prezentovaných ve škole, ale i působením četby, médií aj. se naivní 
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(nevědecké) poznatky dětí o obklopujícím je světě, mohou měnit.“ Žákovo pojetí učiva 

potom formuluje jako: „Souhrn poznatků, představ a interpretací, které si o učivu vytváří 

individuální žák nebo student. Jde vlastně o interiorizovanou (subjektem zpracovanou) 

podobu učiva (pojmů, poznatků, teorií aj.) obsaženého v jednotlivých vyučovacích 

předmětech, tématech učiva aj. Žákovo pojetí se vytváří jak na základě té podoby učiva, 

jež je prezentována ve výuce (učitelem, učebnicí aj.), tak na základě naivních teorií dítěte, 

jež nemusí být v souladu s výukovou podobou učiva. V zahraničí se výzkumu pojetí učiva 

u žáků a studentů věnuje velká pozornost v kognitivní psychologii učení.“ (Upraveno, 

kráceno). 

 Mareš a Ouhrabka (Čáp, Mareš, 2001, s. 411–440) vymezují žákovo (studentovo) 

pojetí učiva jako: „Souhrn žákovských subjektivních poznatků, představ, přesvědčení, 

emocí a očekávání týkající se školního učiva.“ Toto žákovo pojetí učiva není stálé a v čase 

se vyvíjí a mění v závislosti na různých faktorech (vliv prostředí, školy, aj.). Má dvě 

složky – kognitivní (žákovo porozumění jevu) a afektivní (postoje, přesvědčení a emoce). 

Autoři hovoří v souvislosti s tímto tématem o čtyřech výzkumných problémech: 

1. žákovské představy o určitém učivu před tím, než se o něm začne ve škole 

systematicky učit (vliv rodiny a prostředí, nevědecké představy),  

2. žákovy představy o učivu během výuky (včetně chybných interpretací výkladu 

učitele),  

3. žákovy představy o učivu po skončení výuky (zapomínání a důležitost tématu 

pro samotného žáka),  

4. diagnostikování a cílené ovlivňování různých žákovských představ o učivu. 

Jelikož má každý žák jinou zkušenost, je zřejmé, že i pojetí učiva každého žáka bude 

individuální. Tato práce se zabývá dvěma typy žákovských představ – prekoncepty 

a miskoncepty. Cambridge Dictionary (2018) pojem prekoncept definuje jako: „Myšlenku 
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nebo názor, který byl vytvořený dříve, než byly k dispozici dostatečné informace pro jeho 

korektní tvorbu.“ Miskoncept potom jako: „Myšlenku, která je chybná, jelikož byla 

založena na neschopnosti porozumět situaci.“ (Přeloženo z anglického originálu.)  

Škola je místo, kde nejčastěji dochází ke střetu žákových představ o učivu, 

prekonceptů, a pojetí učitele či spolužáků.  Je důležité si uvědomit, že dětské vnímání světa 

je silně emocionální a poznatky, které si osvojí ve škole, mohou být pouze povrchové, 

viz kapitola Ovlivňování žákova pojetí učiva. Jeho vlastní interpretace poznatku se nemusí 

shodovat s jeho interpretací verbální. Teorie dítěte může být pro dospělého posluchače 

absurdní, tato skutečnost souvisí s kognitivním vývojem dítěte. Toto téma je podrobněji 

rozebráno v kapitole Psychologie dítěte. 

 Různí autoři poukazují na fakt, že učivo je často žákům předkládáno jako hotový 

poznatek, dogma. Učitelé se nezaměřují na to, zda bylo učivo pochopeno, ani jaké jsou 

žákovy předešlé zkušenosti. Existují však různé přístupy ke vzdělávání. Konstruktivní 

model výuky, narozdíl od transmisivního modelu, z naivních teorií dítěte vychází, 

viz kapitola Přístupy ke vzdělávání. Gavora (1992) specifikuje, že v konstruktivním 

modelu výuky žák na základě již přijatých představ konstruuje znalosti nové. Učitel 

by tedy neměl žákovi pouze předat hotové poznatky, ale aktivovat konstruktivní proces. 

Ten je popsán v kapitole Žákův poznávací proces. Vyučování by podle tohoto přístupu 

mělo podporovat porozumění daným jevům, žák by měl obdržet takové informace, 

se kterými lze pracovat produktivně. Nikoliv pouze názor jedince, ale prostor pro diskuzi 

nad různými náhledy žáků na daný jev. 

2.1.2 Přístupy ke vzdělávání 

Inovaci ve vzdělávání definuje Pedagogický slovník [19](Průcha, Walterová, Mareš, 2001) 

jako: „Souhrnné označení pro nové pedagogické koncepce a praktická opatření, 
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zvl. v obsahu a organizaci škol. edukace, hodnocení žáků, klimatu školy příznivém k žáku 

i veřejnosti, včetně uplatňování nových technologií ve vzdělávání.“ (Upraveno, kráceno.) 

Národní program rozvoje vzdělávání v České republice z roku 2001, neboli Bílá kniha, 

přinesl do vzdělávacího systému řadu inovací. Mezi základní principy této demokratické 

vzdělávací politiky patří: 

• zajištění spravedlivého přístupu ke vzdělávacím příležitostem; 

• maximální rozvíjení potenciálu každého jedince; 

• proměna tradiční školy (změna obsahu vzdělávání, metod a forem výuky, včetně 

změny klimatu a prostředí školy); 

• nové utváření vzdělávacího systému (získání autonomie jednotlivých škol, 

decentralizace řízení vzdělávací soustavy); 

• zvyšování statusu a profesionality pedagogického personálu a zdokonalování 

vzdělávacích procesů na základě jejich vědeckého poznání. 

Dochází ke změně cílů a obsahu vzdělávání. Kromě víceúrovňového systému 

kurikulárních dokumentů, které umožňují škola větší autonomii při výuce, se jedná o nový 

přístup, který je založený na: „vyváženosti poznatkového základu kurikula, rozvoje 

kompetencí i osvojování postojů a hodnot. Bude prohloubena vzájemná provázanost mezi 

cíli, obsahem vzdělávání a kompetencemi, důraz bude kladen na získání klíčových 

kompetencí.“ (Bílá kniha, 2001). 

Jedná se o novou orientaci vzdělávání, která se opírá o 3 základní myšlenky: 

• naučit se poznávat; 

• naučit se jednat a žít společně; 

• naučit se být. 

Čábalová (2011, s. 68–87) popisuje dva základní modely škol – transmisivní model 

školy, který je orientován na učivo a učitele, a konstruktivní model školy, který 
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je orientován na žáka a rozvoj jeho osobnosti. Základní rozdíly mezi oběma modely jsou 

uvedeny v Tabulka 1. 

Oblast Transmisivní model školy Konstruktivní model školy 

Přístup k žákům Stejnost a separace žáků Různost žáků 

Zkušenost žáků z 

reálného světa 

Uzavřenost k předchozím poznatkům Otevřenost a integrace poznatků 

Získávání nových 

poznatků 

Transmise (předávání) poznatků Konstrukce poznatků 

Skupina žáků Chybí horizontální komunikace Vyžadována horizontální 

komunikace (mezi žáky) 

Osnovy Jsou závazné Akceptují odlišnosti 

Učitel a žák Učitel je garantem pravdy Učitel je garantem metody 

Motivace Vnější podněty – odměny, tresty, 

strach ze školy 

Vnitřní motivace žáka 

Výukové metody Tradiční, monologické metody Dialogické, aktivizační metody, 

kooperativní vyučování 

Obsah učiva Důraz kladen na znalosti, paměťové 

učení 

Důraz kladen na hledání a 

objevování znalostí, dovedností, 

postojů a hodnot 

Hodnocení Měření a porovnávání žáka s druhými 

(hodnocení známkou) 

Zaměřené na individuální 

zvláštnosti dítěte (pozorování, 

sebehodnocení a slovní hodnocení) 

Tabulka 1: Porovnání transmisivního a konstruktivního modelu školy. 

2.1.3 Psychologie dítěte 

Díky rozvoji vývojové psychologie víme, že věk dítěte má velký vliv na jeho schopnost 

uvažovat a řešit různé matematické problémy. Přestože výzkum je určen pro žáky 2. stupně 

základní školy, je vhodné se zaměřit i na děti ve věku od 7 do 15 let, aby mohly být 

porovnány rozdíly mezi žáky 1. a 2. stupně. Piaget (1997) ve své teorii o kognitivním 

vývoji dělí toto období na dvě fáze – na fázi konkrétních myšlenkových operací (dítě 

ve věku od 7 do 12 let) a na fázi formálních operací (dítě ve věku od 12 do 15 let).  

 Piaget v díle Psychologie dítěte (1997) tvrdí: „Konkrétní operace 

jsou charakteristické tím, že se přímo týkají předmětů nebo jejich sjednocení (tříd), 

jejich vztahů nebo jejich vyčíslení. Logická forma soudů a úsudků se pak zpravidla 
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organizuje jen ve spojitosti s jejich soudy a obsahy, to znamená, že konkrétní operace 

se týkají jenom tvrzení nebo představ, které jsou pokládány za pravdivé, a netýkají 

se pouhých hypotéz. Velkou změnou ve stadiu, kterým se nyní budeme zabývat, je naopak 

skutečnost, že subjekt rozlišuje formu a obsah, a tak se stává schopným správně uvažovat 

o výrocích, kterým nevěří nebo ještě nevěří, tj. o výrocích, kterými se zabývá jako ryzími 

hypotézami.“ Zásadní rozdíl mezi těmito dvěma fázemi tedy tkví ve schopnosti žáka 

vytvářet hypotézy. Zaměřme se nyní podrobněji na obě tyto fáze z hlediska matematiky, 

logiky a schopnosti úsudku u žáka. 

 Žák, který je ve fázi konkrétních myšlenkových operací, dokáže logicky uvažovat 

pouze u konkrétních situací a jevů, takových, které si dokáže představit. Narozdíl 

od předchozí fáze názorového (intuitivního) myšlení chápe identitu a zvratnost 

(komutativitu a ekvivalenci). V tomto období je dítě schopno prvky množiny třídit a řadit, 

také rozumí inkluzi, a právě v těsné spojitosti s inkluzí a řazením konstruuje celá čísla.  

 Podle periodizace duševního vývoje bychom toto období mohli také zařadit do fáze 

tzv. mladšího školního věku. Vágnerová (2012) cituje Piageta a dodává, že dítě v tomto 

věku velice obtížně generalizuje, avšak je schopno decentrace, tedy: „schopnosti posuzovat 

skutečnost podle více hledisek a brát v úvahu různé souvislosti a vztahy.“  Hovoří také 

o tom, že dítě v tomto věku má sice schopnost brát v úvahu více informací a ty špatné 

eliminovat, avšak mladší dítě může za důležitou považovat jiné informace než jeho starší 

spolužák. Tato schopnost se s přibývajícím věkem zlepšuje. 

 Období pubescence je spojováno s fází formálních operací. Dospívání se vyznačuje 

obratem od reálného k abstraktnímu, a jak již bylo zmíněno výše, žák v tomto období 

dokáže již operovat s abstraktními pojmy nezávisle na jejich obsahu. Díky oddělení formy 

od obsahu je žák schopný vytvářet vztahy mezi dvěma objekty a kombinovat je. Dokáže 

vytvářet různé kombinace a variace předmětů, avšak ještě nezobecňuje kombinatoriku 
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do vzorů, pouze nalézá systematickou metodu, jak lze předměty kombinovat. Tento 

myšlenkový pochod má vliv na schopnost řešit slovní úlohy pomocí formální logiky. Žák 

je však schopný i induktivního myšlení a zobecňování poznatků. 

 Charakteristické pro toto období je také chápání inverze (negace) a reciprocity 

(symetrie). Žák nyní dokáže využívat proporcionality, dokáže určovat proporce metrické 

a prostorové, což tvoří základ pro pochopení lineární funkce a rovnosti zlomků. Tento fakt 

společně se schopností kombinace má velký vliv na chápání pravděpodobnosti. 

 Všechny tyto poznatky jsou důležité pro pochopení toho, jak bude asi žák 

přemýšlet při řešení problémových úloh, kdy bude úlohy řešit spíše intuitivně a kdy bude 

schopný vytvářet abstraktní domněnky. 

2.1.4 Žákův poznávací proces  

Každý žák je individuální a může vnímat nové informace a poznatky jinak než jeho 

spolužáci. Rozdíl je také v tom, jak žáci přijímají novou informaci. O uložení informace 

hovoříme tehdy, když žák přijme novou informaci a zařadí ji mezi informace příbuzné. 

O uchopení informace se jedná v případě, že žák propojí novou informaci s již existujícími 

představami v jeho vědomí (Hejný, Kuřina, 2001, s. 119–144). 

Teorie generických modelů 

Autoři Hejný a Kuřina (2001, s. 119–144) hovoří v této souvislosti o mechanismu 

poznávacího procesu. Celý proces je rozdělen do čtyř stádií a schematicky jej lze přiblížit 

následujícím způsobem: 

 
Diagram 1: Schéma poznávacího procesu (zdroj: Hejný, Kuřina, 2001, upraveno) 

Podívejme se nyní na jednotlivé části poznávacího procesu podrobněji. 

  

Motivace
Izolované 
modely

1. abstrakční 
zdvih

Univerzální 
modely

2. abstrakční 
zdvih

Formální 
znalosti
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Motivace  

Pedagogický slovník (Průcha, Walterová, Mareš, 2001) definuje motivaci následujícím 

způsobem: „Souhrn vnitřních i vnějších faktorů, které 1. vzbuzují, aktivují, dodávají 

energii lidskému jednání a prožívání; 2. zaměřují toto jednání a prožívání určitým směrem; 

3. řídí jeho průběh, způsob dosahování výsledků; 4. ovlivňují též způsob reagování jedince 

na jeho jednání a prožívání, jeho vztahy k ostatním lidem a ke světu.“  Dítě má přirozenou 

potřebu poznávat věci kolem sebe a motivace je velice důležitým prvkem pro zahájení 

procesu učení. 

 Většinou je žák motivován snahou získat dobrou známku, případně udělat radost 

rodičům. V takovém případě však hovoříme spíše o stimulaci. V tomto smyslu hovoříme 

spíše o motivaci k pochopení problému, rozporem mezi neumím a chtěl bych umět. Hejný 

a Kuřina (2001, s. 119–144) tvrdí, že motivace může mít různé formy: „… od vhodně 

vedené diskuze o zajímavé problematice k dobře položené otázce či formulaci problému, 

k diskuzi o životní strategii…, až např. k zajímavé úloze či podnětné hře.“  

Izolované modely 

Izolované modely jsou oddělené zkušenosti žáka s řešením daných problémů, vždy se však 

jedná o konkrétní případy. Žák si postupně získáváním zkušeností vytváří komunitu 

takovýchto izolovaných modelů, které však mají určitou souvislost. Nemá-li žák vědomost 

opřenu o žádné izolované modely, je tato vědomost většinou formální. 

Univerzální modely 

Univerzální model má obecnější charakter než modely izolované. Žák si jej vytváří 

na základě seskupení několika izolovaných modelů. Mezi takovými modely poté žák 

nachází určitou strukturu, která vyústí ve vytvoření univerzálního modelu (1. abstrakční 

zdvih). Jedná se o vzorce, algoritmy, aj. 
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Abstraktní znalosti 

Abstraktní znalost je zobecnění řešení pomocí matematické symboliky. Toto zobecnění 

se většinou objevuje v učebnicích matematiky, ale nepředchází mu tvorba izolovaných 

modelů u žáka. Žák má potom vytvořeny pouze formální znalosti. 

 
2.1.5 Ovlivňování žákova pojetí učiva 

Výzkum bude zaměřený na zachycení specifických žákovských představ. Důležitý krok 

je tyty poznatky objevit, ale také pochopit příčinu jejich vzniku. Žák může mít vytvořeny 

miskoncepty, které jsou hluboce zakořeněny, a může být těžké tato jeho pojetí reedukovat.  

 Mareš a Ouhrabka (Čáp, Mareš, 2001, s. 411–440) uvádějí, že ovlivňovat žákovo 

pojetí učiva lze třemi činnostmi – konstruováním nových poznatků, rekonstruování 

poznatků dosavadních nebo reorientováním žákova vědění. Autoři také hovoří o zásadách, 

které je třeba při ovlivňování žákovských představ dodržovat. Měli bychom nenásilně 

v žákovy navodit rozpor s jeho původním pojetím. Nové pojetí musí být pro žáka 

srozumitelné, přesvědčivé, z jeho pohledu akceptovatelné a užitečné. Je třeba dostatek 

času, vytvoření příjemného klima a také nezesměšňovat jeho původní pojetí. Klást důraz 

bychom měli spíše na kvalitu nového poznatku než na kvantitu. 

 S tímto problémém souvisí i formalismus. Ten vzniká v důsledku povrchové 

(pamětního) učení žáka za absence hlubšího pochopení problému. Dochází tak k narušení 

žákova poznávacího procesu, kdy žák nemá vytvořeno dostatečné množství izolovaných 

modelů. Formální znalost lze dle Hejného (1989, s. 24) odhalit prostřednictvím 

nestandartních situací, do kterých se žák dostane, jako je objasnění paradoxu, vzpomenutí 

si na zapomenutý vzorec, objasnit selhání standartního postupu, nalezení chyby v úvaze, 

aplikace vzorce v praxi, rozhodnutí o platnosti neznámé věty, řešení nestandartních úloh 

či objasnění některých pojmů, souvislostí a symboliky. Reedukace formální znalosti 
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lze potom dosáhnout prostřednictvím doplnění chybějící zkušenosti a dobudováním 

izolovaných a univerzálních modelů. 

2.2 Kombinatorika a pravděpodobnost na základní škole 

V Rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání (2017) ve vzdělávací oblasti 

Matematika a její aplikace není pravděpodobnost ani kombinatorika zahrnuta. Mezi jedno 

z cílových zaměření této vzdělávací oblasti však patří: „rozvíjení kombinatorického 

a logického myšlení, ke kritickému usuzování a srozumitelné a věcné argumentaci 

prostřednictvím řešení matematických problémů.“ Očekávané znalosti a dovednosti 

(výstupy) žáků na konci 2. stupně základní školy, které mohou žáci při odhadování 

či výpočtu pravděpodobnosti jevů využít, jsou u jednotlivých vzdělávacích obsahů 

následující: 

• Číslo a proměnná (desetinná čísla, zlomky, poměr, procenta); 

• Závislosti, vztahy a práce s daty (vyhodnocení, zpracování a porovnávání dat); 

• Geometrie v rovině a prostoru (metrické vlastnosti); 

• Netradiční aplikační úlohy a problémy (logická úvaha a kombinační úsudek, 

kombinace poznatků z různých oblastí). 

Učebnice matematiky určené pro druhý stupeň základní školy obvykle kapitoly 

kombinatorika či pravděpodobnost neobsahují. Narazila jsem však dvě řady učebnic, 

ve kterých je tato látka zahrnuta. Jedná se o řadu učebnic Matematika s Betkou (Novotná 

a kol., 1996–1998) a Matematika A–E (Hejný, Šalom, Jirotková, Hanušová, Sukniak, 

Bomerová, Eichlerová, 2015). V rámci základní školy se můžeme zaměřit spíše 

na propedeutiku daných pojmů. Vedle již zmiňované kombinatoriky (obvykle látka střední 

školy) je také blízkým odvětvím statistika, hlavně potom porovnávání a zpracování dat. 

Na druhém stupni základní školy se lze zaměřit především na část celku. Převážně se jedná 
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o možná vyjádření pravděpodobnosti (procenta, zlomky a poměr). Neméně důležitá 

je dle mého názoru také žákova schopnost porovnávání a odhadu. 

 Mimo výše zmiňovaného učiva se lze na základní škole soustředit také na rozvoj 

kombinatorického myšlení. Hejný (1989, s. 479–484) se zmiňuje o pravděpodobnostním 

myšlení ve hrách. Jsem toho názoru, že hraní her velice ovlivňuje žákovské vnímání 

pravděpodobnosti. Dítě sice nemusí být schopno tuto pravděpodobnost vyjádřit, ale dokáže 

ji porovnat. Vnímá například, že liché číslo hodíme na hrací kostce s větší 

pravděpodobností než například hodnotu 4. Případně, že rub na minci hodíme se stejnou 

pravděpodobností jako líc. Žák základní školy by si podle mého názoru měl vytvořit 

představy o kombinatorice a pravděpodobnosti především skrze manipulaci s čísly 

a objekty s dostatečným prostorem a počtem opakování, aby některé své závěry 

nevyvozoval pouze intuitivně. 
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3 Praktická část práce 

Praktická část práce je zaměřena na problémové úlohy, které mohou žáci základní školy 

řešit jednak intuitivně, jednak s využitím logické úvahy či základních matematických 

operací. Výzkum je orientován především na žáky druhého stupně základní školy, 

ale pro porovnání představ žáků napříč jednotlivými ročníky, byli do jedné části zařazeni 

i žáci čtvrtého ročník. Budou využity prvky jak kvantitativního, tak kvalitativního 

výzkumu. Bádání je rozděleno do několika částí, jejichž zadání a popis je uveden níže. 

V každé podkapitole jsou také prezentovány a diskutovány výsledky šetření.  Soubor 

přiložený k práci obsahuje všechny vyplněné pracovní listy, dotazníky, přepisy rozhovorů 

s žáky a data zpracovaná v tabulkovém editoru. 

3.1 Metodologie výzkumu 

Abychom mohli s představami žáků dále pracovat, je potřeba v první řadě prekoncepty 

a miskoncepty týkající se daného učiva určit. V této souvislosti se nabízí různé 

diagnostické metody, které mohou žákovo pojetí problému odhalit. Níže jsou popsány 

dva základní přístupy k výzkumu a stručně uvedeny metody, které jsou v této práci 

využity. 

