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Souhrn
Práci jsme věnovali

ověření možnosti rozvoje metakognice v úkolových

situacích

označovaných jako „řešení problémů" - konkrétně slovních úloh ve čtvrté třídě základní školy.
Schopnost metakognice přispívá k lepší orientaci v rychle se měnícím světě tím, že přináší
efektivní nástroje pro zpracování informací a strategie zvládání učiva ěi řešení problémů.
Metakognici lze rozvíjet v průběhu metodicky koncipované výuky, např. tréninku zaměřeného na
rozvoj monitorování a regulace kognitivní činnosti žáků.
Ve škole se děti setkávají s řešením výukových problémů v téměř všech školních předmětech.
Slovní úlohy jsou významným představitelem školních úkolových situací a také problematickou
oblastí školní výuky vůbec. Řešení matematických úloh je komplexem kognitivních aktivit
zahrnujících množství procesů a strategií, které vytvářejí intervenční prostor k rozvoji
metakognice. Nabyté metakognitivní znalosti poté zpětně pozitivně ovlivňují proces řešení
problémů.

i

V první části práce shrnujeme teoretická východiska a strategie metakognitivního nácviku.
V rámci empirické části jsme ověřovali návrh výcviku v řešení slovních úloh. Popisujeme
techniky a přístupy, jejichž prostřednictvím jsme předávali dětem nástroje pro rozvoj řízení řešení
slovních úloh (tzn. nástroje pro monitorování, plánování a reflektování). Důraz byl kladen na
verbalizaci postupů řešení a reflexi. Navržený metakognitivní nácvik naznačuje směry uvažování
o problematice a vybízí k dalšímu dotváření.
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Summary
This study investigates the effects of metacognitive training in mathematic word problem
solving in the 4th grade of elementary school. Metacognition introduces tools for better coping
with the demands of changing world by offering strategies for efficient learning or succesful
problem solving etc. Metacognitive knowledge and regulation can be improved through
classroom instructional practices.
Many pupils have difficulty solving math word problems because they often cannot decide
what to do to solve the problem. Mathematical problem solving is a complex cognitive activity
involving a number of processes and strategies, which creates an opportunity for intervention to
improve metacognition. The metacognitive knowledge in turn helps the pupil to represent the
mental model of the word problem and also guides process of problem solving towards the
solution.
In the first part of this paper we present the theoretical resources for creating a metacognitive
training and summarize strategies, that teachers can use to facilitate children's metacognitive
development and promote the monitoring and regulation of their cognitive enterprises. In the
practical part we describe the methodology and outcomes of the proposed training. The obstacles
in implementing the training and recommendations on how regular classroom teachers might use
the methods are discussed.

Key words
metacognition, metacognitive training, problem solving, self-regulation, monitoring,
reflection
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TEORETICKÁ ČÁST
1. Úvod
V pedagogické psychologii patří mezi základní kritéria úspěšného a efektivního učení
uvědomované učení. Tento spíše formální požadavek nachází svoji odezvu v konceptu
regulovaného a autorcgulovaného učení. Zájem o autoregulaci je podporován oprávněným
předpokladem, že žák a student, který se naučil a ovládá dovednosti řídit své učení, má
mnohem lepší šanci uplatnit se ve světě s rychlými sociálními i technologickými změnami,
protože bude úspěšnější v celoživotním učení. Je schopen optimalizovat své učení ve škole,
mimo školu i po skončení školy.

Téma vzdělávací autoregulace osobnosti představuje konkretizaci úsilí o humanizaci
školy, kterou definoval Z. Helus (Helus, Pavelková, 1992). Umožňuje domýšlet a navozovat
změny v postavení žáka i učitele s četnými důsledky pro reinterpretaci důležitých komponent
a vztahů konstitujících vzdělávací proces (cíle, metody a obsahy). Vyvozování praktických
důsledků a možností, které téma vzdělávací autoregulace otevírá, tedy může být důležitým
impulsem pro jednu z významných krystalizačních os reformní transformace naší školy.
V dnešní škole vnímáme jako negativní průvodní jev učební a poznávací činnosti žáků
zejména

neschopnost

povrchnost

při

učení,

organizace

učení,

nedostatečnou

nedostatečnou

soustavnost

a

strukturaci,

myšlenkovou

nesystematičnost,
nerozvojetvornost,

izolovanost poznatků a především neporozumění tomu, co se učí. Rada výzkumných výsledků
potvrzuje to, že lze naučit děti uvědomovat si své učení, vytvářet si závěry z toho jak se učí,
dávat si pozor na místech, kde nejspíše chybují a rozvíjet schopnost vytváření vztahu
a souvislostí s tím, co se učí. Z těchto výzkumných základů vychází svébytná pedagogická
problematika metakognice (Krykorková, metakognice.cz).
Výzkumy naznačují možnosti rozvoje metakognitivního potenciálu jedinců na základě
různých metod, postupů a nácviků, zároveň však byla také potvrzena skutečnost, že tyto
vnější intervence se vždy nemusí plně transformovat do rozvojetvorné iniciativy jedince.
O efektu této transformace rozhoduje celá řada faktorů. Ukazuje se, že na jedné straně jde
o osobnostní připravenost a postupně rozvíjenou dispozici, která souvisí s přijetím
poznávacího úkolu, ochotou jej řešit, s odolností žáka vůči neúspěchu a pod., na straně druhé
v•
velmi záleží na vnějších okolnostech - zejména na učiteli, strukturaci učiva, na schopnosti
učitele ideu metakognitivního nácviku uplatňovat ve výchovně vzdělávacím procesu.
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Nácvik metakognitivních strategií, o který nám v této práci především jde, se dále opírá
0 diagnostikování konkrétních úkolových situací, které umožní začlenění metakognitivních
postupů. Zejména s ohledem na požadovaný rozvoj klíčových kompetencí, s ohledem na
přípravu rámcových vzdělávacích programů, by měl učitel být schopen tvorby, přípravy
projektů a úkolových situací s cílem aktivovat ty učební činnosti jedince, které přispějí
k uskutečnění plánovaného záměru (kupř. v procesu rozvoje kompetence „učit se" by měl
učitel sledovat takové vytvoření a organizování adekvátních úkolů a podmínek, které zajistí
např. posílení motivace k učení a zlepšení schopnosti získávat nové znalosti a propojovat je
s již osvojenými, orientaci v příležitostech k dalšímu vzdělávání a pod.).
Na tento krok diagnostické přípravy rozvojetvorného programu navazuje diagnostická
činnost učitele, která řídí, usměrňuje, vysvětluje, poskytuje zpětnou vazbu k procesu
1 výsledkům prováděné kognitivní činnosti žáka a vytváří příležitost pro jeho reflexi
a autodiagnostikování (Krykorková, Chvál, 2004).
Implementování metakognitivního výcviku do výchovně vzdělávacího procesu musí
vycházet z žákových vnitřních předpokladů pro rozvoj kompetencí; je určeno učitelovou
osobní a odbornou připraveností pro vytváření rámce pro rozvojetvorné a poznávací činnosti
a jeho dovedností diagnostikovat žáka a úkolové situace.

2. Autoregulace osobnosti
V počátcích svého uvedení do psychologie nebyl pojem autoregulace pojímán
v osobnostním kontextu v takové míře, jako je tomu dnes. Zastával centrální pozici v oblasti
řízeného učení, které bylo u nás prioritním tématem V. Kulice, a v jehož rámci představuje on
sám autoregulaci jako postupné zvyšování autonomie subjektu v jeho učebních a kognitivních
činnostech (Kulič, 1992).
Pouhá dovednost řídit své učení však přestává být postupně předmětem autoregulačního
procesu. Autoregulace začala být chápána v úzké souvislosti s identitou osobnosti, tvorbou
sebepojetí, s ovládáním emocí, s utvářením a korigováním postojů, aktivizací motivů atd., což
podle Z. Heluse (2004) znamená, že se jedinec vymaňuje z diktátu vlivů, které jej řídí
(regulují zvnějšku) a činí objektem působení druhých lidí. Namísto toho se sám nad sebou
zamýšlí a rozhoduje, ujímá se role subjektu uplatňujícího vládu nad sebou samotným a nad
svým jednáním; přejímá uvědomělou zodpovědnost za to, jaký je a jaký by měl být; co a jak
dělá a měl by dělat.

4

Důležitými psychickými složkami způsobilosti jedince k autoregulaci je dle Heluse
(1990) například:
-

zformovanost silné vůle,
rozsah a hloubka životních zkušeností,

-

reflexivnost ve vztahu k sobě a životním podmínkám,

-

aktivně plánující a projektující vztah k budoucnosti,

-

způsobilost přejímat regulativní vlivy okolí a účelně je aplikovat ve vztahu
k sobě samému,
otevřenost vůči zpětnovazebním informacím o vlastní osobě, vlastních
činnostech i jejich výsledcích,
vytvoření vnitřního modelu vnějšího světa,
vybudování systému osobního přesvědčení, morálních zásad a estetických
kritérií apod.

Způsobilost jedince k autoregulaci, neboli vývoj jeho autoregulativní kompetence je
produktem řady činitelů. Zdá se ale, že rozhodující vliv zde má způsob vnější, sociální
regulace, tzn. způsob řízení (vedení, kontroly, ovlivňování) jedince druhými lidmi. Jedinec
toto vnější regulativní působení přijímá a přetváří ve svůj autoregulativní vztah k sobě
samému. Např. přání druhých lidí, vyjadřující jaký by měl být, přetváří jedinec v ideál sebe
sama, v projekt svého osobního vývoje; výchovné a vzdělávací postupy přetváří ve strategii
své sebevýchovy a svého sebevzdělávání.
K přetváření vnější, sociální regulace ve vnitřní regulaci osobnosti ovšem nedochází
automaticky. Ne každá vnější regulace (řízení) vytváří podmínky pro svou přeměnu
v autoregulaci (sebeřízení): nedůsledná, slabá regulace bývá zdrojem oslabené autoregulace;
regulace příliš silná, necitlivá k individuálním zvláštnostem a specifickým zranitelnostem
individua zase může vyvolat odpor, který ji neguje jako zdroj formování vnitřní autoregulace
(Helus, 1990).

Kritika onoho pojetí vyučování, které klade důraz především na učitele, učivo, cíle
a metody vyučování a ve kterém je žák interpretován coby pouze reagující bytost, ssebou
přináší i inspiraci pro rozpracování koncepcí, ve kterých jsou žákovi přiznávány určité
proaktivní schopnosti. K nim patří např. schopnosti formulace učebních cílů, plánování svých
učebních postupů, obstarávání si potřebných informací, schopnosti vlastního úsudku,
přemýšlení a „vymýšlení", schopnost regulace, kontroly a hodnocení procesů vlastního učení.
5

Podle Z.Heluse (2004) je žák aktivním účastníkem učebních činností, disponuje-li určitým
potenciálem svého rozvoje. Kupř. v situaci určitého programu je to tehdy, „přijme-li za své"
řešení úlohy a postupně rozvíjí potřebné učební činnosti. Často to ale znamená, že jedinec
musí překonávat určité kognitivní překážky (reakce na neporozumění, reakce na chybu
a neúspěch, mobilizace koncentrace a pod.).
Úvaha o připravenosti žáka k učení se velmi úzce týká motivační oblasti a v ní
primárního motivačního předpokladu, který znamená přijetí poznávacího úkolu. Existuje celá
řada možností, které lze v této rané fázi pro vybudování vztahu k učení využít (kupř. rozvoj
přirozené dispozice sebereflexe vlastní činnosti, uvědomování si smyslu toho, co člověk dělá
a je-li to k něčemu dobré, vědět, že každý předmět, každá věc někam patří a existuje ve
vztazích a strukturách) (Krykorková, 2008). Kontextualizování těchto znaků významně
podporuje tuto motivační fázi, daří-li se odkrývání zdrojů rozvoje kupř. radosti, kterou člověk
prožívá při úspěšném řešení problémů, a prožitků provázejících porozumění.
Dětem, které nejsou v tomto směru dostatečně připraveny a projevují kognitivní nezájem,
by měla být poskytnuta pomoc v podobě stimulačních programů, individuálních tréninků,
zkrátka zvýšené péče v oblasti, která je nedílnou součástí rozvoje kognitivních funkcí
v procesu učení a poznání. Jde především o postupné kognitivně emoční obohacování, což
neznamená, že se dítě setkává pouze s úspěchem a pozitivním hodnocením, ale znamená to
především vytváření vztahu k učení, k řešení problémů, k chybování, k neúspěchům,
k neporozumění a pod. Jde o vytváření způsobilosti tyto problémy s učením řešit, vyrovnávat
se s nimi a hledat náhradní řešení.
Ne příliš rozvinutá schopnost u žáků hovořit o učebních činnostech je další z problémů,
na který upozorňují výzkumy zejména z oblasti metakognice. V metakognitivních
intervencích jsou děti vyzývány, aby popsaly své problémy, vyjádřily se k tomu, jak
pracovaly, kde se jim dařilo a kde nikoli. Verbalizace kognitivních činností, která je funkčním
elementem uvědomění a reflexe, je ve své nedostačivosti vážnou brzdou metakognitivních
projektů (Krykorková, 2008).

(

Pedagogicko psychologický výzkum přinášel od konce sedmdesátých let zjištění, že
efektivita poznávacích procesů (tvořících jádro učebních činností žáků) závisí značnou mírou
na tzv. metakognitivní autoregulaci. Tímto termínem je označována způsobilost osobnosti
provádět reflexi nad svými vlastními předpoklady realizovat poznávací (resp. učebně
poznávací) proces; způsobilost dospět k poznání o své výbavě nutné pro realizaci úspěšné
cesty za poznáním a v návaznosti pak způsobilost provést změny v této výbavě, tzn.
podniknout kroky k jejímu zdokonalení, k její větší efektivitě (Helus, 1990).
Metakognice a autoregulace, dva pojmy, které mají mnoho společného a zároveň se
vzájemné odlišují. Tím, co je odlišuje, jsou rozdílná těžiště reflektovaných a řízených
činností, společným jmenovatelem je reflexe těchto činností, vlastního chování a v neposlední
řadě i reflexe prostředí, jako jejich neoddělitelná součást. Zhodnocení reflektovaných obsahů
se děje pro jejich využití, řízení a další konání.
Metakognice, jak je z názvu patrné, je fenoménem kognice a svými atributy je zakotvena
v paradigmatu kognitivní psychologie, i když se v jejím profilu odráží řada osobnostních
faktorů (jistota, sebevědomí, motivační připravenost atd.). Lze říci, že autoregulace jako
významná osobnostní kvalita znamená z hlediska své centrální osobnostní pozice směřování
kc svébytnosti a autonomii a její součástí je metakognice.
Význam metakognitivní autoregulace podtrhují mnohé výzkumy, dokazující například že
příčinou školních neúspěchů bývá mnohdy právě a především tzv. deficit v metakognitivní
způsobilosti (Brown a Palincsar, 1982).
Metakognitivní výzkum se soustředil ve velké míře na schopnost učit se z textu stejně
jako na řešení problémů. K odstranění nedostatků v těchto důležitých učebních činnostech
slouží určité cílené strategie metakognitivní sebereflexe. Jsou založeny například na tom, že
žák se pomocí řady autoinstrukcí, či kladení si a zodpovídání určitých otázek, orientuje
v úkolu, ve svých znalostech o něm a v tom, co je nutno udělat pro jeho splnění.

V následující části je přiblížen pojem metakognice a zmíněny jsou příspěvky kjeho
vymezení hlavními teoretiky této problematiky.
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3. Vymezení pojmu metakognice
Metakognici lze přiblížit jako myšlení o myšlení, což také znamená shromažďování
poznatků o vlastních myšlenkových procesech a způsobech regulace svého učení. V roce
1979 Flavell poprvé formálně použil termín metakognice, v názvu svého článku.
„ Metakognice se vztahuje mimo jiné k aktivnímu monitorování a následné
regulaci procesů vztahujících se ke kognitivním objektům nebo datům, se
kterými tyto objekty souvisejí, obvykle v zájmu určitého konkrétního cíle
nebo účelu" (s. 232).

Podle Flavella (1979) se monitoring široké škály kognitivních aktivit uskutečňuje
prostřednictvím interakce mezi čtyřmi třídami jevů, kterými jsou:
a) metakognitivní znalosti
b) metakognitivní zkušenosti
c) cíle (nebo úkoly)
1

d) akce (nebo strategie)

a)

Metakognitivní znalosti sestávají z poznatků a přesvědčení o tom, které faktory
kognitivní činnosti působí nebo mezi sebou interagují a na základě toho ovlivňují
směřování a výstupy této činnosti. Tyto faktory či proměnné se dělí do tří kategorií:
osobnost, úkol a strategie.

i.

Kategorie

osobnosti

zahrnuje

vše,

co

jedinec

považuje

za

charakteristické pro sebe i ostatní co se týče kognitivních činností.
Jedná se o:
-

poznatky o inter-individuálních rozdílech

-

domněnky

a

přesvědčení

o

inter-individuálních

rozdílech
-

obecné zákonitosti poznávání jako takového

ii. Jedinec se postupně učí jak nakládat s informacemi podle jejich
charakteru. Zjišťuje např., že snazším úkolem je naučit se hlavní
myšlenku příběhu než se ho naučit doslova.
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iii. Kategorie strategie shrnuje znalosti o tom, které strategie jsou účinné
v dosahování určitých cílů. Jedinec může například objevit, že účinným
způsobem, jak si zapamatovat a uchovat informace, je zaměřit
pozornost na jejich podstatné body a ty si hlasitě opakovat
(Papaleontiou-Louca, 2003).

b)

Metakognitivní zkušenosti mohou být více či méně vědomé a verbalizovatelné;
stručné a jednoduché nebo komplexní. To, co z nich dělá „metakognitivní", je jejich
souvislost s nějakou kognitivní (a často také afektivní) aktivitou či úsilím, nejčastěji
s tou aktuálně probíhající.
Kdykoliv jedinec zažije, že je něco obtížné pochopit, zapamatovat si nebo vyřešit,
nabyl další metakognitivní zkušenost. Metakognitivní zkušeností může také být
například uvědomění si faktu, že do vyřešení úlohy je třeba ještě hodně úsilí a času.

c)

Flavell vymezil cíle (nebo úkoly) jakožto objekty kognitivních činností a

d)

akce (nebo strategie) jako aktivity vyvinuté jedincem kjejich dosažení (např.
učení).

Kluwe (1982) vymezil koncepci metakognice takto: „(a) myslící jedinec má určité
poznatky o svém vlastním myšlení a myšlení ostatních a (b) myslící jedinec může monitorovat
a regulovat směřování svého poznávání" (s. 202) a použil termín „exekutivní procesy"
k označení jak strategie monitorování, tak regulování.
a) Exekutivní monitorovací procesy napomáhají
i. formulovat problém či cíl úkolu, na kterém jedinec aktuálně pracuje,
ii. kontrolovat a
iii. hodnotit průběžně postup,
iv. odhadovat výsledek postupu.
b) Exekutivní regulační procesy jsou určeny k regulování zaměření jedincova myšlení
a jsou určeny k
i. rozvržení zdrojů během řešení problému,
ii. stanovení pořadí kroků potřebných k dokončení úkolu,
iii. určení intenzity nebo
iv. rychlosti práce na určitém úkolu.
9

Také A. Brownová, jeden z prvních teoretiků metakognice, zdůrazňovala regulační
a kontrolní aspekty metakognice. V následující části je uvedena charakteristika znalosti
kognice (tj. vlastního poznávání) a její odlišení od regulace kognice dle Brownové (1987).

Znalost kognice
Znalost kognice se vztahuje k tomu, co jedinec ví o vlastním poznávání nebo o poznávaní
obecně. Metakognitivní znalosti o strategiích zahrnují povědomí o obecných i specifických
strategiích spolu s uvědoměním si jejich potenciální užitečnosti při řešení různých problémů.
Metakognitivní aspekt takových poznatků spočívá ve vědění kde, kdy a jak je použít.

Znalost kognice zahrnuje tři různé kategorie metakognitivního uvědomění:
a)

deklarativní znalosti odkazují na znalosti „o" něčem - znalosti o sobě, jakožto
subjektu učení, a o tom, jaké faktory ovlivňují vlastní výkonnost;

b)

procedurální znalosti vypovídají o tom, „jak" vykonávat činnosti;

c)

znalost podmínek (conditional knowledge) je povědomí o tom, kdy a proč
provádět různé kognitivní procesy.

Metakognitivní znalosti (jinými slovy znalost kognice) není možno vždy verbalizovat.
Děti běžně demonstrují a využívají znalosti kognice, ale nejsou schopny je vyjádřit
(Montgomery, 1992). Stejně tak i dospělí mívají obtíže dobře popsat své odborné znalosti
(Chi, Glaser, and Farr, 1988). Jedním z důvodů je, že procesy jako plánování, monitorování
a hodnocení bývají vysoce automatizované, především u dospělých. Druhou příčinou je
pravděpodobně to, že některé z těchto procesů se vyvinuly bez vědomé reflexe a proto je
těžké o nich podat zprávu druhým (Brown, 1987).
Metakognitivní znalosti nemusí být bezpodmínečně explicitně vyjádřené proto, aby byly
užitečné, přesto vědomý přístup k takovým informacím může usnadnit myšlení a seberegulaci (Brown, 1987).
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Regulace kognice
Regulace kognice zahrnuje metakognitivní aktivity, které pomáhají kontrolovat vlastní
myšlení a učení. V literatuře byly pospány tři základní regulační procesy (Kluwe, 1987):
a)

Plánování zahrnuje výběr vhodných strategií a rozvržení zdrojů, které
ovlivňují výkon při provádění úkolu. Starší a zkušenější studenti oplývají více
znalostmi o svém učení a seberegulaci a využívají tyto poznatky, než se pustí
do úkolu.

b)

Monitorování se vztahuje k uvědomění si např. aktuálního stavu porozumění
textu nebo provádění úkolu. Dobrým příkladem je schopnost sebe-testování
během procesu učení. Výzkumy ukazují, že schopnost monitorování se vyvíjí
pomalu a je poměrně chabá u dětí i dospělých (Pressley and Ghatala, 1990).
Výzkumy ale také naznačují, že umění monitorovat se zlepšuje cvikem a dá se
rozvíjet tréninkem.

c)

Hodnocení slouží k evaluaci učení a produktů činnosti a myšlení. Typickým
příkladem může být přehodnocení cílů či tvorba závěrů.

Výše jmenované metakognitivní procesy korespondují s obecnějšími funkcemi popsanými
v některých modelech zpracování informací (Sternberg, 1980) a koncepcemi řešení problémů
(např. Polya, 1971).
Významným metodologickým nástrojem pro zjišťování úlohy metakognice je výcviková
studie. Experimentátoři vystaví jedince různým učebním situacím. Poté hodnotí jejich
úspěšnost ve zvládání úkolů a přenosu nabytých znalostí na nové úkoly. Výzkumné závěry
podporují předpoklad, že metakognitivní regulace zlepšuje výkon hned v několika směrech:
-

kvalitnější využívání zdrojů pozornosti,

-

dostupných strategií a
lepší uvědomování si výpadků v porozumění.

Množství studií hlásí signifikantní zlepšení v učení, když je do výuky zapojena instrukce
o regulačních mechanismech a jak je využívat (Cross & Paris, 1988).
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3.1

Metakognice a možnosti pedagogické intervence v prostředí školy
I když zájem o problematiku metakognice a hledání možností jejího funkčního využití ve

světě stoupá, v podmínkách naší školy tomu tak docela není. Zdá se, že tomu brání zejména
to, že problematika metakognice nepronikla dostatečně mezi učitelskou veřejnost; téma
metakognice se v učebnicích pedagogické psychologie objevuje sporadicky a informace
o didaktických možnostech využití v podstatě neexistují. Vzhledem k tomu nenachází
metakognice své místo ani v procesu výuky, kdy by v rámci „kognitivní socializace" (Kulič,
1990) bylo možné předpokládat, že současně se sdělovaným obsahem bude také sdělován
způsob jeho osvojení a zpracování učiva. Pouze za předpokladu přijetí metakognitivního
uvažování učitelem, by tento aspekt učení mohl funkčně prostupovat výukou (Krykorková,
2004b).

Stávající situaci na našich školách vystihuje J. Mareš (1998), když tvrdí: Dovednosti učit
se něčemu vyplynou spíše nepozorovaně, nenásilně u činností, které ve škole probíhají, naučit
se „jak se učit" je zde spíše vedlejším produktem školní práce. Dítě, žák, student je
upozorňován na povinnost učit se, je vyzýván k učení, je mu předepisován obsah a rozsah,
ale sám postup při učení je ponecháván na něm. V pozadí této reakce je nevyslovený
předpoklad, že by měl přijít na vhodné postupy~při učení sám, a to metodou pokusu a omylu.
Tlak na začlenění této stránky učení do výuky sílí rovněž v souvislosti s požadavkem na
rozvíjení klíčových kompetencí, jako nedílné součásti současných vzdělávacích proměn
a transformačních snah v oblasti školství. Didaktické ovládání rozvoje metakognice by mohlo
při jejich tvorbě významně pomoci, zejména vezmeme-li v úvahu, že metakognice se jeví jako
vůdčí zřetel integrující relevantní rozvojetvorné prvky procesu učení a poznání a přispívající
k integraci ostatních kompositních proměnných (Krykorková, 2004b).
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Na tuto situaci reagujeme naším návrhem metakognitivního nácviku, který bude
příspěvkem k problematice metakognice v českém prostředí. Měl by pomoci žákům zvládat
jeden zjiejpajčivějších učebních problémů, se kterým se potýkají během své základní školní
docházky, tj. řešení slovních úloh. Chceme také aktivně zapojit do metakognitivní intervence
učitele, kterého je ale předtím nutno také vyškolit v utváření metakognitivních dovedností
žáků.
Vycházíme z toho, že při formování učebních způsobilostí nejsou konkrétní metody
většinou k dispozici, že spíše jde o tvorbu vybraných úkolových situací, vybraných postupů,
projektů, které učitel konstruuje na vybraných úsecích učiva, a které představují jednu
z komponent větších, komplexnějších rozvojetvorných zaměření.

S ohledem na změny ve školské koncepci lze předpokládat, že učitel bude často postaven
do situace, kdy kupř. při zpracování témat rámcových vzdělávacích programů bude nucen
připravit i jeho didaktickou aplikaci, a to s ohledem na cíle stanovené jednotlivými
kompetencemi.
V tomto směru se domníváme, že kvalita podobných postupů se zvýší, bude-li se učitel
moci „opřít" o jakési psychodidaktické rámcové uspořádání základních elementů projektování
tvorby kognitivní svébytnosti L
Vstupním předpokladem pro funkční využití takového „manuálu" je vytvoření základního
teoreticko metodologického zázemí učitelovy profesionality. Nejde o převratnou teoretickou
přípravu, spíše jde o rozšíření stávajících poznatků o možnosti rozvoje učební způsobilosti,
samostatnosti, rozvojetvornosia osobnostní autonomie u žáků.

Připravenost učitele k rozvíjení kognitivní svébytnosti žáků je chápána jako zvýšení
citlivosti (pedagogické, psychologické, diagnostické a odborné) na procesualitu učení. Pro její
naplnění je k dispozici pět doporučení (Krykorková, 2008), které při výzkumných šetřeních
a sondách prokázaly náležitou relevanci.
a)

Teoretické pochopení podstaty a hlavního smyslu autoregulace a metakognice
(dvou

základních

osobnostně

rozvojových

fenoménů).

Autoregulace

a metakognice reprezentují vůdčí zřetel integrující relevantní rozvojové prvky
procesu učení a poznání.
b)

Identifikace s myšlenkou kognitivního rozvoje a jeho metodami (didaktické
ovládání kognitivní svébytnosti pomocí metakognice a autoregulace), přesvědčení
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o jejich účinnosti. Jde o nedílnou součást statusu „ býti garantem metody", kdy se
současně sdělovaným obsahem je sdělován také způsob zpracovaní učiva a řešení 4£ •
úkolové situace. Autenticita přijaté metody a navozené změny postojů u učitelů'
pozitivně ovlivňují vztah k učení a poznání u žáků.
c)

'

Býti kompetentní v předmětové oblasti a v její didaktické aplikaci. Pojetí
předmětu, které kromě poznatkového systému otevírá obsahový potenciál pro
aktivaci kognitivních činností je centrální dimenzí psychodidaktické aplikace.

d)

Býti kompetentní v určování kognitivních cílů dvou navržených kognitivních
úrovní I. a II.

Následující část se věnuje určení metakognice, jakožto zásadní dovednosti v úspěšném
řešení problémů. Metakognitivní dovednosti jsou stále častěji považovány za základní
elementy úspěchu či neúspěchu v řešení problémů (Schoenfeld, 1992). Výzkumy (např.
Cardella-Ellawar, 1995) využívající metakognitivní výcvik ve vyučování ukázaly, že žáci
trénovaní

v monitorování

a

kontrole

vlastních

kognitivních

procesů

během

řešení

matematických úloh byli úspěšnější než netrénovaní žáci.
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f

4. Řešení problémů
Metakognitivní dovednosti zahrnuté v kontrole činností jako je čtení a pamětné podle A.
L. Brownové (1978) neliší od těch, které se podílejí na úspěšném provedení jiných úkolů.
Metakognitivní dovednosti jsou považovány za rozhodující také v matematice, zejména
v řešení problémů.

Problém vzniká, když máme cíl - stav, kterého chceme dosáhnout, a není nám hned
jasné, jak kněmu dospět. Dle této definice je řešení problému proces hledání nejlepšího
způsobu, který nám umožní pohybovat se ze stávajícího stavu do stavu cílového. Dle
Halperna (1984) je klíčem k úspěšnému řešení problémů schopnost rozlišit a určit
nejefektivnější cestu z nesčetných potenciálních způsobů řešení, které se nabízejí.
V odborné literatuře se odehrál posun ze zaměření na produkt řešení problémů
k uvědomění si důležitosti vnímat řešení problémů jako proces. Woods (1975) vytvořil
přehled mentálních úkonů, které při řešení vykonává úspěšný řešitel problémů:
1. uvědomění si existence problému
2. předpoklady:
a. základní znalosti vztahující se k problému
b. dovednost učit se a získávat tak další informací potřebné pro řešení
c. motivace vyřešit problém
d. v paměti uložené zkušenosti a „cit" (odhad) pro to, jaké hypotézy
a odpovědi by mohly být reálné
e. schopnost komunikovat výsledek řešení
f. schopnost práce v týmu, pokud je problém řešen skupinově
3. všeobecná strukturovaná strategie
4. alternativy pro jednotlivé kroky ve

strategii

(kontradikce,

analogické

uvažování, zpracovávání od konce, řešení nejdříve jednoduššího problému atd.)
5. znalost heuristik a strategií/algoritmů, které radí jak dál pokračovat v řešení
6. schopnost tvořit, zobecňovat a zjednodušovat.
V odborné literatuře lze nalézt mnoho schémat zobrazujících myšlenkové procesy
v průběhu řešení problémů. Mnoho z nich vychází ze strategie řešení problémů, kterou
publikoval Polya v roce 1971 a určitým způsobem ji obměňují.
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7c

Strategie řešení problémů
Strategie je soubor po sobě následujících kroků použitých řešitelem k vyřešení problému.
Polya vytvořil uznávanou strategii řešení problémů, která vychází z toho, jaké myšlenkové
procesy používají při řešení úloh úspěšní řešitelé. Jeho postup je jednoduchý, jasný, ale není
zjednodušující. „Stadia" řešení dle Polya jsou mnohem flexibilnější než „kroky" uváděné
v didaktikách. Postup řešení byl popsán takto:
1. „Define" - identifikace aktuálního problému
2. „Pian" - vytvoření plánu postupu při řešení a jeho alternativ
3. „Carry out pian" - provedení naplánovaných kroků a vyřešení problému
4. „Look Back" - ohlédnutí zpátky - ověření, že řešení odpovídá problému
identifikovanému na počátku. Tato fáze zahrnuje např.:

-

kontrolu smysluplnosti a matematických operací,
prověření splnění kritérií a omezení úkolu podle jeho zadání,

-

studium souvisejících problémů,
určení dalších aplikací způsobu řešení,
určení nově nabytých dovedností pro řešení problémů a
komunikaci výsledku.

Polyaova původní strategie zahrnovala 4 kroky. Woods (1975) ještě včlenil mezi 1. a 2.
krok „Think about it" („Přemýšlej o tom"), protože během určité fáze řešení úkolu se
seznamujeme s problémem a ověřujeme si, co všechno víme o problémové situaci, které jsme

V metodikách řešení problémů v zahraniční odborné literatuře lze najít lineární modely,
které nekorespondují zcela se skutečným průběhem řešení problémů (Obr. 1; Wilson, 1993, s.
61), zároveň nepodporují základní záměr Polyaova modelu učit děti myslet.
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Wilson (1993) u těchto metodik určil tyto nedostatky:
1) Představují řešení problémů jako lineární proces;
2) neměnný sled kroků;
3) předepsaný postup, který je třeba si zapamatovat, nacvičit a přivyknout mu a
4) zdůrazňují získávání výsledků/jakožto jediný cíl řešení problémů v matematice.

Wilson (1993) volá po takovém rámci řešení problémů, který naopak zdůrazňuje
cyklickou a dynamickou povahu řešení reálných problémů.
Když

se

žák

pokouší

vyřešit

určitý

problém, začne o něm přemýšlet a snaží se mu
porozumět. Poté, co vytvoří plán, zkusí ho
provést a může se stát, že plán nebude
fungovat. Žák se tedy rozhodne zformulovat
jiný plán nebo se vrátí zpět a pokusí se o lepší
porozumění problému. Může také určit nový
(související) problém, na kterém je třeba
pracovat dříve apod. (Obr. 2; Wilson, 1993,
s. 62).

O b r . 2 Dynamické, cyklické řešení problémů

Jako kompromis mezi Polyaovým modelem a jednoduchými učebnicovými modely řešení
problémů se nám jeví postup navržený Montagueovou (2000), protože obsahuje všechny
důležité fáze řešení problému a navíc v každém kroku obsahuje sebe-instruování, sebedotazování a kontrolu práce.
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Proces a strategie řešení slovních úloh v matematice (dle Montague, 2000)

PŘEČTI úlohu s porozuměním
Řekni si: Teď si přečtu úlohu. Když tomu nebudu dobře rozumět, přečtu si ji ještě jednou.
Zeptej se: Porozuměl/a jsem všemu v zadání?
ZKONTROLUJ, jestli jsi zadání dobře porozuměl, až budeš řešit úlohu.

PŘEVYPRÁVĚJ zadání úlohy vlastními slovy
Řekni si: Podtrhnu teď důležité informace. Řeknu si úlohu vlastními slovy.
Zeptej se: Podtrhnul/a jsem si všechny důležité informace? Co je tady otázkou? Co mám
zjistit?
ZKONTROLUJ, jestli máš všechny informace potřebné k vyřešení úlohy.

NAKRESLI obrázek nebo schéma s popiskem
Řekni si: Nakreslím obrázek nebo schéma. Napíšu tam i vysvětlivky k vyjádření vztahů.
Zeptej se: Souhlasí obrázek se zadáním úlohy? Vyjádřil jsem všechny vztahy v úloze?
ZKONTROLUJ, jestli obrázek obsahuje všechny informace ze zadání.

NAVRHNI plán řešení
Řekni si: Kolik kroků a početních operací provedu? Napíšu si symboly početních operací.
Zeptej se: Když udělám..., co zjistím? A jak bych pak měl pokračovat? Kolik provedu kroků
během postupu řešení?
ZKONTROLUJ, že tvůj plán má smysl.

