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Úvod 

 
Chyba je jev, se kterým se setkáváme každý den. Nejedná se pouze o součást 

procesu učení, který zažívá každý z nás po dobu několika let ve škole. S chybou se 

setkáváme velice často i mimo školu. Pokud malé dítě učící se jezdit na kole několikrát 

spadne, dřív nebo později pochopí, co dělá špatně, kde dělá chybu, a na kole se jezdit 

naučí. A co slýchává obyčejně od svých rodičů? „To nevadí, pojď to zkusit ještě 

jednou!“. Jinde než ve škole je tedy většinou chyba považována za přirozenou součást 

procesu učení. A jak je tomu tedy ve škole? Cílem této diplomové práce je zaměřit se 

na problematiku chyby tak, jak se s ní setkáváme ve škole, konkrétně v hodinách 

matematiky. Jedná se o téma aktuální, které se neustále vyvíjí. Zamyšlení nad tímto 

tématem by mohlo otevřít nové možnosti, jak chyby ve výuce matematiky využít.  

 

 Diplomová práce se skládá z teoretické a praktické části. V teoretické části práce 

se zaměřujeme na to, jak se problematika chyby postupně vyvíjela, na rozdílné pojetí 

chyby a na odlišné přístupy k chybě. Na základě konkrétních žákovských chyb se 

podrobněji zastavíme u více způsobů jejich klasifikace. Většina autorů, která se 

problematikou chyby zabývá, se věnuje také klasifikaci chyb. V poslední kapitole 

teoretické části (kapitole 6) se seznámíme s procesem „chybování“ obecně. Práce 

s žákovou chybou nespočívá pouze v identifikaci dané chyby, ale i v její interpretaci 

a zejména korekci. Najít si chybu v úloze může být někdy opravdu těžké. Umět ji však 

správně využít a pracovat s ní, bývá většinou ještě těžší. 

 Cílem praktické části práce bylo dozvědět se, jak žáci a učitelé pohlížejí 

na chybu. Zda se žáci svých chyb spíše obávají, a nebo zda jsou zvyklí se svými 

chybami ve škole nebo i doma pracovat. Zajímalo nás, zda učitelé využívají chyby 

při výuce a zda ji považují za součást procesu učení. Formou opravy písemné práce 

a dotazníku se podařilo získat informace celkem ze čtyř odlišných tříd jednoho 

pařížského gymnázia a od osmi profesorů matematiky, kteří na tomto gymnáziu 

vyučují. Výsledky byly navzájem porovnány a vyhodnoceny. Francouzské originály 

testu i dotazníků, stejně tak jako jejich česká verze, jsou k dispozici v přílohách.  
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Vzhledem k tomu, že výzkum byl proveden na francouzské škole, výsledky se vztahují 

zejména k výuce matematiky ve francouzském jazyce. Jsou tedy využitelné i pro česká 

bilingvní gymnázia, kde se s cizojazyčnou výukou matematiky setkáváme.  

 

 Tato práce by měla upozornit na důležitost chyby v procesu učení a pomoci 

zamyslet se nad jejím využitím. Vždyť i velký matematik K.-F. Gauss považoval cestu 

k poznání za „nejvyšší hodnotu“ (Hejný, Kuřina, 2001, str.164).  

 

Est ist nicht das Wissen, 

sondern das Lernen, 

nicht das Besitzen, 

sondern das Erwerben, 

nicht das Da-Sein, 

sondern das Hinkommen, 

was den grössten Genuss gewährt.1 

  
 
 

                                                 
1 Ne vědět, 
ale učit se, 
ne mít,  
ale nacházet 
ne být, 
ale přicházet, 
to je to, co poskytuje největší radost. (překlad Hejný, Kuřina, 2001, str. 171) 
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1 Co je to chyba 

 
H. Weimer se jako první pokusil vytvořit ucelený systém teorie chyby, kterou 

vybudoval na základě poznatků asociační psychologie2. Chybu definuje jako selhání 

psychických funkcí, především paměti, myšlení a pozornosti. Podle něho jde 

o nesprávný výkon a o jednání, které nedosáhlo cíle. (Kulič, 1971) 

„Chyba je jednání, které proti úmyslu svého nositele se odklání od správného, a jehož 

nesprávnost je podmíněna selháním psychických funkcí.“ (Weimer, 1929)  

 

Ch. E. Spearman (1863-1945) považuje chybu za důsledek nesprávného 

pochopení úlohy. Klíčovým pojmem chybného výkonu je „relevance“.  

Chybu vysvětluje jako: „pamětní funkci člověka, která na základě reproduktivní 

tendence zapamatovaných obsahů zařazuje do řešení úkolové situace prvek, který plně 

vyhovoval v původním kontextu problémové situace již řešené, ale v nové situaci se 

stává neadekvátním.“ (Kulič, 1971, str. 28) 

 

 J.-P. Astolfi (2006) se opírá o tradiční vnímání chyby. Na jeho základě se pak 

chyba nedá vysvětlit jinak, než jako selhání systému.  