Kvantitativní výzkum 

Metody kvantitativního výzkumu budou použity především v úvodním a závěrečném 

dotazníku. Hendl (2004) zmiňuje hypoteticko – deduktivní model vědy, který 

má následující strukturu: 

• Teorie (obecné tvrzení, které má potenciál vysvětlit vztahy mezi jevy); 

• Hypotéza (vydedukovaný vztah mezi alespoň dvěma proměnnými, který by mohl 

potvrdit či vyvrátit úvodní teorii); 
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• Operační (operacionalizovaná) definice (definici toho, co potřebujeme zjistit, 

abychom mohli pozorovat proměnné); 

• Měření (pozorování); 

• Testování hypotézy (ověření platnosti hypotézy); 

• Verifikace (vztažení výsledku pozorování zpět k úvodní teorii). 

Jak již bylo zmíněno výše, hlavním prostředkem ke sběru dat bude v této práci dotazník. 

Průcha (1995) zdůrazňuje základní požadavky, které je potřeba brát v potaz při tvorbě 

dotazníku: 

• správná konstrukce dotazníku (zvláště pak srozumitelnost a jednoznačnost); 

• úměrný rozsah dotazníku; 

• způsob zadávání dotazníku a jednotné instrukce pro zadávání. 

Dle mého názoru je důležité zaměřit se na správné položení otázek s ohledem na testované 

hypotézy. 

Kvalitativní výzkum 

Kvalitativní výzkum v této práci slouží jako doplňující k výzkumu kvantitativnímu. Moje 

idea je, že pomocí metod kvalitativního výzkumu prohloubím data získaná z dotazníku, 

případně zachytím určité fenomény či výroky žáků. Mezi základní metody, které jsem 

v praktické části práce zvolila, je fenomenologická analýza rozhovoru s žáky, pozorování 

a experiment. 

Fenomenologická analýza 

Jako metodu pro získání kvalitativních dat jsem zvolila analýzu strukturovaného rozhovoru 

s žáky v kombinaci s navazujícími aktivitami a vyplněním pracovního listu. Dle Gulové 

(2013) je podstatné u interpretativní fenomenologické analýzy (IPA) vytvoření prostoru 

a podmínek pro sebevyjádření respondenta. Gavora (2006) upozorňuje na důležitost 

objektivity výzkumníka, který by se měl odpoutat od předsudků, zažitých stereotypů a jeho 
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vlastního očekávání. Jeho úkolem je zachytit jedinečnou životní zkušenost respondentů. 

Překážkou může být také možnost, že žák bude odpovídat tak, jak si myslí, že se od něj 

očekává, a nevyjádří tedy plně svůj pohled na problém. Následující body shrnují jednotlivé 

kroky postupu při IPA, které se opakují u obou výše zmíněných autorů:  

• výběr osob s ohledem na určité kritérium; 

• nahrávání rozhovoru s respondenty; 

• transkripce mluveného slova do textové podoby; 

• důkladné pročtení písemného záznamu; 

• identifikace signifikantních výroků (slovních spojení a vět, které mají přímý 

vztah se zkoumaným fenoménem) a shlukování těchto výroků do témat; 

• hledání témat (vzorců) napříč případy; 

• jednoznačná formulace zkoumaného fenoménu. 
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3.2 Dotazník 

První částí výzkumu je vstupní dotazník, jehož cílem je zjistit, jakou mají žáci intuitivní 

představu o pojmech pravděpodobnost daného jevu, jistota či šance. Součástí 

je i osobnostní dotazník zaměřený především na vztah k matematice, řešení problémových 

úloh a praktické využití matematiky, logiky a pravděpodobnosti v deskových 

a počítačových hrách.  

 Dotazník je anonymní a je určen pro žáky 4. ročníku (věk od 9 do 10 let), 

7. ročníku (věk od 12 do 13 let) a 9. ročníku (věk od 14 do 15 let).  Jak již bylo zmíněno 

v teoretické části práce, lze žáky základní školy rozdělit do dvou odlišných fází 

kognitivního vývoje. Žáky 4. ročníku bychom zařadili do fáze konkrétních logických 

operací, žáky 7. a 9. ročníku potom do fáze formálních (abstraktních) operací. Měl by tedy 

být zřetelný rozdíl mezi uvažování žáky čtvrtého a devátého ročníku. Žáci sedmého 

ročníku jsou věkově na pomezí mezi oběma fázemi. 

3.2.1 Zadání dotazníku 

Dotazník se skládá ze dvou částí a jeho konečná podoba je uvedena v Příloha I . První částí 

je osobnostní dotazník, kde žáci uvádí třídu, věk, pohlaví a známku z matematiky na konci 

roku. Dále je zkoumán jejich vztah k logice, matematice, hraní deskových a počítačových 

her pomocí uzavřených odpovědí a škálování. V poslední části mají žáci možnost uvést 

některé z titulů deskových her. Úkolem této části dotazníku je zjistit, zdali má hraní her, 

úspěšnost ve škole či vztah předmětu vliv na volbu odpovědi u problémových úloh. 

 Ve druhé části dotazníku jsou žákům zadány problematické úlohy. Některé otázky 

v dotazníku jsou otevřené, většinou se stručnou odpovědí, některé uzavřené. U většiny 

otázek je kombinace otevřené a uzavřené odpovědi. U části úloh můžeme objektivně určit 

pouze jednu odpověď jako správnou, avšak u některých úloh, zvláště pak těch s možností 

otevřené odpovědi, lze označit za správné i subjektivní odpovědi žáků. V následujících 
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odstavcích stručně popíši jednotlivé otázky a důvody, které mne vedly k jejich zařazení 

do dotazníku. 

1. Bude ti při hodu šestistěnnou kostkou padat častěji jednička nebo šestka? 

Tato otázka je otevřená a správná odpověď je, že obě čísla budou pravděpodobně padat 

stejně často. Předpokládám, že žáci se budou přiklánět k odpovědi, že častěji bude 

padat číslo jedna. Dle mého názoru budou mít žáci takovou představu z hraní různých 

deskových her, kde hodit vyšší číslo znamená výhodu. Podle mne nabydou dojmu, 

že menší čísla padají častěji než vyšší.  

2. Budou podle tebe mít průměrně více sourozenců žáci 9. třídy nebo žáci 1. třídy 

naší školy?  

Žáci mají možnost zvolit ze tří odpovědí: a) žáci z 9. třídy, b) žáci z 1. třídy, c) jiná 

odpověď. Otázka má za úkol prověřit, jak žáci vnímají věkové rozložení sourozenců, 

a zdali jsou schopni zahrnout všechny podmínky, které úloha obsahuje. V závislosti 

na kognitivním vývoji žáků si myslím, že mladší žáci si budou zadání zjednodušovat, 

nebudou počítat s aritmetickým průměr, ale s absolutní hodnotou (žáků prvních tříd 

zkoumané školy je zhruba trojnásobně více než žáků devátých tříd). Druhou možností 

je, že žáci omezí sourozence pouze na ty, kteří navštěvují danou školu a nezahrnou 

sourozence starší, případně ty předškolního věku. Takoví žáci budou dle mého názoru 

volit jako správnou odpověď například žáky pátého ročníku. 

3. Je pravděpodobnější, že při hodu mincí padne série RRRRRR nebo RLRLRL, 

kde R je rub a L je líc mince?  

Možné odpovědi jsou následující: a) RRRRRR, b) RLRLRL, c) jiná odpověď. 

Správnou odpovědí by bylo, že obě série mají stejnou pravděpodobnost. 

Předpokládám, že žáci budou nejčastěji volit úplně jinou kombinaci čísel, 
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kde se nebudou čísla střídat v pravidelných intervalech. Pokud by žáci volili pouze 

mezi odpovědí a) a b), budou podle mého názoru volit častěji možnost b).  

4. Robotický vysavač jezdí rovnoměrně po trojbarevném koberci a náhodně 

se zastavuje. Na jaké barvě (barvách) zůstane podle tebe stát nejčastěji?  

Otázka je doplněna Obrázek 1 a má otevřenou odpověď. Cílem této otázky je zjistit, 

jak žáci vnímají grafické rozložení pravděpodobnosti. Předpokladem je, že žáci budou 

nejčastěji volit modrou barvu. Vzhledem k tomu, že není uvedena velikost vysavače, 

nemusí být nutně jediná odpověď správná. Položení otázky připouští i možnost volby 

více barev a žáci tak mohou volit například pomezí dvou barev. 

5. V osudí jsou kuličky, na kterých jsou čísla 1–10, kolik kuliček musíš vytáhnout, 

abys s jistotou vytáhl sudé číslo? a) Kulička, kterou vytáhneš, se zpět nevrací. 

b) Kulička, kterou vytáhneš, se ihned vrací zpět.  

Tato otázka testuje, jak žáci vnímají pojem jistota. Můj předpoklad je, že zde bude 

velký rozdíl ve správných odpovědích napříč ročníky. Žáci čtvrtého ročníku podle mne 

neporozumí plně zadání úlohy, zvláště pak otázce b). Myslím si také, že u otázky a) 

bude více správných odpovědí než u otázky b), jelikož její znění je celkem 

nestandardní. Zajímavým fenoménem může být také představa nekonečna. 

6. Ve loterii se losují čísla 1–60, je více pravděpodobné, že se vylosují čísla 1,2,3,4 a 5 

nebo čísla 15, 23, 27, 41 a 50?  

Obrázek 1: Obrázek ke čtvrté otázce úvodního dotazníku. 
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Potenciální odpovědi jsou: a) 1,2,3,4 a 5, b) 15, 23, 27, 41 a 50, c) jiná odpověď. 

Zadání je podobné třetí otázce, nicméně prostředí je odlišné. Ač jsou obě dvě možnosti 

stejně pravděpodobné, předpokládám, že žáci budou častěji volit možnost b), jelikož 

budou mít představu, že je více pravděpodobné vylosovat si čísla od sebe více 

vzdálena, než čísla jdoucí po sobě.  

7. Pustíme kuličku po skluzavce, kterou vidíte na obrázku. Zakroužkuj mističku 

(mističky), do které bude podle tebe padat kulička nejčastěji a napiš svými slovy 

proč si to myslíš? 

     

Obrázek 2: Obrázek k sedmé otázce úvodního dotazníku.  

Tato otázka má za úkol prověřit vnímání rozložení pravděpodobnosti u žáků. V prvním 

případě je rozložení stejné, v druhém případě by měla kulička častěji padat do dvou 

prostředních mističek. 

8. Ve třídě je 20 žáků, 2 z nich nemají domácí úkol. Učitel náhodně zkontroluje 

6 žáků. Je více pravděpodobné, že mezi těmito šesti žáky bude alespoň 1 žák, 

který nemá úkol nebo že úkol budou mít všichni vyvolaní žáci?  

Eventuální odpovědi, ze kterých žáci mohou vybírat, jsou: a) všichni žáci budou mít 

DÚ, b) alespoň jeden žák nebude mít DÚ, c) jiná odpověď.  Označme jev 𝐴 – Všech 

šest žáků bude mít domácí úkol a jev 𝐵 – Alespoň jeden žák nebude mít domácí úkol. 

Potom pro pravděpodobnost jevu 𝐴 platí: 

𝑃(𝐴) =
(

20−2
6

)

(
20
6

)
=

18!

12!∙6!
20!

14!∙6!

=
14!∙18!

12!∙20!
=

14∙13

20∙19
= 0,479.  

Jelikož jev 𝐴 a 𝐵 jsou jevy opačné, s vyšší pravděpodobností nastane jev 𝐵. 
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 Moje domněnka je, že žáci budou spíše volit možnost a), jelikož budou nad otázkou 

přemýšlet spíše jako nad poměrem. Poměr žáků, kteří mají a nemají domácí úkol, 

je 18 ∶ 2, tedy 9 ∶ 1, a má-li učitel vybrat pouze šest z nich, zdá se nepravděpodobné, 

že vybere zrovna ty dva bez domácího úkolu. Dle mého názoru takto budou přemýšlet 

spíše žáci vyšších ročníků, což je může přivést ke špatné volbě odpovědi. Myslím 

si také, že žáci zde budou vycházet z předchozí zkušenosti a budou se odkazovat na to, 

že učitel pravděpodobně vyvolá žáky, o kterých tuší, že úkol nedonesli.  

9. Házíme dvěma šestistěnnými kostkami a poté hodnoty na obou kostkách sečteme. 

Jaký součet bude tebe padat nejčastěji a jaký nejméně často?  

Můj předpoklad je, že mladší žáci budou u otázky: „Jaký součet bude padat 

nejčastěji?“ volit spíše nižší součty, starší žáci spíše medián hodnot. U otázky: „Jaký 

součet bude padat nejméně často?“ budou podle mého názoru mladší žáci volit spíše 

vyšší součty, starší žáci extrémy. Důvod mé domněnky je podobný, jako u otázky číslo 

jedna, žáci budou podle mne odpovídat s ohledem na zkušenosti z hraní deskových her. 

10. V osudí jsou tři černé a dva bílé míčky. Která možnost je podle tebe 

pravděpodobnější? a) Pokud vytáhnu dva míčky, budou oba dva bílé. b) Pokud 

vytáhnu tři míčky, budou všechny tři černé. c) Možnost a i b jsou stejně 

pravděpodobné.  d) Jiná odpověď.  

Určíme-li jev 𝐴 – Pokud vytáhnu dva míčky, budou oba dva bílé a jev 𝐵 – Pokud 

vytáhnu tři míčky, budou všechny tři černé, potom platí:  

𝑃(𝐴) =
1

(
5
2

)
=

1

(
5
3

)
= 𝑃(𝐵).  

Oba dva jevy mají stejnou pravděpodobnost, a to 10 %. Jelikož mají respondenti 

možnost otevřené odpovědi, budou dle mého názoru uvádět, že s největší 

pravděpodobností bude vytažena kombinace barev. 



 

~29~ 
 

3.2.2 Vyslovení hypotéz 

Jedním z cílů práce je zjistit, zdali mají na žákovo vnímání pravděpodobnosti vliv vybrané 

osobnostní charakteristiky případně další faktory.  První hypotéza je, že starší žáci budou 

odpovídat lépe než žáci mladší. Důvodem k této domněnce je již výše zmíněny kognitivní 

vývoj. Žáci 7. a 9. ročníku umí lépe pracovat s proporcionalitou a jsou oproštěni od obsahu 

úlohy. Žáci mladších ročníku si budou podle mého názoru zjednodušovat zadání 

a vztahovat jej k prožitým zkušenostem více než žáci starších ročníků. 

 Moje další hypotéza je, že žáci, kteří hrají častěji deskové a počítačové hry, mají 

kladný vztah k matematice, logice a problémovým úlohám, případně jsou úspěšní ve školní 

výuce matematiky, budou odpovídat lépe než žáci opačného postoje. Pokusím se tedy 

určit, zdali má na počet správných odpovědí vliv pohlaví, hraní her, či známka 

z matematiky. 

3.2.3 Vyhodnocení dotazníku 

Výzkumné šetření bylo provedeno u žáků jedné školy a zúčastnilo se ho celkem 

190 respondentů, a to 67 žáků 4. ročníku, 73 žáků 7. ročníku a 50 žáků 9. ročníku. Ukázky 

vyplněných dotazníků jsou uvedeny v Příloha II . Tito žáci nebyli vybráni podle žádných 

specifických znaků, výzkumu se zúčastnili žáci z celkem 8 tříd. Ukázalo se, že některé 

otázky činili žákům větší problémy než jiné. Hodně z nich také komentovalo svou volbu 

odpovědi, což mi nabídlo lepší vhled do jejich uvažování nad daným problémem než pouze 

kvantitativní zpracování údajů.  

Všechna data dotazníku byla zanesena do tabulky a dále zpracována pomocí 

tabulkového editoru. Jelikož je u každé otázky možnost otevřené odpovědi, bylo možné 

zachytit i komentáře žáků k dané úloze a poté provést analýzu těchto odpovědí. Otevřené 

odpovědi žáků, které mohou být odlišné, jsou rozděleny do určitých kategorií, aby bylo 
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možné data kvantitativně zpracovat a vynést do grafů. Závěry dotazníkového šetření a má 

pozorování jsou uvedeny v následujících podkapitolách. 

První otázka 

Úvodní otázka měla následující znění: „Bude ti při hodu šestistěnnou kostkou padat častěji 

jednička nebo šestka?“ Žáci buď odpovídali pouze uvedením čísel jedna a šest nebo 

formulovali svou odpověď slovy typu: „nelze určit… obojí má stejnou šanci… záleží 

na hodu… je to náhodné“ nebo „stejná pravděpodobnost“ případně se pomocí procent 

či poměru pokusili vyjádřit pravděpodobnost hodu jednotlivých čísel. Všechny tyto 

odpovědi byly zařazeny pod možnost Stejná pravděpodobnost. Žáci, u nichž je uvedena 

možnost Jiná odpověď, většinou volili jinou hodnotu než jedna a šest. Výsledky jsou 

uvedeny v Graf 1: Úvodní dotazník – procentuální zastoupení četnosti odpovědí všech 

dotazovaných respondentů (první otázka).Graf 1.  

 
Graf 1: Úvodní dotazník – procentuální zastoupení četnosti odpovědí všech dotazovaných respondentů (první 

otázka). 

 Téměř polovina žáků odpovídala, že častěji bude padat jedna. Občas se objevil 

u odpovědi komentář podobný následujícímu: „Jednička, protože mi to padá u člověče 

nezlob se“. Žáci jsou podle mého názoru fixováni na myšlenku, že hodit šestku je jakási 

vzácnost, a že menší čísla budou padat častěji než vyšší hodnoty. Druhou nejčastější 

odpovědí bylo, že častěji bude padat číslo šest, a až na třetím místě volili žáci správnou 

odpověď.  

46%

28%

21%

3% 2%

Jedna

Šest

Stejná pravděpodobnost

Nevím, nezodpovězeno

Jiná odpověď
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 Porovnáme-li zastoupení tří nejčastějších odpovědí mezi jednotlivými ročníky, 

zjistíme, že ve čtvrtém ročníku volili jako hodnotu, kterou hodíme na šestistěnné kostce 

s větší pravděpodobností, číslo šest. V sedmém ročníku bylo největší zastoupení žáků, kteří 

volili jako správnou odpověď číslo jedna. V devátém ročníku volilo nejvíce žáků správnou 

odpověď, tedy že se jedná o stejnou pravděpodobnost, ale stále téměř srovnatelné množství 

žáků volilo jako více pravděpodobnou hodnotu číslo jedna, viz Graf 2. 

 
Graf 2: Úvodní dotazník – porovnání četnosti odpovědí mezi jednotlivými ročníky (první otázka). 

Druhá otázka  

Druhá otázka, která měla ověřit vnímání rozložení pravděpodobnosti, zněla: „Budou podle 

tebe mít průměrně více sourozenců žáci 9. třídy nebo žáci 1. třídy naší školy?“ Žáci 

nejčastěji volili možnost a) Žáci deváté třídy, a to asi v 60 % případů. Graf 3 znázorňuje 

procentuální rozložení jednotlivých odpovědí. V případě, že žáci volili možnost c) jiná 

odpověď, byla rozdělena do jedné ze dvou kategorií Nelze určit, náhoda, stejně 

pravděpodobné nebo Jiná třída. 

 
Graf 3: Úvodní dotazník – procentuální zastoupení četností odpovědí všech dotazovaných respondentů (druhá 

otázka). 
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Rozložení odpovědí bylo v jednotlivých třídách velice podobné.  Co však bylo 

rozdílné, byl důvod, proč žáci volili možnost c Jiná odpověď. Většina žáků čtvrtého 

ročníku uváděla jinou třídu, nejčastěji žáky 5. třídy.  Tento fakt přikládám tomu, že se žáci 

omezili pouze na sourozence, kteří navštěvují danou školu. Naopak žáci devátých tříd 

argumentovali tím, že se nejde rozhodnout kvůli nedostatku informací, případně, 

že je rozdělení náhodné. Graf 4 ukazuje, jak odpovídali žáci jednotlivých ročníků, kteří 

volili možnost c). 

 
Graf 4: Úvodní dotazník – porovnání četnosti odpovědí mezi jednotlivými ročníky (druhá otázka). 

Třetí otázka  

Znění otázky bylo: „Je pravděpodobnější, že při hodu mincí padne série RRRRRR 

nebo RLRLRL, kde R je rub a L je líc mince?“ V případě, že žáci volili možnost c) jiná 

odpověď, byla jejich odpověď rozdělena do čtyř různých kategorií, viz Graf 5. 

 
Graf 5: Úvodní dotazník – rozložení četností odpovědí všech dotazovaných respondentů (třetí otázka). 
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Žáci podle předpokladu nejčastěji odpovídali, že častěji bude padat série RLRLRL. 

Třicet tři žáků z celkového počtu uvedlo, že záleží na hodu, náhodě, případně, 

že pravděpodobnost je stejná. Graf 6 porovnává výskyt odpovědí mezi jednotlivými 

ročníky. 

 
Graf 6: Úvodní dotazník – porovnání četnosti odpovědí mezi jednotlivými ročníky (třetí otázka). 

Čtvrtá otázka  

Další otevřená otázka měla tuto formulaci: „Robotický vysavač jezdí rovnoměrně 

po trojbarevném koberci a náhodně se zastavuje. Na jaké barvě (barvách) zůstane podle 

tebe stát nejčastěji?“  

 Přibližně dvě třetiny žáků volily modrou barvu. Našli se však i žáci, kteří volili 

kombinaci barev, případně odpovídali, že vysavač zůstane stát na přelomu barev. 

To mohou být samozřejmě správné odpovědi v závislosti na velikosti a tvaru vysavače. 

Graf 7 ukazuje rozložení četnosti odpovědí všech dotazovaných respondentů.  

 
Graf 7: Úvodní dotazník – rozložení četností odpovědí všech dotazovaných respondentů (čtvrtá otázka). 