ODHADNI výsledek
Řekni si: Zaokrouhlím čísla, vypočítám úlohu v hlavě a napíšu svůj odhad.
Zeptej se: Zaokrouhlil jsem nahoru nebo dolů? Poznamenal jsem si svůj odhad?
ZKONTROLUJ, jestli jsi použil všechny důležité informace.
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VYPOČÍTEJ příklad
Řekni si: Napiš rovnice ve správném pořadí.
Zeptej se: Shoduje se můj výsledek s mým odhadem? Je moje odpověď smysluplná? Jsou
jednotky na správném místě?
ZKONTROLUJ, jestli jsi všechny operace provedl ve správném pořadí.

ZKONTROLUJ, že všechno je správně.
Řekni si: Zkontroluj, jestli všechno proběhlo podle plánu. Překontroluj si výpočet.
Zeptej se: Zkontroloval jsem si každý krok? Překontroloval jsem si celý výpočet? Je moje
odpověď správná?
ZKONTROLUJ, že je všechno správně. Jestli ne, vrať se nazpět. Požádej o pomoc, pokud si
nevíš rady.

Výhodou tohoto vodítka pro postupu řešení je pravděpodobná snadná implementace do
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4.1

Řešení problémů v matematice a metakognice
Prvotní cíl výuky a studia matematiky je rozvíjet schopnost řešit široké spektrum

matematických problémů, tudíž řešení úloh má ve studiu matematiky významné místo.
Řešení začíná porozuměním zadání matematického problému. Dále vyžaduje po celou
dobu vědomou koncentraci a orientaci na získání požadovaného řešení. Studující interpretuje
problém a srovnává problémovou situaci se svými předešlými zkušenostmi s podobnými
problémy a také s existujícími zdroji informací o řešení problému. Řešitel pak také musí
získat přehled o tom, jaké informace má o problémové situaci a jaké ještě potřebuje.
Metakognitivní znalosti napomáhají žákovi či studentovi vytvořit mentální model problému
a vztahů mezi jeho komponentami. Metakognitivní znalosti také řídí myšlenkové procesy
směrem k obdržení výsledku (Schoenfeld, 1987).

Schoenfeld (1985) vytvořil komplexní teorii interakce kognitivních a metakognitivních
procesů v průběhu řešení matematických problémů. Identifikoval čtyři kategorie vnitřních
faktorů a chování:
1. zdroje (matematické znalosti),
2. heuristiky (techniky řešení problémů),
3. řízení (metakognice),
4. postoje.
Zatímco se výuka matematiky zaměřuje na první dvě kategorie, lze chybování studentů při
řešení úloh vystopovat ve špatné funkci zbylých dvou. To znamená, že studenti oplývají
nutnými předpoklady, ale selhávají v jejich správném užívání, protože jednak nevědí, jak
monitorovat a hodnotit svá rozhodnutí, ani si neuvědomují, jaký přínos by to mohlo mít.
Výzkumné závěry naznačují, že rozvíjet metakognici lze u žáků a studentů za těchto tří
podmínek (Kuhn, 1989):
1. Bude jim umožněno strávit dostatečný čas aplikováním nabytých dovedností ve
smysluplném kontextu.
2. Budou moci pozorovat zkušené odborníky, jak postupují při řešení úloh.
3. Velmi důležité pro rozvoj metakognitivního povědomí je ale také mít přístup
k reflexi odborníka o tom, co dělal při řešení úkolu a jak hodnotí svůj postup, [
jinými slovy jak on monitoroval a reguloval svoje aktivity.
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Odborníci versus začátečníci
Následující příklad rozdílného chování expertů a začátečníků při řešení problémů
ilustruje, že úspěšné řešení je charakterizováno metakognitivními aktivitami.
Schoenfeld (1987) při analýze strategií řešení studentů a matematických expertů odhalil,
že začátečníci nejdříve rychle vyberou strategii řešení a pak stráví celý čas tím, že jí ověřují.
Jen zřídka se zastaví, aby zhodnotili, zda jejich práce skutečně směřuje k cíli. Nedostatečným
monitorováním a seberegulací tak většinou promarní velké množství času se strategiemi, které
je vedou špatným směrem.
V protikladu k nováčkům^ matematici stráví většinu času analyzováním problému
a ujišťováním se, zda mu rozumějí správně. Vyzkoušejí mnohem více přístupů a neustále se
sami sebe dotazují, zda je jejich strategie správná a ihned ji mění, když zjistí, že již
nevyhovuje. Díky jejich větší schopnosti objasňovat problém a díky monitorování
smysluplnosti svého úsilí, je samotné řešení vypracováno rychle a správně.

Intervence
Co jiného ví úspěšný řešitel problému oproti neúspěšnému? Za prvé, výzkum odbornosti
v řešení problémů (Mayer, 1998) poukázal na zásadní roli doménově specifických znalostí, tj.
na řešitelské dovednosti.
Zvládnutí všech dílčích dovedností pro řešení problémů ale bohužel nestačí při řešení
nerutinních problémů. Studenti potřebují vědět nejen to, co mají vykonat, ale také kdy.
Schopnost kontrolovat a monitorovat kognitivní procesy se nazývá meta-dovednost.
Zaměření pouze na vyučování dovedností řešení problémů a meta-dovedností by ale
nebylo ucelené, protože by se tím ubíralo na významu řešitelovým pocitům a zájmům, tzn. že
při výuce je třeba zohledňovat i řešitelovu vůli, chtění.
Z pojetí

meta-dovedností

vyplývá

návod

pro

výuku.

Zmíněné

dovednosti

je

nejefektivnější učit v individuálně smysluplném kontextu a mít na zřeteli, že řešitelé potřebují
nejdříve vnější řízení a zpětnou vazbu při interpretování vlastního úspěchu či selhání. Místo
užívání drilu při procvičování dílčích dovedností izolovaně, je třeba vyvinout komplexní
přístup zaměřený na rozvoj metakognice a modelování „co" a „kdy" v realistických školních
úlohách.
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Jako zásadní se tedy jeví otázka, který typ výcviku je nejúčinnější; která výuková strategie
přinese žákům osvojení metakognitivních dovedností nejlépe a kdy je možné s výcvikem
v metakognitivní autoregulaci začít.
Základním pravidlem je: „co nejdříve". To je ale třeba lépe specifikovat. Přibližným
vodítkem nám může být zjištění, že velmi senzitivním obdobím pro získání autoregulačních
strategií je věk mezi 6 až 12 lety (Mareš, 1998).
V souvislosti stím J. Mareš ve své knize Styly učení žáků a studentů (1998) uvádí
následující citace jmenovaných autorů: „Nejde ovšem jen o kognitivně regulační pohled.
Současně je
sebeposuzováni,

třeba

vzít

v úvahu

vývoj

„jáství",

jakými je

objevují ve vyhraněnější podobě teprve kolem

sebeucta,
8.

roku

sebeocenění,
věku

dítěte

(Zimmerman, Schunk, 1989). Současně je třeba vzít v úvahu konstatování J. W. Thomase a
spolupracovníků (1990), že podle vývojových psychologů se u dětí až do 14 let zpravidla
spontánně nevyskytují procesy sebemonitorování, sebeovládání, které jsou klíčové pro to, aby
došlo k autoregulaci učení v pravém slova smyslu. Nácvik autoregulace učení v elementární
podobě by podle citovaných autorů mohl začít -jak se zdá - ke konci prvního stupně základní
školy či na přechodu mezi prvním a druhým stupněm základní školy. (...) Výuka mladších žáků
k autoregulaci bude úspěšná, pokud budou splněny čtyři podmínky: učitel zvolí vhodné
požadavky na žáky; bude je adekvátně podporovat ve snaze o řízení svého učení; dá jim
příležitost, aby nacvičované postupy mohli v praxi používat; stanoví takové cíle učení, které
budou podporovat žákovu vnitřní učební motivaci" (Mareš, 1998, s. 184-6).

Podle Z.Heluse (1992) se metakognitivní zájmy a způsobilosti počínají u dětí vyvíjet již
kolem 5-7 let věku. Během školní docházky, je-li jim věnována patřičná péče, mohou
dosahovat značné úrovně rozvinutosti, s výrazně pozitivními vlivy na školní úspěšnost žáka.
Vysoká úroveň jejich rozvinutosti je pak v dospělosti jedním z podstatných znaků osobnosti.

Možnosti rozvoje metakognice u mladších školních dětí sledovala ve své práci
„Metakognitivní nácvik ve vzdělávacím projektu Filozofie pro děti v 1. ročníku základní
školy" R. Rusová (2003). Na základě strategie kladených otázek metakognitivního nácviku ve
vzdělávacím projektu Filosofie pro děti autorka zjistila, že tyto formy metakognice lze
úspěšně použít u dětí této věkové kategorie.
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Cílem teoretické části této práce je shromáždit podklady pro tvorbu výcviku zaměřeného
na rozvoj metakognitivních dovedností u žáků v posledním ročníku 1. stupně ZŠ. Úspěšnost
v řešení problémů je, jak jsme uvedli dříve, z velké části podmíněna metakognitivními
aktivitami. Typickým příkladem „problému", se kterým se naše cílová skupina běžně ve svém
(školním) životě setkává, jsou matematické slovní úlohy. Jelikož dětem často dělají potíže,
vytváří se zde pole pro intervenci zaměřenou na rozvoj metakognitivních dovedností. Výcvik
je třeba opřít také o studium problematiky slovních úloh. V následujícím textu je vymezen
pojem matematické slovní úlohy a uvedeny nejčastější problémy, kterým děti při řešení
slovních úloh čelí, jak je popisují čeští i zahraniční autoři.
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5. Slovní úlohy jako představitel učebních úkolových situací1
Rodiče, žáci a často i učitelé sdílejí názor, že proniknout do tajů matematického myšlení
je dáno jen hrstce vyvolených. Pro většinu „normálních" žáků je pak matematika redukována
na soubor pouček, návodů a pravidel, které nutno pilně nacvičit a dobře si pamatovat.
Uvedený předsudek dle Hejného (1995) ochromuje odvahu žáka pokoušet se o nápravu,
zbavuje učitele odpovědnosti za žákovy neúspěchy a deformuje cíle vyučování matematice.
Místo organického didaktického cíle rozvíjet kognitivní schopnosti žáka sleduje vyučování
většinou protetický cíl: vložit do žákovy paměti návody na řešení typových úloh, zejména
těch, které se často objevují při přijímacích testech.
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Matematické úlohy se uplatňují na 1. stupni základní školy ve všech fázích procesu
vyučování matematice (Novák, 1993, s. 6):
a) Řešení slovních úloh je jedním z důležitých způsobů aplikace získaných poznatků
a jejich procvičování („užitá matematika"). Tato funkce matematických úloh
poskytuje

žákům

příležitost

pokoušet

se

aplikovat

osvojené

vědomosti

a dovednosti, pokoušet se o „matematické objevy", tvůrčí aktivitu. Přitom si žák
osvojuje určité vlastnosti osobnosti a rozvíjí matematické schopnosti, např.
pochopit matematickou podstatu úlohy, formulovat a analyzovat úlohu, vytvořit
plán řešení a organizovat si pracovní činnost, průběžně kontrolovat a hodnotit
pracovní výsledky.

„Úkolová situace" jako základní jednotka činnostní psychologie a metododologie učebního procesu
vychází z tradičního pojetí „úkolu", který podle Rubinštejna (1964) „vzniká na základě zaměření činnosti k cíli a
souvisí s funkcí plánu činnosti a hodnotících kritérií. Úkol se z tohoto hlediska jeví jako typická forma a základní
strukturální jednotka vědomého učení člověka".
Školní učení je tak s určitou mírou obecného nadhledu sled úkolových situací, ve kterých je obsažen
požadavek na žáka, kognitivní náročnost úkolu, jeho motivační a poznávací hodnota, způsob prezentace i zjevná
nebo skrytá „kultura kognice".
Cílem je, aby jedinec v této úkolové situaci vykazoval určitou kognitivní aktivitu, která je v souladu s
logikou úkolové situace, aby prožíval svoji existenci a osvojil si způsoby a metody poznání, které autor (učitel)
výběrem a

metodou presentace úkolu nebo organizací

úkolové situace garantuje jako rozvojetvorné

(Krykorková, 2008).
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b) Motivovat pomocí slovní úlohy znamená vyvolat zájem žáků o následující výklad
nebo cvičení, aktivizovat žáky, zdůvodnit užitečnost nově probíraného poznatku,
zajistit pozornost žáků a vytvořit žádoucí tvůrčí pracovní atmosféru.
c) Může být využita při výkladu nového učiva - objasňování nového pojmu nebo
vytváření nové matematické dovednosti. Umožňuje názorně objasnit podstatu
vytvářeného pojmu, vytvořit představy o jeho obsahu a rozsahu, zařadit nový
pojem do didaktického systému učiva, ilustrovat způsob vyjádření jednotlivých
kroků vytvářené dovednosti. Matematický obsah a náměť úlohy užité při výkladu
nového učiva musejí být přiměřené, reálné, odpovídat skutečnosti, srozumitelné
a jednoznačně formulované.
d) Slovní úlohy mají funkci diagnostickou. Jsou nezastupitelným prostředkem kontroly
dosaženého stavu vědomostí, dovedností a vlastností osobnosti žáka, nástrojem pro
zjišťování výsledků učení při použití různých metod diagnostiky.

5.1

Vymezení pojmu slovní úloha
V roce 1962 Vyšín napsal: „Nikdo nemůže po prostudování určitého úseku matematické

teorie tvrdit, že tento úsek ovládl, pokud není schopen své znalosti aplikovat při řešení
matematických úloh. Podle téhož kritéria musí posuzovat své výsledky i učitel matematiky.
Úlohy se řeší živelně, spoléhá se na intuici žáků. Žáci neznají způsoby řešení a většinou si
zvykají na to, že jsou učitelem při řešení vedeni krok za krokem. Jeden z cílů vyučování
matematice je třeba spatřovat v dovednosti samostatně řešit matematické úlohy" (Vyšín,
1962, s. 9). Praxe na našich školách ukazuje, že tato slova neztrácejí na své aktuálnosti.

Dle Nováka a Stopenové (1993) lze matematickou slovní úlohu vymezit jako: „Zadání,
situaci

podněcující

řešitele

(žáka)

k uvědomělé

činnosti,

která

směřuje

k dosažení

stanoveného cíle" (s. 5). Tato činnost je zaměřena na všechny tři aspekty učení:
a) obsahový

-

„objevení"

nových

matematických

poznatků,

zopakování

matematického učiva nebo prověření jeho zvládnutí,
b) operační - učební a poznávací činnosti a operace žáka,
c) motivační - zájmy, sklony a potřeby žáka.
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Ve struktuře matematické úlohy lze obvykle rozlišit:
1) předmětnou komponentu (množinu objektů, o nichž je v úloze řeč, a vztahy mezi
těmito objekty),
2) požadavek na řešení úlohy (pokyn k řešení úlohy či otázka úlohy),
3) operátor (souhrn operací, které je nutno uskutečnit v souladu s podmínkami
úlohy, aby byl splněn požadavek úlohy) (Novák a Stopenová, 1993).

Termínem slovní úloha rozumí významný didaktik matematiky Hejný matematickou
úlohu, která vyžaduje jazykové porozumění

a přesah do životní zkušenosti (Anatomie

slovní úlohy o věku, nepublikováno). Úlohu lze zkoumat z hlediska její anatomie, tzn.
rozložit ji na co nejmenší prvky, ty analyzovat, organizovat a řetězit do sítí. Úlohu lze rozdělit
do 4 vrstev:

1. Vrstva příběhu se skládá z expozice a výzvy. Expozice představí příběh či situaci
a řešitel si o tom tvoří představu. Výzva rozběhne a orientuje řešitelský proces. Tato
vrstva se stává překážkou porozumění úloze pro ty žáky, kteří neumějí číst
s porozuměním.

2. Vrstva objektů. Osoby, předměty, události, stavy, o kterých úloha hovoří, nazveme
objekty. Objekty se třídí podle toho, zda poukazují nebo nepoukazují na číslo, ať už
známé či neznámé.

3. Vrstva vztahů. Vztahem úlohy nazýváme každou sémantickou informaci o objektech
úlohy. Vztah může z textu úlohy vyplývat přímo, anebo nepřímo. Bývají vyjádřeny
pomocí rovnice, nerovnice, grafu, tabulky, obrázku atd. Ty nazveme údaje.

4. Vrstva matematického modelu. Převedením příběhu či situace do znakového jazyka
(nejčastěji do rovnice či soustavy rovnic) vzniká matematický model úlohy, což bývá
pro mnohé žáky také velmi náročný úkol.
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Existuje mnoho klasifikací slovních úloh (např. dle matematického obsahu, kognitivní
náročnosti, způsobu jazykového vyjádření, charakteru požadavků na řešení atd.). Zde
zmíníme jen rozlišení jednoduchých slovních úloh na přímé a nepřímé, protože nepřímé, tzv.
úlohy s antisignálem (Hejný), zaujímají významné místo v našem výzkumném šetření.

a) Přímé úlohy jsou takové, v nichž formulace zadání souhlasí s početním výkonem,
kterým se úloha řeší. Např. formulace „o 6 méně" vede na odčítání, „pětkrát více" vede
na násobení.
b) Nepřímé úlohy se řeší opačným početním výkonem, než naznačuje formulace zadání.
Text úlohy „ svádí" žáka k užití nesprávného početního výkonu.
Např.: Ve třídě je 20 děvčat, to je dvakrát více než chlapců. Kolik je ve třídě chlapců?
(formulace „dvakrát více" vede k násobení, úloha se řeší dělením)
Především nepřímé úlohy typu zmenšení a zvětšení čísla několikrát a porovnání rozdílem
a podílem způsobují žákům potíže při správné identifikaci početního výkonu, potřebného
k řešení.
Jana má 50 korun, Mirka 20 korun. O kolik korun má Jana více než Mirka ?

V rámci definování slovních úloh lze také popsat typické fáze řešení slovní úlohy:
a) dostatečná dovednost číst s porozuměním
b) pochopení formulovaného vztahu v rovině jazykové
c) a jeho převedení do roviny matematické (číselné)
d) vyjádření vztahů soustavou numerických znaků
c) provedení početních operací
f) převedení numerické odpovědi zpět do roviny jazykové (Novák, 1997, s. 96).

Náročnost slovních úloh je dobře známa každému učiteli. Následující část je věnována
potížím, kterým mnoho žáků čelí při řešení matematických slovních úloh a příčinám těchto
těžkostí tak, jak jsou popsány v literatuře.
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5.2

Obtíže při řešení slovních úloh

Uchopování úlohy žáky

Ve svém článku (1995) uvádí Hejný jako hlavní překážku úspěšného řešení slovních úloh
neschopnost žáka porozumět úloze, pochopit situaci popsanou úlohou a/nebo výzvu, kterou
úloha klade.
V první fázi procesu řešení slovní úlohy si řešitel vytvoří představu o příběhu (situaci)
úlohy a uvědomí si její výzvu. Hejného longitudinální výzkumy i jeho učitelské zkušenosti ho
přivedlo k závěru, že příčiny neúspěchu žáků při řešení slovních úloh často leží v této fázi
řešení. Žák si neumí vytvořit představu o tom, co text úlohy říká a někdy ani o tom, co od
něho úloha požaduje.
Kořeny této neschopnosti leží často mimo matematiku, v oblasti verbální komunikace.
Nevyhnutelným předpokladem úspěšného zvládnutí slovních úloh je schopnost umět si
v mysli vytvořit představu o příběhu. Žáka, který nedokáže reprodukovat příběh krátké
pohádky, nemá podle Hejného smysl učit řešit slovní úlohy.
Hejný a jeho spolupracovníci (Anatómia slovnej úlohy o veku, nepublikováno) navrhli
i některé edukační strategie, jak tuto překážku překonat. Navrhli metodu pro procvičení
žáků v uchopování textu slovní úlohy: Učitel přečte svým žákům text vhodné úlohy
a požádá je, aby každý napsal svoji představu o této úloze. Potom text přečte podruhé a opět
požádá žáky o napsání své představy. Toto zopakují ještě jednou. Analýzou odpovědí žáků se
učitel může pokusit zjistit, jak se v mysli řešitele postupně vytváří představa o úloze. Při
prvním či druhém čtení úlohy se zpravidla vytvoří jen hrubá rámcová představa, která až
opakovaným čtením textu dosáhne úrovně, kterou lze popsat slovy "řešitel získal náhled na
příběh úlohy".
Jiná situace vzniká, když ke zmocňování se textu úlohy vůbec nedojde, protože si žák
nevěří, že by toho byl schopen. Tato příčina se dle Hejného (1995) ukazuje jako velice častá.
Jc důsledkem celkového přístupu k matematice, jak je naznačeno výše - v úvodu kapitoly
o slovních úlohách. Jestliže zmocňovací proces nevede k porozumění úloze nebo když jej žák
vůbec nezahájí, rozběhne se protetický uchopovací proces. Jeho cílem je najít v textu úlohy
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nebo v předchozí žákově zkušenosti řešitelskou strategii. Jestliže ji žák nenajde, pak použije
strategii náhodně volené operace: s čísly vyskytujícími se v textu úlohy udělat něco (lhostejno
co), co by bylo aritmeticky správné, byť myšlenkově zcela pochybené.

Řeč slovních úloh
Výjimečným obohacením trhu s didaktickými materiály zabývajícími se slovními úlohami
je Šupův soubor slovních úloh s tématikou blízkou životu dnešních dětí. Publikace z roku
2001 představuje propracovanou metodiku rozvíjení kognitivních dovedností pro řešení slovní
úlohy. Šup při její tvorbě vycházel z identifikování následujících žákovských potíží:

1) výrazové prostředky ve slovních úlohách (výroky) jsou „řečí", které děti nerozumí.
V převážné většině nejsou děti ve svém domácím prostředí vedeny k porozumění této
„řeči slovních úloh". Rodiče se dítěte většinou neptají: „Kolikrát je chleba dražší než
rohlík?". Také ve škole (v učebnicích, v osnovách) není tomuto problému dle Šupa
věnována potřebná pozornost. Řeč slovních úloh je specifická výrazově, a také v sobě
skrývá vyjádření matematických vztahů mezi údaji.

2) Příliš mnoho dětí má tendenci nepoužívat svůj přirozený logický úsudek (tzv. selský
rozum) a to nejen v matematice. Jsou k tomu mimoděk vedeny strachem z chyby, které
by se možná dopustily, kdyby se odvážily vymýšlet vlastní řešení. Upřednostňují
naučené typové odpovědi, řešení situací podle zavedených, osvědčených vzorů.

Dle Šupa (2001) je nutné děti postupně a cílevědomě učit rozumět řeči slovních úloh. Za
tím účelem vytvořil rozsáhlý soubor úloh a cvičení. Dále je třeba cílevědomě a záměrně
podněcovat odvahu dětí k tvořivosti, příznivě hodnotit tuto stránku jejich osobnosti a vytvářet
dostatek příležitostí pro posílení vlastní sebedůvěry v tyto schopnosti. Nevyvolávat v dětech
strach z chyby. Každý chybuje, neboť chyba je přirozený regulátor učení. Je třeba se nebát
chyby, ale poučit se z ní.
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Dyskalkulické obtíže

Obtíže v řešení slovních úloh se nejčastěji projevují u žáků s narušením matematických
schopností (tedy při dyskalkuliích a hypokalkuliích), ale níže popisované problémy lze
pozorovat i u „intaktních" žáků. Novák (1997) zdůrazňuje, že příčina snížené schopnosti řešit
slovní úlohy může být také při narušení čtenářských schopností. Do procesu řešení se
promítá kvalita čtenářství, zejména úroveň porozumění přečtenému textu, správnost čtení
(míra chybovosti) a nakonec i rychlost čtení pro posouzení časových možností k řešení slovní
úlohy.

Řešení slovních úloh dle Nováka (1997) představuje velmi komplexní duševní činnost
a předpokládá zejména tyto dovednosti:
c) čtení s porozuměním
d) alespoň v zásadě zvládnutí numerického počítání
e) dovednost formulovat myšlenky
Chybný výsledek řešení slovní úlohy může mít příčinu v každé fázi jejího řešení (Novák,
1997, s. 96):
1) v chybném přečtení formulovaného vztahu (i kdyby všechny kroky řešení byly
potom naprosto správné, výsledek bude přesto chybný);
2) v nesprávném pochopení (nebo i v nepochopení významu) vztahu, který je
formulován v jazykové rovině;
3) v chybné volbě postupu, algoritmu řešení daných vztahů;
4) v chybném

grafickém

(verbálním)

vyjádření

správně

identifikovaných

algoritmů soustavou matematických znaků;
5) v chybném provedení numerických výpočtů;
6) v n e s p r á v n é jazykové (verbální) formulaci výsledku.
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Simon ve své publikaci Dyskalkulie (2006) zdůrazňuje, že mnoho dětí slovní úlohy
„neinterpretuje správně". Kjejich řešení používají špatná čísla nebo špatné početní operace.
Někdy se zdá, jako by prostě „něco" počítaly, jen aby přitom nemusely myslet. Nereálné
výsledky nerozpoznají.

Slovní úlohy by měly zdůraznit praktickou stránku matematiky a kromě toho ukázat,
zda dítě matematiku pochopilo tím, že ji umí správně aplikovat. Většina úloh označených
v učebnicích jako slovní úlohy může z hlediska svého obsahu jen stěží upoutat dětskou
pozornost. Koho zajímá, kolik jablek mají dohromady dvě děti, které, nevalně nakresleny,
bezútěšně živoří mezi deskami školní učebnice? Proč mám vědět, že když si mezi sebou Klára
a Tomáš, které vůbec neznám, rozdělí 19 gumových medvídků, jeden zůstane?
Slovní úlohy mají děti v písemné podobě konfrontovat se situacemi, které by si měly umět
dobře představit a které by měly umět pomocí matematických postupů modelovat
a vypočítávat. Žáci však zažívají problémy se slovními úlohami jako je uvedeno níže:

a) Dítě má při čtení úlohy potíže s pochopením jejího smyslu. Pokud špatně zvládá
čtení, možná se spoléhá i na to, že odpovídající početní úlohu dokáže uhodnout
pomocí obsažených „nápadných" slov. Rychle se to pozná zejména u úloh, kde se
vyskytují přebytečné údaje.
b) Dítě si popsanou situaci neumí představit. Pokud zaostává v myšlenkových
představách konkrétních činností, úlohu si neumí představit bez názorných pomůcek.

c) Dítě nedokáže situaci nebo činnost předloženou ve slovní úloze transformovat
v příslušný výpočet, což je většinou zapříčiněno jeho nedostatečným chápáním
základních početních úkonů. Dítě je chápe jako nesmyslný způsob vzájemného
kombinování čísel, nikoli jako prostředek sloužící k popisu určitých postupů.
d) Dítě jen s obtížemi provádí potřebné početní operace. To může mimochodem také
vést k tomu, že úlohu záměrně přemění tak, aby se v ní vyskytovaly jen ty operace,
které dobře ovládá. Například dítě, které neumí dobře násobit, zvolí ke zpracování
předložených čísel sčítání.
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Pozorování ve třídách

Některá z těchto pozorování se dají bez rozpaků přisoudit dětem v běžných školách.
Z pohledu do západní odborné literatury lze vyčíst, že s velmi podobnými problémy se
slovními úlohami [word/story problems] se potýkají děti i v mnoha jiných zemích. Z rozsáhlé
anglicky psané literatury uvedu jen jednu ukázku.
Cardelle-Elawar (1995) popsala, jaké kontraproduktivní aktivity obvykle neúspěšní žáci
činí, když mají řešit matematické úlohy. Například:
a) zadání čtou příliš rychle na úkor porozumění textu a otázky
b) netřídí informace
c) neuvědomí si, že může existovat více cest ke správnému řešení
d) nejsou si jistí, jak vypočítat a ověřit výsledek úlohy
e) snadno to vzdají, když nevědí, jak uchopit úlohu.

Našemu výzkumnému šetření předcházela pozorování v jedné pražské škole. V jejich
průběhu jsme se především zaměřili na chování žáků během řešení slovních úloh. Zde1
uvádíme několik zjištění, která inspirovala naše další uvažování o problematice metakognice
a řešení problémů, konkrétně slovních úloh.
1) Žákům zjevně dělá potíže pochopit slovní úlohu, porozumět jejímu smyslu;
2) Je pro ně problematické uvědomit si, co je cílem slovní úlohy - neumějí dobře
definovat otázku slovní úlohy.
3) V průběhu řešení se často cítí ztracené; nevědí, jak dál postupovat.
4) Když žáci dospějí k výsledku, nejsou si jisti tím, co přesně zjistili, ani o tom často
nepřemýšlejí (nechtějí přemýšlet). Výsledek také nehodnotí kriticky z hlediska
reálnosti a smysluplnosti; nezkoumají, zda odpověď opravdu reaguje na otázku úlohy
v zadání.
5) Slovní úlohy jako takové jim pravděpodobně přijdou odtažité - neumějí si jejich obsah
vztáhnout k reálnému světu - přemýšlejí o nich jako o něčem akademickém, nechápou
jejich smysl ani přínos. Pro mnoho z nich představují další školní úkol, nutné zlo,
a vůbec ne zajímavý úkol, který, jak doufají didaktici, jim odhaluje užitečnost
matematiky.
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V předcházejícím textu jsme uvedli, co považujeme za nejvýznamnější problémy, které
stojí v cestě úspěšného řešení slovních úloh žáky a umožnili jsme jejich porovnání
s pozorováním v běžných třídách základní školy.

Zde ještě nabízíme stručné shrnutí výše popsaných obtíží a faktorů ovlivňujících
úspěšnost řešení slovních úloh, na které jsme reflektovali při tvorbě návrhu metakognitivního
nácviku:
neschopnost porozumět textu slovní úlohy
neschopnost formulace její myšlenky, cíle, otázky
-

neschopnost scbcrcgulace, monitorování a zhodnocení zvoleného postupu
strach z chyby

-

nerealističnost úloh v učebnicích a celková odtrženost matematiky od reálného života
dětí.

V následující kapitole popíšeme teoretické podklady pro nápravu těchto problémů. Slovní
úlohy jsou typickým příkladem matematických problémů a tradičně patří k didakticky
nejnáročnějším partiím matematiky. Zatím není identifikován jednoznačně účinný způsob
nápravy.

Domníváme se, že jedna z možných cest začíná rozvíjením kognitivních

a metakognitivních mechanismů řešitelských procesů.
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6. Možnosti rozvoje schopnosti řešit slovní úlohy
Domníváme se, že neúspěšnost žáků v řešení slovních úloh je komplexní problematika.
Rozsah této práce umožňuje věnovat se do větší hloubky jen některým z faktorů, které se
podle našeho názoru podílejí na snížené schopnosti žáků vyrovnávat se s obtížemi slovních
úloh. Náměty a metody pro nápravu jsou mnohé, vybereme ty, které považujeme pro naše
výzkumné šetření za nejpodstatnější.

Nejdříve reagujeme na fakt, že v českých školách se stále ve velké míře můžeme setkat
s „formalismem". Formalismus podporuje mechanické učení zaměřené na formální stránku
výkonu za účelem obstát při zkoušení a brání v pochopení přínosu řešení problémů pro
každodenní život a ovlivňuje i motivaci a naladění žáků pro řešení slovních úloh.
Pro schopnost řešit problémy považujeme za zásadní (a výzkumná šetření to potvrzují)
schopnost

monitorování

a

reflektování

procesu

řešení.

Možnostem

rozvoje

těchto

metakognitivních dovedností se pak věnujeme poněkud podrobněji.

Posun od formalismu ke konstruktivismu
V mezinárodním výzkumném šetření TIMMS (Straková, 1996) zaznamenala Česká
republika dvě nechvalná prvenství: vysoké procento žáků základních škol uvedlo, že mají
matematiku velmi neradi a bylo dokázáno, že úspěšnost řešit jednoduché matematické úkoly u
českých žáků s věkem klesá. Jedním z důvodů je patrně skutečnost, že naši žáci se učí s cílem
obstát ve školních prověrkách a přijímacích zkouškách na střední školy.
V tradičním vyučování se dle Hejného (Anatomie slovní úlohy, nepublikováno) učitelé
zamýšlejí nad obsahovou smysluplností matematického modelu reality jen zřídka. Čas
tomu věnovaný by se učitelům matematiky jevil asi jako promrhaný, protože během té doby
mohli žáky naučit něco, co je v osnovách. Hejný považuje toto počínání ze nesprávné.
Pokud chceme, aby žáci matematice rozuměli, aby cítili její smysluplnost a aby ji v životě
uměli účinně použít, musíme věnovat na hodinách matematiky přiměřený čas obsahové
smysluplnosti matematických modelů. Slovní úlohy k tomu mohou přispět, ale mnoho situací,
kdy žáci řeší matematické problémy, je degradováno na imitaci postupů. Učitelé uvedou
slovní úlohu, pak žákům předají informaci o lineárním sledu kroků řešení úlohy. Od žáků je
pak očekáváno, že budou postupovat podle těchto kroků a naleznou výsledek. Taková
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výuková metoda ale selhává v rozvíjení schopnosti žáků utvořit si individuální reprezentaci
a pochopení matematického řešení problémů. Jinými slovy, žáci v těchto podmínkách neměli
možnost osobně pochopit význam řešení matematických slovních úloh.
Příležitost pochopit a zažít vztah mezi utvářením významu a úspěchem v matematice
může žákům přinést důraz na zvnitřňování poznatků, uvádění do vztahů a propojování s již
naučeným.

Zatímco,

když jsou

žáci

trénováni

v tom, jak

prospívat

v matematice

prostřednictvím memorování, nebudou schopni uvědomit si praktický význam řešení slovních
úloh. Jsou spíše než k dotazování se a objevování, vedeni k nacvičování postupů (Wilson
a kol., 1993).

Růst objemu matematických poznatků

neznamená růst schopnosti

orientovat se

v problematice života pomocí matematiky. Prioritou ve vzdělání by neměl být rozsah učiva,
ale kvalita vzdělávacích postupů, které vedou k rozvíjení intelektu žáků, a tím i kjejich
schopnosti matematiku aplikovat.
Mnoho žáků „zná" mnoho věcí (úroveň „Zapamatovat si" revidované Bloomovy
taxonomie, Byčkovský a Kotásek, 2004) a také mnohému z toho rozumí (Bloomova úroveň
„Porozumět"). Zároveň dokáží tyto znalosti aplikovat na případy, se kterými se již v minulosti
seznámili (Bloomova úroveň „Aplikovat"), to znamená, že jsou schopni užívat naučených
poznatků v rutinních situacích. Zažívají ale problémy při aplikaci toho, co znají, v nových
situacích a případech, které se trochu liší od těch, které již někdy zažili. Nikdo se ve výuce
příliš nevěnoval (a oni sami se to nenaučili) rozvíjení schopnosti „analyzovat", fungovat na
čtvrté úrovni revidované Bloomovy taxonomie.
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6.1

Nedostatky při řešení úkolových situací
Bariéra subjektivně

negativními

činiteli

prožívané smysluplnosti

objevujícími

poznávací činnosti může být dána

se jako průvodní jevy v mimokognitivní

oblasti

osobnostního systému. Jedná se kupř. o nedostatečnou motivovanost, snížené sebehodnocení,
prožívaná úzkost a napětí. Přetrvávající obavy z neúspěchu často ohrožují žákovo sebepojetí,
do kterého se tyto činitele přetvářejí.
Problémem mohou také být nedostatky a nerozvinuté předpoklady v kognitivní oblasti
(např.: neefektivní učební činnosti, nestrukturovaný poznatkový a zkušenostní systém, atd.).
Prožitek ze smyslu prováděné poznávací činnosti úzce souvisí s prožitkem provázejícím
porozumění. Při jeho charakteristice vycházíme z toho, že procesy poznání a učení lze chápat
m.j. jako cestu od neporozumění k porozumění, jako cestu, na které se objevuje celá řada
překážek, jako cestu od nerovnovážného vztahu mezi tím, co člověk zná, co až doposud ví
a mezi tím novým, neznámým a nepoznaným. Jde o procesy, které charakterizuje výrazná
emoční dynamika.