„Les erreurs ne peuvent avoir d´autre statut que celui de „ratés“ d´un système qui 

n´a pas correctement fonctionné et qu´il faut bien sanctionner.“3 (Astolfi, 2006, str. 11) 

Podle Astolfiho se učitelé snaží spíše chybám vyhnout. Pokud jsou s chybou 

konfrontováni, mohou reagovat dvěma způsoby. Buď žáka potrestají, a nebo se pokusí 

znovu o vysvětlení - zdokonalení procesu učení. V prvním případě se jedná o vnímání 

chyby jako „provinění, poklesku“. V druhém případě jde spíše o tzv. „bug“4 ve smyslu, 

v kterém je tento termín používán v informatice.  

 
                                                 
2 Základním pojmem asociační psychologie je pojem „asociace“, který je chápán jako spojení dvou 
psychických prvků. Učení chápe jako vytváření spojů mezi představami a myšlením na základě dotyku 
v prostoru a čase. Pokud dojde k nepřiměřenému spojení, v neadekvátní situaci, zrodí se chybný výkon 
(Kulič, 1971).  
3 „Chyby nemohou být chápány jinak než „selhání“ systému, který nefungoval tak, jak měl, a který je 
nutno určitým způsobem potrestat.“ (překlad autorka) 
4 Termín používaný zejména v informatice; nečekaná drobná závada/ porucha v počítačovém programu 
způsobující různé anomálie. 
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A. Moles (1920-1992) pohlíží na chybu jako na odchylku. Původ francouzského 

slova “erreur“5 vidí ve slovese“errer“, které znamená bloudit. Jakákoli cesta, po které se 

vydáme, symbolizuje obecnou pravdu. Pokud z cesty sejdeme nebo se od ní odchýlíme, 

znamená to, že došlo k chybě.  

„L´erreur est une démarche, une image, une pensée ou une séquence de pensées qui 

sont perçues comme correctes par la conscience de la connaissance, mais qui 

contredisent « la vérité, ...».“6 (textes réunis par J. Oudot, A. Morgon, J. P. Revillard, 

1982, str. 47) 

 

G. Brousseau (1998) poukazuje na to, že pohled na chybu může být různorodý. 

Záleží na tom, jak se díváme na chybu v procesu učení. Jeden z jeho možných pohledů 

je chápání chyb jako překonávání překážek (podrobněji v kapitole 4.1.1 na str. 23). Dále 

také upozorňuje na vztah mezi chybou a nezdarem. Oba pojmy nejsou zpravidla 

rozlišovány. Nezdar je často považován za protiklad úspěchu. Ve skutečnosti však 

označuje fakt, že očekávaný výsledek nebyl dosažen. Například pokud chce dítě 

postavit věž z kostek stejně vysokou jako je samo. Ve chvíli, kdy se věž zboří, si dítě 

uvědomí svůj nezdar. V jeho věku neexistují chyby v činnostech. Postavit věž se mu 

buď podaří a nebo nepodaří.  

Naopak chyba neoznačuje výsledek, ale způsob rozhodování se. Dospělý má k dispozici 

rozvinutější systém poznatků než dítě, který mu umožňuje analyzovat nezdar 

v souvislosti s chybami. 

 

1.1 Učení s chybami nebo bez ? 
S. Baruk (1985) uvádí, že chyba úzce souvisí s veškerými procesy, které se 

odehrávají v naší mysli. Je součástí procesu učení. Ačkoli chybujeme všichni, u žáků se 

často snažíme, aby se chybného výkonu vyvarovali. S. Baruk upozorňuje na to, že žáci 

mají právo udělat chybu, ale to neznamená, že bychom měli být k chybám shovívaví.  

V. Brzobohatá (1995) ve svém článku Hodnocení trochu jinak přímo navrhuje 

„učení se chybami”. Nepostupovat směrem, který byl předem připraven, ale hledat 

                                                 
5 „chyba“ 
6 „Chyba je chápána jako určitý postup, obraz, myšlenka nebo posloupnost myšlenek, které jsou vnímány 
jako správné na základě znalostí, ale které nejsou v souladu s „obecnou pravdou“.“ (překlad autorka) 
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vlastní cesty a učit se z vlastních chyb, považuje za velice efektivní. Důležité je vytvářet 

žákům takovou atmosféru, která bude podporovat jejich touhu hledat nová řešení.  

 

S poněkud odlišným názorem se setkáme například u J. Nováčkové (1993), která 

tvrdí, že „chybami se člověk učí právě ty chyby“. Moudrost našich předků říká: 

„chybami se člověk učí“. Podle J. Nováčkové to však vždy neplatí. Existují oblasti, kde 

učení směřuje spíše k zautomatizování určité činnosti. Jde zejména o čtení, psaní 

a numerické počítání. Pro zautomatizování je důležitý počet správných opakování. 