10 18
18

30
33

21

19 20 10

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Čtvrtý ročník  Sedmý ročník  Devátý ročník

a) RRRRRR

b) RLRLRL

c) jiná odpověď

8%

18%

63%

11%

Červená

Zelená

Modrá

Červená a zelená

Zelená a modrá

Modrá a červená

Přelom barev

Náhodné, na žádné



 

~34~ 
 

Mezi ročníky nebyly v odpovědích žádné významnější rozdíly, žáci 4. ročníku 

volili ve větším zastoupení červenou barvu a žáci 7. ročníku zelenou barvu, než tomu bylo 

u ostatních ročníků. 

Pátá otázka  

Pátá otázka byla rozdělena na dvě podotázky a měla následující znění: „V osudí jsou 

kuličky, na kterých jsou čísla 1–10, kolik kuliček musíš vytáhnout, abys s jistotou vytáhl 

sudé číslo? a) Kulička, kterou vytáhneš, se zpět nevrací. b) Kulička, kterou vytáhneš, 

se ihned vrací zpět.“  

 U této otázky se objevilo největší množství dotazníků, ve kterých žáci 

neodpovídali, případně odpovídali nesmyslně, např. „ano, kulička se nevrací,“ aj. Tento 

jev nastával zejména u žáků čtvrtého ročníku. Občas se také stalo, že žáci pravděpodobně 

nepochopili zadání a jednu z možností a) a b) zakroužkovali. Takových žáků bylo celkem 

25 (1 žák devátého ročníku, 10 žáků sedmého ročníku a 14 žáků čtvrtého ročníku). 

Správně na obě dvě otázky odpovědělo pouze 12 žáků (5 žáků devátého ročníku, 5 žáků 

sedmého ročníku a 2 žáci čtvrtého ročníku). V případě, že žák uvedl jinou odpověď, 

jednalo se většinou o snahu vyjádřit pravděpodobnost, že vytáhne sudé číslo, např. „jde 

o náhodu (50/50),“ nebo „1/10 = 1 %.“  

 U první části otázky volila velká část žáků jiné hodnoty než 6. Tyto odpovědi jsem 

rozdělila do tří skupin, jelikož se dle mého názoru lišily v míře pochopení problému. 

Někteří žáci odpovídali více čísly (například vypsali všechna sudá čísla apod.), ti podle 

mého názoru nepochopili plně otázku. Byli také žáci, kteří volili jinou hodnotu a třetí 

skupina žáků odpovídala: „pět,“ nebo „pět lichých.“ Tato skupina žáků sice odpovídala 

nesprávně, avšak byla nejblíže správné odpovědi. 
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Graf 8: Úvodní dotazník – rozložení četností odpovědí všech dotazovaných respondentů (otázka 5 a). 

 Jak již bylo zmíněno výše, velká část žáků čtvrtých tříd na otázku neodpověděla, 

případně odpověděla špatně. Sedmý a devátý ročník měl četnost odpovědí poměrně 

vyrovnanou, ale v sedmém ročníku bylo mnohem více žáků, kteří na otázku neodpověděli. 

Oba tyto jevy jsou dobře viditelné v Graf 9. 

 
Graf 9: Úvodní dotazník – porovnání četnosti odpovědí mezi jednotlivými ročníky (otázka 5 a). 

 Podíl žáků, kteří neodpověděli na druhou část otázky, byl vyšší než počet žáků, 

kteří neodpověděli na první část otázky. Počet správných odpovědí byl naopak nižší. Žáci 

opět uváděli jiné hodnoty, tyto žáky jsem rozdělila do čtyř skupin, viz Graf 10. Bylo 

zde poměrně velké procento žáků (napříč ročníky), kteří odpověděli, že je nutné odebrat 

„všechny kuličky,“ případně „deset kuliček.“ 
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Graf 10: Úvodní dotazník – rozložení četností odpovědí všech dotazovaných respondentů (otázka 5 b). 

Porovnáme-li četnost odpovědí mezi jednotlivými ročníky zjistíme, že největší počet žáků, 

kteří na otázku neodpověděli, byl ve 4. ročníku. Nejvíce správných odpovědí potom 

v 9. ročníku, viz Graf 11. 

 
Graf 11: Úvodní dotazník – orovnání četnosti odpovědí mezi jednotlivými ročníky (otázka 5 a). 

Šestá otázka 

Šestá otázka zněla: „V loterii se losují čísla 1–60, je více pravděpodobné, že se vylosují 

čísla 1,2,3,4 a 5 nebo čísla 15, 23, 27, 41 a 50?“ Odpovědi žáků shrnuje Graf 12.  

 
Graf 12: Úvodní dotazník – rozložení četností odpovědí všech dotazovaných respondentů (šestá otázka). 
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 Ačkoliv je tato otázka velice podobná otázce číslo 3, rozdíl je markantní. 

Tři čtvrtiny všech dotazovaný respondentů volili jako pravděpodobnější možnost odpověď 

b).  Jeden z žáků k odpovědi poznamenal: „Byla by velká náhoda, kdyby se vylosovala 

čísla jdoucí po sobě.“ Je možné, že s touto myšlenkou volilo danou odpověď více žáků. 

 Někteří žáci uváděli jiné, vlastní kombinace čísel, které podle jejich názoru budou 

padat častěji, občas se jednalo o výběr čísel z obou nabízených možností. Velice malé 

procento žáku odpovídalo, že pravděpodobnost je stejná. Většinou nepoužili přímo tato 

slova, mezi častými odpověďmi žáků byly výrazy typu: „Pravděpodobnost na každé číslo 

je 1 : 59,“ případně „Šance padesát ku 60, že trefíte správně 5,“ nebo „Je to náhodné.“ 

Do této skupiny byli zařazeni i dva žáci, kteří uvedli, že s největší pravděpodobností 

nepadne ani jedna z nabízených možností. Občas také žáci odpověděli, že s větší 

pravděpodobností se vytáhne úplně jiná kombinace čísel. Skupina žáků, kteří hovořili 

o náhodě nebo stejné pravděpodobnosti, tvoří dohromady 11 %, což z této úlohy dělá jednu 

s nejmenším počtem správných odpovědí. Rozdíl mezi ročníky nebyl nijak výrazný. 

Sedmá otázka 

Otázka měla znění: „Pustíme kuličku po skluzavce, kterou vidíte na obrázku. Zakroužkuj 

mističku (mističky), do které bude podle tebe padat kulička nejčastěji a napiš svými slovy 

proč si to myslíš?“ 

 Velké množství žáků na tuto otázku nahlížela jinak, než jsem původně očekávala. 

Často volili krajní mističky, jelikož kulička údajně „nezmění směr.“ Objevila se i celá řada 

jiných důvodů, jako je velikost nebo rychlost kuličky, náklon, nejjednodušší, nejkratší 

nebo nejrychlejší cesta, gravitace, náhoda. Našli se i žáci, kteří odpovídali podle 

předpokladu (počtu možných cest), ale jejich počet byl v řádu jednotek. Z těchto důvodů 

jsem se rozhodla otázku statisticky nezpracovat, navíc by závěry pravděpodobně 

nereflektovali pravděpodobnostní fenomény. 
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Osmá otázka 

Zadání osmé otázky bylo následující: „Ve třídě je 20 žáků, 2 z nich nemají domácí úkol. 

Učitel náhodně zkontroluje 6 žáků. Je více pravděpodobné, že mezi těmito šesti žáky bude 

alespoň 1 žák, který nemá úkol nebo že úkol budou mít všichni vyvolaní žáci?“  

 Odpovědi žáků jsou znázorněny v Graf 13. V případě, že žáci volili možnost c) jiná 

odpověď byla jejich odpověď zařazena do jedné ze 4 skupin. Nejčastěji žáci z této skupiny 

odpovídali, že záleží na učiteli, např.: „Jestli nebude mít DÚ nějaký žák, který úkoly často 

nenosí, tak je celkem pravděpodobné že ho učitel pravděpodobně bude chtít vyvolat a 

vyvolá ho.“  

 
Graf 13: Úvodní dotazník – rozložení četností odpovědí všech dotazovaných respondentů (osmá otázka). 

Porovnáme-li četnost odpovědí mezi ročníky, zjistíme, že se jedná o jedinou otázku, 

ve které došlo k opačnému trendu. U mladší žáků se objevilo procentuálně větší množství 

správných odpovědí než u starších žáků, viz Graf 14. Předpokládám, že největší vliv mohlo 

být již výše zmíněné vnímání poměru. 

 
Graf 14: Úvodní dotazník – porovnání četnosti odpovědí mezi jednotlivými ročníky (otázka 5 a). 
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Devátá otázka 

Devátá otázka byla otevřená a její znění bylo: „Házíme dvěma šestistěnnými kostkami 

a poté hodnoty na obou kostkách sečteme. Jaký součet bude tebe padat nejčastěji a jaký 

nejméně často?“  

 Žáci, až na pár výjimek, většinou volili z množiny čísel 𝑀 = {1; 2; 3; … ; 12}. 

Mohutnost zvolené podmnožiny čísel nabývala hodnot od 1 do 10, někteří žáci na otázku 

neodpověděli nebo odpověděli nesmyslně. Odpovědi těchto žáků jsem nijak v následujícím 

grafu nezohledňovala, žáků bylo v obou případech necelých 7 %. 

 Jelikož žáci nevolili pouze jednu hodnotu jako správnou, ale uváděli více čísel, 

přiřadila jsem odpovědi každého žáka váhu 1, která byla rovnoměrně rozdělena mezi 

uvedené hodnoty. Pokud bylo v odpovědi pouze jedno číslo, tomuto číslu byla přidělena 

celá váha 1. Pokud však žák uvedl čísla dvě, oběma hodnotám byla přiřazena váha 0,5, atd. 

Každému číslu z množiny byla poté přiřazena četnost výskytu, která byla u každé 

jednotlivého žáka vynásobena příslušným koeficientem (váhou). Pokud by tedy například 

jeden žák uvedl hodnoty 2, 12 a jiný žák pouze hodnotu 2, byla by četnost výskytu 

upravená koeficientem (s váhou) u čísla 2 rovna 0,5 + 1 u čísla 12 potom 0,5. Graf 15 

zaznamenává tyto hodnoty pro každé číslo z množiny 𝑀 pro první část otázky (jaký součet 

bude padat nejčastěji), Graf 16 potom pro druhou část otázky (jaký součet bude padat 

nejméně často). 

 
Graf 15: Úvodní dotazník – četnost výskytu jednotlivých odpovědí upravená koeficientem (nejčastější hodnoty). 
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Rozložení odpovědí u první části otázky naznačuje, že žáci volili hodnoty v blízkosti 

mediánu celé množiny 𝑀. Nejčastěji potom součty 6 a 8, překvapivě často také číslo 12. 

Rozložení odpovědí u druhé části otázky má opačný trend, žáci volili krajní hodnoty, 

tedy 2 a 12. Poměrně často také volili číslo 6, v dotazníku jej uváděli především žáci 

4. a 7. ročníku (v 9. ročníku pouze jeden žák). Je možné, že žáci mladších ročníku 

nepochopili plně otázku a nevzali v potaz, že se jedná o součet.  

 

Graf 16: Úvodní dotazník – četnost výskytu jednotlivých odpovědí upravená koeficientem (nejméně časté 

hodnoty). 

Desátá otázka 

Znění poslední otázky bylo následující: „V osudí jsou tři černé a dva bílé míčky. Která 

možnost je podle tebe pravděpodobnější? a) Pokud vytáhnu dva míčky, budou oba dva bílé, 

b) Pokud vytáhnu tři míčky, budou všechny tři černé, c) Možnost a i b jsou stejně 

pravděpodobné.“ 

 Žáci měli na výběr čtyři možnosti odpovědí a jejich volba je zaznamenána v Graf 

17. V případě, že žáci volili možnost d) jiná odpověď, rozdělila jsem jejich odpovědi do tří 

různých skupin. Jedna skupina žáků uváděla, že nejčastěji budeme tahat nějakou 

kombinaci černých a bílých míčků. Jiní žáci se snažili vyjádřit pravděpodobnostní vztah 

možnosti vytáhnutí jednotlivých barev, např.: „Je šance 3 : 2, že vytáhnu tři černé míčky,“  

a další žáci tvrdili, že jde o náhodu či štěstí. Výrazy, které používali, byly následující: 
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„Nejde to určit přesně, záleží, jak budou promíchány… štěstí… jde o náhodu, pokaždé si 

můžete vylosovat jinou možnost.“ 

Nejčastěji volili žáci správnou odpověď, tedy c) Možnost a i b jsou stejně 

pravděpodobné, je ale možné, že by takto neodpovídali, pokud by daná možnost nebyla 

v nabídce odpovědí. Druhou nejčastější odpovědí byla kombinace různě barevných míčků. 

Tato odpověď nebyla nezbytně chybná, často žáci uváděli odpovědi typu: „Bude jeden 

černej a jeden bílej,“případně „Pokud vytáhnou tři míčky budou dva černé a 1 bílý.“  

 
Graf 17: Úvodní dotazník – rozložení četností odpovědí všech dotazovaných respondentů (desátá otázka). 

3.2.4 Testování hypotéz 

Součástí dotazníku byl i osobnostní dotazník, ve kterém žáci uváděli své pohlaví, věk, 

třídu, známku z matematiky na konci roku a zda hrají deskové či počítačové hry. V této 

kapitole budu testovat, zda tyto osobnostní charakteristiky souvisí s počtem správných 

odpovědí v dotazníku. Pro testování jsem zvolila součet správných odpovědí u prvních 

šesti otázek, jelikož další 4 otázky se mi nezdáli relevantní, případně byly špatně měřitelné. 

Žáci tak mohli dosáhnout od 0 do 7 bodů (nejvyšší dosažený počet bodů byl 5). V Tabulka 

2 jsou uvedeny, které odpovědi byly u jednotlivých úloh zahrnuty jako odpovědi správné. 
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Číslo otázky Správné odpovědi 

1 Stejná pravděpodobnost 

2 a) žáci 9. třídy 

3 c) Stejně pravděpodobné; c) Záleží na hodu; c) Záleží na náhodě 

4 Modrá 

5 a Šest 

5 b Nikdy/nejisté 

6 c) Stejná pravděpodobnost, náhoda 

Tabulka 2: Správné odpovědi u testovaných otázek úvodního dotazníku. 

 Pro testování hypotéz jsem volila různé statistické metody v závislosti na testované 

hypotéze. Čerpala jsem z knihy Metody pedagogického výzkumu (Chráska, 2007), ve které 

jsou uvedeny i statistické tabulky potřebné k přijmutí či zamítnutí nulové hypotézy. 

Vztah mezi hraním her a počtem správných odpovědí 

Test nezávislosti chí-kvadrát pro kontingenční tabulku využíváme v případě, 

kdy rozhodujeme, zda existuje souvislost (závislost) mezi dvěma pedagogickými jevy. 

Předmětem testování bude domněnka, zda souvisí počet správných odpovědí s hraním 

deskových a počítačových her. Určeme nyní nulovou hypotézu 𝐻0 a alternativní hypotézu 

𝐻𝐴. 

• 𝐻0 Mezi četností odpovědí na otázku a počtu správných odpovědí není souvislost. 

• 𝐻𝐴 Mezi četností odpovědí na otázku a počtu správných odpovědí je souvislost. 

• Testování významnosti provedeme na hladině významnosti 𝛼 = 0,05. 

Kontingenční Tabulka 3 uvádí četnosti žáků 𝑃, kteří na otázku Hraješ deskové hry? 

odpověděli Ano (případně Občas) nebo Ne a současně měli příslušný počet bodů. 

Očekávané četnosti 𝑂 pro každé pole kontingenční tabulky je uvedeno vždy v závorce. 

Hraješ deskové 

hry?  

 
Počet bodů 

   0 1 2 3 4 5 
 

Ano 16 (16,40) 45 (45,93) 48 (45,93) 25 (27,06) 15 (14,76) 6 (4,92)  ∑ 155 

Ne 4 (3,60) 11 (10, 07) 8 (10,07) 8 (5,94) 3 (3,24) 0 (1,08)  ∑ 34 

 
∑ 20 ∑ 56 ∑ 56 ∑ 33 ∑ 18 ∑ 6  ∑ 189 

Tabulka 3: Rozložení četností odpovědí na otázku Hraješ deskové hry? a počtu správných odpovědí. 
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 Testované kritérium 𝜒2 =
(𝑃−𝑂)2

𝑂
= 2,89 a počet stupňů volnosti tabulky 𝑓 = 4. 

Pro zvolenou hladinu významnosti 𝛼 a daný počet stupňů volnosti 𝑓 uvádí statistické 

tabulky kritickou hodnotu testovaného kritéria 𝜒0,05
2  (4) = 9,488. Jelikož je vypočítaná 

hodnota testovaného kritéria nižší, nulovou hypotézu přijímáme. Mezi hraním deskových 

her a počtem správných odpovědí tedy není souvislost.  

 Kontingenční Tabulka 4 uvádí četnosti žáků 𝑃, kteří na otázku Hraješ počítačové 

hry? odpověděli Ano (případně Občas) nebo Ne a současně měli příslušný počet bodů. 

Hraješ PC hry?  

 

Počet bodů 

   0 1 2 3 4 5 
 

Ano 11 (13,12) 34 (36,74) 45 (36,74) 20 (21,65) 11 (11,81) 3 (3,94)  ∑ 124 

Ne 9  22  11  13  7  3   ∑ 65 

 
∑ 20 ∑ 56 ∑ 56 ∑ 33 ∑ 18 ∑ 6  ∑ 189 

Tabulka 4: Rozložení četností odpovědí na otázku Hraješ počítačové hry? a počtu správných odpovědí. 

 Testované kritérium 𝜒2 =
(𝑃−𝑂)2

𝑂
= 8,17 a počet stupňů volnosti tabulky 𝑓 = 4. 

Pro zvolenou hladinu významnosti 𝛼 a daný počet stupňů volnosti 𝑓 uvádí statistické 

tabulky kritickou hodnotu testovaného kritéria 𝜒0,05
2  (4) = 9,488. Jelikož je vypočítaná 

hodnota testovaného kritéria nižší, nulovou hypotézu přijímáme. Mezi hraním počítačový 

her a počtem správných odpovědí tedy není souvislost.  

Vztah mezi věkem žáka a počtem správných odpovědí 

Mějme soubor metrických dat rozdělený do skupin. Analýza rozptylu spočívá ve výpočtu 

dvou na sobě nezávislých odhadů rozptylu (rozptyl uvnitř skupin a mezi průměry skupin). 

K posouzení poměru obou rozptylů se využívá F-test a vztah 𝐹 =
𝑟𝑜𝑧𝑝𝑡𝑦𝑙 𝑚𝑒𝑧𝑖 𝑠𝑘𝑢𝑝𝑖𝑛𝑎𝑚𝑖

𝑟𝑜𝑧𝑝𝑡𝑦𝑙 𝑢𝑣𝑛𝑖𝑡ř 𝑠𝑘𝑢𝑝𝑖𝑛
. 

Pomocí této analýzy jsme schopni určit, zdali mezi průměry naměřených dat existuje 

statisticky významný rozdíl.  
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 Metodu využiji při testování hypotézy, zda má věk žáka, alternativně ročník, vliv 

na počet správných odpovědí. V  Tabulka 5 jsou uvedeny výsledky měření v závislosti 

na jednotlivých ročnících.  

Ročník Počet žáků ∑ 𝒙 (celkový počet bodů) ∑ 𝒙𝟐  Aritmetický průměr 

4. ročník 67 103 233 1,54 

7. ročník 73 143 391 1,96 

9. ročník 50 125 395 2,5 

Celkem  ∑ 190 ∑ 371  ∑ 1019  
Tabulka 5: Tabulka k analýze rozptylu (vliv věku na počet správných odpovědí). 

 Pro výpočet odhadů rozptylu je potřeba určit součty čtverců odchylek 

od aritmetického průměru (SČ). Přičemž bude platit, že celkový SČ (C) je roven součtu SČ 

uvnitř skupin (U) a SČ mezi skupinami (M). Určeme nyní tyto hodnoty: 

𝐶 = ∑(𝑥 − �̅�)2 = ∑ 𝑥2 −
(∑ 𝑥)2

𝑛
= 1019 −

3712

190
= 294,57, 

 kde proměnná 𝑥 jsou všechny naměřené hodnoty,  �̅� aritmetický průměr všech hodnot 

a 𝑛 počet všech žáků.  

𝑀 =
(∑ 𝑥4)2

𝑛4
+

(∑ 𝑥7)2

𝑛7
+

(∑ 𝑥9)2

𝑛9
−

(∑ 𝑥)2

𝑛
=

1032

67
+

1432

73
+

1252

50
−

3712

190
= 26,54, 

kde proměnné 𝑥4, 𝑥7 a 𝑥9 jsou počty správných odpovědí v jednotlivých skupinách, 𝑛4, 𝑛7 

a 𝑛9 počet žáků v jednotlivých skupinách. 

𝑈 = 𝐶 − 𝑀 = 294,57 − 26,54 = 268,03. 

Vyslovme nyní nulovou a alternativní hypotézu. 

• 𝐻0 Mezi rozptylem mezi skupinami a rozptylem uvnitř skupin není rozdíl. 

• 𝐻𝐴 Rozptyl mezi skupinami je větší, než rozptyl uvnitř skupin. 

• Testování významnosti provedeme na hladině významnosti 𝛼 = 0,05. 

Zdroj rozptylu SČ Stupně volnosti Rozptyl F 

Mezi skupinami 26,54 3 − 1 = 2 13,27 𝐹 = 9,28 

Uvnitř skupin 268,03 190 − 3 = 187 1,43  

Celkem 294,57 190 − 1 = 189   

Tabulka 6: Výsledky jednofaktorové analýzy rozptylu (vliv věku na počet správných odpovědí). 
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Kritická hodnota pro danou hladinu významnosti a stupně volnosti 2 a 187 je přibližně 

𝑓0,05(2; 187) =̇ 3. Jelikož hodnota testovaného kritéria 𝐹 je vyšší než kritická hodnota, 

nulovou hypotézu zamítáme. Počet správných odpovědí žáků v jednotlivých ročnících 

je statisticky významný. Nejvíce správných odpovědí měli žáci 9. ročníku, nejméně žáci 

4. ročníku. 