Situace neporozumění jsou provázeny pocity napětí a nejistoty
i
z neurčitosti situace. Naopak pocity libosti, radosti a úlevy z opadnuvšího napětí jsou známy
ze situací porozumění, vyjasnění, vyřešení, pochopení. Emoční odezva, která v těchto
situacích vystupuje jako silný atribut motivačního vztahu, je okolností, která výrazně,
v závislosti na intenzitě a frekvenci svého působení, ovlivňuje další motivaci jedince
(Krykorková, 1995).
Skrze časté situace neporozumění tak může být ohrožen i

další rozvoj osobnosti

provázený většinou negativním vztahem ke škole a k poznání vůbec. Jde tedy o to, že
v situaci neporozumění jsou apriori skryta úskalí, která by rozvojetvorná pedagogika měla
brát v úvahu. Cesta naučit žáka chovat se a "vyznat se" v situacích, které přinášejí často
napětí, nejistotu a obavy by měl být jeden z úkolů pedagogického snažení.
Naučit vhledu do úkolové situace, je m. j. jeden z cílů Feuersteinova programu (HadjMoussová 1996). Podle Feuerstcina ovlivňuje znalost mediačních procesů a nácvik učebních
strategií dlouhodobou motivaci a posiluje vztah k poznání a učení.
Cílem cvičení tohoto programu je rozvinutí učebního potenciálu dítěte, který je chápán
v širokých souvislostech. Předně jde o korekci deficitních kognitivních funkcí ve třech
rovinách

kognitivního zpracování, které Fcuerstein nazývá inputem (vstupem), elaborací

(zpracováním) a outputem (výstupem).
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Feuerstcin vytvořil inventář kognitivních funkcí, které mohou být v určitém věku
zcela nerozvinuty nebo rozvinuty nedostatečně, popřípadě byl jejich vývoj zastaven, či
v jejich vývoji došlo k regresi. Jejich kompletní výčet uvádí Pokorná (nepublikováno2), zde
uvedeme

jen

několik

vybraných

nedostatků,

které

určitým

způsobem

souvisejí

s problematikou řešení problémů.

Input může obsahovat tyto deficitní funkce:

1. Nezřetelné a povrchní vnímání. Jedinec si všímá pouze náhodných charakteristik
informací.
2. Neplánované, impulsivní a nesystematicky zaměřené chování při zvládání úkolu.
Jedinec si neví rady, jak úkol uchopit, čím začít, jakou zvolit strategii, jak si úkol
naplánovat.
3. Nedostatek, nebo omezení receptivních verbálních prostředků, které umožňují
diskriminaci. Buď jedinec nezná příslušné označení předmětů, událostí, popřípadě
vztahů, nebo jejich obsah není na odpovídající úrovni.
4. Nedostatek nebo deficit potřeby precisnosti a přesnosti při shromažďování dat.
Jedinec se spokojí s nápadnými nebo náhodnými informacemi, z kterých pak dělá
závěry.
5. Nedostatečná schopnost vnímat dva nebo více zdrojů informací současně. Projevuje
se to spíše postupným shromažďování dat, neschopností organizovat informace do
systému a usuzovat na jejich význam.
Výrazné omezení kognitivních funkcí na úrovni inputu ovlivňuje samozřejmě funkce na
úrovni zpracování a outputu. Nedokonale přijímané informace nemůžeme optimálně
zpracovávat.

2

Celý článek na: http://www.fie.cz/metoda.html
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Drahou rovinou je úroveň zpracování.

1. Nepřiměřenost v percepci podnětů a určování současných problémů. Jedinec je
bezradný, neví, jak s danými informacemi pracovat.
2. Neschopnost vybírat významné znaky oproti znakům nevýznamným, když se má
definovat problém.
3. Epizodické uchopení reality. Jedinec se spokojí při řešení problému pouze
s povrchními informacemi. Necítí potřebu přijít věcem na kloub.
4. Nedostatečná nebo nepřiměřená potřeba sledovat logické důkazy. Jedinec se spokojí
s výsledkem řešení problému, aniž by uvažoval o jeho správnosti.
5. Nedostatečná nebo nepřiměřená interiorizace (zvnitřnění) předmětů, jevů nebo
vztahů. Jedinec si vytváří nedostatečné nebo zkreslené představy.
6. Absence

nebo

zkreslené

interferenčně

hypotetického

myšlení.

Jedinec

si

nedostatečně uvědomuje vztah, který vyjadřuje příčinné myšlení (jestliže - pak).
7. Absence nebo nedokonalé strategie pro testování hypotéz. Jedinec nedokáže vytvářet
domněnky a ověřovat je.
8. Absence nebo nedokonalá schopnost určit rámec nezbytný pro chování, které řeší
problém.
9. Absence nebo nepřiměřená schopnost plánovat práci. Promyslet kroky, které vedou
k cíli, a jejich pořadí.
10. Skutečnost, že nebyly vypracovány některé kognitivní kategorie. Příslušné verbální
pojmy nejsou součástí slovního inventáře jedince na rovině příjmů a nebo nejsou
mobilizovány na rovině vyjadřování.
Rovina zpracování reprezentuje naše myšlení. Jedná se o zpracování signálů, podnětů
a pochopení vztahů mezi nimi. Proto mají být tyto podněty vysoce organizované
a zpracované tvořivě a přesně.
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Omezené kognitivní

funkce na úrovni

outputu

obsahují

faktory, které vedou

k nepřiměřené komunikaci konečných řešení. Je nutné poznamenat, že i přiměřeně vnímaná
data a jejich vhodné zpracování může být vyjádřeno nepřesně nebo může dojít k náhodnému
řešení, pokud obtíže existují na této třetí úrovni. Zde můžeme zachytit následující deficity:

1. Egocentrické komunikační modality. Jedinec se projevuje pouze omezenými
způsoby vyjadřování. Například pouze verbálně. Nedokáže informace vyjádřit
nákresem, grafem, obtížně se vyjadřuje písemně apod. U dětí často vidíme, že
v aritmetice počítají dobře, když jsou příklady vyjádřeny číslicemi, podstatně
obtížněji ale řeší slovní úkoly. Rozdíl mezi příklady přitom není v jejich obtížnosti,
ani v tom, že by vyžadovaly vyšší míru abstrakce, jak se někteří učitelé domnívají,
ale pouze ve způsobu komunikace.
2. Obtíže ve vyjadřování myšlenkových vztahů.
3. Zablokování.
4. Odpovědi na úrovni pokus a omyl.
5. Absence nebo omezení nástrojů pro komunikační adekvátně zpracované odpovědi.
Tedy obtíže na úrovni vyjadřování.
6. Absence nebo omezení potřeby odpovídat obsahově i formálně přesně.
7. Obtíže ve vizuálním přenosu.
8. Impulzivní chování při jakékoli činnosti.

Pokud sledujeme deficity v rovině výstupu, musíme si uvědomit několik okolností.
Předně, jak je důležité, aby jedinec stále sledoval, co se dělo v rovině vstupu. Jinak
neodpovídá na danou otázku nebo na daný úkol. Druhým předpokladem pro zvládnutí roviny
výstupu je, podobně jako i na ostatních úrovních, dobré zvládnutí řeči po formální i obsahové
stránce (Pokorná, nepublikováno).
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Deficit v reflexi
Literatura zabývající se vyučováním dovedností řešit matematické problémy jednoznačně
podporuje zaměření na rozvoj meta-dovedností - plánování, monitorování a hodnocení
vlastního myšlení v zájmu zlepšení úspěšnosti žákovského řešení problémů.
Monitoring a evaluace umožňuje jedinci regulovat své mentální procesy, které zpětně
podporují rozvíjení dalších mentálních procesů, jež je možno následně monitorovat
a hodnotit. Je zjevné, že uvědomování si vlastních v pozadí probíhajících kognitivních
procesů je pro mctakognici základní. Shodně s Lochheadem (1981) toto sebe-uvědomování
Je nezbytné pro sebe-korekci. Mentální rutinní postupy mohou být změněny a zlepšeny jen
pokud si jsme dostatečně vědomi jejich komponent" (s. 68).

Zdálo by se, že jedinec si je intuitivně vědom svých vlastních kognitivních procesů a je
schopen je regulovat. Mnozí vědci došli ale k závěru, že tomu tak není. Bloom a Broder
(1950)

provedli

jednu

z nejranějších

kvalitativních

studií

řešení

problémů

mezi

vysokoškolskými studenty. V tomto výzkumu se studenti pokoušeli slovně vyjádřit své
myšlenkové procesy, zatímco řešili různé problémy. Nečekaným omezením této studie bylo,
že si studenti nebyli dostatečně svých myšlenkových procesů vědomi:
„ Pozorovaní jedinci nebyli vždy schopni popsat ani poznat, jaké jsou
jejich myšlenkové procesy.

V mnoha případech probíhají procesy tak rychle,

že není v silách respondentů je vnímat. V některých případech se jedná o
velmi hluboké a prakticky nevědomé procesy, např.

že jedinec učiní něco,

aniž šije vědom co dělá, nebo proč" (s. 90).

Greenfield (1987) popsal, že neúspěšní řešitelé problémů „mohou začít řešit problém
podle plánu, ale pak, jak jsou zabráni do práce na řešení, o svém plánu ztratí přehled, zjevně
díky nějakému vyrušení nebo nejasnosti" (s. 15).
Griffiths (1976, citováno v Pate, 2004) poskytl vhled do těchto fenoménů založený na
pozorování neúspěšných řešitelů fyzikálních problémů:
„Ještě více než nedostatek znalostí ztěžuje situaci studentům fakt, že
sami nevědí,
znalosti

a

co neznají.
rozeznat

rozdíl

Nerozvinuli ještě schopnost monitorovat své
mezi povrchním

definováním

termínů

a

opravdovým chápáním pojmů. Nemají povědomí o monitorovacím procesu
vlastních znalosti" (s. 81).
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Dále zmíníme jednotlivá pravidla umožňující dětem rozvoj reflexe od předškolního
období. Jedná se o charakteristiky schopností, které by dítě mělo získat (Hřebíková, 2005).

Pravidla umožňující rozvoj reflexe (Hřebíková, 2005)
1.

Plně rozvinout a využívat všech svých smyslů, jejichž prostřednictvím poznáváme
své okolí i sami sebe

2.

Umět naplánovat a vést svou vlastní činnost
a. Využívání ověřených postupů při řešení úloh podobného typu
b. Schopnost vést činnost v krocích, řešit problémy a tvořivě myslet.

3.

Umět zařadit nové informace a myšlenky do vztahů s již existujícími strukturami.
a. Vybavování si minulých zkušeností a jejich doplňování nebo korekce
informacemi novými
b. Dovednost klást otázky sám sobě
c. Využívání zrakových obrazů, auditivních a kinestetických podnětů

4.

Umět si vyžádat pomoc
a. Nestydět se za neznalost
b. Rozvíjet schopnost formulovat otázky

5.

Umět uplatnit nové poznatky v praxi

6.

Umět kontrolovat a hodnotit výsledek vlastní činnosti.
a. Vyjádřit svůj názor na výsledek a umět ho zdůvodnit, případně najít chybu
b. v postupu řešení
c. Schopnost vyvodit a sdělit nové poznatky a názory, stejně tak jako pocity a
d. nálady během činnosti.
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6.2

Metody a postupy, které směřují k odstranění kognitivních nedostatků

Mctakognici, jak potvrzuje celá řada výzkumů, lze rozvíjet v průběhu metodicky
koncipované výuky příp. tréninku, programu nebo sérií cvičení. Za mnohé uveďme dva
známé programy autorů Sternberga a Feuersteina.

Program instrumentálního obohacení je jedním z komplexně zpracovaných programů,
který se snaží rozvíjet kognitivní výbavu dítěte. I když tvůrce tohoto programu R. Feuerstein
nevychází přímo z metakognitivního pojetí, významové charakteristiky instrumentálních
intervencí a jejich interpretační možnosti se tomuto pojetí velmi přibližují. Feuerstein vychází
z Vygotského koncepce mediačního učení, jehož komplementární součástí je kognitivní pojetí
deficitů.
Při práci s Feuersteinovou metodou je také kladen důraz na rozvíjení řeči. Řeč je
nástrojem každé intelektuální činnosti. Řeč je důležitá na všech třech úrovních mentální
činnosti. Jedinec řečí kontroluje a upřesňuje informace, které dostává. Musí umět vyjádřit řečí
každý myšlenkový pochod, každou strategii, kterou používá. Pomocí řeči určitou informaci
ale i strategii zvnitřní, to znamená, že šiji osvojí natolik, že ji používá i za jiných okolností.
Konečně musí umět adekvátně a přesně odpovědět na danou otázku nebo vyřešit daný úkol.
Systematicky se proto pěstuje nejen slovní zásoba, ale i obsahově i formálně přesné
vyjadřování.
U dětí se během programu podporuje vnitřní motivace k učení prostřednictvím slovní
formulace „rozmysli si to". V logu celého programu stojí: „Nechte mě, já si to rozmyslím...".
Jedinci jsou k tomu vybízeni u každého úkolu, takže se to postupně stává součástí jejich
strategie. Tím je také kontrolována a omezována jejich hyperaktivita. Jedinec kromě toho
přijímá podíl odpovědnosti na učení. Učitel má působit proti pasivitě žáků, má demonstrovat,
že jsou schopní a mohou podat výkon. Nehodnotí se známkami, děti se nedělí na dobré
a špatné. Mají být motivovány způsobem práce. Každému dítěti se má umožnit, aby bylo
úspěšné. Jsou stimulovány otázkami. Nepoužívá se soutěžení, protože se respektuje
osobnostní tempo každého dítěte.
Je to vyjádřeno i třemi tečkami na konci

loga. Klade se důraz na spolupráci

a naslouchání. Feuerstein mluví o vzájemném sdílení myšlenek, přístupů k úkolu. Obsahem
sdílení je i strategie řešení úkolů. Předpokládá se, že každé dítě může vidět určitý problém ze
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svého úhlu pohledu, který je dán jeho zkušeností, který je ovlivněn kulturou a sociálním
prostředím, ve kterém vyrostlo. Tak se mají děti učit věcné a intelektuálně opodstatněné
toleranci k druhým.

Takové vedení má přímý dopad na orientaci v osobním i politickém,

společenském životě.
Jedinci se mají naučit reflektovat své myšlení a vhled. Mají se naučit hodnotit své
poznávací dovednosti. Zobecnit způsoby uvažování. Učí se tak metakognici, nebo
metamyšlení. Všechna cvičení instrumentů jsou konstruována tak, že je stupňována jejich
obtížnost a složitost (Pokorná, nepublikováno).

Program vyučování rozumovým dovednostem „Teaching thinking skills" reprezentuje
jeden z těch přístupů, kdy jde o organizování a trénink kognitivních činností a působení
poznávacích útvarů a mechanismů na vybraných situacích učebních, profesních i životních
spolu s jejich metakognitivní analýzou a nácvikem (Krykorková, 2004b).

Jeden

z nejpropracovanějších

systému

odstraňování

kognitivních

nedostatků

je

metakognice. Rozvoj poznávacích aktivit s cílem osvojení určitých metakognitivních postupů
předpokládá zapojení celé řady osobnostních charakteristik a vnitřních předpokladů na jedné
straně, zároveň však využití celé řady možností, jak iniciovat žádoucí změny v procesu
poznání na straně druhé. Aktualizace a uplatnění těchto možností v obou těchto oblastech
disponuje širokou podmíněností, která ve svém důsledku může, ale nemusí stimulovat rozvoj
kognitivních činností a tím související nácvik metakognitivních postupů.
Odpovědnost je v tomto směru především na učiteli, který by jako expert ve svém oboru
měl projevit hlubokou znalost úkolových situací, jejich logiky, rozvojetvorných možností
a celého kontextu a současně psychologickou resp. psychodidaktickou způsobilost při jejich
aplikaci.
Samotné metakognitivní útvary se budují dlouhodobě, ve své konečné podobě mají
obecný a formální ráz. Ve vnitřní reprezentované podobě jsou postupně shromažďovány
reflexe z různých podnětových situací a vystavěny do hierarchie principů aplikovaných i na
situace, které nebyly zahrnuty v procesu učení.
Tyto metakognitivní útvary jsou jakýmisi „organizátory vědění", které jsou tvořeny
schématy, vnitřními příkazy, strukturami symbolů, pojmů, obrazů a modelů. Lze je
charakterizovat flexibilitou a adaptabilitou, rozdílnou mírou složitosti a úrovní rozvinutosti,
zároveň svébytnou originalitou a subjektivitou.
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Účinnost metakognitivních postupů v procesu učení a poznání byla potvrzena v celé řadě
výzkumů a studií. Vztahem učebního stylu a metakognitivního učení se zabýval P. Volf
(2007). Ukázalo se, že preference učebního stylu není natolik silnou determinantou, aby
znemožnila nácvik metakognitivních strategií. Zároveň se však objevují další otázky, jejichž
řešení odkrývá možné limity plného využití této perspektivní a účinné metody (podrobněji
Krykorková, Chvál, 2003).
METAKOGNITIVNÍ NÁCVIK
Metakognitivní nácvik se soustředí Ona nácvik konkrétních kognitivních strategií, které
jsou přímo spjaty s řešením problému, úkolu či situace a zcela subjektivně jsou jedincem
reflektovány a zobecněny do systému kognitivních později metakognitivních dispozic.

Každá kognitivní činnost v sobě nese možnost kognitivního zpracování, jako např.:
-

schopnost třídit získané informace,
nalézání podobností a rozdílů,
schopnost analyzovat otázky,

-

zjišťovat a uvědomovat si nejasná místa a hledat efektivní postupy k jejich
objasnění,
schopnost pracovat s chybou a využívat ji pro další učební postup,
učit se provádět souhrn hlavních myšlenek,

-

formulovat a srozumitelně reprodukovat,
schopnost odlišovat podstatné od nepodstatného,

-

systematicky zacházet s informacemi atd. (Krykorková, 2004b).

Krykorková předložila uspořádání tří základních elementů psychodidaktické aplikace,
respektující základní teoretická východiska postulování zásad a strategií metakognitivního
nácviku podle Scruggse (1985) a Simonse (1996; citováni v Krykorková, 2004b). Naznačila,
jak je lze integrovat s modifikovanou Bloomovou taxonomií s ohledem na kognitivní
kompetence a jak je zakomponovat do manuálu představujícího určitou psychodidaktickou
oporu pro tvorbu metakognitivního nácviku.
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A) Zásady metakognitivního nácviku

Uvedené zásady odrážejí některé obecně přijaté principy vybraných pojetí učení,
u kterých byla prokázána účinnost a jejichž respektování může přispět k uchopení těch kvalit
poznání, které vyžaduje nácvik a rozvoj metakognice.

1. Zásada procesuálnosti. Tuto zásadu lze charakterizovat zejména tím, že strategie
směřující k mctakognici nebudou orientovány na výsledek, ale na proces, který k němu
vedl.
2. Zásada reflektivnosti. Tato zásada vyplývá ze základního pojetí metakognice - tzn. že jde
o modus poznání vůči sobě samému, vůči vlastnímu poznání, učení a myšlení. Týká se to
konkrétních

aktivit

souvisejících

se

sebemonitorováním,

sebezpevňováním,

sebehodnocením, sebeinstruováním.
3. Zásada generativity. Tato zásada zdůrazňuje, že jednotlivé postupy je třeba realizovat jako
vysoce

aktivní

úsilí žáka elaborovat,

ptát

se,

odpovídat,

třídit,

kategorizovat,

přepracovávat, a to v intencích vůdčího poznávacího záměru.

4. Zásada afektivnosti. Tato zásada zdůrazňuje motivační připravenost a naladěnost k učení,
formování vztahu k poznání jako předpokladu kognitivního a osobnostního rozvoje.

5. Zásada regulace a autoregulace. V této zásadě jde o řízené zasahování do procesu
poznání se záměrem tyto děje regulovat k předem daným cílům. Regulace učební činnosti
se postupně mění a interiorizuje ve vlastní proces autoregulace (úzce souvisí se schopností
reflexe - zásadou reflektivnosti).
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B) Strategie metakognitivního nácviku
Strategie jsou zde chápány jako postupy utvářené dílčími kognitivními činnostmi, které
vedou a přispívají k dosažení cíle - tj. k utváření metakognice. Jde např. o následující
strategie:
strategie dotazování se na vlastní činnost,
strategie kladení otázek navozujících předběžné přemýšlení,
-

strategie přenosu a zobecnění,
strategie autodiagnostiky a s tím související odpovědnosti,
strategie k navození pocitu kompetence,

-

strategie kladení otázek,

-

strategie využívání kognitivní disonance,
strategie elaborace atd.

C) Znalost kognitivních cílů
i
Při uskutečňování záměru vytvoření „manuálu" pro aplikaci metakognice v praxi je
nezbytně nutné vědět a znát jakých kognitivních cílů chceme dosáhnout.
Uspořádání prvků kognitivní kompetence má v psychologii a didaktice své pevné zázemí
- zejména

v taxonomii kognitivních cílů B. Blooma (1956). Lze říci, že jeho „taxonomie" je

v podstatě součástí každého záměru realizace kognitivního rozvoje a po celou dobu své
existence se objevuje v různých modifikacích. S ohledem na různé účely, kontexty a okolnosti
slouží modifikace Bloomovy taxonomie jako spolehlivý rámec pro vymezení kognitivních
stupňů.
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Kognitivní náročnost je jedním z třídění matematických úloh. Kritériem této klasifikace
je náročnost na myšlenkové operace řešitele potřebné při řešení. Zjednodušením tzv.
taxonomie učebních úloh lze pro potřebu didaktiky matematiky rozlišit úlohy (dle Nováka
a Stopenové, 1993, s. 9):
1.

vyžadující pamětní reprodukci matematických poznatků (faktů, názvů, definic, vět,
pravidel apod.)
Kolik stupňů měří úhel, jehož velikost se označuje R?
Jak zní pravidlo pro rozšiřování zlomků ?

2.

vyžadující provedení jednoduchých myšlenkových operací s matematickými poznatky
(zjišťování matematických faktů, jednoduché výpočty, vyjmenování a popis faktů,
porovnávání, analýza a syntéza, rozlišování a třídění, zjišťování vztahů mezi fakty,
abstrakce, konkretizace, zobecnění)
Bedna se zbožím má hmotnost 35 kg. Kolikrát je bedna lehčí než zboží, když bedna má
hmotnost 5kg ?
\

3.

vyžadující složitější myšlenkové operace s matematickými poznatky (transformace,
interpretace a zdůvodnění, indukce, dedukce, verifikace a dokazování)
Ověřte, že platí: Součet dvou libovolných stran trojúhelníka je větší než strana třetí.
Rozdíl dvou libovolných stran trojúhelníka je menší než strana třetí.

4:

vyžadující tvořivé myšlení (řešení problémových situací, kladení otázek a formulace
úloh žáky, objevování na základě vlastního pozorování a vlastních úvah žáka).
Hanka a Míša si hrály na obchod. Jejich platidly byly kuličky a kostky. Dohodly se, že
kulička bude mít hodnotu 3 koruny a kostka 5 korun. Jak mohla Hanka zaplatit, když si
chtěla koupit knížku v hodnotě 49 korun ?

V tabulce jsou uvedeny vzdálenosti měst v kilometrech:
Ostrava

Plzeň

Praha

343

88

Brno

168

292

Sestavte různé úlohy a vypočítejte.
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Jedna z metod, jak dětem přiblížit proces řešení slovní úlohy je právě samostatná tvorba
slovních úloh. Formulování slovních úloh patří mezi důležité matematické dovednosti žáků.
Na prvním stupni bývá materiál pro sestavování úloh uveden v učebnicích v podobě různých
tabulek, přehledech a na obrázcích.
S určitým zjednodušením lze konstatovat, že dokáže-li žák úlohu sestavit, dokáže ji určitě

j

také vyřešit. Samostatné sestavování úloh přispívá k rozvíjení schopnosti žáků objevovat
souvislosti mezi podmínkami úlohy a otázkou, mezi početními výkony. Přispívá k rozvoji
vyjadřovacích schopností žáků, k růstu jejich sebedůvěry ve vlastní schopnosti. V sestavování
slovních úloh se projeví úroveň matematických schopností žáků často průkazněji, než při
jejich řešení. Slabší žáci volí jednoduchou formulaci úlohy a malá nebo jednoduchá čísla,
lepší žáci jsou vynalézavější a náročnější, vytvářejí větší počet úloh, dokonce uspořádaných
do logického systému

i

Jaké další metody může učitel
V následujícím

oddíle

použít pro rozvíjení metakognice svých žáků?

nabízíme několik technik podporujících

rozvoj

metakognice,

upravených pro implementaci do školního vyučování.
l
Kognitivní modelování
Úspěšnou technikou, jak rozvíjet u žáků zájem o strategie řešení matematických úloh, je
kognitivní modelování řešení problémů. To znamená nechat kompetentního řešitele úloh, aby
popsal svůj myšlenkový postup při řešení reálného problému ve školních podmínkách
(Mayer, 1998).
Během plánování a řešení problému by měl učitel „myslet nahlas", aby mohli žáci
sledovat jeho myšlenkové procesy. Jestliže se děti nejlépe učí imitováním dospělých ve svém
okolí, učitel, který veřejně předvádí metakognitivní uvažování, bude pravděpodobně
podporovat rozvoj metakognice i u svých žáků. Učitel, který chce žákům přiblížit své
myšlenkové procesy během řešení:
-

sděluje svůj proces plánování,
popisuje cíle a důvody pro své aktivity během řešení,

-

zajímá sc o zpětnou vazbu a hodnocení svých činností ostatními,
připouští, že neví odpovčď, ale vymýšlí cesty k jejímu získání atd.

Učitel tím žákům nabízí pojmy a termíny, které mohou poté využít k přemýšlení
a vyjadřování se o vlastním procesu řešení úkolu (Costa, 1987).
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Mnoho vyučujících jistě zažívá momenty, kdy prospějí žákovi tím, že ho přimějí
k verbalizaci svého postupu řešení. Příkladem může být situace, kdy za učitelem přijde žák
s prosbou o pomoc: „Nemůžu přijít na to, jak vyřešit úlohu číslo 3." Učitel se může zeptat:
„Jak jsi ji až dosud řešil?". Žák začne vyprávět, co všechno zkoušel s úlohou dělat. Najednou
se mu široce rozevřou oči, usměje se a řekne: „Aha, už vím!" pak poděkuje a odchází. Učitel
je rád, že pomohl, ale není si jistý, čím ve skutečnosti žákovi prospěl? Žáka přivedl ktomu,
aby o řešení mluvil. Verbalizace umožnila žákovi koncentrovat se na „utváření významu"
a tak si najednou uvědomil, jak si poradit s tím, co mu nebylo jasné. Dobrý učitel raději klade
otázky než dává odpovědi (Štice, 2002).
Níže uvádíme další náměty pro výuku zaměřenou na rozvoj sebe-regulace žáků
a monitorování procesu řešení slovních úloh jejichž společným jmenovatelem je slovní
vyjadřování procesu řešení.

Verbalizace myšlenkových procesů
Jeden ze souborů osvědčených postupů, které vedou k nácviku metakognitivních strategií
prezentoval Scruggs (1985, In Krykorková a Chvál, 2001). Mnoho z uvedených doporučení se
týká slovního vyjadřování procesu myšlení.

Verbalizace myšlenkových procesů: Z hlediska vnitřní a vnější reflexe myšlenkových
postupů autor doporučuje žákům hovořit (nahlas nebo potichu) o provedených
myšlenkových procesech. Zdůvodňuje to tím, že žáci potřebují rozvíjet slovní
zásobu týkající se myšlení a myšlenkových operací. Je zde doporučována známá
situace párové diskuse a dialogu.
-

Zápisy a písemné komentáře o postupu řešení daného problému: Žáci a studenti jsou
vedeni k uvědomování si a reflektování vlastní poznávací činnosti tím, že si vedou
určité záznamy a poznámky o postupu řešení daného problému

-

Žáci by měli být vedeni kplánování: Plánování zahrnuje organizaci časových nároků,
uvědomění si toho, co je zapotřebí provést a jaké postupy použít.

-

Průběžné a závěrečné hodnocení: Doporučuje se forma diskuse o procesech a
postupech, které byly použity, a to se zaměřením na analogické situace, na hledání
příležitostí pro transfer naučeného do nových situací.
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Když člověk o něčem přemýšlí potichu, jeho myšlenky mohou být chabě zformulované a
neorganizované a do proudu jeho uvažování mohou rušivě zasahovat nesouvisející myšlenky.
Pokud je přiveden k tomu, aby vyjádřil své myšlenky nahlas, je nucen se na problém více
soustředit a lépe strukturovat tok svých myšlenek, aby byly pro posluchače smysluplné.
Řešitel je proto vybízen k myšlení na hlubší úrovni, jinými slovy přemýšlí kvalitněji (pokud
není k dispozici posluchač, zapisování vlastního uvažování může nahradit jeho funkci).
Výhodou je, že řešitel může ihned získat od posluchače zpětnou vazbu. Nejasné myšlení,
chyby z nepozornosti, nepodložené výroky mohou ujít pozornosti přemýšlejícího, ale
posluchačovi již pravděpodobně neuniknou, pokud je pozorný. Většina lidí řekne za minutu
několikrát méně slov, než kolik jich „vysloví" vtoku myšlenek. Z toho vyplývá, že
verbalizace procesu uvažování jedince zpomalí a nedbalé usuzování a chyby z nepozornosti
se tak stanou méně pravděpodobné (Štice, 2002).

Kladení otázek
Schoenfeld (1985) použil metodu metakognitivního dotazování, aby pomohl studentům
naučit se monitorovat svou činnost během řešení problémů. Objevil, že když jsou studenti
opakovaně během řešení úlohy vyzváni k zodpovězení otázek, jako například:
a. Co teď právě děláš?
(Můžeš přesně popsat v jaké fázi řešení se nacházíš?)
b. Proč to děláš?
(Jak toto přispěje k vyřešení úlohy?)
c. K čemu ti to dopomůže?
(Co budeš dělat s výsledkem aktuálního výpočtu, až ho zjistíš?)
pomáhá jim to zaměřit pozornost na postup řešení a to následně zlepšuje výkon.

Ve studii zaměřené na řešení problémů, Charles a Lester (1984) trénovali učitele žáků
pátých a sedmých tříd v používání určitých doporučení pro řešení slovních úloh. Na nástěnce
ve třídě byly vystaveny upomínky a otázky jako například: „Řekni si úlohu vlastními slovy."
a „Zkontroloval sis po sobě svou práci?". Tato upozornění mají funkci při rozvoji
metakognitivního monitorování řešení problémů dětmi.

Jedna z dalších technik podněcujících žáky k monitorování a evaluaci svých řešitelských
postupů je „hlasité uvažování", které přispívá k reprezentování konkrétních myšlenkových
procesů.
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Párové hlasité uvažování o řešení problému (TAPPS)
Model párového řešení problémů (TAPPS - Thinking Aloud Pair Problém Solving) byl
rozpracován Lochheadcm a Whimbeym (1984) jako prostředek podněcování dovedností
potřebných k řešení problémů prostřednictvím verbalizace. Idea v pozadí TAPPS je ta, že
prezentování řešitelského procesu nahlas napomáhá rozvoji analytického usuzování. Dialog
mezi posluchačem a řešitelem vede k vytvoření kontextuálního rámce pro porozumění úloze
(MacGregor, 1990). Podobně TAPPS umožňuje žákům hlouběji promyslet koncepce řešení,
vztahovat je k již existujícím heuristikám a produkuje hlubší porozumění látce (Slavin, 1995).

Charles, Lester, and 0'Daffer (1987) popsali, jak je možné včlenit tuto techniku do
vyučování a konkrétně do řešení slovních úloh. Tak například hlasitého uvažování může být
ve třídě dosaženo umístěním žáků do skupinek. Touto cestou jsou žáci přivedeni ktomu, aby
vyjádřili své řešitelské strategie nahlas a učitel může získat alespoň od části z nich informace
o myšlenkových procesech a přístupech. Charles a jeho kolegové také v příspěvku diskutují
využití typických výzkumných nástrojů jako jsou řízené rozhovory a žákovské zápisy, jejichž
prostřednictvím mohou učitelé žáky vést k tomu, aby reflektovali své zkušenosti s řešením
konkrétních problémů.

Rozvíjení dovedností potřebných při řešení problémů je důležitý úkol, protože
matematické problémy, konkr. slovní úlohy, jsou významnou součástí vyučování v průběhu
celé školní docházky. V současné době nejsou v českém prostředí k dispozici metodiky
nácviku řešení slovních úloh zaměřené na rozvoj metakognitivních procesů při řešení
problémů. Naopak v anglicky psané odborné literatuře se lze setkat už s konkrétními
výukovými plány zaměřenými na rozvoj metakognitivních dovedností.

Kromě výše uvedených doporučení pro výuku řešení problémů je doporučována řada
dalších technik, například: vizualizace problému, dramatizace, cvičení se v odhadu,
objevování algoritmů, výměna rolí mezi učitelem a žákem (Montague, 2000). Nemůžeme se
jim z kapacitních důvodů této práce blíže věnovat, ale promítly se jakožto inspirace do našeho
výcviku, který je popsán v následující části práce. Trénink zaměřený

na rozvoj řešení

slovních úloh jsme vyvinuli pro implementaci v prostředí české školy a vychází z teoretických
východisek uvedených na předcházejících stránkách.
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EMPIRICKÁ CAST

7. Koncipování vlastního výzkumného šetření
7.1

Vymezení výzkumného problému
V teoretické části práce jsme shromáždili teoretická východiska pro tvorbu výcviku

zaměřeného na rozvoj

metakognitivních dovedností při řešení problémů, konkrétně

matematických slovních úloh. K volbě této problematiky jakožto předmětu výzkumu nás
přivedla snaha zkoumat přínosy metakognicc v oblastech školního vyučování a také fakt,
že slovní úlohy jsou palčivým problémem pro velkou část žáků základních škol.

Náš výcvik je syntézou výzkumných závěrů z oblasti metakognice a řešení problémů
a je postaven na studiu problematiky slovních úloh jak z praktického (pozorování ve třídě) tak
z teoretického hlediska (poznatky z odborné literatury). Slovní úlohy jsou dobrým příkladem
problémů, protože jejich charakteristikou je určitý výchozí stav (zadání), ze kterého je třeba
najít cestu (postup řešení) k cíli (ke správnému výsledku).
Řešení problémů je činnost, na které se dle podkladů uvedených v teoretické části podílí^
jak kognitivní tak metakognitivní procesy a posilování úlohy metakognice má dle výzkumů
vliv

na zvýšení úspěšnosti řešení. Proto lze považovat psychodidaktickou aplikaci

metakognitivní strategie v rámci tréninku v řešení slovních úloh jako velmi vhodnou.
Ze záznamů z pozorování jsme v konzultacích s učitelkami a odborníky identifikovali
nejzásadnější obtíže, které jsou pravděpodobně důvodem neúspěšnosti v řešení slovních úloh
u vzorku zkoumaných žáků. Dětem dělá potíže:
-

porozumění úloze, formulace problému, stanovení cíle činnosti a

-

volba strategie postupu, jeho monitorování a kontrola

Naše závěry z pozorování se shodují s problémy popsanými v literatuře.

Vytvořili

jsme

trénink

postavený

na

principech

metakognitivního

nácviku

a autoregulovaného učení. Právě slabou autoregulaci a monitorování činnosti považujeme za
jednu z významných příčin snížené schopnosti řešit matematické slovní úlohy.
V literatuře jsme hledali náměty, jakými metodami by bylo možné problémy zmírnit.
Součástí většiny technik výcviku v řešení problémů je verbalizace. Verbalizovat kroky řešení
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je dobré například pro získání přehledu o aktuálním stavu a pokrocích v řešení; pro
uvědomění si, co vím a co nevím; řeč produkuje (podporuje a aktivizuje) myšlení; když něco
umím vysvětlit, ukazuji tím, že to chápu atd.
Ne příliš rozvinutá schopnost žáků hovořit o učebních činnostech je jeden z problémů, na
který výzkumy z oblasti metakognice upozorňují. V metakognitivních intervencích jsou děti
vyzývány, aby popsaly své problémy, vyjádřily se k tomu, jak pracovaly, kde se jim dařilo
a kde nikoli. Pokud je verbalizace kognitivní činnosti, kterou lze považovat za funkční
element uvědomění a reflexe, nedostatečná, působí jako vážná brzda metakognitivních
projektů.

7.2

Charakteristika a cíl výzkumného šetření a výzkumné otázky

Cílem výzkumného projektu bylo vytvořit výcvik zaměřený na rozvoj metakognitivních
strategií u dětí 4. třídy a ověřit jeho funkčnost.
Výcvik měl dětem umožnit:
-

vhled do obecného postupu řešení slovních úloh, do jejich zásad a kroků
a užitečných činností před, během a po řešení slovních úloh
naučit se metodu zvědomování a verbalizace tohoto postupu a
dostatečný prostor pro její procvičování během hodin matematiky
přitom jsme vnesli do třídy méně formalistické a transmisivní prvky (skupinová
spolupráce na úloze, objevování strategií řešení)
kladli jsme důraz na reflexi činností ve skupinových i psaných reflexích.

Toto je stručný nástin pilířů výcviku, který se opírá o teoretická východiska uvedené
v teoretické části a je blíže popsán v kapitole 3.5 empirické části.

Cílem tohoto výzkumného šetření bylo zmapování podmínek a předpokladů pro realizaci
metakognitivního nácviku v prostředí školy. V dlouhodobější perspektivě spatřujeme cíl
výzkumného šetření v námětech pro jeho hlubší rozpracování; v přínosu poznatků této
problematiky pro pedagogy a v případném využití z něj vzešlých námětů v praxi.
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7.3

Příprava výzkumného šetření

7.3.1 Předvýzkum
V červnu 2006 proběhl předvýzkum, který byl veden zájmem o zjištění schopnosti řešit
problémy a reflektovat činnost u školních dětí a také zjištění možnosti jejich rozvoje.
Předvýzkum měl umožnit vhled do úrovně a kvality těchto žákovských dovedností.

Účel předvýzkumu
-

určení typu problémových úloh, které budou použity během samotného výzkumu
(zkoumány byly problémy bez vazby na školní učivo - typu hlavolamů a logických
hádanek)

-

určení úrovně obtížnosti zvolených úloh pro žáky 6. třídy

-

určení vhodných otázek pro reflexi činnosti
vhled do způsobu práce žáků s chybou a s kognitivní disonancí (na základě jejich
reflexe řešení obtížnějších úloh).

Průběh výzkumu, typy úloh a dílčí závěry jsou uvedené v příloze č. 1)

Závěry předvýzkumu
-

Určení vhodné úlohy z hlediska obtížnosti (Sirky II. a Mapa). Alespoň částečně
úspěšné řešení má větší šanci, aby bylo žákem verbálně popsáno, než neúspěšné,
které způsobuje blok v analýze chyby.

-

Práce s chybou: Pokud děti nejsou v řešení úspěšné, hledají příčinu většinou ve
vnitřních faktorech - nejčastěji se odvolávají na „špatnou funkci svého mozku".
Často ale také jako příčinu zmiňovaly nedostatek času.

-

Je nutné celé třídě zopakovat každou informaci přibližně mnohokrát, aby byla
jistota, že ji většina dětí zaznamenala.

-

Na řešení je třeba ponechat více času, cca 15 min.

-

Určení způsobu „evidence"
-

Oba soubory otázek pro reflexi nebyly seznány jako vhodné: položené
otázky nejsou dětem jasné, je k nim potřeba komentář, s problematičností
prozatím ověřovaných způsobů evidence souvisí nízká schopnost dětí
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vyjádřit se k úkolům (protože byly pro ně většinou těžké a neměly dostatek
časuje vyřešit, to ale zmiňovaly často).
Evidence by měla být po každém úkolu.
-

Je třeba dětem ukázat, co je po nich v reflexi žádáno, co tím máme na
mysli: ukázat jim, jak lze popsat postup řešení úkolu.

-

Dotazník

by

měl

umožnit

lepší

vhled

do

témat

spojených

s metakognitivním nácvikem, tj. sebereflexe při činnostech, přenášení
nabytých dovedností z a do jiných úloh atd.

Doporučení pro realizaci výzkumného šetření
1. Ukázka řešení problému (celé skupině)
-

verbalizovat všechny myšlenky související s řešením úlohy
žáci díky tomu získají představu, jak může vypadat průběh řešení a
čeho všeho je možné si během řešení všímat

-

na závěr zopakovat instrukci, jak zapsat popis postupu

2. Zadávání zvolených úloh dětem v malých skupinkách po třech a poté společná debata
ve skupince.
3. Rozhovor ve skupince po vyřešení každé úlohy ze souboru o postupu řešení zaznamenán na diktafon a poté analyzován.

Během následujícího roku 2007 byly závěry z předvýzkumu kriticky zkoumány
a transformovány na základě dalšího studia, především anglicky psané literatury. Na základě
toho vznikl návrh podoby výzkumného šetření, který se v několika ohledech lišil od designu
předvýzkumu. Zapojení kontrolní třídy, zaměření se na školní problémy, tj. slovní úlohy,
změna textu otázek reflexe apod. jsou hlavními charakteristikami této proměny.

V listopadu 2007 proběhl výběr tříd pro samotné výzkumné šetření. Před jeho započetím
ale proběhlo pozorování v těchto třídách. Toto pozorování mělo přispět k „ušití výcviku na
míru", tedy přizpůsobit ho podmínkám výuky ve třídě, dále k seznámení se se způsobem
práce učitelek a ke zjištění celkového naladění žáků vůči slovním úlohám. Umožnilo nám to
také pozorovat konkrétní obtíže, které děti mají, a zjistit dosavadní techniku výuky slovních
úloh.
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V následující části jsou uvedeny některé postřehy ze dvou vybraných hodin, které dobře
ilustrují klima třídy a charakteristiky učitele.

7.3.2 Pozorování ve třídách

Pozorování ve třídě učitelky N. (v budoucí experimentální třídě)

1) "Rozcvička"
Popis: Učitelka vyvolá jednoho žáka a zadá mu příklad na velkou násobilku, např. 4x16,
aby ho vyřešil z hlavy. Během toho, kdy žák odpovídá, zvedají postupně ruce žáci, kteří přišli
na výsledek dřív.
Pozn.: Žáci jsou vybízeni odpovědět ve velmi krátkém čase. Pokud do cca 3 sekund žák
neodpoví, učitelka vyvolá někoho jiného ze třídy, kdo se již hlásí, a vyvíjí tak tlak na
vyvolaného.
2) Desetiminutovka
Popis: Učitelka vymýšlí příklady, např. 28+32 a žáci píší výsledky pod sebe do sešitu; na
známku.
3) Slovní úlohy
Vybrané situace této fáze hodiny:
„ V prověrce někteří z vás napsali ..., tak se na to teď budeme muset více zaměřit. " (Ve
srovnávací prověrce tříd ve 4. ročníku školy se tato třída umístila na nejhorší pozici.) Řešení
konkrétní slovní úlohy ve třídě poté probíhalo zcela pod vedením paní učitelky:
„Denisi, přečti tu slovní úlohu."
Učitelka: „Co je tu otázka?" a vyvolala jednoho žáka, který se hlásil, aby řekl, na co se
v úloze ptají. Poté položila další otázku na postup řešení. Stačilo jí, když pouze jeden z žáků
odpověděl správně. Pokud odpověděl nesprávně nebo ne dostatečně rychle, vyvolala někoho
jiného..
Učitelka: ,,Jak to budeme počítat?" Denis: „Budeme to sčítat?"

proč, vždyť musíme

snižovat." Učitelka se snažila přiblížit volbu správné početní operace na základě verbálního
vyjádření ve slovní úloze.
Učitelka klade také důraz na úpravu: ,<Jak to budeme počítat? Pod sebe!" (...) „Na co
musíme ještě dát pozor? Na jednotky pod jednotky" (...) „Zápis musí být co nejstručnější".
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Poté, co společně se třídou učitelka rozebrala úlohu a naznačila, jak se úloha vypočítá,
dala příkaz k zápisu úlohy do sešitu v rámci samostatné práce. ,¿4 proč tam má být zápis?"
zaznělo ze třídy, ale nebylo na to reagováno.

Tyto momenty jsou uvedeny záměrně pro vykreslení způsobu práce ve třídě.
Zvýšený důraz na procvičování řešení slovních úloh je pro žáky vysvětlen pouze tím, že
jim v prověrce příliš nešly. Tento přístup nepodporuje, jak se domníváme, vytváření vazeb
mezi školními slovními úlohami a mimoškolními situacemi, kde by se měly matematické
poznatky aplikovat.
Z pozorování bylo patrné, že úlohy jsou dětem předkládány jako ryze školní problémy bez
souvislosti s reálným světem. Slovní úlohy se jen přečtou z učebnice, jejich tématika není při
vyučování přiblížena, uvedena do souvislostí s vlastními zkušenostmi žáků. Velmi často také
pojednávají o věcech nebo používají výrazy, se kterými se děti běžně nesetkávají (kupř.:
obchodník objednal 260 teploměrů, škola nakoupila 300 kalkulátorů apod.).
Po přečtení zadání takové úlohy nastává okamžik, kdy je třeba nějakým způsobem přijít
na řešení. Některým dětem to jde snadno, „vidí to v tom", ale některé děti si nevědí rady
a mají pocit, že je způsob řešení nenapadá a že jsou tedy méně chytré nebo méně nadané pro
matematiku. Děti nedisponují nástroji a strategiemi, které by jim v situaci, kdy nevědí, jak
řešit slovní úlohu, pomohly identifikovat základní problém, utřídit si informace, naplánovat
postup řešení a na závěr zhodnotit proces řešení a smysluplnost jeho výsledku.
Učitelka v této třídě svým žákům vštěpuje typické instrukce pro řešení slovních úloh,
které se zaměřují na formální stránku řešení a nenaznačují, jak postupovat při řešení, co dělat
kdy a jak:
1.

Slovní úlohu pozorně přečteme a zjistíme neznámou.

2.

Slovní výrazy nahradíme algebraickými.

3.

Sestavíme rovnici (některou podmínku vyjádříme dvěma způsoby).

4.

Řešíme rovnici.

5.

Provedeme zkoušku dosazením do zadání.

6.

Slovní odpověď.

Tato instrukce nevysvětluje význam těchto jednotlivých kroků a činností. Podle těchto
pravidel mají děti více méně odtažitou slovní úlohu vyřešit do sešitu a nic nevynechat.
Procesu řešení úlohy se věnuje jen bod 4 a to dost povrchně. Děti jsou způsobem výuky
orientovány spíše na obdržení výsledku. Zápis procesu řešení není pravděpodobně dětem
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přiblížen jako velmi významná součást řešení. Rozumí se samo sebou, že zápis je třeba
napsat, již se ale nesděluje proč, k čemu je to dobré, což potvrzuje malý důraz na proces
řešení.
Způsob vedení řešení slovní úlohy učitelkou této třídy nerozvíjí příliš přemýšlení o řešení
úloh. Postup řešení je sledem otázek, které učitelka klade třídě, aniž by blíže vysvětlila, proč
se právě teď ptá právě na tuto otázku. Zároveň se nestará o to, aby všichni žáci byli určitým
způsobem vtaženi do řešení, stačí jí k zodpovězení otázky jen jeden žák. Nezjišťuje, jestli
ostatní stíhají její postup a jestli se například neztratili v postupu řešení.

Pozorování ve třídě učitelky K. (v budoucí kontrolní třídě)

1) „Rozcvička": početní operace do 100
Pozn.: Většinou odpovídá jedna žačka. Učitelka K. dává žákům oproti své kolegyni N.
delší čas na rozmyšlenou.
2) Vyklad nové látky: dělení a násobení desítkami a stovkami.
Frontální výuka, zapisování na tabuli.
Výklad se opírá o vizualizaci a mechanické procvičování centrální poučky výkladu:
násobení 10 a 100 probíhá připisováním patřičného počtu nul za výsledek.
Pote probíhá cvičení v počítání příkladů z násobení stovkou zpaměti a samostatná
práce - žáci jsou rozděleni do tří oddělení podle toho, ve které řadě lavic sedí, a každá
řada má za úkol v samostatné práci vypočítat jeden sloupeček příkladů z učebnice.
Učitelka poté vyvolává žáky, aby řekli správný výsledek příkladu. Na závěr cvičení se
zeptá: „Kdo měl kolik chyb?" - nezjišťuje ale, jakého typu tyto chyby byly. Již se
nezajímá o to, co bylo příčinou špatného výsledku. Žák je pouze nucen přiznat chybu,
bez reflexe, jak se toho příště vyvarovat.
-

Poté následuje výklad k dělení desítkami a stovkami opět pomocí vizuálně
srozumitelného, ale blíže nevysvětleného postupu: posunování desetinn£_čárk^, resp. ^jf"
mazáním nul. Učitelka se ale před započetím výkladu zeptala třídy: „Jak to děti ^
uděláme?" a počkala, jestli to vyvolaná žačka vymyslí. 3

3

Pozn. Učitelka v klidu mnohokrát opakuje každý úkol či instrukci, protože žáci zabraní do práce ji většinou
napoprvé neposlouchají. Děti také neustále kladou dotazy, co si mají nechat otevřeno, co už zavřít, jaký sešit
použít, což může ilustrovat zaměření na formální záležitosti ve vyučování.
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Pozorování ve výzkumných třídách potvrdilo závěry z odborné litaratury a otevřelo
mnoho nových otázek. Pozorování bylo přínosné v tom, že nabídlo vhled do třídy a nastínilo
strategie práce s učitelkami i žáky během šetření.
Co se týče slovních úloh, z pozorování ve třídách vyplynulo, že žáci při jejich řešení
např.:
6) Mají potíže pochopit slovní úlohu, porozumět jejímu smyslu;
7) S tím souvisí problematičnost uvědomění si „co je cílem slovní úlohy" - žáci mívají
problém dobře definovat otázku slovní úlohy.
8) V průběhu řešení se často cítí ztraceni; nevědí, jak dál postupovat, a nedisponují
nástroji pro řízení svého postupu řešení.
9) Když dospějí k výsledku, nejsou si jisti tím, co přesně zjistili, ani o tom často
nepřemýšlejí (nechtějí přemýšlet); nezkoumají, zda odpověď opravdu reaguje na
otázku

úlohy

v zadání.

Výsledek

nehodnotí

kriticky

z hlediska

reálnosti

a smysluplnosti.

Naše výzkumné šetření reaguje na výše uvedené potíže "a navrhuje nástroj kjejich
nápravě, který rozvíjí metakognici, jež dle výzkumů pozitivně ovlivňuje schopnost řešit
problémy. Chceme žákům nabídnout vodítko pro postup řešení slovních úloh, který by
zároveň podporoval monitorování a užívání kognitivních strategií.
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8. Výzkumné otázky

Na základě předvýzkumnčho šetření a pozorování ve třídách byly zformulovány tři
výzkumné otázky:
První výzkumná otázka (VOl)

Ovlivní výcvik v experimentální třídě úspěšnost v řešení slovních úloh tak, že

se

významně zvýší oproti kontrolní třídě?
S první výzkumnou otázkou souvisí připravenost dětí a učitele přijmout výcvik zaměřený
na rozvoj metakognice. Učitelka byla uvedena do problematiky metakognice. Byla také
přítomna ve třídě po celou dobu celého výcviku. Připravenost žáka na nové přístupy a jejich
využití pro své učení je dlouhodo^bu procesem.

Druhá výzkumná otázka (V02)
Ovlivní výcvik

'

v experimentální třídě schopnost popisu

činnosti

(tzn.

schopnost

verbalizace postupu řešení úlohy) a schopnost identifikovat problém (tzn. určit otázku
úlohy) tak, že se významně zlepší oproti kontrolní třídě?
Děti v experimentální třídě vyplňovaly v rámci výcviku každý den jeden testový arch pro
aktuálně probíranou úlohu. Tím se cvičily v jeho používání, ale zároveň jim také přinášel
impuls pro novou strukturaci řešení slovních úloh.

Třetí výzkumná otázka (V03)

Bude možné pozorovat určité rozdíly v kvalitě reflexí (ve směru většího rozsahu
a zvýšení četnosti) u experimentální třídy?
Reflexe na závěr testové hodiny umožniffiporovnat výsledky reflektování odpověďových
činností u experimentální a kontrolní třídy. ^
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9. Metody a techniky výzkumného šetření

Kontrolní třída podstoupila prctest a posttest v odstupu cca tří týdnů. Experimentální třída
kromě pretestu a posttestu absolvovala týdenní výcvik zaměřený na rozvoj schopnosti řešit
slovní úlohy v pěti následujících hodinách matematiky po pretestu. Výcviku předcházelo
několik hospitací v hodinách matematiky, aby byl zjištěn způsob výuky v těchto třídách.
Delší než týdenní výcvik nám nebylo umožněno provésty/z důvodů přílišného zasahování
do harmonogramu výuky dle osnov.

Úvodní dvě hodiny nechala učitelka vést jen mne a o další jsme se kooperativně dělily.
Vždy, když se během hodiny matematiky dospělo ve výkladu dle učebnice ke slovní úloze,
byl čas pro „výcvik". O podobě hodin jsme se dopředu domlouvaly. Učitelka byla neustále
v hodinách přítomna, sledovala průběh výcvikových aktivit ve třídě.
Účelem volby této formy spolupráce s učitelkou bylo zajištění dlouhodobějšího účinku
výcviku na výuku a klima třídy. Vycházímb z předpokladu, že nejlepší způsob učení dětí je
vlastním příkladem jejich vychovatele. Učitel, který je metakognitivně zdatný, má velké
předpoklady podporovat rozvoj metakognice i u svých žáků, a pokud byla učitelka oslovena
metodami rozvoje metakognice ve vyučování, je pravděpodobné, že by se mohly stát součástí
její pedagogické výzbroje a ovlivňovat tak pozitivně klima třídy ve prospěch rozvoje
metakognice.

9.1

Popis výzkumného vzorku
Výzkum byl proveden v jedné pražské škole, ve dvou třídách čtvrtého ročníku, z nichž

jedna byla určena jako experimentální, druhá jako kontrolní. Jako experimentální byla
vybrána třída učitelky N., která oproti učitelce v kontrolní třídě projevila větší
-

motivaci pro účast její třídy ve výcviku

-

otevřenost novým přístupům k výuce

-

ochotu aktivně se zapojit do výcviku, diskutovat problematiku a zkoušet si nové
metody.
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Zkoumaný vzorek představuje celkem 37 respondentů. Ve třídách probíhá výuka 5x
týdně, z toho 1 hodinu je probírána geometrie.
Proč jsme vybrali právě 4. třídu? Základním motivem bylo pokusit se implementovat
metakognitivní výcvik do výuky žáků v co nejranějším možném věku, samozřejmě s ohledem
na přiměřenost úkolů a požadavků na děti.
Nácvik slovních úloh se zdá být v tomto ročníku prvního stupně vhodný, protože ve třetí
třídě si děti procvičují a automatizují malou násobilku a v následujícím, čtvrtém, ročníku se
klade důraz na praktickou aplikaci početních operací ve slovních úlohách. Žáci 4. třídy by
měli mít základní počítání dobře zvládnuté, aby nebyli při řešení slovních úloh zatěžováni
vybavováním si jednoduchých matematických znalostí a mohli se spíše věnovat porozumění
textu slovní úlohy a formulaci problému.4

Velikost vzorku
Experimentální třída má 19 a kontrolní 21 žáků. Tři žáci z celkového počtu ale chyběli buď při pretestu nebo posttestu. Vzorek je pro statistickou analýzu sebraných dat velmi malý.
Nebylo ale v našich možnosiech provést výcvik většího počtu tříd. Získaná data jsou proto
analyzována kvalitativně.

/ /

nv -

Je třeba uvést několik poznámek o stylech výuky v obou třídách. Učitelky postupují podle stejných
učebnic a jsou sladěné co se týče tempa probírání učebnice. Učitelka v kontrolní třídě vytváří ve třídě vysoké
pracovní tempo, je orientovaná na zvyšování výkonu svých žáků. Když si dítě neví rady^učitelka mu pomáhá
/
(
r
kladením dalších a dalších otázek na postup, které žáka „dotlačí" ke správnému řešení. f\ / f t /LOUi rí f l /k, <t-<f }—>
Učitelka v experimentální třídě je starší a o poznání klidnější. Její třída pravděpodobně v ročníku zaostavá a
proto byla motivovaná podniknout něco pro zlepšení v matematice. Je otevřenější novým postupům, ale v její
výuce převažují obvyklé metody (frontální výuka a způsob řešení slovních úloh se neliší od standardních
postupů: klade návodné otázky, stačí jí správná odpověď pouze od jednoho žáka atd.)
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9.2

Příprava učitelky pro realizaci metakognitivního nácviku ve třídě

Jak bylo naznačeno v předcházejícím textu, v rámci našeho výzkumu byl kladen velký
důraz na zapojení učitelky do metakognitivního výcviku a nabídnutí určitých technik
a postupů pro její výuku. Nejdříve proběhla fáze, kdy byla učit^Jka N. seznamována
s pojmem metakognice a s technikami pro rozvoj metakognitivních dovedností,
následovala diskuse o řešení slovních úloh.

Seznámení učitelky smyšlenkami metakognice, metakognitivního nácviku a kognitivní
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svébytnosti bylo provedeno formou informování a diskutování o teoretických východiscích
výzkumu. Popis těchto podkladů byl předložen jakožto námět k diskuzi, kde měla učitelka
prostor sdílet své vlastní zkušenosti z vyučování - nakolik odpovídají a nebo se liší od toho,
co je v odborné literatuře popsáno. To vytvářelo příležitost pro vstřebávání nových přístupů
citlivou formou, aby učitelka neměla pocit, že je nějakým způsobem poučována. Naopak jí
bylo naznačeno, že sdílení jejích dlouholetých pedagogických zkušeností bude vítaným
podnětem pro výzkum, který se společně pokusíme ve třídě provést. Díky tomuto přístupu byl
výcvik učitelky pro ni motivující a zároveň obohacující pro obě strany.
Učitelku N. již při našem prvním setkání velmi zaujala možnost provést výcvik v řešení
slovních úloh v její třídě, protože si je vědoma toho, že její žáci jsou v této oblasti v ročníku
slabší, a projevila také motivaci něco nového se pro svou učitelskou praxi dozvědět.
Diskutovaly jsme nad důvody, proč jsou slovní úlohy pro její žáky obtížné. Kladly jsme si
otázku, v jaké fázi řešení děti nejčastěji selhávají.
V rozhovorech jsme došly k hypotéze, že děti mají při řešení slovních úloh problém proto,
že si nečtou dobře zadání, tzn. čtou ho bez porozumění. Nedokáží si poté stanovit, co je
podstatné, (1) co je vlastně v určité úloze otázkou. Dětem dělá rovněž problém napsat (2)
ypis kroků řešení v „zápisu" slovní úlohy, ke kterému je učitelka vede (soupis známých
a neznámých prvků, provedení a zaznamenání početní operace a napsání odpovědi).

^

Po identifikaci žákovských obtíží jsme navázaly s vysvětlením myšlenek plánovaného
výcviku. To znamená, že učitelce byly přiblíženy zásady metakognitivního nácviku a návrhy
různých technik a přístupů, jako např. verbalizace, které by měly přispět ke zlepšení
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schopnosti dětí řešit slovní úlohy. Učitelka navrhované metody a přístupy velmi vítala
a potvrzovala, že by mohly být pro její třídu přínosné.
Potom se rozhovor stočil na řešení problémů obecně a jejich podobnost se slovními
úlohami. Řešení problému bylo přiblíženo jako sled kroků zacílených k nějakému výsledku.
Existují strategie, kterými lze řešení problému usnadnit - ty se lze napodobit naučit či nacvičit
a poté zautomatizovat. Důležitou složkou řešení problémů, jakousi vyšší úrovní, je povědomí
o tom, kdy je určité strategie vhodné užít. Ta první úroveň byla označena jako kognitivní, ta
druhá jako metakognitivní. Toto rozlišení bylo dále přiblíženo na příkladu začátečníků a
zkušených řešitelů úloh (viz teoretická část práce). Výzkumy potvrzujj že tyto strategie se dají
vyučovat a jejich používání se dá rozvíjet tréninkem. Poté jsme spolu probíraly problematiku
slovních úloh ve vztahu k zásadám metakognitivního nácviku. Opět to byla diskuse nad
teoretickými podklady, zjišťovala jsem učitelčin názor na ně a rovněž, jak ona sama vede
řešení slovních úloh. Díky tomu si učitelka mohla zvědomit své vlastní postupy a dát je do
souvislostí s předloženými zásadami nácviku.

Učitelka zůstala po celou dobu výcviku otevřená novým podnětům pro vyučování, aktivně
'spolupracovala a konzultovala problematiku. Domluvily jsme se, že výcvik povedeme
kooperativně. Já budu přinášet náměty pro práci s dětmi, které budeme společně v předstihu
konzultovat, a ona si také některé aktivity bude „zkoušet". Navrhla také společně vybrat
z učebnice úlohy použitelné pro nácvik.
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9.3

Fáze výzkumného šetření

Skupina kontrolní - pretest a posttest
Žáci v ní postupovali dle učebnice a byl jim zadán pretest a posttest stejně jako třídě
experimentální.
1) Pretest (1 vyučovací hodina, únor 2008)
-

použité úlohy těžší než aktuálně probírané úrovně

2) Posttest (1 vyučovací hodina, březen 2008)
-

po 3 týdnech od pretestu

-

úlohy byly shodné pretestu úrovní náročnosti, ale obsahovaly jiné hodnoty
a jiná slovní vyjádření.

Skupina experimentální - pretest, posttest a výcvik v řešení problémů
1) Pretest (1 vyučovací hodina, únor 2008)
použité úlohy těžší než aktuálně probírané úrovně
2) Výcviková fáze (5 vyučovacích hodin, únor 2008)
-

Výcvik v kognitivních i metakognitivních strategiích během řešení slovních
úloh probíhal během normálního vyučování
Během úvodní hodiny proběhla debata s žáky o řešení slovních úloh a úvodní
seznámení žáků s přínosem verbalizace procesu řešení. Ta byla poté různými
metodami používána během řešení ukázkových příkladů a samostatných prací
žáků po celou dobu výcvikové fáze.

-

Žáci vyplňovali stejné záznamové archy jako během pretestu a posttestu, ale
řešené úlohy závisely na aktuálně probírané látce

3) Posttest (1 hodina, březen 2008)
-

po 3 týdnech od pretestu

-

úlohy byly shodné pretestu úrovní, ale obsahovaly jiné hodnoty nebo jiná
slovní vyjádření.
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Bližší popis fází výzkumného šetření5:

A) Pretest
Pro zjištění počáteční úrovně dovednosti řešení slovních úloh dostaly obě třídy
(experimentální i kontrolní) pretest sestávající se ze tří slovních úloh a předpokládalo se, že
by je většina dětí měla zvládnout vyřešit za jednu vyučovací hodinu. Úlohy v souboru se
týkaly jednoduchých početních operací, obtížnost úloh spočívala ve složitosti postupu.
Jelikož se v době výcviku postupovalo ve výuce dále podle učebnice, soubor úloh pretestu
měl být „nadčasový", co se týče obsahu; měl spíše ukázat schopnost dětí chápat smysl
„příběhu" úlohy a účinně používat strategie pro její vyřešení (zaxím účelem byla například
zařazena i úloha s antisignálem).

/

Po přečtení úlohy měly děti odpovídat na otázky umístěné do rámečků, což mělo sloužit ke
staikturaci řešení slovní úlohy a přehlednosti pro vyhodnocování dat. Žádné jiné papíry
žáci používat neměli, ale postupně plnit instrukce a odpovídat na otázky v rámečcích.
Rámečky měly sloužit jako vodítko k řešení slovních úloh tím, že žáky vedly k určení
podstatných informací a monitorování procesu řešení.
Některé otázky se liší od těch standardních, které se obvykle od žáků při řešení úloh
vyžadují, ale postup řešení je shodný s průběhem řešení úloh do sešitu v běžných hodinách.
Podoba pretestu žákům pravděpodobně
-

přinesla nový pohled na řešení slovních úloh
přiměla je zaměřit pozornost na jednotlivé kroky řešení matematických problémů

-

a pomohla jim uvědomit si před výcvikovou fází své těžkosti, se kterými se při řešení
slovních úloh potýkají.

Odpovědi žáků posloužily jako diagnostický materiál učitelce i examinátorovi.

Průběh pretestu
1) Na začátku hodiny, kdy jsme žákům zadávali pretest, nejdříve proběhlo vysvětlení
termínů (např. kroky řešení) na příkladu jiné činnosti (vaření).

5

Pro přehlednost průběhu výzkumného šetření přikládáme v příloze č. 2 záznam z třídních knih z hodin

matematiky obou zkoumaných tříd. (Učitelky vedou pouze týdenní záznamy.)
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2) Žáci poté dostali vždy jen jeden záznamový arch (viz níže) s jednou úlohou a všemi
instrukcemi. Examinátor s dětmi prošel všechny rámečky a vysvětlil na příkladu jiné
slovní úlohy, jak a co do nich přibližně vyplňovat.
3) Po dokončení jednoho archu se každý žák přihlásil a dostal ihned další atd.
4) Po vyřešení 3 příkladů (nebo jen dvou, pokud nebyl dostatek času do konce vyučovací
hodiny) obdržel arch s otázkami k reflexi.

Pro utvoření přehledu o testových fázích uvádíme úlohy v plném znění:
Úlohy pretestu:
1) Auto ujede najeden litr benzínu 20 km. Litr benzínu stojí 31 korun. Jak daleko
dojedeme, když koupíme benzín za 155 korun?
2) Katka přečetla 134 stránek knihy, která má celkem 512 stránek. Kolik stránek ještě
musí přečíst, než bude v polovině?
3) Petr je na plavání. Uplaval už 6 bazénů. Délka bazénu je 50 m. Kolik bazénů ještě
bude muset uplavat, aby měl splněno 500 metrů?
Reflexe kpretestu (text otázek):
1) Pomohly ti otázky při řešení slovní úlohy? Rozepiš se o tom, v čem ti byly
nápomocné.
2) Myslíš, že bys tyto otázky mohl/a použít i při řešení jiných úloh v budoucnu? Rozepiš
se o tom, jak by ti mohly být prospěšné.
3) Měl/a jsi s odpovídáním na otázky v arších potíže? Rozepiš se, v čem to pro tebe bylo
obtížné.
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B) Posttest
Posttcst měl stejný průběh jako pretest, jen znění úloh se změnilo. Úlohy měly stejnou
konstrukci a k jejich správnému vyřešení bylo třeba stejných početních operací; jen čísla a
příběh byly pozměněny.

Úlohy posttesíu:
1) Maminka připravuje velkou oslavu narozenin své dcery Klárky.
Nakoupila koláče za 150 Kč. Jeden koláč stál 30 korun. Kolik dětí dostane na oslavě
kousek koláče, když se jeden koláč rozdělí mezi 4 děti?
2) Honza by si rád koupil knížku
padesátikorunu^ bude si muset
korun má teď?
3) Pavel měl natřít plot dlouhý 40 m. V jedné plechovce je barvy na 5 metrů plotu. Pavel
už spotřeboval 4 plechovky. Kolik plechovek bude ještě potřebovat na dokončení
natírání?
Reflexe k posttesíu
text otázek stejný jako v pretestové reflexi
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9.4 Testový materiál

Ukázka archu k první slovní úloze pretcstu (znění ostatních úloh je uvedeno výše)

Řešení slovní úlohy 1
Jméno:

Po přečtení slovní úlohy postupuj podle níže uvedených instrukcí:
Naše auto ujede najeden litr benzínu 20 km. Litr benzínu stojí 31 korun a táta koupil benzín / o
za 620 korun. Jak daleko dojedeme?

/^»fc?

Na co se tě v úloze ptají? Co tu máš zjistit?
Tato otázka se dle literatury i rozhovorů s učitelkami zdá jako pro děti jedna
z nejobtížnějších během řešení úloh.
Na začátku řešení slovní úlohy je potřeba si dobře uvědomit, co je cílem činnosti - co se
má řešením slovní úlohy zjistit, jinými slovy: formulovat problém. Toto je třeba pak mít
na paměti při procesu řešení. V závěru řešení, při kontrole smysluplnosti a reálnosti
výsledku pomůže povědomí o základní otázce úlohy.
Odpověď na otázku tohoto rámečku se obvykle shoduje s otázkou v zadání úlohy. Jde
zde tedy hlavně o to, aby si ji žáci dobře uvědomili a ktomu může přispět to, že si ji
zapíší.

Jaké informace potřebuješ k vyřešení úlohy?
Ve školních slovních úlohách bývají všechny potřebné informace většinou uvedeny,
nebojsou alespoň naznačeny v textu úlohy.
V tomto rámečku měli žáci vypsat, které objekty slovní úlohy znají a které potřebují
ještě zjistit, aby mohli slovní úlohu vyřešit.
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Jakou početní operaci budeš provádět? (zakroužkuj)
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Tento rámeček měl žáky vést k prvnímu zamyšlení nad početními operacemi, které
budou provádět v průběhu řešení slovní úlohy. Měli si ujasnit, jak budou postupovat.
V tomto rámečku se tedy jednalo o vytvoření rámcového plánu řešení.

Napiš jednotlivé kroky, které tě dovedou k řešení.
Jak budeš postupovat? (Co uděláš nejdřív, co pak?)

V tomto rámečku chceme, aby děti slovně popsaly postup řešení slovní úlohy.
Hodnotí se tady, zda žák uvedl, CO sčítá/odečítá/násobí/dělí ČÍM a co těmito
jednotlivými kroky zjistí. Stačí nám ukázka schopnosti popsat vztahy mezi objekty
vystupujícími ve slovní úloze a co je výsledkem jednotlivých kroků.
Tento rámeček byl bedlivě sledovanou částí pre- i post-testových šetření, protože jsme
výcvik zaměřili zejména na schopnost verbalizace procesu řešení. Tento rámeček byl
zařazen jen u úlohy 1 v pretestu a posttestu. Experimentální skupina pak každý den
výcvikové fáze vyplňovala testový arch s tímto rámečkem pro aktuálně probíranou úlohu.

Zde napiš výpočet:
Tento rámeček je jeden z těch, který se blížil obvyklému zápisu řešení úlohy do
školních sešitů. Zpozorování ve třídě před začátkem výzkumu bylo zjištěno, že dětem i
tato část dělá potíže, nevědí si s ní rady a nechápou její smysl, protože zde jde o záznam
postupu.