Vztah mezi známkami a počtem správných odpovědí 

U určování vztahu mezi známkami a počtem správných odpovědí jsem původně chtěla 

korelační a regresní analýzu. Odradilo mne doporučení, že v případě diskrétních hodnot 

má smysl jej určovat pouze u menších skupin žáků.  

 Pro lepší přehlednost jsem sestavila tabulku četností v závislosti na dvou 

proměnných – známce z matematiky a počtu správných odpovědí (Tabulka 7). 

Lze pozorovat, že nejvíce správných odpovědí měli žáci, kteří dostali na konci roku 

z matematiky známku 1, tato skupina žáků byla však nejpočetnější. 

Známka z matematiky na 

konci školního roku 

4 0 5 4 2 0 0 ∑ 11 

3 4 6 6 4 2 1 ∑ 23 

2 7 20 15 5 1 0 ∑ 48 

1 7 22 28 17 13 5 ∑ 92 

 
 

0 1 2 3 4 5 
 

 

 
Počet správných odpovědí  

Tabulka 7: Rozložení četností žáků s danou známkou z matematiky a počtem správných odpovědí. 

Otestujme vztah mezi známkami a počtem správných odpovědí pomocí analýzy rozptylu. 

Tabulka 8 shrnuje potřebné statistické údaje. 

Známka Počet žáků ∑ 𝒙 (celkový počet bodů) ∑ 𝒙𝟐  Aritmetický průměr 

1 92 206 3720 2,24 

2 48 69 929 1,44 

3 23 43 177 1,87 

4 11 19 69 1,73 

Celkem ∑ 174 ∑ 337 ∑ 4895 
 

Tabulka 8: Tabulka k analýze rozptylu (vliv známky na počet správných odpovědí). 
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Vyslovme nyní nulovou a alternativní hypotézu. 

• 𝐻0 Mezi rozptylem mezi skupinami a rozptylem uvnitř skupin není rozdíl. 

• 𝐻𝐴 Rozptyl mezi skupinami je větší, než rozptyl uvnitř skupin. 

• Testování významnosti provedeme na hladině významnosti 𝛼 = 0,05. 

Zdroj rozptylu SČ Stupně volnosti Rozptyl F 

Mezi skupinami 20,96 4 − 1 = 3 6,99 𝐹 = 0,28 

Uvnitř skupin 4221 174 − 4 = 170 24,83  

Celkem 4242,3 174 − 1 = 173   

Tabulka 9: Výsledky jednofaktorové analýzy rozptylu (vliv známky na počet správných odpovědí). 

Kritická hodnota pro danou hladinu významnosti a dané stupně volnosti je přibližně 

𝑓0,05(3; 170) =̇ 2,65. Jelikož hodnota testovaného kritéria 𝐹 je nižší než kritická hodnota, 

nulovou hypotézu přijímáme. Známka z matematiky tedy nemá vliv na počet správných 

odpovědí. 

Vztah mezi pohlavím a počtem správných odpovědí 

Poslední otázkou je, zda má vliv na počet správných odpovědí pohlaví žáka. Tuto hypotézu 

budeme ověřovat s využitím U-testu, jelikož je však tento test vhodnější u menších skupin, 

využijeme normované normální veličiny. Jedná se o neparametrický test, který porovnává, 

zda mají dva výběry ze základního souboru stejné rozdělení četností. Metoda je vhodná 

pro porovnání, zdali je mezi výsledky dvou skupin statisticky významný rozdíl. Vyslovme 

nyní nulovou a alternativní hypotézu. 

• 𝐻0 Mezi počtem správných odpovědí u dívek a chlapců není rozdíl. 

• 𝐻𝐴 Mezi počtem správných odpovědí u obou skupin je rozdíl. 

• Testování významnosti provedeme na hladině významnosti 𝛼 = 0,05. 
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U této metody je potřeba přiřadit každému žákovi pořadí (případně průměrné pořadí). 

Vzhledem k velkému počtu žáků zde uvádím pouze tabulku četností (Tabulka 10). 

Počet bodů Četnosti u dívek Četnosti u chlapců Průměrné pořadí 

0 10 10 10 

1 28 28 48,5 

2 24 33 105 

3 17 16 150 

4 8 10 175,5 

5 2 4 187,5 

 
𝑛𝐷 = 89 𝑛𝐶ℎ = 101 

 

 
𝑅𝐷 = 8307 𝑅𝐶ℎ = 9828 

 
Tabulka 10: Tabulka četností správných odpovědí u dívek a chlapců. 

Testové kritériu 𝑈 (𝑈´) vypočítáme následujícím způsobem: 

𝑈 = 𝑛𝐷 ∙ 𝑛𝐶ℎ +
𝑛𝐷∙(𝑛𝐷+1)

2
− 𝑅𝐷 = 89 ∙ 101 +

89∙(89+1)

2
− 8307 = 4697, 

𝑈´ = 𝑛𝐷 ∙ 𝑛𝐶ℎ +
𝑛𝐶ℎ∙(𝑛𝐶ℎ+1)

2
− 𝑅𝐷 = 89 ∙ 101 +

101∙(101+1)

2
− 9828 = 4312, 

kde 𝑛𝐷 je celkový počet dívek, 𝑛𝐶ℎ celkový počet chlapců, 𝑅𝐷 je součet pořadí ve skupině 

dívek a 𝑅𝐶ℎ součet pořadí ve skupině chlapců. Testovým kritériem je menší z vypočítaných 

hodnot, tedy 𝑈 = 4312. Hodnota normované normální veličiny je potom: 

|𝑢| =
𝑈−

𝑛𝐷∙𝑛𝐶ℎ
2

√𝑛𝐷∙𝑛𝐶ℎ∙(𝑛𝐷+𝑛𝐶ℎ+1)

12

=
4312−

89∙101

2

√89∙101∙(89+101+1)

12

=
182,5

378,52
= 0,48. 

Tuto hodnotu nyní porovnejme s kritickou hodnotou 𝑢0,05 = 1,96. Jelikož je naměřená 

hodnota nižší, přijímáme nulovou hypotézu. Pohlaví tedy nemá vliv na počet správných 

odpovědí. 

3.2.5 Závěrečné poznatky 

Testování hypotéz neprokázalo, že by mělo hraní her, pohlaví či známka z matematiky 

významný vliv na počet správných odpovědí v dotazníku. Zdá se, že největší vliv 

na vnímání pravděpodobnosti jevu má věk žáka. Žáci 4. ročníku měli také průměrně 

největší množství nezodpovězených otázek, a to 2,64 nezodpovězených otázek na žáka. 
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V 7. ročníku bylo nezodpovězeno průměrně 1,12 otázek na žáka a v 9. ročníku činila tato 

hodnota 0,66. 

 Kromě toho, že se u žáků 4. ročníku objevilo největší množství nezodpovězených 

otázek, velice často si úlohy pravděpodobně zjednodušovali, viz např. výsledky druhé 

otázky dotazníku, kdy tito žáci velice často odpovídali, že nejvíce sourozenců budou mít 

žáci 5. ročníku (žáci 9. ročníků naopak často prohlašovali, že kvůli nedostatku informací 

nelze rozhodnout). U nejmladší věkové kategorie respondentů se také objevilo největší 

množství nesmyslných odpovědí, kdy například u páté otázky zakroužkovali místo 

odpovědi jednu z variant otázky. Dle mého názoru tento jev souvisí hlavně s kognitivním 

vývojem žáků. 

 Otázkou s největším množstvím správných odpovědí byla třetí otázka. Jednalo 

se o otázku zaměřenou na grafické vnímání rozložení pravděpodobnosti a správně na ni 

odpověděly téměř 
2

3
 žáků. Otázkou s nejmenším počtem správných odpovědí byla otázka 

číslo 6. Zároveň u této otázky zhruba 
3

4
 žáků odpověděli, že pravděpodobněji než čísla 

1,2,3,4 a 5 vylosujeme pětici 15, 23, 27, 41 a 50. Tento miskoncept byl mezi respondenty 

nejrozšířenější. Nejvíce problematickou otázkou byla pro žáky otázka pátá. 

Nezodpovědělo ji téměř 50 % žáků, a to hlavně 4. ročníku. Je pravděpodobné, že žáci 

nepochopili zadání. Pro žáky také mohl nastat problém u druhé části otázky. Ukázalo se, 

že je pro ně obtížná představa nekonečna, respektive že jev nemusí s jistotou nastat nikdy 

(žáci například odpovídali, že se musí vytáhnout všechny kuličky i přes fakt, že se kuličky 

neustále vracely). 

 U některých otázek se stávalo, že žáci měli tendenci zvolit jinou kombinaci, 

než byla v nabídce (u otázky 3, kde často volili jinou sérii, např. RLLR apod., u otázku 6, 

kde žáci uváděli jinou kombinaci čísel, a u otázky 10, kde často odpovídali, že s největší 
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pravděpodobností vytáhneme kombinaci černých a bílých míčků). Žáci mají přirozenou 

představu, že náhodně vylosovaná n-tice z dané množiny bude co nejvíce rozmanitá. 

 Starší žáci promítali do otázek více osobní zkušenosti a školní vědomosti. 

Například do sedmé otázky promítali fyzikální zkušenosti. U osmé otázky se u žáků 

9. ročníku objevilo nejvíce špatných odpovědí. Jak již bylo zmíněno výše, dle mého názoru 

se u této otázky projevilo vnímání proporcionality, které mají starší žáci lépe rozvinuto. 

Žáci všech ročníků také pravděpodobně vycházeli z vlastní zkušenosti u otázek, ve kterých 

se objevila šestistěnná kostka. Myslím si, že z hraní deskových her mají představu, že nižší 

hodnoty padají na kostkách častěji než vyšší hodnoty. 
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3.3 Fenomenologický výzkum 

V této části práce se budu zabývat fenomenologickým výzkumem zaměřeným na žáky 

9. ročníku základní školy. Vzorek respondentů bude vybrán z žáků devátých tříd, kteří 

navštěvují odpolední seminář, který slouží jako příprava na přijímací zkoušky. Tento 

seminář navštěvují zhruba 
2

3
 všech žáků devátých ročníků.  

 Cílem výzkumu je zachytit typické pravděpodobnostní fenomény, které se mezi 

žáky objevují. Dalším záměrem je poskytnout žákům prostor pro experimentování 

s pravděpodobností prostřednictvím opakovaných pokusů. 

3.3.1 Zadání výzkumu s kostkami 

Aktivita přímo navazuje na první a devátou otázku dotazníku a má za úkol prohloubit 

poznatky o teoriích žáků. Žáci dostanou k dispozici dvě různě barevné kostky a pracovní 

list, jehož finální podoba je uvedena v Příloha III . Jejich úkolem bude hodit oběma 

kostkami a hozené hodnoty si zapsat do tabulky (tabulka odlišuje barvu kostek). 

Do pravého sloupce tabulky poté žáci zapíší součet hodnot na obou kostkách. Tuto sérii 

zopakují celkem třicetkrát a v závěru spočítají, kolikrát jim padly na kostkách 

hodnoty jedna až šest. 

 Žáci budou pracovat po dvojicích, ale každý bude vyplňovat svůj pracovní list. 

Zadávající položí žákům sérii otázek před aktivitou a po aktivitě a odpovědi si bude 

nahrávat na audio zařízení. Otázky před zahájením aktivity budou následující: 

- Jaký součet bude podle vás padat nejméně často a proč? 

- Jaký součet nikdy nepadne, proč? 

- Jaký součet bude padat nejčastěji a proč? 

Po skončení aktivity budou žáci odpovídat na následující otázky: 

- Jaký součet vám padal nejčastěji a jaký nejméně často? 
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- Jaký vám nepadl a mohl padnout? 

- Padala vám častěji jednička nebo šestka? 

- Dokázali byste matematicky vyjádřit, jakou část všech hodů tvořili šestky a jakou 

jedničky? 

- Jaké dvojice hodnot vám padaly na kostkách pro součet 6, 7 a 8? 

Po této otázce dostanou žáci ještě poslední úkol. Na druhou stranu pracovního listu vypíší 

všechny dvojice hodnot na kostkách, pro které získáme postupně součty 6, 7 a 8. Bude 

na jejich volbě, zda je budou vypisovat jako uspořádané dvojice či nikoliv. Když budou 

hotovi, dostanou poslední sérii otázek: 

- Kolik různých dvojic jste našli u jednotlivých součtů? 

- Bude vám na základě předchozí otázky padat častěji součet 6, 7 nebo 8? 

- Jaký je podle vašeho názoru aritmetický průměr všech součtů? 

3.3.2 Zadání výzkum s mincemi 

Tato aktivita má za úkol prohloubit pochopení odpovědí žáků u třetí a sedmé otázky 

dotazníku. Inspirace k této aktivitě pochází z učebnice Matematika s Betkou (Novotná 

a kol., 1996–1998). Žáci dostanou k dispozici minci, která bude mít na jedné straně 

napsáno písmeno P a na druhé straně písmeno L, figurku z deskové hry a plánek, 

viz Obrázek 3. Součástí aktivity je také pracovní list, jehož konečná podoba je uvedena 

v Příloha VI .  

 
Obrázek 3: Plánek k výzkumu s mincemi. 
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Jejich úkolem bude hodit postavit figurku na fialové pole a hodit mincí. Pokud hod 

na minci P, posunou figurku doprava, pokud hodí L, posunou figurku doleva. Hod mincí 

zopakuji ještě třikrát, dokud se figurkou neposunou na jedno z písmen A, B, C, D nebo E. 

Do pracovního listu si potom poznamenají sérii všech čtyř hodů a písmeno, na kterém 

figurka skončila. Součástí pracovního listu je i tzv. nultý hod pro lepší pochopení zadání. 

Po dvaceti opakování dostanou žáci spočítat, kolikrát skončili na jednotlivých písmenech 

A, B, C, D a E. 

Žáci budou pracovat po dvojicích a každý bude vyplňovat svůj pracovní list. 

Zadávající položí žákům sérii otázek před aktivitou a po aktivitě a odpovědi si bude 

nahrávat na audio zařízení. Otázky před zahájením aktivity budou následující: 

- Na jakém písmeni budete končit nejčastěji? 

- Jaká série hodů se podle vašeho názoru objeví nejčastěji (např. PLLP apod.)? 

- Pokud hodíte čtyřikrát za sebou, kolikrát se vám v této sérii objeví P? 

- Dokázali byste vyjádřit, jaká je pravděpodobnost, že vám při prvním hodu 

padne L (napadá vás více možných vyjádření)? 

Po skončení aktivity budou žáci odpovídat na následující otázky:  

- Jaká série se vám opakovala nejčastěji? 

- Jaká nejdelší série stejných písmen se vám během házení objevila? 

- Na jakém písmeni jste končili nejčastěji a na jakém nejméně často? 

- Dokázali bys matematicky vyjádřit, jakou část všech pokusů jste na těchto 

písmenech končili? 

- Kolik různých cest vede k jednotlivým písmenům? 

Pomůcky, které byly použity při aktivitách a experimentu (Monty Hallův problém), jsou 

zachyceny na fotografii v Příloha XIV .  
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3.3.3 Zpracování dat 

Tato část práce je více orientována na myšlenky a názory žáků, proto budou data 

zpracována jinak než kvantitativními metodami. Rozhovory s žáky byly nahrávány a poté 

foneticky přepsány. Žáci také vyplňují pracovní listy, ty jsou součástí přiloženého souboru. 

Cílem je zaznamenat, zda se budou opakovat určité věty a trendy ve výpovědi žáků, 

jak žáci vnímají pravděpodobnost jevů a zda dokážou u jednoduchých příkladů tuto 

pravděpodobnost určit. 

 Předpokládám, že žáci mají některé mylné představy o pravděpodobnosti určitých 

jevů mým záměrem je, aby aktivity plnily zároveň funkci poznávací. Například, 

že všechny hodnoty na šestistěnné kostce padají se stejnou pravděpodobností. Otázky jsou 

zaměřeny tak, aby mohl žák nejen určit správnou odpověď, ale aby mohl vyslovit i důvod, 

proč tak zvolil.  

 Obě části výzkumu obsahují jak normální rozdělení pravděpodobnosti, 

tak rovnoměrné rozdělení pravděpodobnosti. Lze tedy pozorovat, zda žáci vnímají 

u problémových úloh tato odlišná rozdělení správně. Dále lze reflektovat jejich osobní 

zkušenost, ať již předešlou nebo z pokusu samotného. 

3.3.4 Vyhodnocení výzkum s kostkami 

Aktivity se zúčastnilo celkem 30 žáků rozdělených do patnácti dvojic. Výzkum probíhal 

ve dvou různých skupinách v různé dny. V první skupině bylo 18 žáků a ve druhé 12 žáků. 

Přepis audio záznamu je obsažen v přiloženém souboru. Výzkum probíhal ve třech 

etapách, mezi kterými měli žáci prostor na aktivitu a vyplnění pracovních listů. Ukázka 

vyplněného pracovního listu je v Příloha IV . 

Výsledky pozorování první části 

Cílem výzkumu bylo zaznamenat vyjádření žáků a také jejich představy 

o pravděpodobnosti daných jevů. Tabulka 11 zaznamenává odpovědi žáků na otázky, 
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týkající se první části výzkumu. Pokud stejnou či podobnou myšlenku žák nebo dvojice 

žáků vyslovil/a, je v příslušném řádku a sloupci tabulky uveden znak ✓. Jelikož žáci 

pracovali ve dvojici, oddělila jsem jejich odpovědi pouze v případě, že se výrazně lišily. 

 Většina žáků na otázku: „Jaký součet vám podle vašeho názoru bude padat 

nejméně často?“ odpovídala 2 a 12. Jejich důvody pro tuto volbu byly však různé. 

Nejčastěji žáci tvrdili, že je malá pravděpodobnost, aby padly v součtu krajní hodnoty, tedy 

6 + 6 a 1 + 1. Často také hovořili o dvou stejných hodnotách na kostkách. Následující 

úryvek z rozhovoru je zajímavou ukázkou toho, jak se žák snažil vyjádřit, že se jedná 

o krajní hodnoty. 

Učitel: „První otázka zní: Jaký součet, teda... ano, jaký součet podle vás bude padat 

nejméně často a proč?“ 

Dan: „Bude to dva a potom… “ 

Oba: „… dvanáct… “ 

Dan: „… protože jsou to vrchní amplitudy toho vlastně. “ 

Učitel: „Co je amplituda?“ 

Dan: „Vlastně kmitavej pohyb. Já neumím to úplně vysvětlit. Ehm… vlastně… ehm… 

nejzazší možnosti kmitavého pohybu.“ 

Velice častým důvodem žáků, proč by měl daný součet měl padat nejméně často, 

byla osobní zkušenost. Žáci tvrdili, že méně často padají vyšší součty nebo když je součástí 

hodu číslo šest, případně volba konkrétního součtu dvou hodnot. Následující úryvky jsou 

odpovědi žáků na otázku, proč by podle jejich názoru měl padat jimi vyslovený součet 

nejméně často. 

Cindy: „Protože ta šestka padá hodně málo jakože. Ona může padnout vlastně… každý 

číslo může bejt osm a takový, ale vždycky, když je tam ta šestka, tak je to málo 

pravděpodobný.“  
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Adam 
✓ ✓ 

 
✓  

 
 

  11; 6  ✓    

Kuba R. 1    6; 7; 8; 9 ✓     

Aneta 
✓ ✓  ✓  

 
 

  7   
✓ 

  
Amálka    9     
Dan Č. 

  [a]  ✓ 
 

 
  11  ✓    

Šimon    11; 10; 9   ✓   

Dan M. 
✓ ✓  ✓  

 
 

  6 ✓     

Tom    7  ✓    

Danka 
✓ ✓  

   ✓   6    ✓  

Soňa ✓      4   ✓   

Denisa   7; 11     ✓  2   ✓   

Sabina  ✓ >10 ✓  ✓    5; 4  ✓    

Eliška 
✓ ✓ 

 
✓ 

✓     6 
✓ 

  
✓ 

 
Klára     ✓  5    
Hanka 

✓ 
       [b] 8   ✓   

Míša  11, 10   ✓    6  ✓    

Matěj 
✓ ✓ 

 
✓ 

     [e]      
Kuba M.       6 ✓     

David 
✓ ✓ 

 
✓ ✓ 

 
✓ 

  5; 6; 7 
✓ 

    
Kuba Ri.     5; 6; 7; 8; 9     
Jolana   6     

✓ 
 3; 5  

✓ 
   

Adéla   7      4; 5     
Jonáš ✓ ✓ 10  ✓     7  

✓ 
  [d] 

Vašek   9     ✓  6    [f]  

Julča 
✓ ✓ 

 
✓ 

     Nevím  
✓ 

   
Cindy 9    ✓  5     
Kuba 

✓ ✓ 
 

✓ 
     4   

✓ 
  

Vojta       6 ✓    

Matyáš ✓         6; 7; 8 ✓     

Matouš   [c]      [d] [c]     [d] 

[a]: Dvě stejné hodnoty (součet 2, 4, 6, 8, 10 a 12)  

[b]: Šestka je náhodné číslo 

[c]: Všechny budou padat stejně často 

[d]: Náhoda 

[e]: Jiné hodnoty než 2 a 12 

[f]: Žák hovořil o náhodě, poté hodil kostkami a podle nahozených hodnot se rozhodl 

Tabulka 11: Výzkum s kostkami – odpovědi na první část výzkumu. 
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Učitel: „První otázka zní, jaký součet podle vás bude padat nejméně často a proč? Jaký 

součet?“ 

Adéla: „Podle mě jednička a šestka? Takže sedmička dohromady?“ 

Učitel: „Nejméně často?“ 

Adéla přitakává. 