Zde napiš odpověď na otázku:
Napsat odpověď na otázku úlohy je učitelkami zdůrazňovaná fáze řešení slovní úlohy
a žákům nedělá problémy ji napsat, protože jsou v tom vycvičeni. Již ale není
zdůrazňováno, že je to poslední příležitost zamyslet se nad provedeným řešením a nad
tím, zdaje výsledek výpočtů reálný. Pokud by žáci při psaní odpovědi vždy pomysleli na
základní otázku slovní úlohy, nesmyslné odpovědi a nereálné výsledky by se vyskytovaly
méně často.
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9.5

Realizace projektu metakognitvního nácviku s ohledem na teoretická
východiska

Výcvik byl navržen v souladu se zásadami psychodidaktické aplikace a autoregulovaného
učení. Tvorba našeho výcviku se také opírala o hlubší studium didaktiky slovních úloh
a různých publikovaných metodik nácviku jejich řešení. Souhrn podkladů pro obsahovou
stránku výuky je uveden v teoretické části, v kapitole o slovních úlohách.
Trénink byl veden snahou nabídnout dětem v konkrétních úkolových situacích příležitost
nahlédnout do svého myšlení, poznávacích postupů a zacházení s informacemi. Naším cílem
bylo přiblížit se ve výcviku podmínkám, ve kterých by žáci byli motivováni pro další rozvoj
poznávacích procesů. Dětem jsme se snažili přiblížit proces řešení slovní úlohy jakožto
činnosti, která se dá osvojit podobně, jako řešení jiných problémů.

Trénink měl za cíl přiblížit žákům řešení slovních úlolyjakožto činnosti, která se nijak
neliší od těch, se kterými přicházejí do styku ve svém školním i mimoškolním prostředí.
Při řešení slovní úlohy stejně jako u jiných problémů je třeba:
postupovat k předem vytyčenému cíli (zodpovědět otázku úlohy);
-

vědět, co je k nalezení cíle potřeba (určit „co vím" a „co ještě potřebuji zjistit"
k vyřešení);

-

provést řešení, které se většinou skládá z několika kroků a vyžaduje různé
strategie;

-

kontrolovat průběžně postup k cíli a monitorovat aktuální stav řešení, zda se
neodchyluje od p l á n u j pokud ano, zda není třeba plán přehodnotit a změnit;

-

zkontrolovat výsledek, zda odpovídá na otázku úlohy.

(Detailní zápis z hodin výcviku je v příloze č. 2)
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Zásady metakognitivního nácviku

Níže popisujeme použité metody během výcviku relevantní principům metakognitivního
nácviku.
ZÁSADA AFEKTIVNOSTI
Tato zásada zdůrazňuje motivační připravenost a naladěnost k učení, formování vztahu
k poznání jako předpokladu kognitivního a osobnostního rozvoje.

Úvodní motivace dětí
V rámci výcviku jsme chtěli dětem předat nové poznatky a postupy, které by jim ulehčily
řešení problémů (slovních úloh). Pro to, aby děti tyto myšlenky přijaly, bylo třeba je nejdříve
připravit (naladit) k přijímání strategií.
Proto jsme se v úvodní hodině snažili dětem přiblížit řešení slovních úloh jako řešení
problémů reálného života. Slovní úloha byla žákům přiblížena jako kuchařský recept - kde
odpověď na otázku v úloze odpovídá konečnému produktu vaření.
i
1) Člověk si nejdříve musí stanovit cíl (např. co chce uvařit). Stanovení cíle člověka
motivuje k práci a dá jí určitý směr a tempo (stejně, jako kuchaře motivuje chuť na
něco dobrého).
2) Potom si ten, kdo vaří, musí v kuchařce zjistit, jaké ingredience potřebuje (stejně
jako v textu slovní úlohy se lze dočíst všechny potřebné údaje pro výpočet úlohy).
3) Kuchař pak plní jednotlivé kroky dle receptu. Smíchává různě ingredience atd.
(žák řešící úlohu dodržuje postup, který si vytyčil na začátku a který ho dovede
k cíli).
4) Kuchař se musí při čtení receptu vracet zpátky a kontrolovat, jestli udělal všechno
tak, jak má - přidal ingredience v takovém pořadí, jak je to v předpisu. Musí také
neustále ochutnávat, jestli je to, co vaří, opravdu dobré. (1 žák dospěje k lepším
výsledkům, když kontroluje postup svého řešení - uvědomuje si, jak daleko
pokročil v rámci svého plánu; vrací se zpátky a zkoumá, zda ho postup vede ke
správnému výsledku).
Dětem bylo na příkladech vysvětleno, že k dobré kontrole aktuálního stavu řešení přispívá
schopnost vědomého monitorování činnosti. Děti byly informovány, že v následujících dnech
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budeme rozvíjet schopnost slovního popisu postupu. Budeme zkoušet slovně popisovat
postup a budeme ho zapisovat do záznamových archů shodných s těmi, které vyplňovaly při
našem prvním setkání (v pretestu).

Úlohy z reálného světa
Soubor úloh pretestu i posttestu byl vybrán s ohledem na to, aby úlohy byly svým
obsahem dětem blízké. Záměrem bylo, aby si jejich „příběh" děti mohly snadněji představit a
aby existovala velká pravděpodobnost, že se s podobnou problematikou setkaly i mimo školu
(souvislost s mimoškolním světem může děti motivovat k řešení). I v průběhu výcvikové fáze
žáci každý den řešili úlohy blízké realitě a v úvodu k řešení úlohy byli uvedeni do kontextu
příběhu úlohy. Zařadili jsme také dvě úlohy s netypickou pohádkovou tématikou pro oživení.

ZÁSADA GENERATIVITY
Tato zásada zdůrazňuje, že jednotlivé postupy je třeba realizovat jako vysoce aktivní úsilí
žáka elaborovat, ptát se, odpovídat, třídit, kategorizovat, přepracovávat atd., a to v intencích
vůdčího poznávacího záměru.
i
Skupinová práce
V průběhu týdenního výcviku byl kladen důraz na techniky aktivizující třídu, vedoucí k
zapojení všech dětí do dění v hodině (byla snaha snížit podíl dosud převažující frontální
výuky či psaní na tabuli a z části ji nahradit jinými způsoby práce se třídou).
Děti během výcvikového týdne několikrát pracovaly při řešení problému ve skupinkách
po čtyřech, aby se umožnilo vrstevnické učení. Schopnost popsat postup řešení je u
jednotlivých žáků na rozdílné úrovni. Pokud si navzájem poradí, má to větší účinek než stejná
rada od učitelky nebo kohokoli před tabulí.
Instrukce před prací ve skupinkách byla: Snažte se vyřešit tuto úlohu společně ve skupině.
Každý/každá byste se měl/a zapojit. Ti, co přijdou na řešení nejdřív, mají za úkol to dobře
vysvětlit ostatním, protože kdokoli ze skupinky může být pak vyvolán a bude muset všem
vysvětlit postup řešení své úlohy.
Z každé skupiny pak byl vybrán jeden žák, který před celou třídou sdělil způsob řešení
úlohy. Bylo zajímavé pozorovat, jak se žáci podporovali a navzájem vedli ke správnému
popisu postupu. Během těchto skupinových aktivit byl zapojen i prvek soutěžení mezi
skupinkami - úkolem bylo najít všechny možné způsoby řešení úlohy.
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Samostatná práce
Významnou součástí hodin byla samostatná práce - žáci řešili slovní úlohu do
záznamových archů, kde měli mimo jiné slovně popisovat kroky řešení úlohy.

Dramatizace
Další užitá technika byla dramatizace slovních úloh, která měla žákům přiblížit
příběhovou stránku úloh. Každá ze skupin řešila jinou slovní úlohu. Všechny se ale shodovaly
v principu řešení a poté každá ze skupinek přehrála svou slovní úlohu před celou třídou a tím
přispěla k zobecnění tohoto konkrétního způsobu řešení.

Tvorba slovních úloh
Další metoda, která měla žákům přiblížit charakter slovních úloh byl úkol, kdy měli na
základě numerického výpočtu vytvořit celou slovní úlohu a poté samozřejmě nechyběl úkol
popsat její řešení.

Dialogicky vedená výuka
Snažili jsme se ve třídě vytvořit atmosféru společného úsilí o lepší pochopení fenoménu
slovních úloh a tím žákům přispět při jejich řešení. Žáci byli podporováni v dotazování se.
Chyby byly považovány za příležitost k učení a lepšímu pochopení žákových obtíží a jejich
korekce byla zpětnou vazbou pro všechny žáky. Při odpovídání na žákovské dotazy ohledně
řešení úloh bylo upřednostňováno, aby si děti odpověděly mezi sebou navzájem, pokud to
bylo v jejich silách.

ZÁSADA PROCESUÁLNOSTI
Tuto zásadu lze charakterizovat zejména tím, že strategie směřující kmetakognici
nebudou orientovány na výsledek, ale na proces, který k němu vedl.

Výcvik - dlouhodobější pedagogické působení určitým směrem
Zásadu procesuálnosti náš výcvik splňuje v tom, že děti v konkrétních úkolových
situacích dostaly příležitost nahlédnout do svého myšlení, poznávacích postupů a zacházení
s informacemi. Naším cílem bylo přiblížit se ve výcviku podmínkám, ve kterých by žáci
mohli rozvíjet své poznání (svébytně a originálně), což by je motivovalo pro další rozvoj
poznávacích procesů, zkrátka, aby samostatně objevovali metakognitivní postupy.
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Důraz na postup činnosti
Žákům bylo vysvětlováno, že řešení slovní úlohy není něco, co se nějak v hlavě zrodí, ale
to, co může každý vymyslet na základě porozumění textu úlohy a porozumění způsobům
řešení slovních úloh. Nejdříve je tedy třeba dobře porozumět slovní úloze a k tomu přispěje,
když budou děti o svém řešení mluvit. Pokud totiž budou zkoušet popsat svůj postup, pocítí,
že té úloze začínají lépe rozumět. Schopnost vysvětlit určitý jev či věc ostatním bývá
důkazem porozumění.
Důraz byl tedy ve výcviku kladen na nácvik schopnosti popsat proces řešení slovní úlohy.
Vysvětlování a popisování postupu bylo prezentováno jako přínosné ze dvou aspektů:
1. Pro žáka samotného v okamžiku řešení, že nezapomene, co zrovna řeší (např. že
zjistil určitý údaj, ale zapomene, že ten výpočet byl jen mczivýpočtem a nedovedl
žáka ještě ke konečnému výsledku).
2. Pro žáka samotného v budoucnosti, při listování v sešitě, např. při hledání způsobu
řešení podobné slovní úlohy.

ZÁSADA REGULACE A AUTOREGULACE
V této zásadě jde o řízené zasahování do procesu poznání se záměrem tyto děje regulovat
k předem daným cílům. Regulace učební činnosti se postupně mění a interiorizuje ve vlastní
proces autorcgulace (úzce souvisí se schopností reflexe - zásadou reflektivnosti).

Regulace učení dětí během výcviku
V rámci výcviku proběhla každý den rekapitulace řešení slovní úlohy z předešlého dne.
Zazněly některé ukázky odpovědí z cvičných archů a v diskuzi s žáky jsme je opravili nebo
vylepšili, aby splňovaly požadavky na správný popis postupu, tj. uvést: „Co budu
sčítat/odčítat/dělit/násobit s čím a co těmito operacemi zjistím".
Dále jsme dětem přibližovaly naše vlastní přemýšlení o řešení slovní úlohy do nejmenších
detailů. V učebnicích i během normální výuky bývají některé kroky řešení neuvedeny nebo
nevědomky zamlčovány. Slabší děti pak například nemusejí chápat, proč je v učebnici uveden
jako první určitý krok - protože není uvedeno, jaké všechny úvahy předcházely tomu, než
autor učebnice nebo učitel byl schopen napsat rovnici apod.6

6

Při popisu vlastního řešení slovní úlohy jsme se drželi struktury dle Montague (2000) v teor.části.
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Interiorizace regulace
Děti si také zkoušely mnohokrát popisovat postup řešení během samostatné práce, ve
skupinkách nebo před třídou. Ke zvnitřnění osvojovaných dovedností je třeba delšího
časového úseku, i když náš výcvik byl dosti intenzivní.

ZÁSADA REFLEKTIVNOSTI
Tato zásada vyplývá ze základního pojetí metakognice - tzn. že jde o modus poznání vůči
sobě samému, vůči vlastnímu poznání, učení a myšlení. Týká se to konkrétních

aktivit

souvisejících se sebemonitorováním, sebezpevňováním, sebehodnocením, sebeinstruováním.

Reflexe činnosti
K reflexi byli žáci vyzváni nejdříve během pretestu. Jejich odpovědi byly strohé a žáci
neměli příliš motivace se rozepisovat. Reflexe byla proto na konci každé výcvikové hodiny
vedena skupinovou a verbální formou, aby děti zjistily, co se po nich vlastně při psaní reflexe
chce. Předtím se s otázkami typu: „Myslíš, že ti byly otázky v testu k něčemu dobré?" apod.
nesetkaly, tudíž si pravděpodobně nebyly jisté, jak v pretestu odpovídat.
Účelem této strategie bylo dát dětem nástroje k reflektování činnosti, protože ve školních
podmínkách nejsou děti většinou nijak vedeny k reflexi či popisu pocitů, vyjádření přínosů
a negativ věcí.

Co se Vám v dnešní hodině líbilo?
Např. děti uváděly, že:
pracovaly ve skupince, společně, že na to nebyly sam.1
-

naučily sc spolupracovat
mohly si pomáhat tím, že si radily.

Co vám ta úloha připoměla?
Např: Připomnělo jim to situaci, když „byly v krámě a musely si spočítat peníze".

Ideální by bylo mít příležitost získat reflexi během řízeného individuálního rozhovoru,
protože slovní reflexe je přirozenější než písemná. Na rozdíl od pretestu tedy byla v hodinách
zvolena skupinová forma reflexe.
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Znalost kognitivních cílů

Konkrétní úlohy během výcvikových hodin byly vybrány ze souboru aktuálně
probíraných úloh podle učebnice (Blažková a kol., 1996) s ohledem na to, aby vycházely
z reálného mimoškolního prostředí. Typické školní matematické slovní úlohy spadají
v naprosté většině do 1. kognitivní úrovně: aplikace, hledání vztahů a souvislostí, zjišťování
faktů (Krykorková; 2008) a kategorie 3.2 Revidované bloomovy taxonomie: aplikování
známých postupů v nových situacích (Byčkovský, Kotásek, 2004).
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10. Zpracování výstupů výzkumného šetření

Zkoumaný soubor dětí představovaly dvě třídy jedné pražské školy. Obě třídy prošly prea posttestem, ale experimentální třída byla na rozdíl od kontrolní vystavena působení výcviku
v řešení slovních úloh.
Pretestový i posttestový materiál se skládal ze tří archů, z nichž každý obsahoval sadu
rámečků pro řešení jedné ze tří slovních úloh, které měly děti během hodiny vyřešit. Na závěr
byl dětem rozdán arch se 3 otázkami na reflexi testu. Ne všechny děti stihly vypočítat všechny
tři testové slovní úlohy, ale každé z nich bylo požádáno o vyplnění reflexe cca 10 minut před
koncem testovací hodiny.
Odevzdané testové archy byly obodovány na základě kvalitativních kritérií (kritéria
hodnocení v příloze č. 3). Materiál z testů byl zhodnocen:
na tříbodové škále (0, 1, 2)
-

pouze odpovědi v posledním rámečku - obsahujícím odpověď - na dvoubodové
stupnici (0 - nesprávný výsledek, 2 - správný výsledek)

Vzhledem k faktu, že zkoumaný vzorek je malý, jsou sebraná data analyzována především
kvalitativně. Nicméně byly vypracovány i orientační statistické analýzy porovnávající
experimentální a kontrolní třídu7 z těchto hledisek:
-

rozvoj schopnosti správně odpovědět - porovnání pretestu s posttestem,

-

bodové hodnocení za celý testový arch (porovnání kontrolní a experimentální třídy kritéria bodování popsána v příloze č. 3) a

-

rozvoj schopnosti popsat postup činnosti - porovnání pretestu s posttestem.

U těchto dat byly zjištěny průměry, ze kterých nelze vyčíst statisticky významný rozdíl
mezi pretestem a posttestem, jak ukázal Mann-Whitneyův test pro data bez normálního
rozdělení (viz příloha č. 4). Tyto závěry potvrdily vhodnost kvalitativní analýzy sebraných dat
u tohoto vzorku, která umožní hlubší vhled do změn v obsahu žákovských odpovědí.

7

tj. 37 respondentů v obou testových fázích, dohromady tedy 74 souborů dat
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10.1 Interpretace výsledků výzkumu ve vztahu ke stanoveným hypotézám

Naše výzkumné šetření navazuje na předvýzkum a pozorování ve třídě a bylo pokusem
o prověření tří otázek, které v jejich průběhu vznikly.

1) První výzkumná otázka
Ovlivní výcvik experimentální třídy v řešení slovních úloh úspěšnost řešení oproti
kontrolní třídě?
Efekt výcviku můžeme zjišťovat z porovnání úspěšnosti žáků v experimentální třídě
oproti kontrolní a to především v těchto oblastech:
a) Porovnání úspěšnosti žáků, kteří dokončili všechny tři úlohy.
b) Porovnání počtu získaných bodů z testových archů
Zkoumaný vzorek je malý, orientujeme se proto na orientační procentuální vyjádření
výsledků týkajících se úspěšnosti řešení slovních úloh (soubory dat pro tyto analýzy jsou
v příloze č. 4). Kvalitativní analýzy poté přinášejí rozbor výkonu žáků při řešení slovních
úloh.

a) V kontrolní třídě stejně jako v experimentální se v posttestu zvýšil počet odpovědí ve třetí
úloze, a to přibližně o stejné procento odevzdaných testových archů. Správnost odpovědí
v experimentální třídě byla však o polovinu větší než v kontrolní třídě.

2. úlohu % ze své Z toho % ze své 3. úlohy
správně
třídy odevzdali
odevzdali třídy

% ze své
třídy

Z toho
správně

% ze své
třídy

EXP PRE
EXP
POST
KON
PRE
KON
POST

19

100%

13

68%

7

36,80%

6

85%

20

100%

11

55%

17

85%

14

83%

16

80%

11

68%

9

45%

2

22%

19

100%

7

36%

15

84%

7

43%

Z údajů uvedených v tabulce 1. vyplývá, že výcvik mohl mít určitý vliv na úspěšnost
řešení slovních úloh v experimentální třídě.
Vysvětlivky:

experimentální třída - EXP, kontrolní třída - KON, posttest - POST, pretest - PRE
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b) Odpovědi v rámečcích v testových materiálech bylo možno zhodnotit podle předem
daných kritérií a na základě toho je obodovat. Každý z rámečků měl svůj význam pro
výcvik a svou funkci v rámci řešení úloh. Dá se předpokládat, že navýšení celkového
počtu bodů za testový arch znamená určitý posun v chápání smyslu jednotlivých kroků
řešení a uvědomění si prospěšnosti takových otázek pro proces řešení.

POST
PRE
EXP
355
478
KON
352
396
Tab. 2. Porovnání počtu získaných bodů z testových archů

V tabulce 2 jsou uvedeny součty bodů z jednotlivých archů v pretestu a posttestu mezi
experimentální a kontrolní třídou. V experimentální třídě je zřejmé výrazné navýšení bodů
jak oproti pretestu, tak oproti navýšení v kontrolní třídě. Dá se říci, že děti
v experimentální třídě získaly určitou praxi v odpovídání na otázky v rámečcích, což mohlo
přispět k osvojení nové strukturace procesu řešení slovních úloh.
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2) Druhá výzkumná otázka
V02: Ovlivní výcvik v experimentální třídě schopnost popisu činnosti (tzn. schopnost
verbalizace postupu řešení úlohy) a schopnost identifikovat problém (tzn. určit otázku
úlohy) tak, že se významně zlepší oproti kontrolní třídě?

Jeden z teoreticky potvrzených předpokladů

fungování metakognice je rozvinutá

schopnost verbalizovat myšlenkové postupy. Důraz na verbalizaci rozvíjí metakognitivní
dovednosti, jako je monitorování, plánování a hodnocení, a to zpětně pozitivně ovlivňuje
schopnost řešit problémy.

Testové archy obsahovaly rámečky, z nichž každý obsahoval otázku nebo instrukci (viz
ukázku v podkapitole „testový materiál"). Většina z nich byla pro děti nová. Jen dvě poslední
(výpočet a odpověď) se zcela shodovaly s obvyklým zápisem slovní úlohy do sešitu.
V následující části se věnujeme kvalitativní analýze žákovských odpovědí na otázky:
1. rámeček: Na co se tě v úloze ptají? Co máš zjistit? a
4. rámeček: Napiš jednotlivé kroky, které tě dovedou k řešení.

Odpověď na otázku 1. se totiž v předvýzkumu ukázala jako jedna z nejobtížnějších a
přitom nejvýznamnějších pro řešení celé slovní úlohy. Je to fáze formulace problému, od
kterého se odvíjí plánování řešení.
Otázka 4. je pobídkou k verbalizaci procesu řešení a je proto míněna jako nástroj pro
diagnostiku i rozvoj schopnosti řešit problémy.

Odpovědi v těchto rámečcích považujeme za nejzásadnější pro náš výzkum a proto se
budeme v následující analýze věnovat pouze jim 9 .

9

Ačkoliv děti během každé testové hodiny řešily celkem 3 úlohy, analyzovány jsou zde pouze testové archy
pro první z nich (arch pro prestesovou úlohu „nákup benzínu" a posttestovou úlohu „koupě koláčů na oslavu").
Důvodem k tomu je, že rámeček č. 4 se vyskytnul jen na 1. testovém archu a za druhé, zahrnutí odpovědí 1.
rámečku ze všech šesti testových archů by neúnosně rozšířilo soubor dat pro kvalitativní analýzu.
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A) OTÁZKA 1: NA CO SE TĚ V ÚLOZE PTAJÍ? CO MÁŠ ZJISTIT?

V případě školních slovních úloh se odpověď na tuto otázku shoduje s otázkou uvedenou
v zadání. Tato otázka byla do testu zařazena jako pobídka k lepšímu „uvědomění si" otázky
(nebo tzv. uchopení) úlohy. Tomu lze napomoci prostřednictvím verbalizace. Pokud to není
možné např. z kapacitních důvodů, je možné postup slovně zapsat. Tuto techniku jsme zvolili
pro naši výzkumnou sondu.
Na následujících stránkách jsou uvedeny ukázky odpovědí v jednotlivých kategoriích.
Odpovědi v rámečcích jsou níže opsány kurzívou bez jakýchkoli (např. gramatických)
úprav.

Ukázka žákovských odpovědí
Formulace otázky úlohy by mohla znít:
1) pretest: Jak daleko dojedeme, když se koupí benzín za 620,- Kč, přičemž jeden litr
stojí 31 kč a najeden litr se ujede 20 km?
2) posttest: Maminka nakoupila koláče za 150 Kč. 1 koláč stojí 30 Kč. Kolik dětí dostane
kousek koláče, když se 1 koláč rozdělí mezi 4 děti?

Ukázky odpovědí v jednotlivých kategoriích
1) Žákovské formulace problému byly variacemi otázky v zadání.
„Jak daleko dojedeme/dojede auto? "
2) Žáci dodali odpovědi na otázku v rámečku vlastní úvod:
-

„ Ptají se mě jak daleko dojedeme a mám zjistit kolik litríi benzinu koupil táta. "

3) Úplná odpověď vyjařující všechny podmínky úlohy:
-

„Maminka nakoupila koláče za 150 Kč. 1 koláč stojí 30 Kč. Kolik dětí dostane
kousek koláče, když se 1 koláč rozdělí mezi 4 děti? "

4) V posttestové fázi děti obvykle opsaly otázku z úlohy doslovně:
„Kolik dětí dostane kousek koláče když se jeden rozdělí pro 4 děti. "
5) Položily si 2 otázky vyjadřující povědomí o nutnosti provést mezikrok:
„Kolik dětí dostane kousek koláče? Kolik koláčů koupila maminka? "
6) Položily si 2 otázky:
„Kolik maminka koupila koláčů, kolik dětí mělo koláč?"
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V příloze č. 5 je uveden kompletní zápis žákovských odpovědí na otázku v 1. rámečku
s vyjádřením četností odpovědí v každé kategorii. Jejich sourhn je uveden v tabulce 3.

Kategorie odpovědí

EXPERIMENTÁLNÍ
P R E (19)

KONTROLNÍ

P O S T (20) P R E ( 2 0 ) P O S T ( l 9 )

V a r i a c e otázky v z a d á n í

7

X

X

X

Rozšíření o další i n f o r m a c e

10

X

X

X

Ú v o d s v ý m i slovy

2

X

X

X

Požadovaná odpověď

x

2

X

X

Přepis odpovědi ze zadání

X

14

X

5

Určení více než 1 otázky úlohy

X

3

X

1

O t á z k a s v ý m i slovy

X

1

X

10

"Jak d a l e k o d o j e d e m e ? "

X

X

20

X

Jiné

X

X

X

3

Tab. 3. Kategorie žákovských odpovědí v 1. rámečku

Shrnutí a porovnání experimentální a kontrolní třídy v tomto úkolu
i
Tato otázka byla do testu zařazena jako pobídka k lepšímu „uvědomění si" otázky, a tím i
formulaci problému před jeho řešením, v terminologii slovních úloh je pro tuto fázi používán
termín uchopení úlohy (Hejný, 1995). Některé děti v reflexích na závěr testových hodin
uvedly, že je tato otázka přinutila si úlohu přečíst ještě jednou, což byl jeden ze sledovaných
záměrů a přínosů této otázky.
Při porovnání reflexí v experimentální třídě, lze usoudit (dle menší variability odpovědí
oproti pretestu), že žáci byli po výcviku schopni snadno určit otázku úlohy z jejího zadání.
V rámci výcviku k tomu byli vedeni a instruováni. Výcvik přispěl k tomu, že žáci dokázali
lépe identifikovat otázku úlohy v textu zadání.
Mohlo také dojít k tomu, že seji naučily bezmyšlenkovitě opisovat. Předpokladem aleje,
že i když ji opisují, věnují jejímu obsahu pozornost a to může přispět k lepšímu uvědomění.

Zajímavé je, že v kontrolní třídě v pretestu vykazují žákovské odpovědi tak velkou shodu.
Oproti tomu v posttestu se již odpovědi v tomto rámečku rozrůznily. Na rozdíl od
experimentální třídy nenapsal ani jeden žák přesně požadované znění otázky úlohy.
Méně jich také dokázalo určit a opsat otázku úlohy ze zadání do rámečku. Otázky úlohy
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byly spíše stručné, nebo vyjádřené svými slovy a zbylé odpovědi se nedají zařadit do ani
jedné z těchto kategorií.

Děti v obou pozorovaných třídách dokázaly na různé úrovni více méně správně
formulovat otázku úlohy, jak ostatně dokládají i statistické průměry zkoumaných tříd.
Kvalitativní analýza je však schopna odhalit jemnější rozdíly v této činnosti a také odhalit
směřování rozvoje této schopnosti v průběhu výzkumného šetření.
V experimentální třídě se dá v posttestových materiálech sledovat zvýšení počtu odpovědí
opsaných ze zadání úlohy. Objevují se i odpovědi velmi kvalitní - uvádějící v otázce řešení
úlohy všechny potřebné informace k jejímu vyřešení. Otázky po absolvování jsou celkově
rozvitější a méně strohé než v kontrolní třídě.
V kontrolní třídě v pretestu děti odpověděly překvapivě unifikované a stručně. Posttestová
úloha vedla děti k variabilnějším odpovědím, které ale v menší míře než v experimentální
třídě vykazují schopnost určit dobře otázku úlohy, vyjádřit jí vlastními slovy. Odpovědi
v prvním rámečku byly častěji než v experimentální třídě stručné a jednoduché.
i
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B) OTÁZKA 4: NAPIŠ JEDNOTLIVÉ KROKY, KTERÉ TĚ DOVEDOU K ŘEŠENÍ.

V tomto rámečku šlo o to verbálně popsat postup řešení slovní úlohy, tj. popsat vztahy
mezi objekty vystupujícími ve slovní úloze; zároveň také o popis postupu provádění
početních operací s nimi a vyjádření, jaká informace z nich vzejde.
Žákovské odpovědi byly bodovány (kritéria hodnocení v příloze č. 5) podle toho, nakolik
vyhovují doprovodné instrukci: Vyjádři slovně CO se sčítá/odčítá/násobí/dělí ČIM, co budeš
počítat nejdřív a co potom, a co těmi jednotlivými kroky zjistíš. (Před pretestem byla
požadovaná odpověď uvedena na příkladu jiné slovní úlohy.).
Na následujících stránkách jsou uvedeny ukázky odpovědí v jednotlivých kategoriích.

Vyžadovaný popis postupu:
1) pretest: Vydělím nákup benzínu (620 Kč) cenou benzínu (31 Kč) a tím zjistím, kolik
litrů benzínu táta nakoupil a výsledek vynásobím počtem km na litr benzínu (20 km/l)
a vyjde mi kolik ujedou kilometrů.
2) posttest: Nejdřív zjistím kolik koláčů maminka koupila za 150 Kč, jestliže jeden stál
30 Kč. A pak vynásobím zakoupené koláče počtem kousků'z jednoho koláče a tím
zjistím, kolik dětí dostane na oslavě koláč.

Ukázka žákovských odpovědí

1) Verbální popis výpočtu:
„ Kolik zaplatili: kolik stoji jeden litr benzínu = x x . 20 = "
2) Popis obecného postupu řešení slovních úloh:
„Přečtu si pozorně slovní úlohu, udělám si zápis, vypočítám to a napíšu odpověď. "
Děti zde napsaly všeobecné poučky o řešení slovních úloh, které jsou jim ve škole
vštěpovány a ony je uvedly v dobré víře, že odpoví na otázku správně. A možná také
některé nepochopily dobře, co se po nich v tomto rámečku přesně žádá, protože je pro ně
nezvyklé, aby samostatně slovně popisovaly postup řešení.
3) Odpovědi patřící do jiných rámečků
„ 1 litr benzínu
Auto ujede 20 km

31 Kč
1 litr

Táta koupí benzín za 620 Kč jak daleko ujedeme...x"
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Popis toho, co patří do 2. nebo 5. rámečku („Informace potřebné k vyřešení slovní
úlohy" nebo „Výpočet"). Mnohé děti si nevěděly rady s odpovídáním na nové otázky
při řešení slovních úloh - kam přesně mají psát tyto informace a mohly to proto splést,
viz analýza reflexí na závěr testových hodin.
4) Požadovaný popis postupu:
„Nejdřív musím zjistit kolik koláčů se kupovalo jestliže jeden stál 30 Kč. A pak
koláče vynásobit čtyrma pro všechny děti jestli-že je jeden koláč pro čtyři
děti."
Tyto popisy jsou považovány za kvalitní, protože vyjadřují postup operací s objekty
úlohy a co z těchto operací vzejde za výsledky.
5) Dobrý popis postupu, ve kterém ale žák neuvádí, jak jednotlivé kroky provede nebo
jaké výsledky očekává.
„Nejdřív vydělím kolik zaplatila za kolik stojí 1 koláč. Potom vynásobím co my
vyšlo za 4. " (lx)
6) Popis postupu „v otázkách":
„ Vypočítám kolik koupí benzinu. Kolik ujedou na koupený benzín." nebo „Kolik
l koupil za peníze? Kolik km ujede na koupený benzin? "
Žáci v kontrolní třídě popisovali postup jako sled otázek, které je třeba zodpovědět.
To se dá považovat za jednotlivé kroky řešení, resp. jako otázky k řešení. Ale děti už
dále nepopisují, jak tyto otázky zodpoví.

V příloze č. 5 je uveden kompletní zápis žákovských odpovědí na otázku ve 4. rámečku
s vyjádřením četností odpovědí v každé kategorii. Jejich sourhn je uveden v tabulce 4.

Kategorie odpovědí

EXPERIMENTÁLNÍ

KONTROLNÍ

P R E (19)

P O S T (20)

P R E (20)

POST(l 9)

P o ž a d o v a n ý p o p i s postupu

X

4

X

1

D o b r ý p o p i s postupu

X

6

7

13

P o p i s p o s t u p u v otázkách

X

X

10

X

Verbální popis výpočtu

10

3

X

4

Popisy o b e c n é h o p o s t u p u

5

1

1

1

O d p o v ě d i patřící j i n a m

4

6

2

X

Tab. 4. Kategorie žákovských odpovědí ve 4. rámečku.

86

Shrnutí a porovnání experimentální a kontrolní třídy v tomto úkolu
Nelze jednoznačně potvrdit významné zlepšení experimentální oproti kontrolní třídě
v popisu postupu činnosti. Dá se ale v rámci experimentální třídy sledovat zlepšení v těchto
ohledech:
-

Významně zvýšila schopnost dětí popisovat verbálně postup konkrétně (ne
pouze obecný postup) oproti pretestu.

-

V posttestu došlo k navýšení počtu žáků, kteří popisují postup řešení velmi
kvalitně (dle kritérií vysvětlených před pretestem), a těch, kteří popisují
postup jen s menšími nedostatky.
Deskripce se častěji blížily vzorové odpovědi.

I v kontrolní třídě však proběhly změny ve způsobu verbalizace postupu. V pretestu žáci
této třídy vykazovali ve velké míře zaměření na kladení si otázek během řešení slovních úloh.
V posttestu se tento sklon transformoval ve schopnost popsat postup dobře. Pro osvětlení
faktu, že určité změny mezi pretestem a posttestem proběhly nejen v experimentální třídě,
nutno dodat, že schopnost řešit slovní úlohy byla v kontrolní třídě po celou dobu výzkumného
šetření celkově na vyšší úrovni než v experimentální třídě.

Pokračujeme detailnějším popisem změn mezi pretestem a posttestem ve zkoumaných
třídách. V experimentální třídě v pretestu žáci nepopisovali postup podle úvodní slovní
instrukce, jak popisovat postup řešení slovní úlohy. Ačkoliv byl vyžadován slovní popis,
mnoho z nich ještě nedokázalo dobře verbálně vyjádřit všechny důležité objekty úlohy, jejich
vztahy a výsledky početních operací s nimi. To dokládá převažující způsob odpovědí, kde
jsou objekty úlohy vyjadřovány číselnými hodnotami a jen početní operace jsou vyjádřeny
slovně, např.: „vynásobím... ".
Z posttestového šetření vyplynulo, že se v experimentální třídě po výcviku udály změny
v několika oblastech. V pretestu spadala většina odpovědí do kategorie označené jako
„Verbální popis výpočtu" a čtvrtina žáků také uvedla místo popisu řešení konkrétní slovní
úlohy pouze obecné zásady řešení úloh tak, jak jsou jim paní učitelkou často připomínány
(„Dobře si přečíst text zadání, ..., Napsat odpovědKÍ).
Počet takových odpovědí se v posttestu výrazně snížil a přelil se pravděpodobně do nově
vzniklých kategorií, které jsou charakterizovány vysokou úrovní verbálního popisu kroků
a plánování. Čtyři odpovědi jsou dokonce velmi kvalitním popisem postupu splňujícím
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kritéria (co budu sčítat/odečítat/dělit/ násobit čím a co mi z těchto operací vzejde za
výsledek). Počet obecných postupů řešení se snížil na jeden případ a nepovedené snahy
o verbální formulování postupu na dva případy. Nicméně v pretestové i posttestové fázi
zůstalo množství odpovědí spadajících do jiných rámečků překvapivě stejné.

Pro žáky v kontrolní třídě bylo charakteristické, že popisovali postup jako sled otázek,
které je třeba zodpovědět. To se dá považovat za jednotlivé kroky řešení, resp. jako otázky
k řešení. Ale děti už dále nepopisují, jak tyto otázky zodpoví. Celkem 10 žáků popsalo svůj
postup touto technikou. Pravděpodobně to nějak souvisí se způsobem, jakým učitelka učí děti
řešit slovní úlohy. Zmínila se mi v rozhovoru, že děti vede k tomu, aby si nejříve dobře
stanovily a uvědomily otázku úlohy.
Další velká skupina žákovských popisů obsahuje více či méně dobré popisy procesu
řešení, které ale nejsou zcela perfektní. Žáci v nich většinou opomněli napsat, jaké
mezivýsledky ve svém plánovaném postupu řešení obdrží a co představuje konečný výsledek.
Oproti experimentální třídě se zde vyskytovalo málo případů popisu obecného postupu
řešení úloh (lx) a verbálního popisu výpočtu (3x).
i
Kontrolní třída vykazovala v obou sledovaných ohledech (schopnost určit otázku úlohy
a popsat postup řešení) velké změny mezi pretestem a posttestem.
Nejčastějším způsobem popisu postupu bylo v pretestu „kladení otázek", které by měly
být v průběhu řešení úlohy zodpovězeny. V posttestu se jejich strategie velmi proměnila,
nejčastěji se vyskytovaly deskripce postupu poměrně dobře zpracované, vyjařující mnoho
informací, ale například jim chyběla zmínka o tom, co v jednotlivých krocích řešení chtějí
zjistit.
Je obtížné nalézt odůvodnění takové pozitivní změny ve schopnosti popsat postup řešení
v kontrolní třídě. Jedním z možných faktorů by mohla být učitelka, která je velmi ambiciózní
a své žáky bere jako vizitku svého pedagogického umu a zároveň se zdá být zaměřená na
drilování. Takže, když byla její třída vystavena testování za nějakým účelem, mohla se
v období mezi pre- a posttestem zaměřit ve výuce tímto směrem.
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3) Třetí výzkumná otázka
V03: Bude možné pozorovat určité rozdíly v kvalitě reflexí (ve směru většího rozsahu
a zvýšení četností) u experimentální třídy?
Soubor dat z prctcstu a posttestu zahrnoval i reflexi činnosti na základě 3 otázek, které
byly rozdány žákům na jednom archu na závěr obou testových hodin.
Tato reflexe zjišťuje hodnocení přínosu strukturace řešení slovních úloh na rámečky
obsahující otázky v testových arších. Každá z otázek a instrukcí v testových arších (kupř. na
co se tě v úloze ptají? Jaké informace potřebuješ k vyřešení úlohy? Napiš jednotlivé krkoky,
které tě dovedou k řešení.) představovala pro děti poměrně nové nástroje pro řešení úloh
a jeho monitorování. Jak děti hodnotily jejich případnou užitečnost a zda by je dokázaly ještě
někdy použít, jsme se pomocí 3 otázek snažili zjistit na závěr pre- a posttestové hodiny.

Děti měly odpovídat na následující otázky:
1) Pomohly ti otázky při řešení slovní úlohy? Rozepiš se o tom, v čem ti byly
nápomocné.
i
V odpovědích zde děti obvykle vyjadřovaly celkové kladné či záporné
hodnocení nové pomůcky při řešení úloh.
2) Myslíš, že bys tyto otázky mohl/a použít i při řešení jiných úloh v budoucnu? Rozepiš
se o tom, jak by ti mohly být prospěšné.
Tato otázka byla zacílená na odhalení žákovské schopnosti transferu do jiných
situací.
3) Měl/a jsi s odpovídáním na otázky v arších potíže? Rozepiš se, v čem to pro tebe
bylo obtížné.
Tato otázka odhaluje schopnost dětí reflektovat svůj výkon při řešení problémů
a také schopnost přiznat se k případným obtížím, což je první krok k jejich nápravě.

89

Žákovské odpovědi jsou velmi různorodé, co do rozsahu i obsahu uváděných informací.
Jednotlivé žákovské reflexe se ale většinou dotýkají některé z následujících oblastí:
A) Vyjádření přínosu, obohacení, které jim tato pomůcka dala.
1) Přínos byl spatřován v různých fázích procesu řešení úlohy a pro podporu
potřebných myšlenkových procesů
2) Pomůcka některým posloužila hlavně jako dobré vodítko v postupu

B) Schopnost transferu. Odpovědi na tuto otázku by se daly shrnout do dvou okruhů:
1) Míra uvědomění si možnosti transferu nového způsobu řešení úloh na jiné
slovní úlohy, to také znamená nakolik žáci chápou, že úlohy mají podobný
způsob řešení a strukturu.
2) Popis situací, ve kterých by si děti na řešené úlohy vzpomněly; to se dá
vztáhnout k tomu, jak obecně vidí užitečnost řešení slovních úloh v životě.

C) Schopnost reflexe činnosti
1) Schopnost reflexe vlastního výkonu
2) Schopnost reflexe neutrálních podnětů

D) Ukázky metakognitivních znalostí

Pozn.: Žákovské reflexe byly přepsány bez oprav.
Na následujících stránkách jsou uvedeny ukázky odpovědí žáků experimentální třídy
v jednotlivých kategoriích. V příloze č. 6 je uveden kompletní zápis žákovských reflexí na
závěr testových hodin z obou zkoumaných tříd.
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Ukázka žákovských reflexí

A) Přínos pomůcky
Otázka první: Pomohly ti otázky při řešení slovní úlohy? Rozepiš se o tom, v čem ti byly
nápomocné.
1) Přínos všeobecně
,,při pamatování "
„při řešení"
V posttestu se většina odpovědí zmiňovala o ulehčení procesu řešení.
„Protože díky nim jsem mohla úlohu lehce vypočítat."
2) Přínos v postupu
Ostatní odpovědi se již více týkaly procesu řešení, resp. nabídnutému postupu při řešení.
„ Pomohly mi v tom, že jsme úlohy dělaly postupně. "
„ Věděla jsem co mám vypočítat. Nebyl v tom zmatek. V klidu jsem všechno
dokončila do konce."
Nutno ale podotknout, že otázky působily některým spíše komplikace, protože
postup řešení byl stížen odpovídáním na neobvyklé otázky
docela mi pomohly, ale jenom na několika místech než jsem všechno pochopila

B) Schopnost transferu
Otázka druhá: Myslíš, že bys tyto otázky mohl/a použít i při řešení jiných úloh
v budoucnu? Rozepiš se o tom, jak by ti mohly být prospěšné.

1) Míra uvědomění si možnosti transferu
„ budou pro mě jako vzor. "
Někteří žáci si jsou schopni opětovné použití nabídnutého postupu představit
pouze, pokud úloha bude velmi podobná těm, které již probrali
„Ano, kdybych dostal podobnou úlohu tak bych si na to vzpomněl."
2) Popis situací vhodných pro použití naučeného
„ kdybych třeba byla prodavačka a měla si spočítat kolik mi přivezou např. jablek
a kolik bych jich měla minimálně prodat. "
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C) Schopnost reflexe činnosti
Otázka třetí: Měl/a jsi s odpovídáním na otázky v arších potíže? Rozepiš se, v čem to pro
tebe bylo obtížné.
1) Schopnost dětí reflektovat svůj výkon a schopnost přiznat obtíže
„No trošku měla. Hlavně v úloze číslo 2, tam jsem to vůbec nechápala a tak jsem vlastně
poznala, že se blbě učím, takže musím trošku zabrat. A ještě jsem poznala, že když si budu
věřit, že se mi to povede."
Někteří dali najevo, že vyjadřování postupuje pro ně neobvyká činnost)
„No trochu protože jsem jakoby nevěděla jak jse mám rozepsát no prostě bylo to takové
zvláštní."
2) Reflexe neutrálních dojmů
„Ne, protože všechny slovní úlohy jsou si podobné."
D) Ukázky metakognitivních dovedností
Zde jsou uvedeny odpovědi, které se ze všech nejvíc týkají úkolové situace, jejího
zhodnocení nebo ukazují schopnost náhledu na vlastní úspěšnost při řešení10. Tato sekce
shromažďuje jedny z nejzajímavějších odpovědí v rámci našeho výzkumného šetření,
proto jsou uvedeny kompletně.
„ Vedela jsem co mám vypočítat a nebyl v tom velký zmatek. "
„ Pomohly mi v tom, že jsme úlohy dělaly postupně."
„ Někdy mívám potíže, protože se mi zdá odpověď lehká a pak zjistím, že jsem to ještě měla
násobit nebo dělit."
„Docela" ale jinak mi pomohly, hlavně v úloze č. 3 a v úloze č. 1. pak jsem díky nim
poznala, že když se budu snažit, že jim porozumím a pak vše půjde jako po másle."
„Že jsem se nestrácela a mohla jsem se oryentovat a postupovat krokami. A je to zábavné
rozepisovat tu úlohu a zase skládat."
„No trošku měla. Hlavně v úloze číslo 2, tam jsem to vůbec nechápala a tak jsem vlastně
poznala, že se blbě učím, takže musím trošku zabrat. A ještě jsem poznala, že když si budu
věřit, že se mi to povede."
„Já jsem neměla potíže, ale někdy jsem to nepochopila a tak jsem si to musela několikrát
přečíst. Jinak s tím problém nemám."
10

Pozn.: to že většina žáků v reflexi neuvedla podobné zkušenosti s vlastním učením samozřejmě nevnímáme
jako fakt, že nemají metakognitivní poznatky, jen že neměli dostatečnou pobídku k tomu, je vyjádřit.
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„Budu si to říkat při těžkých úlohách."
Shrnutí analýzy žákovských reflexí na závěr testových hodin

Posttestové reflexe se od těch pretestových liší v několika ohledech:
1) Rozsahem.

Bohatší

verbálnost je zjevná při prvním pohledu na odpovědi

experimentální skupiny v pretestu a posttestu. Reflexe v kontrolní třídě zůstaly i
v posttestu strohé.
2) Četnost odpovědi v některých kategoriích - schopnost transferu a schopnost
reflektovat svůj výkon, se významně zvýšila. Počet odpovědí kontrolní skupiny je
v obou fázích o polovinu nižší než v experimentální. V kontrolní třídě nebyl
zaznamenán ani jeden popis situací vhodných pro použití naučeného (v exp. třídě děti
popsaly takových situací několik a poměrně rozvitou formou).
3) Obsahem. Odpovědi v pretestu ukazují, že se děti v experimentální třídě naučily lépe
pomůcku používat a již se neobjevovaly reflexe o tom, že nechápou, co se po nich
chce, tak jako v pretestu. Přibylo ukázek metakognitivních zkušeností a poznatků.
4) Kvalitou. Odpovědi v pretestu byly pro čtenáře nejasné, méně přesné, než poté
v posttestu, kdy děti častěji vyjadřovaly konkrétní zkušenosti a přínosy pomůcky.
Reflexe v kontrolní třídě si ponechaly svou pretestovou kvalitu, tj.mnohoznačnost.

Detailnější analýza reflexí žáků experimentální třídy

Některé děti v experimentální třídě vyjádřily, v čem jim otázky v rámečcích byly
přínosné. Z většiny odpovědí není jasné, co měl respondent přesně na mysli a bylo by
zajímavé mít možnost s ním provést rozhovor. Neschopnost verbalizovat vlastní myšlenky o
právě vykonané činnosti stejně jako přiblížit své pocity nebo zkušenosti s něčím byla velmi
zřejmá během tréninkového působení ve třídě. Ostatní odpovědi se již více týkaly procesu
řešení, resp. nabídnutému postupu při řešení. Některé děti se vyjádřily v tom smyslu, že jim
sled otázek napomohl snadněji postupovat při řešení úloh. V posttestu většina odpovědí
zmiňovala přínos v ulehčení procesu řešení. Některé děti to považovaly za opravdovou pomoc
v řešení slovních úloh.
Uvědomění si přínosu pomůcky žáci uváděli o něco častěji v posttestu než v pretestu. Je to
pravděpodobně ukázka toho, že získali více zkušeností s prací s pomůckou a část z nich
objevila užitečnost nového způsobu přemýšlení o slovních úlohách. Z pouhého pohledu na
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délku odpovědí v posttestu je zřejmý určitý rozvoj schopnosti písemně se vyjadřovat
(reflektovat) své názory a dojmy.
Ve druhé otázce žáci vyjadřovali, nakolik si jsou vědomi možnosti použít podněty
z testových fází při řešení problémů. Mnoho žáků uvedlo aplikace do reálného života.
Někteří si ale dovedou představit využití otázek v rámečcích pouze u úloh s podobnou
strukturou, tedy nechápou, že proces řešení slovních úloh má jisté podobnosti.
V rámci 3. otázky měly děti vyjádřit případné obtíže v průběhu řešení úloh.
V posttestové reflexi se přibližně dvakrát navýšil počet odpovědí ktéto otázce. Což může
poukazovat na zlepšení schopnosti reflektovat a verbalizovat vlastní výkon a také to, že se
děti méně bojí přiznat, že něco nezvládají. V pretestu většina odpovědí zněla „Ne", tzn. děti
nezaznamenaly při řešení potíže. V posttestu se objevilo

více rozvitých negativních

odpovědí, což by se mohlo považovat za ukázku větší schopnosti reflexe a verbalizace i
neutrálních nebo ambivalentních pocitů.

Cílem našeho výzkumu bylo nabídnout dětem nástroj pro postup řešení slovních úloh. Ze
žákovských odpovědí je znát, že tento cíl byl u mnoha žáků splněn. Vítali, že je otázky
v testových arších naváděly jak postupovat dál, a díky nim si si utřídili co ví, a co potřebují
zjistit. Na druhou stranu je nutno podotknout, že schopnost transferu těchto nově vyzkoušených
vodítek se v posttestových reflexích příliš neprojevila.
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11. DISKUZE
Vzhledem k tomu, že v tomto výzkumném šetření jsme se opírali hlavně o kvalitativní
analýzu, bude následující diskuze probíhat nad otázkami, které výsledky této analýzy
navozují.

V rámci

výzkumných

výzkumného

otázek, jsme

šetření, jehož

poodhalili

širší

předmětem bylo

problematiku

zodpovězení

zavádění

technik

dvou

rozvoje

metakognitivních dovedností do vyučování.

Metakognitivní nácvik je dlouhodobá záležitost, jehož případné účinky se projeví až po
určitém čase. V krátké výzkumné sondě, jako byla ta naše, není bohužel možné, aby se
metakognitivní dovednosti projevily významně. Do celého výzkumného projektu proto byla
aktivně zapojena motivovaná učitelka zkoumané třídy. Tento fakt otevírá možnost pokračovat
v implementaci rozvojetvorných technik práce se třídou.

Jednou z bariér, které stojí v cestě zapojení prvků metakognitivního výcviku do vyučování
je připravenost žáka na takovou intervenci. Vnímavost žáka pro tyto impulzy byla
ovlivňována již od začátku školní docházky klimatem třídy, způsobem vyučování a práce
s chybou žáka, a důrazem na proces či výsledek atd.
Krykorková (2008) při analýze příčin připravenosti vs. nepřipravenosti k „efektivnějším
a hodnotnějším formám učení" dospěla k následujícím dvěma oblastem, které lze považovat
za „příčinné oblasti kvality vztahu k učení a poznání:
a) osobní historie dítěte - obsahuje zkušenosti, které dítě prožilo v procesu učení. Znalosti,
výsledky, závěry a pocity z těchto zkušeností, které tvoří s největší pravděpodobností velmi
provázaný implicitní potenciál, zakládají kvalitu efektivního vztahu k učení.
b) společenské podmínky a jejich podnětnost pro vztah k učení a poznání. Jde především
o rodinné výchovné působení a školní vzdělávání" (s. 14).
Žákovské postoje k intervenci je možno číst v reflexích na závěr testových hodin. Tento
zdroj informací ale bohužel má jistá omezení daná malým důrazem na sebe-reflexi ve
vyučování obecně. Zpětná vazba od učitele se omezuje na oznámkování prací a zhodnocení,
zda výkon je chybný či nikoliv. Dětem chybí vyjadřovací prostředky a jsou nejisté, co vlastně
je možné do reflexe psát. Schopnost reflektovat se dá tréninkem a dlouhodobým působením
také rozvíjet. Během výcviku jsme se o to snažili - žáci měli na závěr každé hodiny odpovídat
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ve skupině na otázky vyžadující sebereflexi, čímž se mimovolně dozvídali, co se po nich
chce, co by odpovídali spolužáci atd.
Přesto jejich reflexe nejsou vždy jasné a srozumitelné a tím volají po dalším kroku individuálním rozhovoru se žákem o napsané reflexi, za účelem jejího zpřesnění a rozvinutí.
S tím souvisí i otázka, jak formulovat otázky reflexe tak, aby je i méně zkušený žák pochopil
a aby ho vedly k co nejsrozumitelněji formulované a co nejobsáhlejší a nejrozsáhlejší reflexi.

S tím souvisí i otázka, zda je vhodné zavádět metakognitivní nácvik již ve 4. třídě. Měli
jsme snahu vyzkoušet takový výcvik ve školním prostředí na co nejmladším vzorku dětí,
s přihlédnutím k faktu, že důraz se ve čtvrté třídě přesunuje na aplikaci matematických
poznatků, tj. na zvládání slovních úloh, a určitá intervence je v tomto období tedy žádoucí.
Z hlediska šíře působnosti učitelky by ale bylo dobré zvážit přesun těžiště výcviku do 5. třídy,
kde jedna učitelka vyučuje několik tříd, čímž by se zároveň vyřešil problém s velikostí
zkoumaného vzorku.

Díky těmto objektivním komplikacím, které stály v cestě ověření našeho výzkumu, je třeba
důvěřovat psychologickým závěrům, které potvrzují pozitivní účinky metod, které jsme
zapojili do výzkumu, jako je verbalizace postupů, identifikace problému a cíle jeho řešení atd.
Při posuzování našich výsledků je třeba mít na zřeteli i několik výrazných proměnných,
které pravděpodobně negativně intervenovaly v průběhu našeho výzkumu:
malý vzorek neumožnil provést statistickou analýzu dat
-

metody výuky obou učitelek nebyly shodné
počáteční úroveň znalostí žáků se lišila (experimentální třída je v ročníku
považována za nejslabší v matematice, proto také byla učitelka motivována se se
třídou zúčastnit výzkumu)
ve třídách se vyskytovalo blíže neurčené procento dětí s různými poruchami
učení
výcvik byl zčásti veden osobou bez přímé pedagogické praxe.

Naše výzkumné šetření přineslo další podněty a vhledy do problematiky metakognice
a řešení problémů, které budou inspirací pro rozpracování a rozšíření stávající podoby
výcviku i výzkumu.
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12. ZÁVĚR
Účelem této práce bylo vytvořit teoretické zázemí výcviku zaměřeného na rozvoj
metakognice u dětí 4. třídy základní školy a následně ho ověřit ve vyučování.
Metakognici, jak potvrzuje celá řada výzkumů, lze rozvíjet v průběhu metodicky
koncipované výuky příp. tréninku, programu nebo sérií cvičení. Práci jsme věnovali ověření
možnosti rozvoje metakognice v úkolových situacích označovaných jako „řešení problémů" konkrétně slovních úloh. Ve škole se děti setkávají s řešením výukových problémů v téměř
všech učebních předmětech. Slovní úlohy jsou významným představitelem školních problémů
a také problematickou oblastí školní výuky vůbec.
Přínos metakognice je spatřován především v možnosti rozvíjet u žáka takové způsoby
a ostupy při řešení úkolových situací, které mu později dovolí kvalitněji se orientovat v rychle
se měnícím světě a v přísunu nových informací a poznatků. Od školy se tak očekává, že žák
bude připraven do složitého světa poznání, že procesy osvojování a učení se stanou zároveň
procesy smysluplnými, umožňujícími snazší porozumění a hodnotnější poznání, a ktomu
může metakognitivní nácvik přispět.
Naším předpokladem bylo, že pokud se dají dětem nástroje pro rozvoj řízení (tzn. nástroje
pro monitorování, plánování a reflektování) řešení slovních úloh, ovlivní to, v dlouhodobém
měřítku, jejich metakognitivní dovednosti. V tréninku se jednalo o nácvik konkrétních
kognitivních strategií, které jsou přímo spjaty s řešením problému, úkolu či situace a zcela
subjektivně pak mohou být jedincem reflektovány a zobecněny do systému kognitivních,
později metakognitivních dispozic.

Samotné metakognitivní útvary se budují dlouhodobě, mají obecný a formální ráz. Ve
vnitřní reprezentované formě jsou postupně shromažďovány reflexe z nižných podnětových
situací a vystavěny do hierarchie principů aplikovaných i na situace, které nebyly zahrnuty
v procesu učení.
Teoretickým východiskem našeho výcviku byl přínos technik zaměřených na verbalizaci
a reflexi na rozvoj metakognitivních dovedností. V rámci týdenního výcviku byly použity
techniky podporující metakognitivní procesy jako je plánování, monitorování, hodnocení
a reflexe činnosti. Z kvalitativních analýz reflexí a testových materiálů vyplývá zlepšení
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v řešení slovních úloh a schopnosti reflexe ve třídě, která podstoupila výcvik oproti její
počáteční úrovni v tomto ohledu.
V rámci přípravy a provádění výcviku ve třídě byla potvrzena potřeba zohlednit důležitou
okolnost, že sledované jevy jsou součástí širokých souvislostí výuky a osobnostních
proměnných žáků a učitelů. Ukazuje se totiž, že předpoklad přímé aplikace metakognitivních
postupů má omezený vliv v souvislosti s relativní nepřipraveností žáků a učitelů aktivně
přijmout nácvik metakognice a s plným uvědoměním ji rozvíjet. Je tedy nezbytné rozšířit
uvažování o metakognitivním nácviku o znalost pedagogického kontextu, ve kterém výuka
probíhá.
Odpovědnost je v tomto směru především na učiteli, který by jako expert ve svém oboru
měl projevit hlubokou znalost úkolových situací, jejich logiky, rozvojetvorných možností
a celého kontextu a rovněž psychologickou resp. psychodidaktickou způsobilost při jejich
aplikaci. Připravenost učitele k rozvíjení kognitivní svébytnosti je chápána jako zvýšení
citlivosti (pedagogické, psychologické, diagnostické a odborné) na procesualitu učení.
Na straně druhé, připravenost žáka dokázat se vyrovnat, překonat a „rozvojově" řešit
problémy představuje schopnost, která se stává nezbytnou podmínkou, nevyhnutelnou vnitřní
okolností k tomu, aby se onen rozvoj aktivních učebních činností uskutečnil, resp. postupně
a cílevědomě uskutečňoval.
Pro zpracování sebraných dat z našeho výzkumného šetření byla využita metoda
kvalitativní analýzy, která byla seznána jako nejvhodnější s ohledem na velikost vzorku.
Analýza žákovských odpovědí a následný rozbor jejich reflexí odpověďové činnosti
umožňuje vhled do dětského uvažování při řešení úloh, do schopnosti reflektovat činnost
a ukazuje rozmanitost žákovských reakcí na nezvyklou úkolovou situaci.
Vzhledem k výsledkům analýz lze hovořit o určité úspěšnosti výzkumného šetření. Byl
zaznamenán jistý rozvoj ve zkoumaných schopnostech u experimentální třídy. Je třeba také
poznamenat že reakce žáků a naladěnost na výcvik byla veskrze pozitivní. Jejich přístup byl
aktivní a neodmítavý směrem k nezvyklé činnosti, jakou je dotazování se na své myšlenkové
procesy při řešení úloh. To vyznívá optimisticky pro myšlenku pokračovat v metakognitivním
nácviku u dětí na prvním stupni základní školy, i když je nezbytné přijmout do úvah a dalších
analýz výše zmíněný kontext školy a připravenosti aktérů nácviku.
Jak již bylo zmíněno, předložený metakognitivní nácvik řešení slovních úloh je návrhem,
který naznačuje směry uvažování a může inspirovat k dalšímu dotváření.
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1

Příloha č. 1 Zápis z předvýzkumu
V červnu 2006 proběhl předvýzkum, který byl veden zájmem o rozvoj schopnosti řešit
problémy a rozvoj schopnosti reflektovat činnost u školních dětí. Předvýzkum měl umožnit
vhled do úrovně a kvality těchto žákovských dovedností a ověřit některé naše výzkumné
předpoklady.

a) Účel předvýzkumu
•

určení typu problémových úloh, které budou použity během samotného výzkumu
(zkoumány byly problémy bez vazby na školní učivo - typ hlavolamů a logických
hádanek

•

určení úrovně obtížnosti zvolených úloh

•

určení vhodných otázek pro reflexi činnosti

•

ověření způsobu práce žáků s chybou a kognitivní disonancí (na základě jejich
reflexe řešení obtížnějších úloh).

b) Průběh předvýzkumu
Předvýzkum proběhl v jedné 6. třídě, dvakrát během dvou týdnů, v různou vyučovací hodinu.

Úlohy byly vybrány z publikací:
a) BRAGDON, A.D.; FELLOWS, L. Trénink obou polovin mozku. Praha : Portál, 2000.
s. 29 (Mřížky I. a II.).
b) ZELINSKI, E. J. Nebojte se nepracovat. Praha : Portál, 2003. s. 26 - Sirky II
c) ROUGIER, R. . Rozvíjíme logické myšlení. Praha : Portál, 2002

c) Průběh zadávání úkolů
1. Zadání první problémové úlohy: logická hádanka nebo hlavolam
-

Stanovený čas na řešení bylo 10 minut. Někteří ale odevzdávali dříve.
Zhruba v polovině času: Nápověda. Pak ponechán ještě čas na řešení.

2. Zadání druhé problémové úlohy: „eseje"
Stanovený čas na řešení bylo 10 minut. Někteří ale odevzdávali dříve.
3. Zadání třetí problémové úlohy: složení mapy
Stanovený čas na řešení bylo 10 minut. Někteří ale odevzdávali dříve.
-

Zhruba v polovině času: Nápověda. Pak ponechán ještě čas na řešení.
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4. Evidence I. Dotazník týkající se strategií řešení právě vyřešených problémů a toho, co
si z něj děti odnesly. Děti odpovídaly na otázky převzaté z Feuersteina:

a.

-

Nejdůležitější myšlenky a informace:

-

Mám tyto otázky:

-

Jaké vidím vazby k jiným předmětům:

-

Jak mohu použít tyto myšlenky - informace v životě:

-

Jak jsem porozuměl/a problému, co mě při učení (řešení) napadlo:

V druhém kole přcdvýzkumu byla dětem zadána modifikovaná evidence
s pozměněnými otázkami:
-

Jaké strategie řešení tě napadly?
Jaký průběh mělo řešení hádanky co se týče použitých strategií?
Pokud jsi hádanku nevyřešil, proč myslíš?

-

Co tě při řešení úkolů napadalo?
Co bys k vyřešení potřeboval?

-

Na co ti takové hádanky mohou být v životě dobré?

d) Typy úloh
Úlohy měly pracovat s reáliemi každodenního života dětí.
-

Úlohy měl po určitém čase každý zvládnout
o

tzn. vyřešení je otázkou času, ani ne tak intelektových nebo jiných kompetencí;
užití různých strategií ovlivní rychlost vyřešení úlohy;

o
-

jde o to nalézt co nejúčinnější postup řešení, plánovat svou práci

Úlohy by mělo být možné ztížit, aby se zvyšovala obtížnost řešení v dalších etapách
výzkumu.
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1. FÁZE PŘEDVÝZKUMU
Pátek 9. 6. 2006,
5. vyučovací hodina, 18 žáků (9 dívek, 9 chlapců)
předvýzkum prováděn od 12:00 do 12: 40
třída 6.B, suplované vyučování
Byly zadány tyto úkoly:
a) Mřížky 1.; zdroj: Cvičíme obě poloviny mozku??
b) Esej; od 12:19, první odevzdala 12:22 zdroj: občanská výchova: ??
c) Sirky;
d) Evidence; od 12.29

a) Mřížka I. (doba řešeni: 12.10 - 12:20, 12:15 - nápověda, 12:18 - odevzdal první).

Zadání:

l

8

Rozděl tuto tabulku ( 5 x 5 čtverců) na pět částí.

8 4

3 2

1

Numerický součet každé části musí být stejný

3 2

1 4

5 4c-

a v žádné z částí se nesmí opakovat žádná číslice

1 2

fr

1 3

2

7 5 6 4

4

1 2 5 6

Doba ponechaná na řešení: 10 min.
Za 5 min sdělena nápověda, že jednu z hledaných částí představuje pravý sloupec. Dětem
bylo poté ponecháno ještě 5 minut. V tomto čase se žádnému nepodařilo problém vyřešit.

Pozorování:
Děti se problém snažily vyřešit, ale byl pro všechny příliš komplikovaný. Myslím, že ze
zadání šlo odvodit několik možných postupů řešení. Děti se ale s podobným problémem
dosud nesetkaly a nevěděly jak na něj. Některé děti přinášely v průběhu návrhy řešení
problému, ale ve všech těchto případech jsem je musela upozornit na některý důležitý bod,
který v zadání přehlédly. Někteří kladli doplňující otázky, na které jsem odpovídala nahlas,
pro všechny. Děti byly předem upozorněny, kolik času budou mít na vyřešení, a poté jim byl
průběžně sdělován čas do konce řešení.
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Při vybírání pracovních listů některé děti vyjadřovaly nespokojenost stím, že jim není
ponecháno více času. Jiné dávaly najevo, že jsou rády, že si mohou odpočinout od
přemýšlení.
b) Esej
- děti odevzdávaly průběžně (první po čtyřech minutách), některé si daly záležet, jiné jednu
větu a dost... těm, kdo odevzdaly, jsem ihned dala k řešení úkol „sirky"
Druhý úkol byl více verbální: napsat vlastní úvahu na téma: „ Lidé jsou živočichové."
Děti měly rozvést, potvrdit nebo vyvrátit toto tvrzení. Polovina odpovědí byla pouze jednou
větou, vyjadřovaly většinou souhlas s tímto výrokem. Ačkoliv měly děti v první řadě toto
tvrzení rozvést, ukázalo se, že toho velká část z nich není schopna či ochotna. Směřovaly co
nejrychleji k napsání svého postoje, jakoby je jiné souvislosti již nenapadaly, jakoby si
myslely, že mě zajímá jen jasně a stručně formulovaná odpověď (stejně jako při zkoušení).
Na druhou stranu se ale nenechaly svázat školní situací a popustily uzdu své fantazii a smyslu
pro humor (nebo možná spíše schopnost využít možnosti udělat si anonymně legraci i během
školní situace, kupř.: Lidé jsou živočichové, protože jsou živí a čichají.).
Rozsáhlejší texty vznikaly, pokud se autor vyjadřoval k tomu, že lidé jsou živočichové,
tedy součást říše přírody, ale vydělují se z ní, povyšují se nad ostatní a ničí životní prostředí.

Odpovědí: 18 (1 žák nenapsal nic)
(Skup. 1) Stručné odpovědi: 2 (Ano, jsou; protože žijí; Podle toho, jak kteří atd.)
(Skup. 2) Odpovědi zmiňující jen jeden argument: 6 {Jsme savci, máme společné předky
s živočichy atd.)
(Skup. 3) Odpovědi polemizující: 2 (Jsme zvířata, ale civilizovaná.)
(Skup. 4) Odpovědi uvádějící několik důvodů pro toto tvrzení (převážně týkající se
biologie): 4
(Skup. 5) Odpovědi kritizující oddělení člověka od živočišné říše: 2
(Skup. 6) Esej - zaznamenání proudu myšlenek na dané téma, zmiňujících různé pro
a proti: 1
Část dětí brala zadávané úkoly vážně. Tím myslím, že se je snažily vyřešit, některé
k nim přistupovali s chutí, protože to bylo ozvláštnění vyučování. Některé zmiňovaly, že by
tyto úkoly rády uměly řešit, protože podobné se vyskytují u přijímacích zkoušek.
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c) Sirky I.
Zadání:
Máš sirky, kterc tvoří pět čtverců.
Přesuň tři sirky, aby vznikly 4 čtverce.

j

J

j

Poznámka:
- sirek musí být stejný počet
- každý čtverec je tvořen čtyřmi sirkami (každá strana čtverců je tvořena jednou sirkou).

Tento úkol byl zadán, jelikož zbyl čas (esej měly děti napsanou během pár minut). Chtěla
jsem ověřit obtížnost tohoto úkolu. Jako motivaci jsem uvedla, že podobné úkoly se mohou
vyskytnout při přijímacích zkouškách.
Během řešení „sirek" děti kladly dotazy na možnosti řešení. Z nich vyvstala nutnost doplnění
zadání úlohy o další detaily:
a. Všechny sirky musí být součástí nového obrazce
b. Všechny sirky musí být součástí nějakého úplného čtverce (nesmí čnít do
prostoru)
i
- v průměru řešily úkol pět minut. Měly mnoho doplňujících otázek.
Do zadání se musí zanést informace, že:
a. všechny sirky musí být součástí nějakého čtverce
b. všechny tam musí zůstat a účastnit se na tvorbě těch čtyř nových čtverců
c. a zdůraznit, že každá strana čtverce je tvořena jednou sirkou.
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d) Evidence (16 vrácených dotazníků)
V zásadě kromě eseje vnímaly děti úkoly jako velmi obtížné.
Na závěr byl dětem rozdán dotazník (Feursteinův). Otázky v něm nebyly nijak upraveny pro
konkrétní situaci. Z odpovědí dětí na otázky v něm se ukázalo, že je pro většinu dětí obtížný.
Otázky v něm jsou široké, nejasné, protože se nedotýkaly přímo úkolů zadaných během
hodiny.

K evidenci se děti postavily dvěma základními způsoby:
1)10 žáků - Pro tuto skupinu bylo charakteristické písmeno N-evim, -ic, -ijak, -ikdy.
Nejdůležitější myšlenky a informace: Nejsou. Nechápu, jak to může někdo někdy vyřešit.
Mám tyto otázky: K čemu je tenhle test? Kdo to vymyslel? Einstein?
Jaké vidím vazby ke školním předmětům: Žádné
Jak mohu použít tyto myšlenky - informace v životě: Nijak, nikde
Jak jsem porozuměl/a úloze (problému), co mě při jeho řešení napadlo: Nuda! Nebaví mě
to. Mám vygumováno! Nic jsem nevyřešila.
i
2) Druhá skupina odpověděla na otázky rozvitějšími větami, které někdy měly i hlubší obsah.
Nej důležitější myšlenky a informace: Napadlo mě, že na podobné úlohy potřebuju mít víc
času (v úloze o lidech bych klidně napsala celou stránku).
Mám tyto otázky: jaké byly odpovědi? Do háje, proč mi nešel tenhle test?
Jaké vidím vazby ke školním předmětům: matika, přírodopis
- k matematice —> logické myšlení, k češtině —> 2. úkol - sloh, měli jsme psát o člověku.
Jak mohu použít tyto myšlenky - informace v životě:
- Jestli budu mozek podobně namáhat často, tak se možná dostanu na skvělej gympl.
- Že do života je spíše třeba logické uvažování než informace (to já právě moc nemám).
- to opravdu nevím... „Lidé jsou živočichové" na tom jsem vyřádila fantazii,
- j á j s e m nic nevyluštila takže mi to nic nepřineslo.
Jak jsem porozuměl/a úloze (problému), co mě při jeho řešení napadlo:
- Skoro nic mě přitom nenapadalo, protože asi nejsem tak chytrá, jak jsem si myslela.
- Vždycky jsem měla pocit, jako bych měla být krůček od řešení.
- Některým úlohám jsem moc neporozuměl, třeba s těmi číslicemi. Mohlo na to být více
času.
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2. FÁZE PŘEDVÝZKUMU
Úterý 13. 6. 2006, 2. vyučovací hodina, 25 žáků.
Byly zadány tyto úkoly:
a) Sirky II. (Příloha 5); zdroj: Nebojte se nepracovat, E. J. Zelinski.
Praha : Portál, 2003. S. 26)
b) Mřížky II. (Příloha 6); zdroj: Trénink obou polovin mozku, A.D.
Bragdon, L. Fellows. Praha : Portál, 2000. s. 29
c) Mapa (Příloha 7); Automapa české republiky, okolí Vlašimi
d) Evidence II. (Příloha 8); od 12.29

a) Sirky II., 21 vrácených listů
Dá se říci, že tato úloha byla zvolena úměrně schopnostem šesťáků. Naprostá většina žáků
vymyslela alespoň jedno řešení problému. Každý se pokusil napsat alespoň jedno, jen dva
žáci ho pak nakonec škrtli.
3 správná řešení: 2x
2 správná řešení: 8x
1 správná řešení: 8x
Originální řešení, i když špatně: 2x ( VI > II = VI; VII - II = V I ; II + III = VI )
Originální řešení a správně: lx ( VI - II ^ V I )
Nejobvyklejší způsob řešení: VI + I = VII; IV + II = VI
Hodně dětí asi opisovalo...