Učitel: „Proč si to myslíš?“ 

Adéla: „Protože... nevím. Prostě jednička a šestka padá nejmíň.“ 

Učitel: „Co si myslíš ty?“ 

Jolana: „Já myslím, že čtyřka a dvojka.“ 

Učitel: „Takže jaký součet?“ 

Jolana: „Šest, šest.“ 

 Někteří žáci odpovídali, že nejméně často budou na obou kostkách padat stejné 

hodnoty. Většina z nich specifikovala, že méně často to budou součty 2 a 12, velice často 

proto, že například trojka padá častěji než jednička nebo šestka. Našli se ale také žáci, kteří 

hovořili o větším množství dvojic pro dané součty. Následujícímu úryvku předcházel 

rozhovor, ve kterém dívky uvedly, že součty 2 a 12 budou padat málo často, jelikož 

je nepravděpodobné, že 1 + 1 a 6 + 6 budou padat společně. 

Učitel: „A co třeba trojka a trojka?“ 

Amálka: „To je větší pravděpodobnost si myslím.“ 

Učitel: „Než jednička a jednička?“ 

Aneta: „Taky myslím.“ 

 Pouze dva žáci odůvodnili svou volbu malým množstvím možností, jak mohou 

dané součty vzniknout. Následující úryvek ukazuje, jak žák postupně upřesňuje svoje 

důvody pro volbu: 

Učitel: „Jaký součet bude podle vašeho názoru padat nejméně často? Jaký součet?“ 
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Jakub: „Dva, že budou dvakrát. Jakoby čísla stejná.“ 

Učitel: „Takže například jaký součet?“ 

Jakub: „Třeba jedna a jedna, takže dva.“ 

Učitel: „To je součet dva.“ 

Jakub: „Dva a čtyry. Jakože šest by mohlo padat, ale nevím.  Jedna… kolem… nejm… 

nejmé… nejméně často padne dvojka.“ 

Učitel: „Co ty si myslíš?“ 

Jakub: „Dvojka a dvanáctka.“ 

Učitel: „Proč dvanáctka?“ 

Jakub: „Protože to jsou dvě šestky, a to moc často nepadá.“ 

Učitel: „A co třeba dvě pětky?“ 

Jakub: „To je deset, ale to už padá častějc.“ 

David: „To může… ale to může být víc kombinací. To může být čtyři a šest.“ 

Jakub: „No právě. Že padnou… jo takhle. Padnou čísla, který maj jenom dvě kombinace.“ 

 Žáci na otázku: „Jaký součet nikdy nepadne, proč?“ odpovídali většinou: „více 

než dvanáct, nula a jedna.“ Odpovědi volili z množiny přirozených čísel (včetně čísla 

nula), vpodstatě nikdo z nich nevolil záporná nebo desetinná čísla. Jedinou výjimkou byl 

Matěj, který na otázku proč nemůže na dvou kostkách padnout součet jedna, odpověděl: 

„Protože na jedný kostce by pak musela bejt nula. Nebo nula celá pět na obou.“ 

 Poslední otázka první části výzkumu zněla: „Jaký součet bude padat nejčastěji 

a proč?“ Žáci nejčastěji volili čísla ze "středu" množiny možných odpovědí. Pouze 

dvě skupiny uvedly jako důvod volby fakt, že daný součet má více možností, jak by mohl 

vzniknout. Dívky z následující ukázky zvolily kombinaci obou odpovědí: 

Učitel: „Dobře. Tak. Jaký součet podle vás bude padat nejčastěji? Kdybyste měly říct 

jedno číslo součtu?“ 



 

~58~ 
 

Klára: „Pět.“ 

Eliška po chvíli ticha: „Mm… šest.“ 

Učitel: „Proč si myslíte zrovna pět a šest?“ 

Klára: „Protože jsou tak nějak uprostřed dvanáctky? No tak, že tam může bejt jako nejvíc 

těch možností. Jako třeba jedna a čtyři, dva a tři a tak. Jakože se to…“ 

Učitel: „Eliško, ty myslíš šestku proč?“ 

Eliška: „No proto je uprostřed a taky tam je spousta těch možností, jak to dát dohromady.“ 

Učitel: „Dobře.“ 

 Často se však stávalo, že žáci volili jako medián nikoliv číslo sedm, ale šest. 

V následující ukázce odpovídá žák na otázku, jaký součet podle tebe bude padat nejčastěji? 

Dan: „Šest.“ 

Učitel: „Šest? Jaks… proč si myslíš, že šest?“ 

Dan: „Hm… vlastně… hm… je to přesně mezi těma… mezi dvojkou a tou… dvanáctkou.“ 

Učitel: „Je to přesně mezi?“ 

Dan: „Přesně ne úplně… ehm… vlastně u každý kostky mám jedna až šest a v polovině těch 

hodnot je trojka.“ 

Učitel: „Aha. Dobře.“ 

Dan: „A když si ty trojky s… sečtu, tak šest no.“ 

Učitel: „Dobře.“ 

 Často u žáků figurovala také osobní zkušenost. Některým žákům padají údajně 

často vysoká čísla, některým nízká a některým prostě konkrétní hodnoty. Žáci často 

nedokázali svou volbu obhájit, případně se jim zvolené součty líbily. Oproti první položené 

otázce měla u této otázky osobní zkušenost a pocit daleko větší vliv, svou volbu někteří 

nedokázali obhájit: 

Učitel: „Dobře. Jaký součet bude padat nejčastěji podle vašeho názoru? Součet.“ 
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Hanka: „Podle mě osm.“ 

Učitel: „Podle tebe osm. A Míšo?“ 

Míša: „Podle mě šest.“ 

Učitel: „A proč si myslíte, že osm a šest?“ 

Hanka: „Já vždycky, když házím kostkou, tak mi padá čtyřka.“, smích, „Podle toho 

si myslím, že osm.“ 

Učitel: „Aha.“ 

Míša: „Já nevím, já jsem to tipla."  

Dívky se opět smějí. 

Učitel: „Dobře, dobře.“ 

 Některé odpovědi byly pro mne spíše úsměvné, ale bezesporu zajímavé. Denisa 

z následující ukázky na otázku: „Jaký součet bude podle tebe padat nejméně často?“ 

odpověděla, že sedm. Po aktivitě se pak velice divila, že jí 7 naopak padalo nejčastěji. 

Učitel: „A ještě mám k tomu otázku, jaký součet podle vás bude padat nejčastěji? Jaký… 

jaké číslo si myslíte…“ 

Denisa: „Dvojka.“ 

Učitel: „Nejčastěji dvojka?“ 

Denisa: „Jo.“ 

Učitel: „Jak bys… jak musíš hodit, aby si dostala dvojku?“ 

Denisa: „Jedna a jedna. Jednička padá nejčastěji. Vždycky!“ 

Velice zajímavé bylo také řešení Vaška, který si po otázce: Jaký součet bude podle vás 

padat nejčastěji? hodil oběma kostkami, na kterých mu padl součet šest a prohlásil: 

„Šest.“ 
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Výsledky pozorování druhé části 

Cílem druhé části výzkumu byl spíše rozbor pracovního listu společně s žáky. Žáci neměli 

problém zodpovědět na dílčí otázky, tedy: „Jaký součet vám padal nejčastěji a jaký 

nejméně často? Jaký vám nepadl a mohl padnout? Padala vám častěji jednička 

nebo šestka? Jaké dvojice hodnot vám padaly na kostkách pro součet 6, 7 a 8?“ 

Až na výjimky, tedy spíše přehlédnutí se, dokázali žáci na všechny tyto otázky odpovědět 

správně. Odpovědi na jednotlivé otázky jsou uvedeny v Tabulka 12. 

 Pracovní listy, které žáci vyplňovali, jsou uvedeny v přiloženém souboru. Cílem 

pracovního listu i výše zmíněných otázek bylo ukázat žákům, jaké je skutečné rozložení 

pravděpodobnosti. Někteří žáci špatně sečetli hodnoty v závěru dotazníku, jednalo se však 

řádově o jednotky. Poměrně častým jevem bylo, že žáci na otázku: „Jaký součet vám padal 

nejméně často?“ odpovídali součty, které sice v pracovním listu nebyly, ale padnout 

by mohly. 

Největší problém měli žáci s otázkou: „Dokázali byste matematicky vyjádřit, jakou 

část všech hodů tvořili šestky a jakou jedničky?“ Žáci volili většinou zlomky, moje druhá 

otázka tedy směřovala k procentuálnímu vyjádření. Vzhledem k tomu, že základ byl 

60 hodů, procenta se jim vyjadřovala hůře než u výzkumu s mincemi. V tabulce jsem 

pro srovnání uvedla jak odhady žáků, tak přesná vyjádření pomocí zlomku a procent. Další 

dva sloupce pak zaznamenávají rozdíl mezi odhadovanými a skutečnými hodnotami. 

Překvapilo mne, že žáci se většinou lišili o jednotky procent, většinou uvedli nižší 

procentuální hodnotu, než byla skutečnost. 
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Adam 9; 11 
✓ 

3 2; 12 7 10 
1

6
 15 % 16, 6̅ % 1, 6̅ % ✖ 

Kuba R. 6; 7; 8 3 2; 12 11 10 
1

6
 15 % 16, 6̅ % 1, 6̅ % ✖ 

Aneta 7 
✖ 

12 3 9 7 Nevím Nevím 11, 6̅ % ✖ ✓ 

Amálka 9 12 2 5 16 >
1

4
 25 % 26, 6̅ % 1, 6̅ % ✓ 

Dan Č. 8 
✖ 

2; 12 3 5 11 
5

60
 6,5 % 8, 3̅ % 1,83̅ % ✓ 

Šimon 8 2; 12 3 5 11 
5

60
 6,5 % 8, 3̅ % 1,83̅ % ✓ 

Dan M. 7 ✖ 2; 11; 12 2 6 10 
1

6
 >20 % 16, 6̅ % −3, 3̅ % ✓ 

Tom 8 ✓ 12 2; 6; 11 6 8 
8

60
 >10 % 13, 3̅ % 3, 3̅ % ✓ 

Danka 7; 9 ✓ 2; 5 3; 10 10 11 
11

60
 6–7 % 18, 3̅ % 11,83̅ % ✓ 

Soňa 7; 10 ✖ 3; 5 12 14 21 
21

60
 29 % 35 % 6% ✖ 

Denisa 6; 7 ✓ 2 4 12 10 
10

60
 10 % 16, 6̅ % 6, 6̅ % ✓ 

Sabina 5; 6; 7 ✖ 2; 4 Žádný 9 9 
9

60
 Nevím 15 % ✖ ✓ 

Eliška 8; 9 
✓ 

3 2; 12 9 7 
9

60
 7 % 15 % 8 % ✓ 

Klára 6 9 2; 3 8 12 
8

60
 Nevím 13, 3̅ % ✖ ✖ 

Hanka 8 
✓ 

11 2 6 11 
11

60
 15 % 18, 3̅ % 3, 6̅ % ✖ 

Míša 10 11 2 10 8 
8

60
 7 % 13, 3̅ % 6, 3̅ % ✓ 

Matěj 7 
✓ 

2 Žádný 16 11 ✖ 20 % 18, 3̅ % −1, 6̅ % ✖ 

Kuba M. 5 12 2 10 10 
1

6
 >15 % 16, 6̅ % 1, 6̅ % ✖ 

David 7; 8 ✖ 2; 7; 12 Žádný 9 11 >
1

6
 18 % 18, 3̅ % 0, 3̅ % ✓ 

Kuba Ri. 7; 8 ✓ 3 2; 12 8 8 
8

60
 12 % 13, 3̅ % 1, 3̅ % ✓ 

Jolana 7; 9 
✖ 

4; 6 2 6 3 Nevím Nevím 5 % ✖ ✖ 

Adéla 9; 10 3 2 8 19 
19

60
 15 % 31, 6̅% 16, 6̅ % ✖ 

Jonáš 4 ✖ 10 3 12 11 
60

11
 17–18 % 18, 3̅ % 0,83̅ % ✓ 

Vašek 5 ✓ 12 2; 11 11 9 ✖ 15 % 15 % 0 % ✖ 

Julča 7 
✓ 

3 12 5 10 
1

6
 Nevím 16, 6̅ % ✖ ✖ 

Cindy 11 2 12 15 13 Nevím Nevím 21, 6̅ % ✖ ✓ 

Kuba 7 ✖ 3 12 19 7 
7

60
 Nevím 11, 6̅ % ✖ ✖ 

Vojta 8 ✓ 5 3 6 11 
11

60
 10 % 18, 3̅ % 8, 3̅ % ✖ 

Matyáš 7 
✖ 

3 2; 11 9 9 
9

58
 14 % 15 % 1% ✖ 

Matouš 5; 8; 11 3 Žádný 12 10 
1

6
 15 % 16, 6̅ % 1, 6̅ % ✓ 

Tabulka 12: Výzkum s kostkami – odpovědi na druhou část výzkumu. 
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 Jak již bylo zmíněno výše, v této části výzkumu nebylo cílem zaměřit 

se na fenomény, nýbrž na reflexi pracovního listu společně s žáky. Proto uvádím pouze 

jednu modelovou ukázku rozhovoru s žáky. 

Učitel: „Dokázali byste nějak matematicky vyjádřit, jakou část všech hodů tvořily šestky? 

Kolik jste celkem hodili?“ 

Adam: „Třicet. A když deset, tak jedna třetina.“ 

Učitel: „Kolikrát jsi celkem hodil kostkou?“ 

Adam: „Třicetkrát.“ 

Učitel: „Opravdu?“ 

Kuba: „Ne, šedesátkrát tam... “ 

Adam: „Jo. Jasný šedesátkrát, jsou dvě.“ 

Učitel: „Takže jakou část tvořili právě ty šestky?“ 

Kuba: „Jednu šestinu.“ 

Adam: „Jednu šestinu.“ 

Učitel: „Kolik je to zhruba procent?“ 

Kuba: „Patnáct?“ 

Výsledky pozorování třetí části 

Žáci dostali na konci druhé části výzkumu za úkol rozepsat všechny dvojice, jejichž součty 

jsou postupně 6, 7 a 8. Na tento úkol navazovala série dalších otázek. Odpovědi žáků jsou 

zaznamenány v Tabulka 13. 
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 Varianta 

zápisu 

Chyba v 

zápisu 

Bude častěji padat součet 

6, 7 nebo 8? 

Důvod volby A
ritm

etick
ý

 p
rů

m
ěr v

šech
 h

o
d
n

o
t 

 V
y

p
sán

y
 v

ariace 

V
y

p
sán

y
 k

o
m

b
in

ace 

Z
ařazen

a d
v

o
jice [1

; 7
]  

V
ý

b
ěr p

řed
 o

p
rav

o
u

 8
 

S
tejn

ě často
 

N
ejčastěji 6

 

N
ejčastěji 7

 

N
ejčastěji 8

 

N
ejv

íce so
u

čtů
; 

n
esp

ecifik
o
v

án
o
 

K
o

n
k

rétn
í h

o
d

n
o

ty
, k

teré 

žák
o

v
i často

 p
ad

aly
 

Jin
ý

 d
ů
v

o
d
 

Adam  
✓ 

✓  
✓ 

   
✓ 

  6 

Kuba R.  ✖       6 

Aneta  
✓ 

✓ ✓ ✓   ✖ ✓   8 

Amálka  ✖  ✖   ✓ ✖  Myslím si to 8 

Dan Č. 
✓ 

 
✓ ✓ 

  
✓ 

 
✓ 

  3 

Šimon       5 

Dan M. 
✓ 

     
✓ 

 
✓ 

  7–8 

Tom         8 

Danka ✓      ✓  
✓ 

  6 

Soňa  ✓   ✓      7 - 8 

Denisa  
✓ ✓ 

  ✓    
✓  

2 

Sabina     ✓   3–4 

Eliška 
✓ 

     
✓ 

 
✓ 

  > 2 

Klára         4 

Hanka  
✓ 

    ✓ ✓  ✓  Nevím 

Míša     ✓     Nevím, tipla jsem si Nevím 

Matěj  
✓ ✓ ✓ ✓ 

   
✓ 

  6 

Kuba M.       > 6 

David  
✓ 

   
✓ 

    
Je to střed 12 

6 

Kuba Ri.         5,5–6 

Jolana  
✓ ✓ ✓ 

   
✓ 

  
Myslím si to 

9 

Adéla       10 

Jonáš 
✓ 

   ✖  ✓  
✓ 

  > 5 

Vašek    ✓  ✖    > 5 

Julča 
 ✓ 

    ✓   
✓  

7 

Cindy      ✓  6 

Kuba  
✓ ✓ ✓ 

  ✓   
✓  

9 

Vojta   ✓    6 

Matyáš  
✓ 

  ✖  ✓   ✓  5–6 

Matouš    ✓  ✖    Náhoda, nelze říct 7 

Tabulka 13: Výzkum s kostkami – odpovědi na třetí část výzkumu. 

Žáci častěji vypisovali dvojice pro dané součty jako kombinace. Přesněji se jednalo o 21 

žáků a zbylých 9 žáků zapsalo součty prostřednictvím variací, v jedné dvojici totiž volila 

jedna z dívek variace a druhá kombinace. U žáků, kteří volili zápis pomocí kombinací, 

jsem se většinou zeptala, a také otázku vizualizovala, zdali se v případě prohození hodnot 

na kostkách jedná stále o stejnou dvojici. Žáci téměř vždy odpovídali, že se jedná o stejnou 
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dvojici, do jejich odpovědi jsem již nezasahovala. Reakce byla většinou obdobná jako 

v následující ukázce:  

Učitel: „A můžu se zeptat? Je stejné, když hodím třeba...třeba čtyři jedna...,“ nastavuji 

na žluté kostce čtyři a na modré jedna, „...anebo když hodím takhle čtyři jedna?“ nastavuji 

na žluté kostce jedna a na modré čtyři. 

Kuba: „Ano.“ 

Učitel: „Je to stejné?“ 

Adam: „No jako je. To je, jako kdybyste násobila pětku s… teda kdyby to bylo jako pět 

plus jedna anebo jedna plus pět. To je to samý.“ 

Zajímavá byla také struktura zápisu, kterou jednotliví žáci volili pro výpis všech 

dvojic. Obrázek 4 zobrazuje nejčastější typy zápisu, který žáci volili (první styl se objevil 

zhruba u třetiny žáků). V Příloha V  jsou uvedena písemná vyjádření všech žáků. 

 
Obrázek 4: Nejčastější struktury zápisu u žáků (výzkum s kostkami). 

Překvapilo mne, kolik žáků omylem zapsalo mezi možné součty i dvojici [1; 7] 

(alternativně dvojici [7; 1]), tento fenomén lze ostatně pozorovat i na předcházejícím 

obrázku. Na chybu jsem vždy na konci rozhovoru poukázala (je pravda že někteří 

vehementně hodnotu 7 na kostce skutečně hledali) a žáky vyzvala k nové odpovědi 

na otázku „Bude ti častěji padat součet 6, 7 nebo 8?“ jelikož z důvodu špatného určení 

dvojic tito žáci odpovídali, že nejčastěji bude padat součet osm. Jejich původní i nové 

odpovědi jsou zaznamenány v Tabulka 13. Zde je ukázka reakce žákyně na tuto chybu: 

Učitel: „Taky asi nějak tak, dobře. Já chápu teda jak nastavit šest a dva a mohla bys mi 

prosím nastavit tenhle součet?“ ukazuji na Anetin pracovní list, kde je součet 1 + 7. 
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Aneta chvíli hledá a poté prohlásí: „Jo, no jo.“ 

Učitel: „Tak změnila by sis to nějak?“ 

Aneta: „No, dala bych to pryč, protože ta sedmička tam nejde dát.“ 

Učitel: „A v tom případě, padala by ti nejčastěji osmička nebo bys změnila odpověď?“ 

Aneta: „No...,“ dívka mlčí. „To nevím. Protože to by mi to asi padalo nastejno to číslo 

všechny jako ta šestka, sedmička… “ 

 Další otázka, která navazovala na výpis všech dvojic, zněla: „Bude vám častěji 

padat součet 6, 7 nebo 8?“ Většina žáků volila podle nejvyššího počtu dvojic, pro daný 

součet. Někteří žáci však měli specifické důvody pro výběr daného součtu. Nejčastěji 

se odkazovali na předchozí zkušenost, některé hodnoty jim údajně padají častěji, a proto 

volí daný součet. Překvapilo mne, že zde byly i dvě dvojice žáků, jenž udělali výše 

zmíněnou chybu s výpisem dvojice [1; 7], které jako původní volbu uvedly součet 8 

z důvodu největšího množství kombinací. V okamžiku, kdy jsem žáky upozornila 

na chybu, neodpověděli podle předpokladu, že nyní je šance stejná, ale reagovali 

způsobem, který je uveden v následující ukázce. 

Učitel: „Dobře, tak kdybychom to teda upravili, já bych se zeptala znova. jaký součet 

si myslíte, že bude padat nejčastěji, šest, sedm nebo osm?“ 

Vojta: „Tak to je tři ku...“ 

Kuba: „Můžou padat všechny tři.“ 

Učitel: „A který si myslíte, že bude padat nejčastěji? Součet šest, sedm nebo osm?“ 

Vojta: „Šest.“ 

Učitel: „Šest? Proč šest?“ 

Vojta: „Je tam čtyři plus dva a trojka. Dvě trojky padaj nej… taky nejčastěji asi. A čtyry 

plus dva taky.“ 

Učitel: „Takže kvůli těm číslům, co tam jsou?“ 
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Vojta: „Já si myslím, že kvůli těm číslům.“ 

Učitel: „A Kubo, to si myslíš?“ 

Kuba: „Já bych řekl spíš sedmičku.“ 

Učitel: „Proč?“ 

Kuba: „Nevím, protože zas tam je šest a jedna a jsou tam pět a dva, to jsou zase... padá víc 

pět a dva.“ 

Vojta: „A to je zase nejmenší šance. Šance šestky a jedničky je nejmenší, takže jakoby 

podle mě je to šest nebo jako...“ 

Učitel: „Proto ne sedm?“ 

Vojta: „No.“ 

 Byli zde i žáci, kteří měli jiné důvody pro volbu, případně svou volbu nedokázali 

obhájit. U jedné dvojice došlo k zajímavé situaci, kdy byl zřejmě názor jednoho žáka 

dominantnější a druhý se s ním plně neztotožnil. 

Učitel: „Pět. Podle vašeho názoru, jaký ten součet by měl padat nejčastěji? Součet šest, 

sedm nebo osm?“ 

Jonáš: „Ee...no asi sedm. Protože tam má nejvíc těch, těch… těch společných.“ 

Učitel: „A co si myslíš ty Vašku?“ 

Vašek: „Nejčastěji?“ 

Učitel zamručí k souhlasu a dodává: „Jaký součet? Šest, sedm nebo osm?“ 

Jonáš skočí Vaškovi do řeči a dodává: „Z těchhle.“ 

Vašek: „Myslím, že úplně stejně jako, protože...“ 

Jonáš: „Z těchhle!“ 

Vašek: „No z těch šest, sedm, osm no. No úplně stejně, protože jakoby, když jsme tady 

počítali ty… já nevím, jak to říct… jakoby ty různý… já nevím, jak to říct prostě.“ 

Učitel: „Dvojice?“ 
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Vašek: „Dvojice no. Tak… tak tři a tři, ale jako to jsme tam pak nezapsali jakoby u těch… 

jestli mi rozumíš?“ 

Jonáš pobaveně: „Rozumím ti Vašku.“ 

Vašek: „Já myslím že všechn… že všechno má jakoby stejnou… všechno možný.“ 

Učitel: „Všechno… stejně jo…“ 

Vašek: „Jo.“ 

 Na závěr jsem žákům položila otázku: „Jaký je aritmetický průměr všech součtů, 

které jste naházeli?“ Žáci měli veliký problém s odhadem této hodnoty, nejčastěji volili 6. 

Jejich odhady jsou uvedeny v Tabulka 13: Výzkum s kostkami – odpovědi na třetí část 

výzkumu. 

3.3.5 Vyhodnocení výzkumu s mincemi 

Aktivity se zúčastnilo celkem 23 žáků rozdělených do jedenácti dvojic (jeden žák pracoval 

sám). Výzkum probíhal ve dvou různých skupinách v různé dny. V první skupině bylo 

17 žáků a ve druhé 6 žáků. Přepis audio záznamu z první části výzkumu je uveden 

v přiloženém souboru. Výzkum probíhal ve dvou etapách, mezi kterými měli žáci prostor 

na aktivitu a vyplnění pracovních listů. Ukázka vyplněného pracovního listu je v Příloha 

VII  

Výsledky pozorování první části 

Cílem první části, která předcházela vyplnění pracovního listu, bylo zaznamenat vyjádření 

žáků a také jejich představy o pravděpodobnosti daných jevů. Žáci odpovídali na čtyři 

otázky: „Na jakém písmeni budete končit nejčastěji? Jaká série hodů se podle vašeho 

názoru objeví nejčastěji? Pokud hodíte čtyřikrát za sebou, kolikrát se vám v této sérii 

objeví P? a Dokázali byste vyjádřit, jaká je pravděpodobnost, že vám při prvním hodu 

padne L?“ Tabulka 14 zaznamenává odpovědi žáků na otázky, týkající se první části 

výzkumu.  
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 Na jakém písmeni budete 

končit nejčastěji? 

Jaká série hodů se podle 

vašeho názoru objeví 

nejčastěji? 

Pokud hodíte čtyřikrát za sebou, kolikrát se 

vám v této sérii objeví P? 

Dvakrát Jiná odpověď 

Danka B; D LLPP; PLPL  
1krát nebo 3krát 

Soňa D PLLP; LPPL  

Eliška 
B; D 

LPLL; PLPP  1krát až 3krát 

Sabina Jedno L nebo P v sérii  1krát nebo 3krát 

Hanka 
B 

LLLL; PPPP  
✓ 

 

Míša Nelze určit  

Klára 
C Nelze určit 

 1krát až 2krát 

Amálka ✓  

Kuba M. 
C 

LPLP; PLPL 
✓ 

 

Pepa LLLL; PPPP  

Matěj C Nelze určit ✓  

Šimon 
C LPLP; PLPL 

 
2krát až 3krát 

Dan Č.  

Tomáš 
C 

Záleží na hodu 
✓ 

 

Dan M. PLPL  

Vítek 
C Nelze určit ✓ 

 

Adam  

Cindy B LLPL  
3krát 

Jonáš D PPLP  

Kuba R. B; C; D Nelze určit  2krát až 3krát 

David C PLPL ✓  

Kryštof B; C; D PLPL 
✓ 

 

Martina D Nevím  

Tabulka 14: Výzkum s mincemi – odpovědi na první část výzkumu. 

Většina žáků se nezaměřila na počet cest, které vedou k jednotlivým písmenům, ale spíše 

na svou vlastní intuici. Hodně žáků vyjádřilo názor, že v sérii nebude pravidelnost, viz 

ukázka.  

Sabina: „No já myslím... podle mě tam bude vždycky jedno to L nebo P, protože víckrát... 

prostě že třeba L tam bude jenom jednou a P tam bude víckrát. Jakoby, no, že málokdy 

se povede, že budou všechny čtyři L. Nebo přesně napůl.“  

Překvapilo mne, že si žáci občas svými myšlenkami protiřečili. Volili například, 

že pravděpodobnější je, že v sérii padnou tři L a jedno P nebo opačně, ale jako nejčastější 

sérii volili PLPL. Zde je například ukázka z rozhovoru s Dankou, která je uvedena 

v tabulce na prvním místě. Jako nejčastěji sérii uvedla LLPP nebo PLPL, ale předtím 

vyslovila jiný názor. 

Učitel: „B nebo D nejčastěji. A proč si to myslíš?“ 
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Danka: „Kvůli tomu, že si myslím, že je víc pravděpodobný, že hodím třikrát jednu věc. 

A v tom případě, pokuď hodím třikrát P, tak skončím na déčku, a třikrát L, tak na béčku.“ 

Učitel: „Aha, dobře, dobře. A proč si myslíš, že zrovna třikrát bys hodila jednu věc, 

nebo jednu stranu mince?“ 

Danka: „Nevím? Kvůli tomu, že mi to připadá pravděpodobnější, než že mi to vyjde přesně 

napůl nebo jedno hodím čtyřikrát.“ 

Všechny dvojice správně u poslední otázky odpověděli, že pravděpodobnost je 

50 %. Volili různá vyjádření, procenta, poměr občas také zlomek a velice často se také 

objevilo slovní spojení padesát na padesát.  

Učitel: „Třikrát. Tak, dokázali byste nějak matematicky vyjádřit, jaká je pravděpodobnost, 

že vám v prvním hodu padne L?“ 

Jonáš: „Padesát procent?“ 

Učitel: „Padesát procent? Cindy, napadá tě něco jiného?“ 

Cindy: „Padesát na padesát.“ 

Učitel: „Padesát na padesát a tos vyjádřila jak?“ 

Cindy: „No jakože... je to stejná šance.“ 

Učitel: „Tys řekl padesát procent a ty jsi řekla padesát na padesát. Ty jsi použil procenta 

a ty jsi použila něco jiného. Co to je?“ 

Cindy: „Poměr.“ 

Učitel: „Poměr, výborně. Dokázali byste to říct, ten poměr, jinak?“ 

Jonáš: „Jedna ku dvoum? Ne…“ 

Oba: „Jedna ku jedný.“ 

Učitel: „Jedna ku jedné. A znáte ještě jiné vyjádření?“ 

Jonáš: „Jako poměr, ještě ty procenta nebo jedna polovina? Jakože tak...“ 
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Někteří žáci občas začali polemizovat nad tím, zda nemají vliv i jiní činitelé, 

například: „Třeba někdo je levák nebo pravák, že jo, tak že někdo hází třeba víc silou levou 

a míň pravou, takže...“ 

Výsledky pozorování druhé části 

Z druhé části výzkumu existuje audio záznam, nicméně jeho přepis v příloze neuvádím. 

Důvodem je položení otázek, které bylo cíleno spíše na tvorbu správných prekonceptů 

než na zachycení fenoménů, a rozhovor je těžce zaznamenatelný bez vizualizace, jelikož 

žáci ukazovali své myšlenky pohybem po plánu. Otázky byly zaměřeny na rozbor 

pracovních listů a mým cílem bylo, aby žáci prostřednictvím kladených otázek sami nalezli 

správná řešení.  

 Zaměřila jsem se na dva problémy – prvním z nich byla představa, že jedna série 

bude padat častěji než jiná (například série RLLR bude padat častěji než série RRRR). 

Položila jsem tedy žákům otázku: „Jaká série se vám opakovala nejčastěji?“ Ukázalo se, 

že žáci pravděpodobně plně neporozuměli významu slova série. Vždy údajně nejčastěji 

se objevující sérii uvedli, většinou se jednalo o série s dvěma L a dvěma P. Nejsem si tedy 

jista, zda je tato aktivita naopak nepodpořila v myšlence, že některé série budou častější 

než jiné. Na dotaz: „Jaká nejdelší série stejných písmen se vám během házení objevila?“ 

žáci většinou odpovídali čtyři L nebo čtyři P.  

 Žáci na otázku: „Na jakém písmeni jste končili nejčastěji a na jakém nejméně 

často?“ odpovídali, že nejčastěji na písmeni C, občas některý žák končil častěji na písmeni 

B nebo D. Nejméně často končili žáci na písmenech A a E. Důvody, které uváděli, byly 

vpodstatě správné, například: 

Cindy: „Menší pravděpodobnost, že padnou čtyři po sobě, než že se to bude střídat.“ 

… 

Amálka: „Tam vede nejvíc těch cest k tomu.“ 
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 Žáci měli také za úkol matematicky vyjádřit, jakou část všech pokusů končili 

na některém z písmen (nejčastěji na C). Často volili zlomky, protože se jim dobře 

vyjadřovaly. Jelikož bylo celkem dvacet pokusů, dokázali někteří žáci i přesně určit 

procentuální vyjádření. Největší problém měli ovšem s poměrem, který formulovali 

chybně. Například Danka, která správně určila 
2

5
 a 40 %, poté uvedla, že poměr je 8 : 20. 

Tato úvaha se opakovala u více žáků. Poslední otázka, tedy: „Kolik různých cest vede 

k jednotlivým písmenům?“ měla žáky přivést k myšlence, že nejvíce cest vede k písmeni C, 

nejméně cest potom k písmenům A a E. Žáci si pomáhali pohybem po plánku, z čehož 

však neexistuje audiovizuální záznam. Většinou se však dobrali ke správnému výsledku, 

tedy že nejvíce cest vede k písmeni C. 

3.3.6 Závěr fenomenologického výzkumu 

Za nejzajímavější fenomén považuji představu, že některá čísla na kostce padají častěji 

než jiná. Typicky se objevovala věta, že například součet 6 bude padat nejčastěji, jelikož 

žákovi padá často 2 a 4. Občas se také objevila myšlenka, že dvě stejné hodnoty padají 

s malou pravděpodobností. 

 Vnímání rozložení pravděpodobnosti u součtů hodnot mělo dvě specifika. Většina 

žáků správně vnímala, že součty 2 a 12 jsou krajní hodnoty, a proto budou padat méně 

často. Jako medián hodnot ovšem žáci uváděli číslo 6, mluvili o něm jako o středu. Žáci, 

kteří se zúčastnili výzkumu, se ještě nesetkali se statistikou. Aritmetický průměr znají spíše 

jako prostředek k výpočtu známky. 

 Ukázalo se, že žáci mají problém s odhady u netradičně položených úloh, občas 

také nedokázali odhady určit. Některé odpovědi byly více intuitivní a nebylo výjimkou, 

že žáci nedokázali obhájit svůj názor. 

 Ve třetí části výzkumu s kostkami volila většina žáků zápis dvojic pomocí 

kombinací místo variací a z toho vyplynulo, že špatně odpovídali na otázku: „Bude 
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ti padat častěji součet 6, 7 nebo 8?“ Na druhou stranu byl sice špatný jejich předpoklad, 

nicméně vyvozený závěr, že šance je stejná, byl v závislosti na předpokladu správný. 

Pokud měli žáci vyjádřit pravděpodobnost jevu, volili zlomek. U této části výzkumu byla 

také zajímavá volba výpisu možných dvojic na pracovní listy, viz Příloha V . Poměrně 

častým prvkem bylo, že žáci mezi možné hodnoty zahrnuli i součet 7 + 1, což mohlo 

vzniknout tím, že se soustředili na strukturu zápisu a opomenuli podmínky. 

 Z pozorování a výpovědí žáků lze usuzovat, že se spíše řídí svojí intuicí a pocitem 

a nenahlíží na problém matematicky. Pravděpodobnost jednotlivých jevů však dokázali 

vyjádřit obvykle správně, aniž by znali její definici. Problém nastal pouze u poměru, 

kdy menší poměry, například 1 : 1, uváděli správně, případně se dokázali sami opravit, 

aniž by učitel zasahoval. U větších poměrů však nastal problém a žáci například 

pravděpodobnost 
7

20
 vyjadřovali pomocí poměru 7 : 20. 

 Z formulací žáků jsem nabyla dojmu, že u série nerozlišují mezi variací 

a kombinací, a že série je pro ně vpodstatě možná kombinace L a P. Žáci také dávali důraz 

na jakousi různorodost, tedy že v sérii nebude obsaženo pouze L nebo pouze P.  
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3.4 Monty Hallův problém 

Monty Hallův paradox je matematická hádanka, která je pojmenována podle moderátora 

americké televizní soutěže Let's Make a Deal. Tato hádanka pochází z počátku 90. let 20. 

století. Marilyn vos Savant, žena, která byla do Guinessovy knihy rekordů zapsána jako 

osoba s nejvyšším naměřeným IQ, odpovídala jednomu z čtenářů magazínu Parade 

na následující dotaz (zdroj: marilynvossavant.com [23]). 

Suppose you’re on a game show, and you’re given the choice of three doors. Behind one 

door is a car, behind the others, goats. You pick a door, say #1, and the host, who knows 

what’s behind the doors, opens another door, say #3, which has a goat. He says to you, 

"Do you want to pick door #2?" Is it to your advantage to switch your choice of doors? 

Craig F. Whitaker 

Columbia, Maryland 

Její odpověď na tuto otázku, že je lepší původní volbu změnit a tím se zvýší 

pravděpodobnost výhry z 
1

3
 na 

2

3
, vyvolala v letech 1990 až 1991 vlnu diskuze. 

3.4.1 Vysvětlení paradoxu 

Jelikož výukový materiál použitý ve výzkumu čerpá z knihy Trix Solier – Čarodějův učeň 

ruského autora Sergeje Lukjaněnka (2010), kde není za dveřmi ukryto auto, ale kočár, 

budu paradox vysvětlovat s kozami a kočárem. V knize vyhraje Trix tehdy, když v devíti 

pokusech vícekrát správně zvolí dveře, za kterými je kolo od kočáru než ty, za kterými je 

koza. Pravidla jsou stejná, jako u Monty Hallova problému, Trix zvolí jedny dveře, baron 

odkryje ty, za kterými je koza, a Trix může nebo nemusí změnit volbu.  

 Trix v knize vždy volbu mění a vyhraje v 6 z 9 pokusů. Baron si myslí, že je 

to náhoda, jelikož pravděpodobnost je podle jeho názoru 50 %.  Nechá tedy pokus stokrát 

zopakovat, a i přes to Trix ve 
2

3
 případů vyhraje. 
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 Zdá se, že po vyloučení jedněch dveří, za kterými je koza, se šance výhry zvyšuje 

na 
1

2
. Není to však pravda, rozepišme všechny možnosti, které mohou nastat, 

a předpokládejme, že volíme vždy první dveře.  

 Dveře 1 Dveře 2 Dveře 3 

Možnost 1 Kočár Koza Koza 

Možnost 2 Koza Kočár Koza 

Možnost 3 Koza Koza Kočár 

Tabulka 15: Rozbor Monty Hallova pradoxu – troje dveře. 

Lze pozorovat, že šance na výhru je v tomto případě 
1

3
. Nyní zkusme obě strategie – 

v prvním případě nikdy původní volbu, tedy první dveře, nebudeme měnit (modře 

je zvýrazněna naše původní volba). 

 Dveře 1 Dveře 2 Dveře 3 Výsledek 

Možnost 1 Kočár Koza Koza Pokud nezměníme volbu, vyhrajeme 

Možnost 2 Koza Kočár Koza Pokud nezměníme volbu, prohrajeme 

Možnost 3 Koza Koza Kočár Pokud nezměníme volbu, prohrajeme 

Tabulka 16: Rozbor Monty Hallova pradoxu – strategie neměnit původní volbu. 

Ve druhém případě naopak vždy změníme původní volbu. 

 Dveře 1 Dveře 2 Dveře 3 Výsledek 

Možnost 1 Kočár Koza Koza Pokud změníme volbu, prohrajeme 

Možnost 2 Koza Kočár Koza Pokud změníme volbu, vyhrajeme 

Možnost 3 Koza Koza Kočár Pokud změníme volbu, vyhrajeme 

Tabulka 17: Rozbor Monty Hallova pradoxu – strategie měnit původní volbu. 

Stejné výsledky bychom dostali i v případě, že bychom volili jako původní volbu jiné 

dveře než první. Šance na výhru v případě změny původní volby jsou tedy 
2

3
. 

 Další možností, jak vysvětlit paradox, je zvýšení počtu koz. Předpokládejme, 

že máme deset dveří, za kterými je 9 koz a 1 kočár. V prvním kroku si vybereme jedny 

dveře, za kterými je podle našeho názoru kočár, například třetí dveře. Naše šance na výhru 

je v tomto případě 
1

10
. 



 

~75~ 
 

D
v

eře 1
 

D
v

eře 2
 

D
v

eře 3
 

D
v

eře 4
 

D
v

eře 5
 

D
v

eře 6
 

D
v

eře 7
 

D
v

eře 8
 

D
v

eře 9
 

D
v

eře 1
0
 

Tabulka 18: Rozbor Monty Hallova pradoxu – deset dveří (před otevřením). 

Nyní by postupně baron otevřel 8 dveří, za kterými jsou kozy, kromě naší původní volby 

a dveří číslo 8. Změnili byste svou původní volbu? 
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Tabulka 19: Rozbor Monty Hallova pradoxu – deset dveří (po otevření). 

Pravděpodobnost, že jste původně volili správně je stále 
1

10
, ale v případě, že nyní změníte 

původní volbu, zvýší se Vaše šance na 
9

10
.  

 Předpokládám, že žáci budou mít stejnou představu, jako baron z knihy. Aktivity 

výzkumu by je měly přesvědčit, že vítěznou strategií je vždy změnit původní volbu. 

3.4.2 Průběh výzkumu 

Žáci dostanou pracovní list, jehož finální podoba je uvedena v Příloha VIII . Pracovní list 

je rozdělen do pěti částí a žáci si budou po každé z nich do tohoto archu zaznamenávat 

svoje odpovědi. Zároveň bude učitel během celého pozorování vyplňovat záznamový arch, 

viz Příloha IX . K této aktivitě je potřeba deset pivních tácků, jejichž líc je stejný. Na devíti 

z nich bude rub přelepen obrázkem kozy a na desátém bude rub přelepen obrázkem kočáru. 

 Učitel začne společně s žáky číst text z knihy Trix Solier – Čerodějův učeň (Sergej 

Lukjaněnko, 2010), přičemž stejný text je i na pracovním listě žáků: 

Baron máchl rukou a ukázal na troje samostatné dveře vedoucí do sálu. 

„To je moje oblíbená hra,“ řekl. „Za těmito dveřmi… á, herolde, připravte to! Za dvojími 

dveřmi budou stát kozy. A za třetími kočár. I když kočár se sem nevejde, tak tam bude ležet 
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kolo od kočáru. Rychle, přineste kolo. Vy ukážete na jedny ze dveří. Když tam bude koza, 

zůstanete rok v mých službách. Když kočár…“ 

„Kolo,“ podmračeně upřesnil Šťovík. 

„Správná poznámka!“ přitakal baron. „Když tam bude kolo, dám vám svůj vlastní zlacený 

kočár, ochranku a kuchaře se zásobou jídla… a dokonce i víno z vlastních sklepů! 

A odvezou vás do Hlavního města.“ 

Žáci poté dostanou čas na vyplnění prvních dvou otázek v pracovním listě.  

Vyhraje podle tvého názoru Šťovík nebo baron Ismund (zakroužkuj)? 

Šťovík    baron Ismund   oba mají stejou šanci na výhru 

Pokus se nějak matematicky vyjádřit Šťovíkovu šanci na výhru: 

_______________________________________________________________________ 

Po vyplnění bude vyučující pokračovat ve čtení. 

„Žádná magie!“ souhlasil Trix. „Jen bych měl návrh na malou úpravu pravidel.“ 

„Ano?“ zajímalo to barona. 

„Ať nerozhoduje jen jeden špatný výběr. Co kdybych vybíral desetkrát… ne, devětkrát, 

aby to nemohlo být nerozhodně. Když padne víckrát koza, budeme vám rok sloužit. 

Když se častěji ukáže kolo od vozu, odejdeme.“ 

„Podle výsledků z devíti pokusů?“ baron se rozesmál. 

„Pusť se do toho, chlapče!“ 

„A ještě jedno upřesnění, pane Ismunde“. Když vyberu jedny dveře, zůstanou pak ještě 

dvoje je to tak? 

„A nemohl byste poté, co jedny dveře vyberu, otevřít jedny z těch dalších dveří? 

Ty, kde určitě bude koza. Já si to pak promyslím… a třeba ještě výběr změním. Tj. místo 

dveří, na které jsem ukázal prvně, vyberu ty druhé, než které vy otevřete.“ 

Žáci dostanou opět čas na vyplnění další části dotazníku. 
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Vyhraje podle tvého názoru Trix nebo baron Ismund (zakroužkuj)? 