3

9 5

1 4 3

b) Mřížky II. 21 vrácených listů (10 min)

8 6 2 7 5 8

Děti měly číselnou mřížku rozdělit na 4 části.

9 7

Všechny měly být stejně velké, mít stejný tvar

4 5 3

a součet čísel v každé z částí měl činit přesně 45.

1 8 3

1

9 7 6

2 6 8 6

1 2

7 4 5 2 9 4
Po rozdání byla dětem sdělena nápověda:
Součet čísel od 1 do 9 je přesně 45.
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Po pěti minutách byla doplněna o informaci, v jakém místě se stýkají hranice částí: přesně
ve středu mřížky tvoří linky rozdělující jednotlivé části kříž (znázornila jsem na vedlejším
obrázku).
V úloze je několik podmínek, které se musí dodržet, např. že části mají být stejně velké
rozlohou a mít i stejný tvar. Bylo obtížné splňovat (i udržet v hlavě) všechny tyto podmínky.
Někteří žáci rozdělili mřížku, ale jelikož měli na paměti jen jednu podmínku rozdělování
číselné mřížky, nebylo jejich řešení správné.

Z odevzdaných listů bylo možno vyčíst, že žáci užili několik druhů strategií.
b. většinou do mřížky zakreslovali hranice tužkou, některé pak tyto své návrhy
vygumovaly a odevzdaly tedy bohužel téměř čistý list.
c. někteří si pomáhali zaškrtáváním při kontrole číslic tak, aby v každé části byly
od 1 do 9
d. používání různých barev pro vyznačení části mřížky.
e. pomocné součty čísel, např. všech čísel v řádku po stranách mřížky
Měli celkově málo času na vyřešení.
c) Evidence II.
(20 vrácených dotazníků.)
Opět lze rozdělit žáky do dvou skupin podle toho, jak přistupovali ke zhodnocení průběhu
vlastního řešení úloh.
Jedna skupina (zhruba polovina všech dětí) očividně neviděla moc smysl v odpovídání na
otázky dotazníku. Odpovídala jednoslovnými větami. Děti dávaly často najevo, že jim otázky
přijdou zbytečné nebo nesmyslné, což je podnětné pro vytváření takového dotazníku.
Druhá skupina se snažila odpovídat více než jednoslovně. Snažila se vyjít vstříc a odpovědět
na otázky co nejlépe. Uvedu zde jen ty odpovědi, které měly nějakou vypovídací hodnotu a
nebyly jen negativistické.
1. Jaké strategie řešení tě napadly? (Většinou něco ve smyslu: Hodně špatné...).
Odendával jsem a přidával čtverečky.
-

Že si to musím převádět do čísel, které znám (sirky).

-

Že stačí vyřešit jeden čtverec a zbytek už půjde sám (mřížka 11.)
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2. Jak jsi v průběhu řešeni úkolu měnil strategie? (Jen 2 děti konkrétně vyjádřily i naznačily
graficky vývoj svého postupu řešení.) Nijak. Na to ani nebyla třeba strategie, ale logika.
Podle úlohy.
3. Pokud jsi úkol nevyřešil, proč myslíš, že se to stalo? Moc mi to nemyslí. Protože
matematiku neumím. Malý mozek. Jsem se nad tím nezamýšlel. Málo času.
4. Co bys k vyřešení potřeboval? Víc času.
5. Co tě při řešení napadalo? Že se na vysokou asi nedostanu. Že je to docela lehké, když
nad tím tolik nepřemýšlím! - když se na to koukám jen tak z dálky.
6. Na co ti takové hádanky a úlohy mohou být v životě dobré? Podporují myšlení a je to
zábava. Abych uměl používat logiku. „Nanic, protože jsem je nevyřešila."
Děti uváděly, že k této úloze je třeba logické myšlení a většinou doplnily odsudek, že to jim
chybí. Jakoby se omlouvaly, že jim to nevyšlo, protože na to „nemají mozek" atd.
Zajímavé jsou metafory pro práci mozku: (Měla jsem v mozku vygumováno. Nevyřešil jsem
to, protože mám malý mozek.) Nemluví o myšlení, ale o mozku.
d) Mapa
Zadání: Složte rozstříhanou mapu do původního tvaru.
Rozdala jsem jim rozstříhanou okopírovanou mapu, původní velikosti A4, která byla
rozstříhaná na kousky různé velikosti:
Při procházení třídou jsem některým dvojicím, které tápaly, dala dvě nápovědy:
1. na mapě je hodně linií, které je nutno jen správně spojit.
2. Po okrajích původní mapy jsou bílé (půlcentimetrové) linky.
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Závěry vzniklé z předvýzkumu
•

Určení stěžejní úlohy: Sirky II., Mapa.
o

Jsou to středně těžké až lehké úlohy.

o

Úspěšné řešení má větší šanci, aby bylo popsáno, než nevyřešené, které
způsobuje blok v analýze chyby.

•

Děti neumějí „pracovat s chybou" - když nejsou úspěšné, hledají příčinu většinou
ve vnitřních podmínkách, nejčastěji se odvolávají na „špatnou funkci svého
mozku". Často ale také zmiňovaly nedostatek času jako příčinu.

•

Je nutné celé třídě zopakovat každou informaci přibližně pětkrát, aby byla jistota,
že ji většina dětí zaznamenala.

•

Na řešení je třeba ponechat více času cca 15 min.

•

Určení způsobu „evidence"
-

Oba soubory otázek pro reflexi nebyly seznány jako vhodné: položené otázky
nejsou dětem jasné, je k nim potřeba komentář, s problematičností prozatím
ověřovaných způsobů evidence souvisí nízká schopnost dětí vyjádřit se
k úkolům (protože byly pro ně většinou těžké a neměly dostatek časuje
vyřešit...což ale zmiňovaly často).

-

Měla by být po každém úkolu.

-

Je třeba dětem ukázat, co v reflexi požadujeme, co tím máme na mysli: ukázat
jim, jak lze popsat postup řešení úkolu.

-

Dotazník by měl umožnit lepší vhled do témat spojených s metakognitivním
nácvikem, tj. sebereflexe při činnostech, přenášení nabytých dovedností z a do
jiných úloh atd.

Doporučení pro realizaci výzkumného šetření
1. Ukázka řešení problému (celé skupině)
verbalizovat všechny myšlenky související s řešením úlohy
-

žáci díky tomu získají představu, jak může vypadat průběh řešení a
čeho všeho je možné si během řešení všímat

-

na závěr zopakovat instrukci, jak zapsat popis postupu

2. Zadávání zvolených úloh dětem v malých skupinkách po třech a poté společná debata
ve skupince.
3. Rozhovor ve skupince po vyřešení každé úlohy ze souboru o postupu řešení zaznamenán na diktafon a poté analyzován.
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Příloha č. 2 Zápis z průběhu výcviku 11. - 14. 2. 2008

Zde je stručně uveden průběh výcviku tak, jak se odehrával ve vyučovacích hodinách
matematiky během výcvikového týdne. Nejedná se o detailní popis průběhu aktivit, ale
0 záznam myšlenek, které byly během výcvikových hodin předávány přiměřeným způsobem
žákům 4. třídy. Tento záznam má dát obecnou představu o konkrétním obsahu výcviku
a může posloužit jako námět pro aplikaci metakognitivního nácviku v řešení slovních úloh
v praxi. Každý den žáci řešili jednu slovní úlohu samostatně do cvičného archu, vi^/kapitola
2.4. , kde je otázkami naznačeno, jak mají děti v řešení postupovat. Je po nich požadováno
1 verbální vyjádření účelu řešení (otázky úlohy) a popis procesu řešení.
V rámci výcviku jsme spolu s učitelkou zapojily do vyučovacích hodin méně obvyklé
techniky výuky. Tyto aktivity byly nástrojem pro oživení a lepší pochopení procesu řešení
slovních úloh a byly prodchnuty důrazem na verbalizaci procesu řešení úloh.
Na závěr každé hodiny proběhla reflexe průběhu hodiny, do které byli zapojeni všichni
žáci. Debata se odvinula od otázek uvedených v zápisu níže. Její pokračování ale již bylo
vedeno žákovskými odpověďmi. Tato forma byla zvolena proto, aby děti zjistily, co se po
nich vlastně při psaní reflexe žádá. Předtím se s otázkami typu: „Myslíš, že ti byly otázky
v testu k něčemu dobré?" apod. nesetkaly, tudíž nevěděly, jak přesně na ně mohou odpovídat.
Jejich odpovědi byly strohé a potřebovaly další dotazování se učitelem.
Pokud není uvedeno jinak, byla hodina vedená experimentátorem.
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Vyučovací hodina 1
Úvod do nového přístupu k řešení problémů zaměřený na proces řešení, párová diskuse
a dotazování se.
Pondělí 11.2., 4. hodina
Přítomno 16 žáků.

Struktura hodiny:
A) Rekapitulace první úlohy z pretestu a její vzorové řešení experimentátorem (tj.
i s popisem kroků): „Naše auto ujede najeden litr benzínu 20 km. Litr benzínu stojí 31
korun a táta koupil benzín za 620 korun. Jak daleko dojedeme?"
1. „Na co se v úloze ptají? " Jak daleko dojedeme (když táta koupil benzín za 620
Kč.) zápis: ? km = 620 Kč
2. „Jak to zjistím? "
i. Kolik nakoupil litrů? 620:31=20 litrů
ii. Kolik

ujedeme

kilometrů

s takovým

množstvím

benzínu?

20x20=400 km
3. Co mi říká výsledek? Je pravděpodobný?
i. Napsat odpověď.

B) Na tuto rekapitulaci navázal úvod k řešení slovních úloh zaměřený na proces řešení.
1. Slovní úlohy jsou jako jiné úkoly v životě, jako kupř. sestavování nábytku
z Ikey nebo vaření podle receptu:
i. člověk si musí stanovit problém (co chce uvařit)
ii. Potom si zjistit v kuchařce ingredience (stejně jako v textu slovní úlohy
údaje potřebné pro výpočet)
iii. Dodržovat postup. Jedno jaké strategie člověk používá, ale musí se
držet určitého postupu, který si vytyčí před tím, třeba ten, který se mu
už někdy předtím osvědčil.
iv. Kontrolovat postup během řešení, vracet se zpátky, mít v hlavě plán
postupu a neustále mít povědomí o tempu přibližování se k cíli.
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2. Slovní úloha je jako recept, jsou v ní obsaženy všechny informace, které
k jejímu vyřešení budeme potřebovat.
3. Slovní úloha má kroky, určitý postup, který je podobný u všech úloh.
4. K tomu, abychom se naučili lépe řešit slovní úlohy, je dobré vědět:
i. co znám
ii. mít představu, jaké kroky budu podnikat
iii. kontrolovat, jak si vedu v plánu
iv. k lepší kontrole a přehledu o stavu řešení přispívá schopnost
kontrolovat postup činnosti prostřednictvím verbálního popisu.

C) Společné řešení slovní úlohy
1. Úloha byla nejdřív přečtena nahlas:
Podle receptu je na cukroví potřeba 400 g mouky, 200 g tuku, 300 g cukru a
4 vejce. Babička peče toto cukroví z trojnásobných dávek. Jaké množství
potravin spotřebuje? Jaké množství jednotlivých surovin by bylo potřeba na
dvojnásobnou dávku cukroví?
2. Uvedení tématu slovní úlohy do souladu s mimoškolními zkušenostmi záků:
„Kdo doma pomáhá při pečení? "
3. Stanovení cíle činnosti. Děti dostaly za úkol si úlohu ještě každý přečíst pro
sebe potichu a hledat, na co se v té úloze autoři ptají jako na první otázku.
4. Párová diskuse nad úkolem. Děti si měly v lavicích navzájem říci otázku
úlohy a shodnout se na tom, co je jejím cílem. Pak se měly přihlásit.
5. Pak byla jedna dvojice vyvolána, aby řekla, co jc první otázkou. Kladli jsme
doplňující dotazy nutné k upřesnění otázky (např. „ Co to znamená trojnásobná
dávka? ").
6. Děti pak měly říct, jak bude znít text odpovědi, bez výsledků.
7. Potom provedly děti zápis řešení úlohy do svých sešitů.

D) Reflexe byla vedena skupinovou formou. Co se Vám v dnešní hodině líbilo? Myslíš, že
ti bylo popisování postupu k něčemu dobré?
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Vyučovací

hodina

1

Skupinové řešení úloh, prezentace postupů řešení před třídou, vrstevnické učení,
Úterý 12. 2., 2. hodina
Přítomno 16 žáků

A) Rekapitulace z předešlé hodiny, na kterou navázalo hlubší vysvětlení našeho důrazu
na verbalizaci myšlenkových procesů během řešení úlohy:
1. Řešení slovní úlohy není něco, co se nějakým způsobem v hlavě zrodí, ale
vyžaduje dobré porozumění příběhu úlohy a k tomu může přispět slovní
vyjádření otázky úlohy.
2. Slovní popis řešení potom dává řešiteli zpětnou vazbu o tom, nakolik úloze
rozumí a v jaké fázi řešení se nachází - utvoří si tak lepší povědomí o tom, co
je ještě třeba počítat atd.
3. Když neumíme neumíme popsat svůj postup řešení, je to ukázka, že jsme
úlohu nepochopili. Pokud žák něco nechápe, tak to není próto, že by byl méně ^ £ / l / ^ C
nadaný (např. na slovní úlohy), ale důvodem je to, že mu to někdo předtím ^
dobře nevysvětlil. Tzn. slovně nepopsal.

/

4. Vysvětlování a popisování postupuje dobré
i. pro žáka samotného v okamžiku řešení, že nezapomene, co zrovna řeší
(např. že zjistil určitý údaj, ale zapomene, že ten výpočet byl jen
mezivýpočtem a nedovedl žáka ještě ke konečnému výsledku)
ii. pro žáka v budoucnosti, při návratu ke slovní úloze.

B) Řešení úlohy ve skupinkách po čtyřech žácích
a.

Každý musí dobře chápat postup a jak se k němu ve skupinkách došlo. (To se
ověří tak, že každý může být ze skupinky vyvolán a musí postup vyjádřit.
Členové skupinky se proto musí navzájem ujistit, že všichni postup řešení
chápou; zapojení prvku soutěžení mezi skupinkami- úkolem bylo najít
všechny možné způsoby řešení)

Text úlohy: Jitka měla v pokladničce pouze dvacetikoruny a padesátikoruny.
Honzík se jí zeptal, kolik má padesátikorun a dvacetikorun. Jitka odpověděla:
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?

„ Vypočítej si to. Řeknu ti jenom, že mám celkem 300 korun. " Poradíš Honzíkovi?
Kolik způsobů objevíš?

b. Každý může zvolit jiný postup.
e. Při popisu řešení byl kladen důraz na to, aby vyvolaný žák neopomněl vyjádřit
důležité informace jako jsou jednotky veličin vystupujících v početních
operacích a co představují dílčí výsledky těchto operací.

C) Část vedená učitelkou třídy.
Probírání příkladů z učebnice (s. 31), společné řešení ve třídě, bez zápisu do sešitu.
Př. 6. Do prodejny přivezíý[lOO bochníků chleba. Večer jim zbylo 12 bochníků. Kolik
bochníků chleba prodali?
Př. 9. Hospodář zakládal sad a vysadil 120 stromků meruněk. Broskvoní vysadil o 40
méně než meruněk a jabloní dvakrát méně než meruněk. Kolik stromků celkem vysadil

D) Reflexe: Překvapilo vás dnes něco? Co jste se dnes naučili o řešení slovních úloh?
l

Vyučovací hodina 3
Prezentace způsobu řešení své slovní úlohy některými žáky, dramatizace a neobvyklé
(pohádkové) slovní úlohy,
Středa 13. 2., 2 hodina
Přítomno 17 žáků
A) Skupinové řešení úloh a poté jeho prezentace před třídou - pravidla stejná jako v 1.
hodině, bod C)l.:
1. Plot. Mezi sloupky plotu je vždy 7 latěk a mezi nimi jsou mezery. Kolik mezer je
v jednom poli laťkového plotu?
2. Dvakrát měř, jednou řež. Kolik řezů musíme udělat, abychom rozřezali tyč na 7
částí?
3. Den a noc. Kolikrát nastane půlnoc v průběhu týdne? (tj. od pondělí do neděle)
4. Korálky. Na provázku jsou střídavě navlečeny červené a modré korálky. Oba
krajní jsou modré a všech modrých je 153. Kolik je červených?
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B) Skupinová dramatizace některých úloh z bodu B) za účelem aktivizace a zapojení pro
žáky neobvyklého způsobu uchopení úlohy.
C) Řešení pohádkových slovních úloh do cvýcvikových archů. Dívky řešily úlohu
O popelce, chlapci úlohu o Limonádovém Jocovi:

LIMONÁDOVÝ JOE
"To je on, mého srdce šampión!" zvolala arizonská pěnice Loo. Ve dveřích saloonu se objevil
Limonádový Joe. Perfektně padnoucí bílé oblečení a dva nablýskané kolty proklatě nízko
pasu. Padouch Dag Badman, majitel podniku, se otočil na barové stoličce, vyfoukl mohutnou
dávku doutníkového kouře a řekl: "Co si přeješ, cizince?" "Jdu ti oznámit, že si vedle tvého
páchnoucí saloonu otevřu bar, kde budu nalévat Kolaloku - nealkoholický nápoj, který vyrábí
firma Kolaloka a syn." "Já už myslel, že s tebou přichází zákon", odvětil Dag Badman. "Ano,
se mnou přichází ekonomický zákon Dagu Badmane, ty smradlavý skunku," na^to
Limonádový Joe. "Ať rozhodnou tržby, kdo z nás je lepší barman a obchodník!" Úkol přesně
pro vás, milé děti. Limonádový Joe prodal denně 550 limonád Kolaloka po 1,5 dolaru, Dag
Badman zase 125 whisek po 6,5 dolaru. K<jlo měl větší tržbu? A ať už to dopadne jakkoli,
pamatuj: "Chceš-li sílu a přesnou mušku míti, musíš Kolaloku piti."
O POPELCE
Žily jednou tři sestry, rodiče už neměly, samy si hospodařily. Tedy lépe řečeno - hospodařila
Popelka. Amina s Adlinou chodily přes den nakupovat do butiků a večer po diskotékách.
Jednou přišly pozdě v noci z diskotéky a pořád mluvily o Patrikovi,

synovi místního

milionáře, že pořádá na své osmnácté narozeniny mejdan. Nabízely Popelce, aby tam šla
s nimi, a hrozně se u toho chichotaly. Popelka byla sice špinavá, ušmudlaná, v nehezkých
otrhaných šatech, ale jinak byla stokrát hezčí a chytřejší než její sestry. Peníze neměla, ale
nebyla líná přiložit ruku k dílu. Proto se rozhodla, že bude sbírat starý papír. Za vydělané
peníze si koupí šaty, šminky, boty a určitě jí ještě něco zbyde. A to je právě váš úkol:
vypočítat, kolik zbylo Popelce po nákupu šatů (1200,- Kč), bot (950,- Kč) a líčidel (280,- Kč).
Sebrala celkem 780 kilogramů papíru, ve sběrně platí 3,50 Kč za kilogram. Asi vás bude
zajímat, jak to dopadlo. Samozřejmě dobře, mladík Patrik se zamiloval do Popelky a po
peripetiích se střevíčkem si pro ni přijel na motorce Harley Daví^fn.

D) Reflexe: Co vám dnes přišlo nejzajímavějšP....
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Vyučovací

hodina

1

Výklad nové látky, tvorba slovních úloh

Čtvrtek 14. 2., 3 hodina
Přítomno 16 žáků

A) Rozcvička ve velké násobilce z paměti
B) úvod k výkladu o rovnicích: kouzelná násobilka - učitelka říkala: myslím si číslo
a přičtu k němu 14 a dostanu 50. Jaké jsem si myslela číslo? A jako pochvalu za
správný výsledek bylo dítě prohlášeno za kouzelníka/ici v oboru algebry
(„algebradabra").
C) Výklad počítání rovnic (dle grafického znázornění v učebnici - Blažková a kol.,
1996, s. 30)
a) 35+15=50
b) 35+ x =50

1

x =50-35
x = 15

D) Vymysli slovní úlohu (cvičení 5, s. 30), příklady žákovských prací:
1. Babička šla nakupovat. Koupila šampón pro psy a 5 mýdel a zaplatila 270 Kč.
270-150 = x
2. Šly jsme nakupovat do obchodu a koupila jsem si tričko a kalhoty. Zaplatili
jsme 1000 korun. Tričko stojí 550.
3. Chtěl jsem si koupit floorbalku za 2300 a sadu na floorball.

E) Samostatná práce - zpracování 1 z úloh na výcvikový arch

F) Reflexe: Dozvěděli jste se dnes něco užitečného pro řešeni slovních úloh? Co bylo
důležité při řešení rovnic? Jak jste postupovali v jejich řešení?
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Vyučovací hodina 5
Řešení jedné úlohy společně ve třídě s důrazem na popis procesu přemýšlení. Závěrečné
shrnutí týdne a zakončení výcviku ve třídě.
Pátek 15.2., 3 hodina
Přítomno 17 žáků

A) Společné řešení úlohy ve třídě, opakování
Text úlohy: Hodiny anglického jazyka navštěvuje 240 žáků. Do hodin německého jazyka
chodí o 8 žáků méně. Do francouzštiny chodí dvakrát méně žáků než do angličtiny. Každý
žák se učí pouze jednomu jazyku. Kolik žáků se učí cizí jazyk? Děti řešily úlohu do
výcvikových archů, já zaznamenávala postup na tabuli.

B) Rekapitulace řešení vymyšlené slovní úlohy z předešlého dne s využitím vyžadovaného
popisu postupu v rámci našeho tréninku.
Kupř.: „ Odečtu od ceny nákupu cenu šampónu pro psy a zjistím, kolik stála mýdla. ")
Jsou zde uvedeny:
všechny objekty úlohy
vykonaná početní operace
specifikace obdrženého výsledku z této operace.

C) Přečtení neúplných popisů ve výcvikových arších a jejich rozbor s žáky.
Někteří žáci do 4. rámečku „Popisu postupu" píší výpočet, tj. rovnici a ne slovní
popis. Rovnice patří do sekce „výpočet".
-

Většina 4. rámečků obsahuje jen popis toho, CO je třeba zjistit, ale už neuvádí popis
toho JAK. („Zjistím, kolik stojí kalhoty")
Jindy zase jen slovně popíší rovnici /početní operaci s udáním pouze čísel, ne objektů
příběhu úlohy. („Nejdřív odečtu 150 od 270ti. ")

D) Celková rekapitulace, shrnutí a ukončení výcviku.
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Průběh výuky ve zkoumaných třídách
Pro přehlednost průběhu výzkumného šetření také přikládáme záznam z třídních knih
z hodin matematiky obou zkoumaných tříd1 v období mezi pretestem a posttestem.
Experimentální třída
Týden:
4.- 8. 2. 2008

Procvičování - učebnice str. 26-29

11.-15. 2. 2008

Slovní úlohy, násobení jednociferným činitelem

25.-29. 2. 2008

Písemné násobení dvojciferným činitelem

3.-7. 3. 2008

Písemné násobení dvojciferným činitelem. Slovní úlohy.

Kontrolní třída
Týden:

1

1

4.- 8. 2. 2008

Rovnice

11.-15.2. 2008

Rovnice, slovní úlohy, G-A nerovnost

25.-29. 2. 2008

Násobení dvojciferným činitelem, G-osa úsečky

3.-7. 3. 2008

Násobení dvojciferným činitelem, slovní úlohy, G-osa a střed úsečky

Učitelky vedou pouze týdenní záznamy
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Příloha č. 3 Kritéria hodnocení dat

Každý rámeček v záznamových arších má jiný účel než ty ostatní a má svou vlastní
logiku. Vyhodnocování jednotlivých rámečků je v souladu s touto logikou a je nezávislé na
hodnotách v ostatních rámečcích.
Tak například v situaci, kdy žák na základě špatné úvahy získá nesprávný výsledek a
napíše tudíž špatnou odpověď, získá za rámeček s odpovědí 0 bodů. Ale pokud v
rámečku 4., ve kterém má slovně popsat postup, uvedl kvalitní popis svého (i když
chybného) postupu, získá za něj 2 body (bez ohledu na to, zda postup vede ke
správnému výsledku či ne, protože nám v něm jde o schopnost verbalizace).

Proto bylo pro každý rámeček nutné stanovit nšjdříve jeho význam pro řešení úlohy a na
základě toho pravidlo pro jeho hodnocení, jak je uvedeno níže. Rámečky byly hodnoceny od
0 do 2 bodů. 0 bodů znamená „nesplnil", „chyba", 2 body získal žák za bezvadnou odpověď
dle požadovaných, 1 bod je ohodnocení za částečně správnou, vhodnou odpověď.
Níže jsou uvedeny časté žákovské odpovědi a kritéria vyhodnocování (většinou) z řešení
první slovní úlohy:

Zadání úlohy, ze které níže uvádíme ukázky: Naše auto ujede najeden litr benzínu 20 km. Litr
benzínu stojí 31 korun a táta koupil benzín za 620 korun. Jak daleko dojedeme?
Na co se tě v úloze ptají? Co máš zjistit?
Shoduje se v zásadě s otázkou v zadání. Jde ale o to, aby si ji žáci uvědomili.
Odpovědi za 2 body:
- Jak daleko dojedou, když si koupí benzín za 620,- Kč?
- Kolik dojedeme kilometrů?
- Kolik stránek musí přečíst, než bude v polovině? (2. úloha)
Odpovědi za 1 bod: Neuvedli otázku jasně: Kolik chybí do 500 metrů? (3. úloha)
Odpovědi za 0 bodů: neuvedli nic
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Jaké informace potřebuješ k vyřešení úlohy?
Odpovědi za 2 bodv: 31 Kč/litr benzínu,

134 stránek přečetla

20 km na litr benzínu,

512 má kniha

620 Kč utratili za benzin

polovina knihy

Odpovědi za 1 bod: Jen dvě z výše uvedených
Odpovědi za 0 bodů: Jedna nebo žádná ze správných odpovědí.
Jaké početní operace budeš provádět? (zakroužkuj): +

-

X

+

Záleží na postupu, který žák zvolil. Při hodnocení zde není uplatňováno hledisko
správnosti či nesprávnosti, ale důležité je, zda žák zakroužkoval jím opravdu provedené
operace.
Odpovědi za 2 body: Pokud žák vypočítal jen první část úlohy a myslel si, že již došel ke
správnému výsledku (620:31=20, „ Ujeli 20 km na zakoupený benzín. ") pak dostal 2 body
za zakroužkování

protože použil jen tuto operaci a správněji zde označil.

Odpovědi za 1 bod:

Zakroužkování jen částečně správné. (Kontrolní skupina častěji

zapomínala zakroužkovat všechny použité operace.)
Odpovědi za 0 bodů: Nezakroužkován žádný, nebo označená chybná operace.

Tento úkol dělali žáci povětšinou zpětně. Nejdřív vymysleli, jak budou postupovat při
řešení úlohy, zapsali výpočet a pak zakroužkovali použitou početní operaci. Takže je to
částečně spíše úkol na pozornost a pořádnost.
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Napiš jednotlivé kroky, které tě dovedou k řešení.
Jak budeš postupovat? (Co uděláš nejdřív, co pak?)

Jde o to slovně popsat postup řešení slovní úlohy. Hodnotí se tady, zda žák uvedl, CO
sčítá/násobí/... ČÍM a co těmi jednotlivými kroky zjistí. Stačí nám ukázka schopnosti
popsat vztahy mezi objekty vystupujícími ve slovní úloze a co z tohoto výpočtu vzejde.
Dokonalá (bohužel jen fiktivní) odpověď: Vydělím nákup benzínu (620 Kč) cenou benzínu
(31 Kč) a tím zjistím, kolik litrů benzínu táta nakoupil a výsledek vynásobím počtem km na
litr benzínu (20 km/l) a budu mít kolik ujedou.

Odpovědi za 2 body:
- Nejdřív si přečtu úlohu. Potom napíšu, co vím. Vydělím, kolik koupil a kolik stojí jeden
litr. A nakonec odpověď.
- To, co tatínek koupil vydělím cenou jednoho litru benzínu a vyjde mi výsledek.
Tento postup nevede ke správnému výsledku, ale popisuje, co žák počítal a co
předpokládal, že mu vyjde.
Odpovědi za 1 bod: Snaha o alespoň nějaké verbální vyjádření popisu postupu.
- Vydělím 620:31. Výsledkem vynásobím 20 km.
Postup je správný, ale nevysvětlil, co čísla, která dělí/násobí, znamenají a co mu
z jednotlivých kroků vyjde.
- Nejdřív si pozorně přečtu pak vidělím 620:31=200. Napíšu odpověď (opsáno doslovně).
Popis jen jednoho kroku postupu. Žák si myslel, že to je už konečný výsledek. Není
zde hodnocena správnost, ale úplnost slovního popisu postupu. A ten v tomto
případě není dokonalý.

(Pokračování na další stránce)
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Napiš jednotlivé kroky, které tě dovedou k řešení.
Jak budeš postupovat? (Co uděláš nejdřív, co pak?)

(pokračování)

- Napíšeme si potřebné informace, v duchu spočítáme, vychází to, potom napíšeme
odpověď.
- Přečtu si pozorně slovní úlohu, udělám si zápis, vypočítám to a napíšu odpověď.
- Přečtu si slovní úlohu a pak vypočítám, ale nejdřív si řeknu na co se mě tam ptají.
Toto jsou popisy obecného postupu řešení slovních úloh. Uznala jsem je za 1 bod,
i když nejsou zcela ve smyslu našeho výzkumu, protože zde děti vyjádřily poučky,
které jsou jim ve škole vštěpovány a ony je jistě uvedly v dobré víře. Nebo třeba
jen dobře nepochopily, co se tu po nich žádá.

Kontrolní skupina: Žáci v kontrolní třídě odpovídali zde velmi často „v otázkách":
- Kolik l koupil za peníze? Kolik km ujede na koupený benzín?
- Nejprv kolik litrů koupil a pak kolik ujel za to kilometríi.
To se dá považovat za jednotlivé kroky řešení, resp. jako otázky k řešení. Ale děti
už dále nepopisují, jak tyto otázky zodpoví. Proto hodnotím jen jedním bodem
Odpovědi za 0 bodů:
- popis toho, co patří do 2. nebo 5. rámečku („informace potřebné k vyřešení slovní
úlohy", „výpočet"...).
- Natankovali 201 a 1 litr stojí 30 Kč, 1 litr ujede 20 Kč a ujeli 420 km.
Náznak postupu uvažování, ale bez vyjádření vedoucího k cíli, proto za 1 bod.
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Zde napiš výpočet:

Výpočet je hodnocen z hlediska správnosti. Zda vede ke správnému řešení úlohy.
Odpovědi za 2 body: Zcela správné početní operace a správné výsledky.
Odpovědi za 1 bod: Správné početní operace, ale numerická chyba. Postup dobrý, ale
špatný výsledek hodnotím až 1 bodem - špatný výsledek se projeví v hodnocení
„odpovědi".
Odpovědi za 0 bodů: Špatný nebo částečný výpočet.
- 620:31=200 (1. úloha); 512:2=256 (2. úloha)

A tady napiš odpověď na otázku slovní úlohy:

Odpovědi za 2 body: Odpověď vyjadřuje správný výsledek a odpovídá na položenou
otázku.

Odpovědi za 0 bodů: Špatná odpověď na základě špatného výsledku.
- Jejich auto ujede 21 km za 630 Kč.
- (2. úloha) Ještě mu zbývá 200 metrů.
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Příloha č. 4 Mann-Whitney test a tabulky dat pro V O l

Tabulky úspěšnosti v jednotlivých úlohách

VOl a) Porovnání úspěšnosti žáků, kteří dokončili všechny tři úlohy.
V tabulkách na níže je uvedeno bodové hodnocení posledního rámečku - obsahujícího
instrukci napsat odpověď úlohy.
Tento rámeček byl hodnocen buď 0 nebo 2 body.
- 0 bodů znamená chybná odpověď - text odpovědi obsahoval špatný výsledek;
- 2 body jsou správná odpověď, což znamená úspěšnost řešení slovní úlohy.
Úspěšnost řešení je předmětem výzkumné otázky 1.
Prázdné kolonky značí, že žák arch nestihl vypracovat.
V02 b) Porovnání počtu získaných bodů z testových archů
Tab 2. (v empirické části) vychází z níže uvedených přehledů celkových bodových
hodnocení archů jednotlivých dětí.

Výsledky Mann-Whitney testu
Po výcvikové fázi byla sebraná data orientačně statisticky analyzována za účelem
porovnání experimentální (1) a kontrolní třídu(2)2 z těchto hledisek:
-

rozvoj schopnosti správně odpovědět (Odp_Cel) - porovnání pretestu s posttestem,
bodové hodnocení za celý testový arch - porovnání kontrolní a experimentální třídy
(Uc) a
rozvoj schopnosti popsat postup činnosti (Činnost)- porovnání pretestu s posttestem.

U těchto dat byly zjištěny průměry, ze kterých nelze vyčíst statisticky významný rozdíl
mezi pretestem a posttestem, jak ukázal Mann-Whitneyův test pro data bez normálního
rozdělení.

2

tj. 37 respondentů v obou testových fázích, dohromady tedy 74 souborů dat
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VOl a) Porovnání úspěšnosti žáků, kteří dokončili všechny tři úlohy.
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VOl b) Porovnání počtu získaných bodů z testových archů
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Mean
N
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Std. Deviation
Mean
N
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Odp1
,42
19
,838
,11
18
1,278
,27
37
1,071

Odp2
-.21
19
1,316
-,44
18
1,464
-,32
37
1,375

Odp3
,63
19
1,165
,44
18
1,294
,54
37
1,216

Odp_cel
,84
19
1,537
,11
18
1,997
,49
37
1,789

U1
,79
19
1,751
,00
18
2,765
,41
37
2,303

U2
,21
19
2,740
,56
18
3,714
,38
37
3,209

U3
3,89
19
4,898
2,17
18
3,698
3,05
37
4,384

Uc
4,89
19
5,486
2,72
18
5,421
3,84
37
5,490

Činnost
,11
19
,937
,28
18
,669
,19
37
,811

Příloha č. 5 Analýza testových materiálů

Testové archy obsahovaly rámečky, v každém z nich byla otázka nebo instrukce (viz
ukázku v podkapitole „testový materiál"). Většina z nich byla pro děti nová. Jen dvě poslední
(výpočet a odpověď) se zcela shodovaly s obvyklým zápisem slovní úlohy do sešitu.
V následující části se věnujeme kvalitativní analýze žákovských odpovědí na otázky:
1. rámeček: Na co se tě v úloze ptají? Co máš zjistit? a
4. rámeček: Napiš jednotlivé kroky, které tě dovedou k řešení.
Níže je uveden kompletní přepis žákovských odpovědi3 s krátkým komentářem
a vyjádřením četností výskytu takových odpovědí ve vzorku. Shrnutí této analýzy je
vyjádřeno tabulkou dat, která je interpretována v příslušné kapitole empirické části.