Trix   baron Ismund   oba mají stejou šanci na výhru 

Pokus se nějak matematicky vyjádřit Trixovu šanci na výhru. 

_______________________________________________________________________ 

Na tabuli učitel magnety umístí tři korkové tácky, které budou nahrazovat dveře. Z druhé 

strany bude na dvou z nich obrázek kozy a na jedné obrázek kočáru. Umístění bude 

napoprvé stejné, jako je tomu v knize (kočár napravo, koza nalevo a uprostřed). Poté učitel 

společně s žáky přečte poslední úryvek z knihy: 

„Dobrá, máme to, pravidla přijímám!“ řekl vesele Ismund. 

„Vše je naprosto férové. Žádné podfuky. Buď anebo, kočár nebo koza! Miluji takové hry! 

Začni!“ 

„Tyhle!“ Trix nazdařbůh vybral levé dveře. 

Učitel připevní šipku tak, aby směřovala k prvnímu tácku, stejně, jako volil hrdina v knize. 

„Skvěle,“ přikývl baron. „Tak…“ 

Došel ke dveřím, postupně se na ně podíval. Pak otevřel prostřední dveře a zeptal se: 

„Necháváš svůj výběr nebo ho chceš změnit?“ 

Žáci vyplní předposlední část pracovního listu, jejíž znění je následující: 

Měl by podle tvého názoru Trix volbu změnit nebo zůstat (zakroužkuj)? 

Zůstat (na levé)  Změnit (na pravou)  Je to jedno (šance je stejná) 

Učitel otočí prostřední tácek, na kterém je koza a položí žákům znovu stejnou otázku. Žáci 

se podle své volby rozdělí na tři skupiny. Na levou stranu třídy si stoupnou žáci, kteří 

by volbu neměnili, a na pravou stranu žáci, kteří by volbu změnili, ostatní se zatím 

nerozmístí. Zároveň učitel napíše na levou část tabule nápis Měnit a na pravou nápis 

Neměnit. Podle toho, ve které skupině bude více žáků, přesune nebo nepřesune šipku 
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a poté tácek, ke kterému směřuje šipka, odtajní. Jelikož je první umístění jasně dané, 

samozřejmě by správně volili ti žáci, kteří se rozhodnou pro změnu. 

 Učitel znovu zamíchá všechny tři tácky, umístí je náhodně na tabuli (bude znát 

rozmístění) a nechá některého žáka vybrat, kde si myslím, že je kočár. Poté umístí šipku 

směrem k jeho volbě a zeptá se opět žáků či měnit či neměnit (žáci se mohou připojit 

k libovolné skupině). Učitel se opět podle většiny rozhodne pro přemístění či nepřemístění 

šipky a odtajní řešení. Tato aktivita se bude několikrát opakovat. 

 Učitel zapíše po každém pokusu bod pod jeden z nápisů Měnit a Neměnit 

(případě, že vyhraje ta skupina, která se rozhodla pro změnu, učitel napíše bod pod nápis 

Měnit a opačně). Zároveň si učitel bude do záznamového archu zaznamenávat pohyb 

jednotlivých žáků v každém kole a monitorovat tak jejich strategii. Aktivita bude ukončena 

po minimálně devíti pokusech, ideálně však v okamžiku, kdy žáci rozpoznají vítěznou 

strategii.  

 V poslední části rozmístí učitel na tabuli deset tácku (s devíti kozami a jedním 

kočárem) a nechá žáky vybrat si tácek, pod kterým si myslí, že je kočár. Poté postupně 

začne odkrývat ty tácky, pod kterými je koza a pokaždé nechá žáky rozmístit do jedné 

ze skupin (měnit volbu, neměnit volbu a je to jedno). Jejich pohyb si bude zaznamenávat 

až do odkrytí osmé kozy, poté odtajní, kde byl kočár. 

V závěru aktivity žáci dostanou za úkol vyplnit i čtvrtou část pracovního listu. 

Jaká si myslíte, že je vítězná strategie (zakroužkujte)? 

Vždy změnit volbu  Nikdy neměnit volbu  Je to jedno (šance je stejná) 

Napiš svými slovy, proč ses tak rozhodnul/a: 

______________________________________________________________________ 
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3.4.3 Výsledky výzkumu 

Výzkumu se zúčastnilo 30 žáků devátých ročníků ve dvou vyučovacích hodinách 

rozdělených do dvou dnů. Pracovní list byl rozdělen do pěti částí, přičemž v každé z nich 

byla žákům položena jiná otázka. První, druhé a třetí části předcházelo čtení textu z knihy, 

čtvrté a páté části potom dvě aktivity. Ukázky vyplněných pracovních listů jsou uvedeny 

v Příloha X . V následujících podkapitolách jsou uvedeny výsledky pozorování 

u jednotlivých z nich. 

První část 

Po společném přečtení textu z pracovního listu, žáci odpovídali na otázku: Má podle tvého 

názoru větší šanci na výhru Šťovík nebo baron Ismund? Správná odpověď byla, že baron 

Ismund, jelikož za dvěma ze tří dveří, ze kterých mohl Šťovík vybírat, byly kozy a pouze 

za jedněmi kolo od kočáru.  

 Žáci dostali po společném přečtení textu pár minut na odpověď. Většina žáků 

odpovídala na tuto otázku správně, našli se však i žáci, kteří volili jinou odpověď, viz Graf 

18. 

 
Graf 18: Monty Hallův problém – rozložení četnosti odpovědí u první části. 

Součástí byla také otázka, zda by žáci dokázali nějak matematicky vyjádřit Šťovíkovu šanci 

na výhru. Z 26 žáků, kteří zvolili Barona Ismunda, osmnáct napsalo správně, že je jeho 

šance jedna třetina, tj. 60 % všech respondentů. Většinou volili vyjádření pomocí poměru 

1

26

3

Šťovík

Baron Ismund

oba mají stejnou šanci na výhru
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(1 ∶ 2), objevila se však i procentuální vyjádření (33, 3̅ %) či zlomek (
1

3
), případně volili 

žáci kombinaci těchto možných vyjádření. Někteří žáci kreslili obrázky, jiní v závislosti 

na předchozí odpovědi odpovídali 50 % a byli zde i žáci, kteří pravděpodobnost 

odhadovali (asi 30 %, atd.).  

Druhá část 

V textu druhé části byla definována nová podmínka – Trix si zvolí jedny dveře a baron 

otevře jiné, za kterými je určitě koza. Žáci měli po přečtení textu za úkol odpovědět 

na otázku: „Má podle tvého názoru větší šanci na výhru Trix nebo baron Ismund?“ 

Zároveň byli vyzváni, aby se pokusili napsat, jaká je podle jejich názoru Trixova šance 

na výhru nyní. Správnou odpovědí je Trix s pravděpodobností výhry  
2

3
. Odpovědi žáků 

jsou zaneseny do Graf 19. 

 
Graf 19: Monty Hallův problém – rozložení četnosti odpovědí u druhé části. 

Většina žáků volila, že je pravděpodobnost stejná, a 13 z nich upřesnilo, že je 

pravděpodobnost 50 %. Nejčastěji opět volili vyjádření pomocí poměru (1 ∶ 1), objevila 

se však i procenta (50 %) a zlomky (
1

2
). V případě, že žáci zvolili Trixe, většinou 

nedokázali matematicky vyjádřit jeho šanci na výhru. Pouze dva žáci uvedli 2 ∶  1, 

u většiny buď vyjádření pravděpodobnosti chybělo úplně, nebo se netýkalo 

pravděpodobnosti, ale taktiky. 

11

2

17

Trix

Baron Ismund

oba mají stejnou šanci na výhru
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Třetí část 

Text třetí části popisoval, jak Trix zvolil levé dveře, baron otevřel prostřední, za kterými 

byla koza, a Trix nyní stojí před rozhodnutím, zda měnit či neměnit. Na tabuli byla situace 

simulována pomocí tří stejných tácků (dva s kozou a jedna s kočárem) a šipky, která 

ukazovala na Trixovu volbu (levé dveře). Prostřední tácek s kozou byl stejně jako v knize 

odkryt.  

 Žáci dostali stejnou možnost volby a do pracovního listu poznamenali odpověď 

na otázku: „Měl by podle tvého názoru Trix volbu změnit nebo zůstat?“ Úkolem žáků bylo 

také napsat, proč se tak rozhodli. Jejich odpovědi zaznamenává Graf 20. 

 
Graf 20: Monty Hallův problém – rozložení četnosti odpovědí u třetí části 

Většina žáků odpovídala, že šance je stejná a čtrnáct z nich svoji volbu odůvodnilo tím, 

že pokud volíme ze dvou dveří, je šance 50 %, případně že se jedná čistě o náhodu. Šest 

žáků volilo možnost zůstat s argumentem, že by měl zůstat u původní volby, a pouze čtyři 

žáci by se rozhodli pro změnu. Jejich vysvětlení byla následující: „Protože si myslím, 

že když si vybere dveře, ve kterých je koza, baron bude muset vybrat jiné, v kterých koza 

není. nebo Je menší šance, že napoprvé vybere správné dveře.“ 

Čtvrtá část 

Aktivita, která předcházela čtvrté části pracovního listu, trvala zhruba 30 minut. Na tabuli 

byly umístěny tři cedule – vlevo Neměnit, uprostřed Je to jedno a vpravo Změnit. Žáci měli 

6

4

20

Zůstat (na levé)

Změnit (na pravou)

Je to jedno (šance je stejná)
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za úkol rozmístit se podle svých odpovědí ve třetí části pracovního listu, a tedy 6 žáků šlo 

pod levou část tabule, 4 žáci šli pod pravou část a zbylých 20 žáků zůstalo sedět. Jelikož 

se více žáků rozhodlo pro volbu Neměnit, Trixova volba změněna nebyla, avšak kočár 

se schovával pod pravým táckem, bod tedy dostali ti žáci, kteří stáli pod cedulí Změnit.  

 Žáci dostali za úkol, aby se pokusili pokaždé někam přiřadit. Aktivita byla časově 

náročná, a proto byla po devíti pokusech ukončena. Rozmístění kočáru a koz bylo vždy 

náhodné a měnilo se. Ve druhém a šestém opakování vyhráli ti žáci, kteří se rozhodli volbu 

neměnit a ve zbývajících 7 žáci, kteří volili změnu.Graf 21 absolutních četností volby žáků 

v jednotlivých pokusech zachycuje změnu volby kolektivu (po pátém opakování odešel 

jeden žák).  

 
Graf 21: Monty Hallův problém – rozložení četností volby žáků v jednotlivých pokusech. 

 U této aktivity vznikaly skupinky, které zůstaly po celou dobu jejího trvání u jedné 

strategie. Zdálo se mi, že v jejich jádru se vyskytoval názor jednoho žáka, který 

je považován v rámci třídy za dobrého matematika, to však mohla být pouze moje 

domněnka. Tyto skupiny byly tři – skupina dívek kolem Danky (v tabulce zvýrazněna 

oranžově), skupina chlapců kolem Daniela (v tabulce zvýrazněna zeleně) a skupina 

chlapců kolem Vítka (v tabulce zvýrazněna modře). Zajímavé ovšem je, že podle nich 
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vítězné strategie byly odlišné. Tabulka 20 ukazuje změnu strategie volby jednotlivých žáků 

(fialově jsou odlišeny pokusy, ve kterých vyhrála volba Neměnit). 
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   Legenda: 

 

   Změnit × 

   Neměnit ✓ 

   Je to jedno ○ 

Matyáš ○ ○ ○ ○ ✓ ✓ × ✓ × 

Jolana ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

Matouš ○ ○ ✓ ✓ × ✓ ○ ○ ○ 

Jakub Ri. ○ × ○ ○ × × ✓ ✓ ✓ 

Jonáš ○ ✓ ✓ ✓ ✓ × ○ ○ ✓ 

Julča ○ ○ ✓ ✓ × × × × × 

Adéla ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

Martina ✓ ○ ✓ ✓ ✓ × × × ✓ 

Kryštof ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

Jakub Mo. ✓ ○ × × ✓ ✓ ✓ ✓ × 

Vojta N. ○ ○ × × × × × × × 

Vojta Š. × × × × × × × × × 

David ○ ○ ○ ○ ✓ × ✓ × ✓ 

Vítek × × × × × × × × × 

Aneta ○ ○ ✓ ○ × × × × × 

Danka ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

Matěj ○ ○ ✓ ✓ × × × × × 

Eliška M. ○ ○ ✓ ✓ × × × × × 

Soňa ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

Jakub Ra. × × × × × × × × × 

Amálka ○ ○ ✓ ✓ × × × × × 

Denisa × ✓ × ○ ✓ × ✓ × ✓ 

Šimon ✓ ✓ ✓ ○ × - - - - 

Daniel Č. ○ ○ ✓ ○ × × × × × 

Klára ✓ ○ × × × ✓ ✓ ✓ ✓ 

Míša ✓ ○ × × × ✓ ✓ ✓ ✓ 

Daniel M. ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

Jakub Mi. ○ ○ ✓ ✓ × × × × × 

Hanka ✓ ○ × × ✓ ✓ ✓ ✓ × 

Tomáš ○ ○ ○ × ✓ ○ ○ ○ ○ 

Tabulka 20: Monty Hallův problém – změna strategie volby jednotlivých žáků. 

Lze pozorovat, že hodně žáků se ke konci přiřadilo k volbě Změnit na úkor volby 

Je to jedno. Otázkou ovšem zůstává, jestli a jak je daná aktivita přesvědčila o správné 

strategii. Na konci této aktivity tedy dostali opět žáci prostor vyjádřit svůj názor na otázky: 
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„Jaká si myslíte, že je vítězná strategie?“ a „Napiš svými slovy, proč ses tak rozhodnul/a.“ 

Zajímavé je, že žáci se rozdělili pouze do dvou skupin a jako vítěznou strategii nikdo 

nezvolil možnost Neměnit, viz Graf 22. 

 
Graf 22: Monty Hallův problém – rozložení četnosti odpovědí u čtvrté části 

Většinou jejich odpověď byla stejná jako při posledním opakování pokusu. Žáci, kteří byli 

na konci pokusu pod cedulí Neměnit, se rovnoměrně rozdělili mezi zbývající dvě vítězné 

strategie. 

 Ze 17 žáků, kteří volili jako vítěznou strategii Vždy změnit volbu, přesvědčil 

6 z nich k volbě této strategie fakt, že tomu nasvědčoval pokus, např.: „Neřekl bych 

že vždy ale ve více případech se to povedlo ve prospěch změny. Je to tedy hodně velká 

pravděpodobnost.“  Dalších 6 žáků argumentovalo tím, že je malá pravděpodobnost trefit 

se hned při prvním výběru, např.: „Je vždy lepší zvolit podruhé jinak, protože se nikdy 

netrefíme hned na poprvé.“ Takové odpovědi se nejvíce blížily správnému vysvětlení, 

občas však byly trochu nepřesné. Zde jsou uvedeny některé z nich: „Když máme 3 karty 

je malá pravděpodobnost že vyberem správnou proto když se nepravá vyloučí zůstane 

ta správná.“ nebo „Nejdříve jsou tři varianty ukázáním na jednu kozu změníme na dvě = 

vždy je lepší změnit. První = 1:2, druhá = 1:1. Prvně tipujeme ze tří variant, takže máme 

menší šanci na správný typ.“  

17
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 Zbylí žáci se rozhodli pro strategii Je to jedno (šance je stejná). Jejich důvody byly 

většinou podobné. Dvanáct žáků uvedlo, že je šance stále 50 % případně že se v případě 

volby jedná o náhodu. Někteří napsali, že je aktivita nepřesvědčila. Podle nich se jednalo 

pouze o náhodu, že více vyhrávali ti žáci, kteří se rozhodli pro změnu. Vyjádření žáků 

vypadala například takto: „Stále si myslím, že je to 50/50. Protože pokaždé jsou ty věci 

jinak rozmístěné. A ikdyž se po sobě několikrát ztrefíte, tak pokaždé je to o náhodě.“ 

Nebo „Jak se ukázalo tak nikdy nebylo 100 % jak na změnu nebo neměnit.“  

Pátá část 

Poslední části dotazníku předcházela další aktivita, která měla za úkol přesvědčit více žáků 

o vítězné strategii. Vzhledem k nedostatku času probíhala tato aktivita až druhý den a žáci 

tedy měli prostor diskutovat o volbě své strategie mezi oběma aktivitami. Tato činnost 

zaujala žáky více než předchozí den a lépe se také zaznamenávala jejich rozhodnutí.  

 Na tabuli bylo rozmístěno 10 tácků, přičemž kočár byl umístěn za čtvrtým z nich. 

Jeden žák (Jonáš) vybral v úvodu druhý tácek jako ten, za kterým je podle jeho názoru 

kočár, a úkolem žáků bylo rozhodnout se po každém novém odtajnění tácku s kozou, 

zda měnit či neměnit jeho volbu (žáci se pouze hlásili, již se nepřemisťovali). Většina žáků 

ze začátku volila změnu, avšak po odkrytí páté kozy se najednou zvýšil počet žáků, kteří 

by zůstali u Jonášovi volby, viz Graf 23. Po odkrytí devátého tácku s kozou žáci zjistili, 

že Jonášova původní volba byla špatná. Tabulka, která ukazuje změnu strategie volby 

jednotlivých žáků, je uvedena v Příloha XI . 
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Graf 23: Monty Hallův problém – rozložení četností volby odpovědí po jednotlivém odkrytí koz 

Po ukončení této aktivity dostali žáci poslední úkol, znovu odpovědět na stejnou otázku 

jako předchozí den: „Jaká si myslíte, že je vítězná strategie?“ a „Napiš svými slovy, 

proč ses tak rozhodnul/a.“ Je zajímavé, že 4 žáci změnili svou odpověď z předešlého dne 

ve prospěch vítězné strategie, viz Graf 24. Argumenty žáků byly víceméně stejné jako 

u čtvrté části. 

 
Graf 24: Monty Hallův problém – rozložení četnosti odpovědí u páté části 

3.4.4 Závěrečné poznatky 

 Před zahájením obou aktivit by se pouze 4 žáci z 30 rozhodli pro změnu původní 

volby. Na konci výzkumu se toto číslo zvýšilo na 21 žáků. Otázkou zůstává, co je 

přesvědčilo ke změně. Dle mého názoru to byl hlavně poměr výher a proher ve prospěch 
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vítězné strategie. Při obou aktivitách byli také žáci ovlivněni rozhodnutím svých 

spolužáků.  

 Někteří žáci vnímali počet opakování pokusů u první aktivity jako nedostatečný 

k vyvození závěrů, v čemž měli pravdu. Většinou to byli žáci, kteří se rozhodli ve čtvrté 

části pro možnost Je to jedno (šance je stejná). Je možné, že by tyto žáky přesvědčilo více 

opakování, ve vyučovací hodině na ně bohužel nebyl čas. Dalším řešením by mohla být 

počítačová simulace, která by zaznamenávala strategii rozhodování žáka. Ten by zároveň 

nebyl tak výrazně ovlivněn kolektivem. 

 Žáci velice zajímavě manipulovali s vyjádřením pravděpodobnosti. K jeho 

vyjádření nejčastěji používali poměr, objevily se však i zlomky, procenta a různé obrázky 

a náčrtky. Některé argumenty pro volbu vítězné strategie byly taky z pohledu 

pravděpodobnosti nepřesné, např.: „Kvůli tomu že ve chvíli, kdy nezměníme volbu, je naše 

šance 1:2. Po tom, co jí změníme, je to 1:1.“ 

 Žáci chtěli po ukončení celého výzkumu znát správné řešení pro volbu vítězné 

strategie, a proto jsem jim paradox vysvětlila (obdobně, jako v kapitole Popis výzkumu), 

ač jsem to původně neplánovala. Hodně z nich vypadalo, že pochopilo, proč tomu tak je, 

ale již jsem nezaznamenávala přesné počty. Dle mého názoru by neoponovali mému 

vysvětlení, i kdyby byli přesvědčení o opaku. 
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3.5 Závěrečný dotazník 

Během výzkumu se ukázalo, že žáci mají některé mylné představy o rozložení 

pravděpodobnosti různých jevů. Závěrečný dotazník by měl odhalit, u kolika žáků 

devátých tříd, kteří se zúčastnili výzkumu, tyto miskoncepty přetrvávají. Otázky jsou 

situovány do prostředí, které si žáci sami při jednotlivých aktivitách výzkumu vyzkoušeli – 

hody šestistěnnými kostkami a hody mincí. 

 V úvodním dotazníku i během výzkumu s kostkami vyšlo najevo, že žáci si myslí, 

že nižší hodnoty na kostkách padají častěji než vyšší hodnoty, případně součty hodnot. 

Na tento problém se zaměřují otázky 2 a 6.   

 Velice silná byla také představa, že taháme-li z nějakého osudí tři čísla (která 

se nevrací), s větší pravděpodobností to bude konkrétní trojice se vzdálenějšími hodnotami 

než konkrétní trojice po sobě jdoucích čísel. Zařadila jsem tedy do dotazníku dvě vpodstatě 

stejné otázky (otázka 1 a 5), kdy v jednom případě taháme z osudí symboly a v druhém 

případ čísla, viz dotazník níže.  

 V neposlední řadě žáci poměrně často naznačovali, že stejné hodnoty, 

jak na kostkách, tak na mincích, padají méně často. Z tohoto důvodu se otázky 3 a 4 

dotazníku zaměřují na dvojici stejných hodnot na kostkách a sérii hodů mincí. Tyto dvě 

otázky jsou voleny tak, aby nebyla pravděpodobnost dvou zkoumaných jevů stejná.  

3.5.1 Znění dotazníku 

V dotazníku bylo žákům položeno 6 uzavřených otázek (s možností komentáře) a jeho 

konečná podoba je uvedena v Příloha XII . Jak již bylo zmíněno výše, otázky byly 

zaměřeny na miskoncepty, které žáci při předchozím výzkumu vyslovili. Všimla jsem 

si také, že někteří žáci při nejistotě volí možnost stejná šance, proto jsem v závěrečném 

dotazníku uváděla i takové otázky, kde je rozdělení pravděpodobnosti nerovnoměrné. 