1) Pretestová úloha: Naše auto ujede na jeden litr benzínu 20 km. Litr benzínu stojí 31
korun a táta koupil benzín za 620 korun. Jak daleko dojedeme?
2) Post test úloha: Maminka připravuje velkou oslavu narozenin své dcery Klárky.
Nakoupila koláče za 150 Kč. Jeden koláč stál 30 korun. Kolik dětí dostane na
oslavě kousek koláče, když se jeden koláč rozdělí mezi 4 děti?

A) OTÁZKA 1: NA CO SE TĚ V ÚLOZE PTAJÍ? CO MÁŠ ZJISTIT?

V případě školních slovních úloh se odpověď na tuto otázku shoduje s otázkou uvedenou
v zadání.
Požadovaná formulace otázky úlohy přibližně zní:
1) pretest: Jak daleko dojedeme, když se koupí benzín za 620,- Kč, přičemž jeden litr
stojí 31 kč a najeden litr se ujede 20 km?
2) posttest: Maminka nakoupila koláče za 150 Kč. 1 koláč stojí 30 Kč. Kolik dětí dostane
kousek koláče, když se I koláč rozdělí mezi 4 děti?

3

Odpovědi jsou přepsány doslovně, tj. i s případnými gramatickými chybami apod.
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Experimentální třída -pretest
1) Žákovské formulace problému byly variacemi otázky v zadání. Některé děti neuvedly
otazník na konci věty, ale většina otázku zakončila správně.
-

„ Jak daleko dojedeme/dojede auto? " (6x)

-

„Kolik dojedeme kilometríi? " (1 x)

2) Odpovědi se rozšiřovaly o další informace a podmínky
-

„ Jak daleko dojedeme za 620 Kč? " (3x)

-

„Jak daleko dojedou, když si koupí benzín za 620,-Kč? " (4x)
„Jak daleko dojedeme, když táta koupil benzín za 620 Kč a litr benzínu stojí 31
Kč." (2x)

-

„Jak daleko dojedeme když jeden litr benzínu nám stačí na 20 km a litr benzínu
stojí 31 kč. " (lx)

1) 2x žáci dodali vlastní úvod k odpovědi na otázku v rámečku:
-

„ Ptají se mě jak daleko dojedeme a mám zjistit kolik litrů benzinu koupil táta. "
(lx)

-

„ Mám zjistit: jak daleko dojedeme. Kolik litrů benzínu táta koupil. " (lx)

Experimentální třída - posttest
1) Úplná odpověď vyjařující všechny podmínky úlohy se v experimentální třídě
v posttestu vyskytla 2x:
-

„Maminka nakoupila koláče za 150 Kč. 1 koláč stojí 30 Kč. Kolik dětí dostane
kousek koláče, když se 1 koláč rozdělí mezi 4 děti? " (2x)

2) V posttestové fázi děti obvykle opsaly otázku z úlohy doslovně:
-

„Kolik dětí dostane kousek koláče když se jeden rozdělí pro 4 děti. " (14x)

3) Položily si 2 otázky vyjadřující povědomí o nutnosti provést mezikrok:
-

„Kolik dětí dostane kousek koláče? Kolik koláčů koupila maminka? " (3x)

4) Vlastními slovy vyjádřily to, co mají zjistit:
-

„Mezi kolik dětí se rozdělí koláč za 150? " (1 x)
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Kontrolní třída - pretesí
V kontrolní třídě odpověděli všichni žáci v pretestu stejným způsobem:
-

„Jak daleko dojede/ou/eme? "

Kontrolní třída - posííest
1) V posttcstové fázi děti obvykle opsaly otázku z úlohy doslovně:
-

„Kolik dětí dostane kousek koláče když se jeden rozdělí pro 4 děti. " (5x)

2) Položily si 2 otázky:
-

„Kolik maminka koupila koláčů, kolik dětí mělo koláč?" (1 x)

3) Vlastními slovy vyjádřily to, co mají zjistit:
-

„Kolik dětí dostane koláč, když se jeden rozdělí na 4 Ks? " (2x)

-

„ Kolik dětí dostane kousek koláče. " (5x)

-

„Kolik dětí dostane koláč? " (3x)
i

4) Jiné odpovědi:
-

„Kolik dětí dostane kousek, jsou 4 děti? " (1 x)

-

„Kdo dostane koláč Petr nebo Eva? " (lx)

-

„Kolik dětí dostane na oslavě kousek dortu?" (lx)

KONTROLNÍ
EXPERIIV ENTÁLNÍ
PRE (19) POST (20) PRE (20) POST(l 9)
7
X
X
X
Variace otázky v zadání
10
X
X
X
Rozšíření o další informace
2
X
X
X
Úvod svými slovy
X
2
Požadovaná odpověď
X
X
X
14
X
5
Přepis odpovědi ze zadání
Určení více než 1 otázky úlohy
X
1
3
X
Otázka svými slovy
10
X
1
X
X
"Jak daleko dojedeme?"
X
X
20
3
X
Jiné
X
X
Tab. 3. Kategorie žákovských odpovědí v . rámečku
Kategorie odpovědí

B) OTÁZKA 4: NAPIŠ JEDNOTLIVĚ KROKY, KTERÉ TĚ DOVEDOU K ŘEŠENÍ.

V tomto rámečku šlo o to verbálně popsat postup řešení slovní úlohy, tj. popsat vztahy
mezi objekty vystupujícími ve slovní úloze; zároveň také o popis postupu provádění
početních operací s nimi a vyjádření, jaká informace z nich vyjde. Žákovské odpovědi byly
bodovány (kritéria hodnocení v příloze 3) podle toho, nakolik vyhovují doprovodné instrukci:
Vyjádři slovně CO se sčítá/odčítá/násobí/děli ČÍM, co budeš počítat nejdřív a co potom, a co
těmi jednotlivými kroky zjistíš. (Před pretestem byla požadovaná odpověď uvedena na
příkladu jiné slovní úlohy.).

Požadovaný popis postupu:
1) pretest: Vydělím nákup benzínu (620 Kč) cenou benzínu (31 Kč) a tím zjistím, kolik
litrů benzínu táta nakoupil a výsledek vynásobím počtem km na litr benzínu (20 km/l)
a vyjde mi kolik ujedou kilometrů.
2) posttest: Nejdřív zjistím kolik koláčů maminka koupila za 150 Kč, jestliže jeden stál
30 Kč. A pak vynásobím zakoupené koláče počtem kousků z jednoho koláče a tím
zjistím, kolik dětí dostane na oslavě koláč.

Experimentální třída - pretest
1) Verbální popis výpočtu (celkem lOx):
„Kolik zaplatili: kolik stojí jeden litr benzínu = x x. 20 =" (lx)
„ Kolik zaplatili x kolik stojí 1 litr." (1 x)
„ Nejdřív vidě lim kolik litrů nakoupíme a kolik litrů jsme nakoupili. " (1 x)
„ Vydělím 620:31. Výsledkem vynásobím 20 km " (4x)
-

„Nejdřív si pozorně přečtu pak vidělím 620:31=200. Napíšu odpověď" (2x)

-

„ Číslo 620 vydělím číslem 31" (lx)
Postup je správný, ale žáci zde uvádějí většinou čísla a ne, jaké představují

objekty, ani co jednotlivými početními operacemi zjistí.
2) Popis obecného postupu řešení slovních úloh (celkem 5x):
„Napíšeme si potřebně informace,

v duchu spočítáme,

vychází to, potom

napíšeme odpověď." (lx)
„Přečtu si pozorně slovní úlohu, udělám si zápis, vypočítám to a napíšu
odpověď."

(lx)
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„Přečtu si slovní úlohu a pak vypočítám, ale nejdřív si řeknu na co se mě tam
ptají."

(lx)

„Nejřív si přečtu úlohu. Potom napíšu, co vím. Vydělím kolik koupit za kolik stojí
jeden litr. A nakonec odpovědi. " (lx)
„Přečtu si pozorně slovní úlohu. 2. Musím vydělit 620:31. 3.

Výsledek

vynásobím 20. 4. napíšu odpověď. " (lx)
Děti zde napsaly všeobecné poučky o řešení slovních úloh, které jsou jim ve
škole vštěpovány a ony je uvedly v dobré víře, že odpoví na otázku správně.
A možná také některé nepochopily dobře, co se po nich v tomto rámečku přesně
žádá, protože je pro ně nezvyklé, aby samostatně slovně popisovaly postup řešení.
3) Odpovědi patřící do jiných rámečků (celkem 4x)
- „1 litr benzínu

31 Kč

Auto ujede 20 km

1 litr

Táta koupí benzín za 620 Kč jak daleko ujedeme. ..x" (2x)
- „620:31=26, 31x26 = 600" (2x)
Popis toho, co patří do 2. nebo 5. rámečku („Informace potřebné k vyřešení
slovní úlohy" & „Výpočet"). Mnohé děti si nevěděly rady s odpovídáním na nové
otázky při řešení slovních úloh - kam přesně mají psát tyto informace a mohly to
proto splést.

Experimentální třída -posttest
1) Požadovaný popis postupu (celkem 4x):
-

„Nejdřív vydělím koláče abych zjistila kolik bylo koláčů a pak vynásobím
koláče 4ma. A tak zjistím kolik dětí dostane." (lx)

-

„Nejdřív musím zjistit kolik koláčů se kupovalo jestliže jeden stál 30 Kč. A pak
koláče vynásobit čtyrma pro všechny děti jestli-že je jeden koláč pro čtyři
děti." (lx)

-

„Nejdřív vypočítám kolik maminka koupila koláčů a to tak, že vydělím
celkovou cenu koláčů 30 korunami a vyjde mi počet koláčů. Pak vydělím počet
koláčů 4 a mám počet děti které dostanou kousek koláče. " (lx)

-

„ Kolik zapla : kolik stojí 1 koláč = kolik koupila koláčů. Kolik koupila koláčů x
4 děti = kolik dětí dostane koláč. " (lx)
Tyto popisy jsou považovány za kvalitní, protože vyjadřují postup operací

s objekty úlohy i to, jaké výsledky z těchto operací vzejdou.
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2) Dobrý popis postupu, který ale neuvádí, jak jednotlivé kroky provede nebo jaké
výsledky z nich lze obdržet (celkem 6x).
„Nejdřív vydělím kolik zaplatila za kolik stojí 1 koláč. Potom vynásobím co my
vyšlo za 4. " (lx)
-

„ Vypočítám kolik koupila koláčů. Pak ten jeden rozdělím pro 4 děti/vynásobim
4." (3x)

-

„Nejdřív musím vypočítat kolik koláčů maminka koupila a pak musím zjistit
kolik dětí na oslavě dostane kousek koláče, když se jeden koláč rozdělí mezi 4
děti." (lx)

-

„ Vydělím kolik maminka nakoupila koláčů vynásobím kolik je kusů koláčů. "
(lx)

3) Verbální popisu výpočtu (celkem 3x):
-

„1) číslo 150 vydělím číslem 30, 2) vypočítám 5.4, 3) a nakonec vypočítáme
20:4 a dostanu výsledek" (lx)

-

„ Nejdřív pozorně přečtu úlohu a vypočítám 150 : 30 = 5. tím vypočítám že
každé dítě dostane pětinu. " (lx)

-

„ Vydělím 150:30 a potom 5 x 4 " (lx)

4) Popis obecného postupu řešení slovních úloh (celkem lx):
-

„Přečtu si v duchu slovní úlohu a udělám si zápis. Zjistím jestli budu sčítat
nebo odčítat, násobit nebo dělit. Vypočítám a napíšu odpověď. " (lx)

5) Odpovědi patřící do jiných rámečků (celkem 6x):
-

„x=150:30, x=5, 5:4=1 (zb.l) " (4x)
„Nakoupila koláče za

150 Kč

1 koláč stál

30 Kč

Kolik koupila koláčů

x

Kolik dětí dostaně koláč lk. pro 4 děti...x" (2x)
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Kontrolní třída -pretest
1) Dobrý popis postupu (celkem 7x):
„Nejprve vydělím 630 : 30. tím spočítám kolik litrii koupil a pak kolik ujel za to
kilometrů."

(lx)

„Natankovali 21 litrů a 1 litr stojí 30 Kč. 1 litr ujede 20 km a ujeli 420 km. "
(lx) (Popsal postup ale už i s výsledky...)
„ Vydělím peníze počtem kolik korun stojí benzín. Výsledek vynásobím počtem
litrů za km. " (3x)
-

„To co tatínek koupil vydělím cenou jednoho litru benzínu a vyjde mi
výsledek."

(lx)

„Nejprve vydělím 630 : 30. tim spočítám kolik litrů koupil a pak kolik ujel za to
kilometrů."

(lx)

2) Popis postupu „v otázkách" (celkem lOx):
-

„ Vypočítám kolik koupí benzínu. Kolik ujedou na koupený benzín." nebo
„Kolik l koupil za peníze? Kolik km ujede na koupený benzín? " (9x)

-

„ Kolik km ujedou když 1 litr stojí 30 Kč. (1 x)
Žáci v kontrolní třídě popisovali postup jako sled otázek, které je třeba

zodpovědět.

To se dá považovat za jednotlivé kroky řešení, resp. jako otázky

k řešení. Ale děti už dále nepopisují, jak tyto otázky zodpoví.
3) Popisy obecného postupu řešení slovních úloh (celkem lx):
„Přečtu si úlohu, napíšu zápis, vypočítám a napíšu odpověď. " (lx)
4) Odpovědi patřící do jiných rámečků (celkem 2x):
-

„ 630:30=21, 21x20 = 420 " (2x)

Kontrolní třída -postest
1) Požadovaný popis postupu (celkem lx):
„Kolik koupila koláčů? Cenu koláčů vydělím cenou jednoho koláče. Kolik dětí
dostane koláč? Počtem koláčů vynásobím přídělkem pro jedno dítě. "
2) Dobrý popis postupu (celkem 13x):
„ Vydělím cenu koláčů počtem koláčů a výsledek vydělím 4 a vyjde mi kolik dětí
tam může přijít. " (lx)
„Koláče vydělíme koláčem a pak výsledek vydělíme dětmi a pak zjistíme kolik je
tam dětí." (lx)
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„ Vypočítám: musím vydělit ty koláče tím kolik stál ten jeden koláč a ta částka
která mi vyjde tu vidě lim tím do kolika se dá rozdělit jeden koláč. " (lx)
„ Vydělím co zaplatila cenou jednoho koláče. Výsledek vynásobím počtem kusů
z jednoho koláče. " (3x)
-

/„ Co nakoupila vydělím tím, kolik stojí jeden koláč a vynásobím to dětmy. " (lx)
„ Tolik kolik stáli dohromady koláče vydělím cenou jednoho koláče. A tolik jaký mi
vyšel výpočet tak to vynásobím čtyřma. (lx)
„ Ty koláče vydělím tím jedním koláčem a vyjde mi výsledek. " (lx)
„ Vydělím to za kolik maminka nakoupila cenou jednoho koláče. " (3x)
„ Vydělím za kolik ty koláče stáli s kolik to stálo. " (lx)

3) Verbální popis výpočtu (celkem 4x):
„Nejdřív vydělím (150 : 30). Potom vydělím výsledek 4. Potom to vynásobím 5."
(2x)
„Počet korun za kolik koupila koláče budu dělit 5 x 4 = 20." (lx)
„Za kolik koupila koláče : kolik stojí jeden koláč. Pak kolik koupila koláčů : 4
děti." (lx)
4) Popisy obecného postupu řešení slovních úloh (celkem lx):
,, Zápis a výpočet. " (1 x)

Kategorie odpovědí

EXPERIMENTÁLNÍ

KONTROLNÍ

PRE (19)

POST (20)

PRE (20)

POST(19)

Požadovaný popis postupu

X

4

X

1

Dobrý popis postupu

X

6

7

13

Popis postupu v otázkách

X

X

10

X

Verbální popis výpočtu

10

3

X

4

Popisy obecného postupu

5

1

1

1

Odpovědi patřící jinam

4

6

2

X

Tab. 4 Kategorie žá covských odpovědí ve 4. rámečku
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Příloha č. 6 Kvalitativní analýza reflexí

6.1 Experimentální třída
Pozn.: Žákovské reflexe byly přepsány bez oprav. Reflexe z pretestu jsou kurzívou,
z posttestu jsou již normálním písmem.

A) Přínos pomůcky
Otázka první: Pomohly ti otázky při řešení slovní úlohy? Rozepiš se o tom, v čem ti byly
nápomocné.

1. Přínos všeobecně
Některé děti v experimentální třídě se snažily formulovat, v čem jim otázky
v rámečcích byly přínosné. Z většiny odpovědí není jasné, co respondent přesně myslel a
bylo by zajímavé mít možnost s ním provést rozhovor.4
„ k výpočtům a při odpovídání na otázky "
„ ve všem (v celé úloze) "
„při pamatování"
„při řešení"
„protože bych jinak nevěděla čim dělit a tak dál"
„v bystrosti"
„protože tam byla napsaná odpověď i výpočet"
„V zápisu"

Během tréninkového působení ve třídě byla zřejmá neschopnost dětí verbalizovat vlastní
myšlenky o právě vykonané činnosti stejně jako přiblížit své pocity nebo zkušenosti.

V posttestu se většina odpovědí zmiňovala o ulehčení procesu řešení. Některé děti to
považovaly za opravdovou pomoc.
„Protože jsem věděla co m á m vypočítat."
„Díky nim jsem to mohl vypočítat."
„ K p o m o c i vyřešit c e l o u slovní ú l o h u . "

4

Reflexe z pretestu jsou kurzívou, z posttestu jsou již normálně.
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„A moc. Třeba při pamatování, někdy to zapomenu."
„Protože díky nim jsem mohla úlohu lehce vypočítat."
„Protože v nich byl schovaný výsledek. A při počítání výsledku."
„K novému spůsobu jak řešit slovní úlohy."
„Protože bez nějaké pomoci bych tu slovní úlohu neviřešila."
„Protože se to rozepíše a ta úloha je jakoby smějí víc rozpytvaly."
„Bylo to přesnější když jsme měli zapsat vše. Nebyl v tom velký zmatek."
Přínos pomůcky uváděli žáci o něco častěji až v posttestu. Je to pravděpodobně ukázka
toho, že získali více zkušeností s prací s pomůckou a část z nich objevila užitečnost
nového způsobu přemýšlení o slovních úlohách. Z pouhého pohledu na délku odpovědí
v posttestu je zřejmý určitý rozvoj schopnosti písemně vyjadřovat (reflektovat) své názory
a dojmy.

2. Přínos v postupu
Ostatní odpovědi se již více týkaly procesu řešení, resp. nabídnutému postupu při
řešení. Některé děti se vyjádřily v tom smyslu, že jim sled otázek napomohl hladčeji
postupovat při řešení úloh.
„ Pomohly mi v tom, že jsme úlohy dělaly postupně. "
„ v postupu "
„ Co mám dělat s tim příkladem "
„ To řešení tam bylo v podstatě napsané. "
„ Věděla jsem co mám vypočítat. Nebyl v tom zmatek. V klidu jsem všechno dokončila
do konce."
„ Poznala jsem jak to počítat."
-

Že mi i trošku řekli, co udělat a tak.
„Ano, protože mi říkali co mám udělat a trošku mi napověděly"
Že jsem se nestrácela a mohla jsem se oryentovat a postupovat krokami. A jc to zábavné
rozepisovat tu úlohu a zase skládat.
ANO! Pomohly mi v tom, že je všechno uděláno postupně!

Nutno ale podotknout, že otázky působily některým spíše komplikace, protože postup
řešení byl ztížen odpovídáním na neobvyklé otázky
docela mi pomohly, ale jenom na několika místech než jsem všechno pochopila
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B) Schopnost transferu
Otázka druhá: Myslíš, že bys tyto otázky mohl/a použít i při řešení jiných úloh
v budoucnu? Rozepiš se o tom, jak by ti mohly být prospěšné.

1. Míra uvědomění si možnosti transferu
Míra uvědomění si možnosti transferu takového způsobu řešení na jiné slovní úlohy
znamená nakolik chápou, že úlohy mají podobný způsob řešení a strukturu.
„ vzpomněl bych si na ně. "
,, budou pro mě jako vzor. "
„ mohla bych postupvat stejným způsobem. "
„Že mi to pomůže při těžkých slovních úlohách třeba na střední škole nebo v práci sice
nevím v jaké, ale určitě někdy."
Někteří žáci si jsou schopni představit opětovné použití nabídnutého postupu pouze,
pokud úloha bude velmi podobná těm, které již probrali
„protože mohou být úplně stejné. "
„Ano, kdybych dostal podobnou úlohu tak bych si na to vzpomněl."
„Mohli by mi v budoucnu pomoc při řešení jiných úloh."

I

2. Popis situací vhodných pro použití naučeného
„ kdybych třeba byla prodavačka a měla si spočítat kolik mi přivezou např. jablek
a kolik bych jich měla minimálně prodat. "
„ kdybych byla třeba architektka abych si něco mohla vyměřit např. dům. "
„Mohlo by mi to třeba pomoct kdybych byla prodavačka nebo obchodnice a to
třeba tak, že by třeba jedna paní koupila dvě mléka za 620,- Kč, tvaroh za 20,- Kč
a čokoládu za 31,- Kč. Tak by jsem si na to vzpomněla na tohle a mohlo by mi to
pomoct i jinak."
„Při nakupování."
„ Zaplatím si, co mám zaplatit. "
„Například kdybych byla prodavačka a měla si spočítat kolik mi přivezou a kolik bych
jich měla minimálně prodat."
„Když v té úloze je nějaké měření jako že je nebo něco jiného budu vědět jak to počítat
(pokladní počty)"
„Já si myslím, že ano. Třeba by mi mohly pomoct tak, že budu chystat oslavu narozenin
tak, abych si s tím nelámala hlavu :-). Nebo když půjdu natírat plot nebo nakupovat nebo
spořit peníze... no je hodně možností."
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„Až budu něco kupovat."
„Ano, třeba kdybych pracovala na poště: měla bych roztřídit 100 dopisů a nevešlo by se
mi to do brašny, do jedné brašny se maximálně vešlo třeba 50 dopisů. Beru si jinou
brašnu, kolik se do ní vejde dopisů? Lehké! 50 dopisů."

C) Schopnost reflexe činnosti
Otázka třetí: Měl/a jsi s odpovídáním na otázky v arších potíže? Rozepiš se, v čem to pro
tebe bylo obtížné.
1. Schopnost dětí reflektovat svůj výkon při řešení problémů a také schopnost přiznat se
k nějakým nedostatkům, což je první krok k jejich nápravě.
-

„ Například s výpočtem. "
,, nejčastěji s výpočtem mi to moc nešlo a pak ještě s tím jak jsme měli zakroužkovat co
budeme dělat jestli odčítat, sčítat, násobit nebo dělit. "
„ u nějakých se hodně musí myslet a některé jsou lehčí. "
„ Někdy mívám potíže, protože se mi zdá odpověď lehká a pak zjistím, že jsem to ještě
měla násobit nebo dělit. "
V posttestové reflexi se přibližně dvakrát navýšil počet odpovědí k této otázce. Může

to ukazovat na zlepšení schopnosti reflektovat a verbalizovat vlastní výkon a také to, že se
děti méně bojí přiznat, že něco nezvládají,
„ne ale ty první jsem nemoh pochopit."
„trochu ano, v tom jak vydělit koláče."
„trošku jo, ale někdy ne."
„No trošku měla. Hlavně v úloze číslo 2, tam jsem to vůbec nechápala a tak jsem vlastně
poznala, že se blbě učím, takže musím trošku zabrat. A ještě jsem poznala, že když si budu
věřit, že se mi to povede."
„Já jsem neměla potíže, ale někdy jsem to nepochopila a tak jsem si to musela několikrát
přečíst. Jinak s tím problém nemám."
„Ano, protože jsem je někdy nechápala. A nebo jsem si je pořádně nepřečetla. Protože si
říkám 'nó tahle otázka je lehká a potom tam je ještě jedna a ta to stěžuje'."
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Někteří dali najevo, že vyjadřování postupuje pro ně neobvyká činnost)
„Zapsat všechny kroky a teprve pak napsat výpočet."
„No trochu protože jsem jakoby nevěděla jak jse mám rozepsát no prostě bylo to takové
zvláštní."
„Ve všem byly obtížné. Nechápal jsem jak to mám napsat."
„Protože byly trochu zamotané."
2. Schopnost reflektovat neutrální podněty
Navýšil se i počet neutrálních, ale rozvinutých odpovědí, což se dá považovat za
ukázku větší schopnosti reflexe a verbalizace i neutrálních nebo ambivalentních pocitů.
„Nevím co na to mám říct."
„Nevím co bych k tomu řekla."
-

„Ušlo to."
„No jistě. Ale já nevím no asi se mi to všechno bude lip počítat a tak."
„Mohl bych je použít i v budoucnu"

V posttestu se častěji než v pretestu objevovaly i rozvinuté negativní odpovědi na třetí
otázku, které vyjadřují to, že žák neměl potíže s odpovídáním na otázky v rámečcích.
„Ne, ale tu první jsem nemohl pochopit."
„Žádné obtíže nebo potíže nebyly."
„Protože všechny slovní úlohy jsou si podobné."
„Ani moc ne."

D) Ukázky metakognitivních znalostí
Zde jsou uvedeny odpovědi, které se ze všech nejvíc týkají úkolové situace, jejího
zhodnocení nebo ukazují schopnost náhledu na vlastní úspěšnost při řešení5.
„ Vedela jsem co mám vypočítat a nebyl v tom velký zmatek."
„Poznala jsem jak to mám počítat a co po mě chtějí."
„ Pomohly mi v tom, že jsme úlohy dělaly postupně."
„ Někdy mívám potíže, protože se mi zdá odpověď lehká a pak zjistím, že jsem to ještě měla
násobit nebo dělit."
„„docela" ale jinak mi pomohly, hlavně v úloze č. 3 a v úloze č. 1. pak jsem díky nim poznala,
že když se budu snažit, že jim porozumím a pak vše půjde jako po másle."
„Že jsem se nestrácela a mohla jsem se oryentovat a postupovat krokami. A je to zábavné
rozepisovat tu úlohu a zase skládat."
„No trošku měla. Hlavně v úloze číslo 2, tam jsem to vůbec nechápala a tak jsem vlastně
poznala, že se blbě učím, takže musím trošku zabrat. A ještě jsem poznala, že když si budu
věřit, že se mi to povede."
„Já jsem neměla potíže, ale někdy jsem to nepochopila a tak jsem si to musela několikrát
přečíst. Jinak s tím problém nemám.1"
„Budu si to říkat při těžkých úlohách."

5

Pozn.: to, že většina žáků v reflexi neuvedla podobné zkušenosti s vlastním učením, samozřejmě nevnímáme
jako fakt, že nemají metakognitivní poznatky, jen že neměli dostatečnou pobídku k tomu je vyjádřit.
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6.2 Kontrolní třída
Reflexe z pretestu jsou kurzívou, z posttestu jsou již normálním písmem.

A) Přínos pomůcky
Otázka 1: Pomohly ti otázky při řešení slovní úlohy? Rozepiš se o tom, v čem ti byly
nápomocné.
1. Přínos všeobecně
Je obtížné roztřídit žákovské reflexe v testových materiálech kontrolní třídy, protože jejich
vyjadřování je často mnohoznačné a nelze dobře specifikovat, co stojí v pozadí uvedeného
přínosu.
1) Přínos pro provedení výpočtu, počítání
Jaký bude výpočet
Pomohli mi v tom, že sem se naučila říct si tu slovní úlohu, taky v počítání.
Protože vám pude lip spočítat
-

Jde to lip spočítat

Žáci se vyjadřovali se o tom, že jim to šlo lépe počítat. Není z toho jasné, jestli se toto
prohlášení týká části zápisu výpočtu nebo celkového počítání, tzn. řešení úlohy. V tom
případě by tyto odpovědi mohly dokládat zaměření dětí na to, že slovní úlohy
znamenají hlavně počítání a už ne úvahu, jak úlohu řešit.

2) Zjednodušení řešení
„protože to potom bylo moc jednoduché. "
-

,je to takhle lehčí"

-

„protože je to lehké."

-

Neměla jsem potíže, protože mi pomohli otázky a také že byli lehké
Neměla jsem potíže, byli celkem lehké ale při tom mi pomohli.

3) Přínos pro získání výsledku
„ v odpovědi, čísla "
-

„ abych odpověděla na slovní úlohu. "

-

„ v tom, že jsem věděla odpověď. "

-

„Aby jsme se dozvěděli výsledek. "
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„Pomůžou mi to celkově vypočítat. "
„ S vypočítáním příkladu na velkou násobilku "
„Abych se dozvěděl výsledek."
-

„Že mi pomohli při psaní odpovědí."
Nevím, asi jo protože otázky nás přivedou ke správnýmu řešení

-

„K vyřešení příkladu." (2x)
4) Dá se z jejich výpovědí odvodit, který rámeček byl nejpřínosnější.

„Jaké informace potřebuješ"
„Lip si odůvodním otázku a je mi to víc jasné."
-

„V tom, že někdy pomáhají jak otázky, tak zápis. Otázky mě nutí k tomu si přečíst
celou slovní úlohu."
Žáci pravděpodobně zmiňují otázku v rámečku 1 a 2, které je přivedly
k opětovnému pozornějšímu čtení zadání.
5) Odpovědi vyjadřující všeobecný pozitivní přínos otázek
'-

v tom, že mi pak pani učitelka pomohla
Zapamatování a poučení
„Protože jsem tomu víc rozuměla."

-

„Lip si odůvodním slovní úlohu."

-

„Pomohli velmi, obzvlášť v úloze číslo 1."

Přínos v postupu
V experimentální skupině výrazná část respondentů přiznala přínos otázek v testových
materiálech pro řízení svého řešení úlohy. Někteří žáci se vyjádřili v tom smyslu, že jim sled
otázek napomohl snadněji postupovat při řešení úloh. V kontrolní třídě se jen málo žáků
dotklo svou odpovědí tohoto tématu nebo pouze v souvislosti s rychlostí řešení.
Nevím, asi jo protože otázky nás přivedou ke správnýmu řešení
Urychlení řešení
aby jsme si uvědomili jak máme postupovat při slovních úlohách.
„Pomohli mi v tom, že jsem si na to mohla odpovědět a rychleji ji udělat."
-

„Urychlily mi práci"

-

„k urychlení úlohy"

-

„Tím že sem držela postup a rychleji jsem to udělala."
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Otázky v testových arších působily některým dětem komplikace, protože postup řešení byl
ztížen odpovídáním na neobvyklé otázky.
„Ještě mi to zhoršili. Mě se to zdá složitější."
-

„Pro mě je to ještě složitější."

Jen dvě děti v kontrolní skupině vyjádřily rozvitou včtou negativní názor na otázky
v testových arších. Nicméně skupina žáků, která na 1. otázku v reflexi na konci testové
hodiny odpověděla stroze „Ne", je početná, takže se dá předpokládat, že zahrnuje i takové,
kterým popis postupu i jiné odpovědi dělaly obtíže.

B) Schopnost transferu
Otázka druhá: Myslíš, že bys tyto otázky mohl/a použít i při řešení jiných úloh
v budoucnu? Rozepiš se o tom, jak by ti mohly být prospěšné.
1. Míra uvědomění si možnosti transferu
Míra uvědomění si možnosti transferu takového způsobu řešení na jiné slovní úlohy
znamená nakolik děti chápou, že úlohy mají podobný způsob řešení a strukturu.
Dá se z jejich výpovědí odvodit, který rámeček byl nejpřínosnější.
„ Jaké informace potřebuješ "
Pravděpodobně mluví o 2 otázce, že by ji mohl použít někde jinde. Možná protože
mu byla nápomocná ? nebo protože šiji klade i normálně)
„operace + - x :"

Obecné (přiznávají, že ano, někdy, ale netuší kdy):
„ Protože až budem velký tak budem počítat mnohem těžší a bude nám to hodit. "
-

„ Možná. Protože až budem větší tak se nám to možná bude hodit. "
„ Zapamatování a poučení. "
„ Tak že si to můžu dobře odůvodnit. "

-

„Nevím sice jak ale když to budu potřebovat tak určitě."

-

„Možná ano, to nevím ale matika mě baví."

-

„Podle mě někde třeba budu si to muset říkat."

-

„mohly by mi pomoct."

-

„vždy se to může hodit když si s tím budu vědět rady."

-

„protože se poučím z těchto slovní úloh do jiných."
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Někteří žáci si jsou schopni opětovné použití nabídnutého postupu představit pouze,
pokud úloha bude velmi podobná těm, které již probrali
„stejná čísla"
„Ipři těchto."
„ Stejně jako tady. "
„ Stejně jako tady v tomhle testu. "
-

„mohly by mi být prospěšné, když by byla úloha na stejném principu."

2. Popis situací vhodných pro použití naučeného
- zde děti neuvedly žádné příklady využití naučeného do reálného života.

C) Schopnost reflexe činnosti
Otázka třetí: Měl/a jsi s odpovídáním na otázky v arších potíže? Rozepiš se, v čem to pro
tebe bylo obtížné.
1. Schopnost dětí reflektovat svůj výkon
„ moc jsem to nechápal ale dokázal jsem to. "
„moc jsem to nepochopila. Radši počítám ty obyčejné, které počítáme ve škole. "
„Ale malé pochopit je."
-

„ docela mi pomohly, ale jenom na několika místech než jsem všechno pochopila"

-

„ jak přemýšlím o příkladu"

-

„s vypočítáním příkladu v 2. úloze"
„trochu jenom v úloze 3"

-

„trochu jsem měla potíže ale pak jsem to pochopila"

2. Schopnost reflexe neutrálních podnětů
- zde děti neuvedly žádné příklady využití naučeného do reálného života.

Také v kontrolní třídě se v posttestu zvýšil počet rozvinutých negativních odpovědi na
třetí otázku, které vyjadřují to, že žák neměl potíže s odpovídáním na otázky v rámečcích.
„ Protože to bylo jednoduché. " (2x)
„Nedělalo mi to žádné potíže."
-

„Vždiť to je primitivní pochopit to."

-

„V ničem to promě obtížné. Děkuju za pomoc!!"
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D) Ukázky metakognitivních znalostí
Zde jsou uvedeny odpovědi, které se ze všech nejvíc týkají úkolové situace, jejího
zhodnocení nebo ukazují schopnost náhledu na vlastní úspěšnost při řešení6.
„ aby jsme si uvědomili jak máme postupovat při slovních úlohách. "
-

„moc jsem to nechápal ale dokázal jsem to"
„ moc jsem to nepochopila. Radši počítám ty obyčejné, které počítáme ve škole. "

-

„V tom, že někdy pomáhají jak otázky,tak zápis otázky mě nutí k tomu si přečíst celou
slovní úlohu."
„Pomohli mi v tom, že sem se naučila říct si tu slovní úlohu, taky v počítání."
„Nevím, asi jo protože otázky nás přivedou ke správnýmu řešení"

-

„Protože vám pude lip spočítat."

6

Pozn.: to že většina žáků v reflexi neuvedla podobné zkušenosti s vlastním učením samozřejmě nevnímáme
jako fakt, že nemají metakognitivní poznatky, jen že neměli dostatečnou pobídku k tomu je vyjádřit.
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