Zadání dotazníku a možnosti odpovědí jsou následující: 
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1. V osudí je deset míčků s následujícími znaky:  

 
Vytáhneme náhodně tři různé míčky, kterou trojici si myslíš, že vytáhneme s největší 

pravděpodobností?  

a)    b)   

c) stejná šance    d) jiná odpověď: 

 

2. Hanka a Linda hrají hru, která má následující pravidla: Dívky hodí dvěma kostkami 

a obě hodnoty sečtou. V případě, že je součet 2, 3, 4 nebo 5, vyhrává Hanka. V případě, 

že je součet 9, 10, 11 nebo 12, vyhrává Linda. Pokud padne jiný součet, jedná 

se o remízu. Kdo bude vyhrávat častěji? (zakroužkuj správnou odpověď) 

a) Hanka (2, 3, 4 a 5)   b) Linda (9, 10, 11 a 12)  

c) stejná šance    d) jiná odpověď: 

 

3. Myslíš si, že častěji bude dívkám na dvou kostkách padat součet pět nebo dvojice 

stejných čísel?  

a) Součet pět    b) Dvě stejná čísla  

c) stejná šance    d) jiná odpověď: 

 

4. Po nějakém čase se dívky rozhodly místo kostek házet mincí. Dohodly se, že hodí mincí 

čtyřikrát za sebou. Hanka řekla: Vyhraji, pokud hodím postupně panna, orel, orel, 

panna, přesně v tomto pořadí. Linda řekla: Já vyhraji, pokud hodím za sebou čtyřikrát 

stejnou stranu mince, tedy čtyřikrát pannu nebo čtyřikrát orla. Kdo má podle tebe 

větší šanci na výhru? (zakroužkuj) 

a) Hanka     b) Linda   

c) stejná šance    d) jiná odpověď: 

 

5. V osudí je deset míčků s následujícími čísly: 

 
Vytáhneme náhodně tři různé míčky, kterou trojici si myslíš, že vytáhneme s největší 

pravděpodobností?  

a)    b)   

c) stejná šance    d) jiná odpověď:  

 

6. Bude ti na šestistěnné kostce padat častěji jedna nebo šest? 

a) Jedna     b) Šest    

c) stejná šance    d) jiná odpověď: 

⩍ ⥉ ♡ ⟟ ♠ ⧠ ⧖ ◊ ↑ ○

⩍ ⥉ ♡ ⥉ ♠ ⧖

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 2 5 7
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3.5.2 Vyhodnocení dotazníku 

Výzkumu se celkem zúčastnilo 35 žáků, ne všichni však byli přítomni u všech jeho částí. 

Tři měsíce před závěrečným dotazníkem psali žáci devátých ročníků, společně s mladšími 

ročníky, úvodní dotazník. Z 35 žáků, kteří se zúčastnili výzkumu, jej vyplnilo 34. Jelikož 

tito žáci, narozdíl od svých spolužáků, nevyplňovali dotazníky anonymně, lze nyní 

u vybraných otázek porovnat rozdíl v odpovědích u obou dotazníků.  

 Závěrečného šetření se zúčastnili i žáci devátého ročníku, kteří se nezúčastnili 

předchozího výzkumu. Pro porovnání jsem do grafů zařadila i tyto žáky (v grafech uváděni 

jako Ostatní, žáci, kteří se výzkumu zúčastnili, jsou v grafech uváděni pod názvem 

Výzkum).  Ukázka vyplněného závěrečného dotazníku je uvedena v Příloha XIII . 

Otázky zaměřené na osudí 

Jak již bylo zmíněno výše, žáci často tvrdili, že konkrétní n-tici čísel, jejíž hodnoty jsou 

blíže u sebe, vytáhneme z osudí s menší pravděpodobností než konkrétní n-tici čísel, jejíž 

hodnoty jsou od sebe více vzdáleny. V závěrečném dotazníku byly s touto problematikou 

spojeny otázky 1 a 5, v úvodním dotazníku otázka 6.  

 První otázka závěrečného dotazníku byla cíleně položena tak, aby svou formou 

připomínala otázku pátou. Rozdíl mezi otázkami byl v tom, že v prvním případě byly 

v osudí znaky a v druhém případě čísla. Možnosti odpovědí byly voleny tak, aby možnost 

a) byla skupina znaků/čísel, které se v zadání nacházeli vedle sebe, možnost b) byla 

skupina znaků/čísel, které se v zadání nacházeli dále od sebe.  

 Moje hypotéza byla taková, že žáci budou u první otázky častěji volit možnost 

c) stejná šance než u páté otázky. Zároveň měla první otázka návodný charakter. 

Předpokládala jsem, že některé žáky může ovlivnit při volbě odpovědi u páté otázky. 

Výsledky šetření u první otázky jsou uvedeny v Graf 25. 
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Graf 25: Závěrečný dotazník – rozložení četností odpovědí u první otázky. 

Většina žáků, a to především těch, kteří se zúčastnili výzkumu, volila podle předpokladu 

možnost c) stejná šance. Pokud žáci volili možnost d) jiná odpověď, většinou volili jinou 

kombinaci. Žáci z výzkumu však neuváděli žádnou konkrétní, zde je jeden z komentářů 

žáka z výzkumu, který volil možnost d): „Je strašně malá šance, že se do těchto variant 

trefíme.“ Žáci, kteří se nezúčastnili výzkumu a volili možnost d), naopak většinou napsali 

konkrétní trojici znaků. Zajímavé jsou ovšem tyto výsledky ve spojení s naměřenými 

hodnotami u otázky číslo 5, viz Graf 26. 

 

  
Graf 26: Závěrečný dotazník – rozložení četností odpovědí u páté otázky. 
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Lze pozorovat, že někteří žáci při této změně prostředí volili možnost b) ve větším 

zastoupení, než tomu bylo u první otázky. U žáků, kteří se zúčastnili výzkumu, jsem tuto 

změnu porovnala a rozřadila je do čtyř skupin, výsledky jsou zaneseny v Graf 27. 

 
Graf 27: Závěrečný dotazník – změna volby odpovědi mezi 1 a 5 otázkou. 

Většina žáků odpovídala v obou případech c) a další početná skupina volila kombinaci 

špatných odpovědí. Většinou se jednalo o kombinaci b) a b), ale objevily se zde i přechody 

od a) k b) nebo d) a opačně. Sedm žáků volilo u první otázky možnost c) stejná šance, tedy 

správnou odpověď, ale u otázky číslo 5 volili možnost b) 2; 5; 7.  

 V úvodním dotazníku byla žákům položena podobná otázka, opět s číselnými 

hodnotami: „Ve loterii se losují čísla 1–60, je více pravděpodobné, že se vylosují čísla 

1,2,3,4 a 5 nebo čísla 15, 23, 27, 41 a 50?“ přičemž tři čtvrtiny všech žáků volily druhou 

možnost. Rozložení v devátých ročnících zaznamenává Graf 28. Je zřejmé, 

že při vyplňování úvodního dotazníku byla volba možnosti b) zastoupena více, než tomu 

bylo u závěrečného dotazníku. Je potřeba poznamenat, že v úvodním dotazníku nebyla 

možnost stejná pravděpodobnost uvedena, byla zde pouze otevřená možnost odpovědi.   
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Graf 28: Úvodní dotazník – rozložení četností odpovědí u šesté otázky. 

U žáků, kteří se zúčastnili výzkumu, lze porovnat změnu v odpovědi na šestou 

otázku úvodního dotazníku a pátou otázku závěrečného dotazníku. Z 35 žáků se jeden 

nezúčastnil úvodního dotazníku a dva závěrečného, u těchto 3 žáků tedy odpovědi 

porovnat nelze. Zbylé žáky jsem opět rozdělila do čtyř skupin, změnu zaznamenává Graf 

29. 

 
Graf 29: Závěrečný dotazník – změna volby odpovědi mezi 6 otázkou úvodního 5 otázkou závěrečného dotazníku. 

Ukázalo se, že 10 žáků změnilo svoji původní špatnou volbu během tří měsíců 

na správnou. Ostatní žáci však zůstali u své původní odpovědi. Je zřejmé, že velké 

množství žáků stále zůstává přesvědčeno, že konkrétní n-tici čísel, jejíž hodnoty jsou 

po sobě jdoucí čísla, vylosujeme s menší pravděpodobností, než konkrétní n-tici čísel, jejíž 
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hodnoty jsou čísla od sebe více vzdálena. Oproti období před výzkumem se však zvýšilo 

množství žáků, kteří zvolili správnou odpověď. 

Otázky zaměřené hodnoty na kostkách 

Někteří žáci občas vyslovili myšlenku, že vyšší hodnoty padají na kostce méně často než 

hodnoty vyšší. Abych ověřila, zda je tato domněnka pravdivá, zařadila jsem 

do závěrečného dotazníku otázky číslo 2 a 5, které přímo navazují na výzkum. V obou 

případech je prostředí otázky vázáno na hod šestistěnnou kostkou, se kterou mají žáci 

zkušenost z hraní stolních her. V úvodním dotazníku se na tuto problematiku orientovaly 

otázky 1 a 9. 

 Jelikož se podobnou problematikou zabývala část výzkumu, nazvaná Výzkum 

s kostkami, položila jsem žákům otázku, zda budou padat častěji na dvou kostkách součty 

2, 3, 4, 5 nebo součty 9, 10, 11, 12. Předpokládala jsem, že žáci si možnosti rozkreslí 

stejně, jako tomu bylo u výzkumu. Výsledky druhé otázky jsou uvedeny v Graf 30. 

 

  
Graf 30: Závěrečný dotazník – rozložení četností odpovědí u druhé otázky. 

Ukázalo se, že můj předpoklad byl špatný, a žáci naopak volili jako správnou odpověď 

vyšší součty. Pouze dva žáci si všechny možnosti rozkreslili a poté zvolili správnou 

odpověď. 
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 V závěrečném dotazníku jsem zopakovala otázku z dotazníku úvodního: „Bude 

ti na šestistěnné kostce padat častěji jedna nebo šest?“ Odpovědi žáků ze závěrečného 

dotazníku shrnuje Graf 31. 

 

  
Graf 31: Závěrečný dotazník – rozložení četností odpovědí u šesté otázky 

Většina žáků odpovídala, že pravděpodobnost je stejná. Našli se však i žáci, kteří volili 

jako správnou odpověď jednu z obou hodnot 1 a 6. Opět se neprokázalo, že by žáci volili 

nižší hodnoty na úkor vyšších, jak tomu bylo v úvodním dotazníku a během výzkumu. 

Odpovědi z úvodního dotazníku zaznamenává Graf 32. 

 

  
Graf 32: Úvodní dotazník – rozložení četností odpovědí u první otázky 
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Je zřejmé, že se počet žáků, kteří volili v úvodním dotazníku možnost jedna, v závěrečném 

dotazníku zmenšil, a naopak počet žáků, kteří volili v úvodním dotazníku možnost stejná 

šance, se v závěrečném dotazníku zvětšil. V rámci skupiny žáků, kteří se zúčastnili 

výzkumu lze jejich změnu zaznamenat (Graf 33). Opět jsem tyto žáky rozřadila do čtyř 

skupin podle změny jejich rozhodnutí. 

 
Graf 33: Závěrečný dotazník – změna volby odpovědi mezi 1. otázkou úvodního a 6. otázkou závěrečného 

dotazníku. 

Ukázalo se, že někteří žáci změnili svou původní volbu. Ne všichni však volili správně 

oproti původní špatné odpovědi. Byli zde i tací, kteří původní správnou volbu chybně 

změnili.   

Otázky zaměřené na stejné hodnoty 

Žáci často vyslovovali myšlenku, že série stejných hodnot, jak na kostkách, 

tak na mincích, bude padat s menší pravděpodobností. Zařadila jsem tedy do dotazníku 

otázku: „Myslíš si, že častěji bude dívkám na dvou kostkách padat součet pět nebo dvojice 

stejných čísel?“  Pravděpodobnost, že na dvou kostkách padne součet pět, je 
1

9
 

a pravděpodobnost, že padnou dvě stejné hodnoty, je 
1

6
 a tedy vyšší. Odpovědi žáků jsou 

uvedeny v Graf 34. 
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Graf 34: Závěrečný dotazník – rozložení četností odpovědí u třetí otázky 

Třetina žáků zvolila správnou odpověď, ale zhruba polovina žáků vybrala jako správnou 

odpověď Součet pět. Pouze dva žáci, stejní jako v předchozím případě, si jednotlivé 

možnosti rozkreslili a podle toho se správně rozhodli. 

 Otázka číslo 4 byla zaměřena na sérii hodů mincí. Žáci se rozhodovali, jestli je větší 

pravděpodobnost, že dívky hodí postupně pannu, orla, orla, pannu, přesně v tomto pořadí 

nebo čtyřikrát stejnou hodnotu (tedy čtyřikrát pannu nebo čtyřikrát orla). 

Pravděpodobnost prvního jevu je 
1

16
, a je tedy poloviční než pravděpodobnost druhého 

jevu. Výsledky pozorování jsou uvedeny v Graf 35. Žáci opět volili ve prospěch možnosti, 

ve které jsou hody série rozmanitější. Správná odpověď byla zastoupena vpodstatě 

v nejmenším množství.  
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Graf 35: Závěrečný dotazník – rozložení četností odpovědí u čtvrté otázky 

3.5.3 Závěrečné poznatky 

Ukázalo se, že některé z mých předpokladů nebyly správné. Nepotvrdilo se, že žáci mají 

představu, že vyšší hodnoty padají na kostkách méně často než hodnoty nižší. Necelá 

polovina žáků je i nadále přesvědčena, že trojici čísel 1; 2; 3 vytáhneme z tomboly s menší 

pravděpodobností než trojici 2; 5; 7. Pozitivní ovšem je, že oproti úvodnímu dotazníku, 

kdy byly tohoto názoru tři čtvrtiny respondentů, se toto množství výrazně zmenšilo. 

Představa, s jakou pravděpodobností za sebou hodíme dvě a více stejných hodnot, 

je pro žáky asi nejtěžší. Předpokládala jsem, že výzkum s mincemi je přesvědčí, že série 

RRRR nebo LLLL bude padat stejně často jako jakákoliv jiná série. 

 Dle mého názoru mají žáci všechny potřebné znalosti k určení pravděpodobnosti 

daných jevů. Toho však zatím nevyužívají a většinou řeší problémy spíše intuitivně. Pouze 

dva žáci si možnosti u problémových úloh závěrečného dotazníku rozepisovali. 
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Závěr 

Hlavním cílem této práce bylo stanovit prekoncepty a miskoncepty, které mají žáci 

základní školy před zahájením výuky pravděpodobnosti na střední škole. Úvodní dotazník 

vyplnilo 190 respondentů, a to žáci čtvrtého, sedmého a devátého ročníku základní školy, 

zbývajících částí výzkumu se potom zúčastnili vybraní žáci devátého ročníku. Po celou 

dobu výzkumu nebyla zavedena matematická definice pravděpodobnosti, ani nebyly 

žákům sděleny správné výsledky. Výjimkou byl závěr výzkumu, kdy se sami žáci 

dožadovali řešení problémů, a vysvětlení již tedy neovlivnilo bádání. I přes to byli někteří 

žáci schopni pravděpodobnost správně vyjádřit. V některých případech volili poměr, 

v některých zlomek a v některých procentuální vyjádření. Objevily se také výrazy 

jako náhoda či stejná šance. V úvodu práce jsem si položila otázku, zda má na vnímání 

pravděpodobnosti vliv pohlaví žáka, školní úspěšnost, hraní her či věk. Potvrdila se pouze 

jediná hypotéza, a to ta, že vliv má především věk žáka.  

 Výzkum ukázal, že žáci svá pojetí pravděpodobnosti promítají do řešení úloh. 

Matematicky se žáci dokázali vyjadřovat sice poměrně přesně, ale řídili se spíše svojí 

intuicí. Některé prekoncepty žáků byly správné, žáci měli například poměrně správnou 

představu o grafickém rozložení pravděpodobnosti.  Objevila se i zdánlivě korektní řešení 

problémových úloh, u kterých se při bližším zkoumání ukázalo, že za nimi stojí mylná 

představa.  

 Velice rozšířeným fenoménem bylo tvrzení, že některé hodnoty na šestistěnné 

kostce padají s větší pravděpodobností než jiné. V úvodním dotazníku se žáci rozhodovali, 

zda bude na kostce padat častěji 1 nebo 6. Žáci volili nejčastěji hodnotu 1, z čehož jsem 

původně usuzovala, že dle mínění žáků budou s větší pravděpodobností padat nižší 



 

~100~ 
 

hodnoty. Tato teze se ovšem nepotvrdila a během fenomenologického výzkumu se naopak 

ukázalo, že některým žákům padá údajně nejčastěji hodnota 3, jiným 5, apod.  

 Po prvotní analýze úvodního dotazníku jsem usoudila, že žáci mají poměrně dobrou 

představu o rozložení pravděpodobnosti při hodu dvěma kostkami. Při bližším zkoumání 

během fenomenologického výzkumu se však ukázalo, že jejich důvody jsou jiné, než jsem 

předpokládala. Velké množství žáků sice volilo jako nejpravděpodobnější součet hodnoty 

v blízkosti mediánu všech potenciálních součtů, ale důvodem nebylo největší množství 

variací. Žáci spíše zdůvodňovali svoji volbu tím, že se jedná a jakýsi střed a objevilo 

se i poměrně velké množství žáků, kteří například volili součet 7, protože jim údajně často 

padají na kostce hodnoty 2 a 5. Překvapivé pro mne bylo také zjištěni, že za medián 

nepovažují žáci součet 7, ale 6 (obdobně hodnotu 3 na šestistěnné kostce). Občas se také 

objevil názor, že dvě stejná čísla padají méně často, kdy závěry bádání naznačují, že žáci 

tomuto jevu přisuzovali nižší pravděpodobnost, než je ve skutečnosti. Tento fenomén 

by si však zasloužil bližší zkoumání. 

 Nejrozšířenější bylo přesvědčení, že při náhodném losování n prvků z konečné 

podmnožiny přirozených čísel vytáhneme s nižší pravděpodobností konkrétní aritmetickou 

posloupnost s diferencí jedna než konkrétní n-tici, která nemá pravidelné rozestupy mezi 

jednotlivými prvky. Tedy například trojici 1; 2; 3 údajně vylosujeme s menší 

pravděpodobností než trojici 2; 5; 7. Žáci volili v takovýchto případech vždy rozmanitější 

n-tice čísel z dané množiny a dávali přednost nepravidelným a větším rozestupům mezi 

jednotlivými prvky. Některým žákům nabízené možnosti nevyhovovali a navrhli vlastní  

n-tici řešení. V závěrečném dotazníku jsem se na problém znovu zaměřila a zařadila 

dvě podobné otázky. V prvním případě se losovalo ze symbolů v druhém případě z čísel. 

Je těžce měřitelné, jestli žáky ovlivnila tato analogie nebo předchozí aktivity, ale zhruba 
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čtvrtina žáků 9. ročníku změnila v závěrečném dotazníku názor a určila, 

že pravděpodobnost je stejná. I přesto většina žáků trvala na původní volbě.  

 Obdobně žáci v úvodním dotazníku odpovídali, že série hodů RLRLRL, 

kde R je rub a L je líc mince, bude padat s větší pravděpodobností než série RRRRRR. 

Během fenomenologické části výzkumu se ukázalo, že žáci zřejmě plně nechápou význam 

pojmu série a vnímají ji spíše jako možnou kombinaci (s opakováním), nikoliv variaci. 

V závěrečném dotazníku jsem se na tento problém znovu zaměřila a volila úlohu tak, 

aby série hodů stejných stran mince padala s větší pravděpodobností, i přesto žáci volili 

většinou chybně. Ze závěrů dotazníků a fenomenologického výzkumu usuzuji, že jejich 

přesvědčení se příliš nezměnilo a že problém vnímají spíše intuitivně. 

 Experiment, který byl zaměřen na tzv. Monty Hallův paradox, měl pro mne 

pozoruhodné závěry. Překvapily mne dva v zásadě odlišné přístupy – objevila se skupina 

žáků, která vyhodnotila jako vítěznou strategii Vždy změnit volbu, jelikož během 

experimentu se tato strategie ukázala jako výhodnější. Druhá skupina naopak prohlásila, 

že během aktivity sice víckrát vyhráli ti žáci, kteří by původní volbu změnili, ale to je 

nepřesvědčilo a vítězná strategie podle jejich názoru neexistuje. Na konci experimentu 

bylo o vítězné strategii Vždy změnit volbu přesvědčeno 21 z 30 žáků, na začátku takto volili 

pouze 4 žáci. Není ovšem jasné, co je přesně ke změně vedlo, zda experiment, postoj 

spolužáků či něco jiného. 

 Žáci řešili úlohy spíše intuitivně, pouze malá skupina žáků si dané problémy 

rozkreslila, či zapsala možné kombinace nebo variace. Nebylo snadné zachytit, jak některé 

miskoncepty vznikly, ale z výpovědí žáku plyne, že se většinou opírají o vlastní zkušenost 

a intuici ovlivněnou afektivní složkou postoje. Například představa žáka, že má smůlu, 

nebo naopak štěstí, že stejná čísla na kostkách či stejné strany na minci padají málo, aj. 

Dle mého názoru se dají některé miskoncepty jen velice těžce změnit, jelikož si tato 
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přesvědčení budují žáci od malička a jsou v nich hluboce zakořeněna. Zároveň však 

z analýzy dat úvodního a závěrečného dotazníku, fenomenologického výzkumu 

a experimentu vyplývá, že někteří žáci po absolvování svůj původní názor změnili 

ve prospěch správné odpovědi. Jak již však bylo zmíněno v úvodu, žákovo vnitřní 

přesvědčení může být jiné než to, které prezentuje navenek. 
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