Jinými slovy lze říci, že pokud žák neudělá v průběhu učení chybu, po určitém počtu 

bezchybných provedení se dostane do stavu zautomatizování. Pokud chybu udělá, počet 

nutných správných provedení pro dosažení cíle bude větší. V takovém případě tedy 

chyba zbytečně prodlužuje proces učení. S podobným názorem se můžeme setkat 

i u B. F. Skinnera (Kulič, 1971), který v podstatě vylučuje chybu z procesu učení. 

Negativně pohlíží na chybná řešení a uvádí, že je potřeba, aby žák alespoň v 95 % 

odpověděl správně.  

Pro školu z toho plyne, že učitel by neměl nechat žáka udělat chybu. Pokud si není žák 

jistý svým výsledkem v počítání, měl by říci „nevím“ a výsledek nehádat. Pokud 

vysloví výsledek špatně před celou třídou, ve své podstatě tím může změnit počet 

postačujících správných opakování pro všechny ostatní žáky. Za oblasti učení, kde se 

žáci skutečně chybami učí, jsou J. Nováčkovou považovány úlohy vyžadující hledání 

řešení a použití žákových logických operací.  
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2 Vnímání chyby 

 

Tradiční pedagogické povědomí chápe zpravidla chybu žáka, ale i učitele, jako 

jev nežádoucí a špatný, kterého je třeba se vyvarovat. Obavy z chyby budou ve většině 

případů převládat i poté, co žáky upozorníme, že udělat chybu v procesu učení není nic 

špatného. Jde o zdroj poučení, který je velice důležitý. Chybují přece i učitelé. Zejména 

ti, kteří chybu jako součást učení odmítají, se pak dostávají do nepříjemné 

situace ve chvíli, kdy oni sami chybují.  

Důvodem těchto obav z chybného výkonu jsou tradiční představy o chybě úzce 

spjaté s nespokojeností, trestem, sankcí, … .  

 

„Strach zastavuje, nepodněcuje procesy učení. Vede někdy k rychlé reakci 

(obvykle k úniku či útoku), ale málokdy pomáhá dlouhodobě – ale právě o dlouhodobé 

učení nám ve škole jde.“ (Hausenblas, 2010) 

 

Učitel by měl tedy ve třídě pracovat s chybou jako s něčím samozřejmým. Upozornit 

žáky ne přímo na to, že udělali chybu, ale  naopak na to, že v tomto místě se mohou 

oproti minulému výkonu zlepšit. Rovnocenným prvkem na cestě k vědění a zvládání, 

vedle chyby, je úspěch. Pokud žák učivo zvládne, je jeho úspěch úplný. V případě, že 

udělá chybu, zároveň se mu tím nabízí možnost svůj výkon zlepšit. Doladit místa, která 

jsou nejasná, a dosáhnout tak prostřednictvím několika částečných úspěchů 

očekávaného cíle. Učitel by měl využít těchto potenciálních míst 

k pochvale a vyzdvižení částečného úspěchu v očích žáka. Naším průvodcem učení by 

neměl být jenom úspěch, ale i fáze zlepšování.  

Žákova chyba může učiteli odhalit mnoho. Není to pouze informace o chybném 

výkonu, ale také může poodhalit způsob žákova myšlení a kvalitu jeho představ. Učitel 

se často omezuje pouze na evidenci chyby, nechápe ji jako diagnostický nástroj. 

Je pro něho důležité, že chyba je/existuje, ale již se nezabývá tím, proč k chybě došlo, 

její příčinou. V příběhu B (viz kapitola 3.2) paní učitelka vyžaduje, aby se Gustav 

naučil počítat zpaměti. Vůbec nebere v úvahu informaci, že žák potřebuje počítat 

pomocí prstů. Podobně je tomu při opravě písemných prací. Většina učitelů používá 
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k opravě červenou barvu. Podle L. Javůrkové (1993/94) tato barva pronásleduje žáky již 

od první třídy. Žák je zpravidla vystaven červenému „moři značek“, kterým často ani 

nerozumí. Otazníky, vykřičníky, vlnovky, přeškrtnutá V, … . Všechny tyto znaky 

nahrazují konkrétní a přesné pojmenování nedostatku nebo chyby. Žák sleduje pouze 

červeně označené části, vytržené z kontextu a ptá se: „Co je na tom nesprávně? Jak to 

mám opravit? Proč to takhle nemůže být?“. Podle množství červené barvy v jeho testu 

odhaduje, jaké hodnocení ho čeká. Zažívá „šok“ z červené. Počáteční hrdost z dobře 

vykonané práce se mění ve zklamání a žákovi klesá sebevědomí. Červeně je označeno 

pouze to špatné. Vše, co je dobře, zůstalo bez povšimnutí. Učitel se často snaží 

upozornit na chyby. Málokdy věnuje pozornost i tomu, co žák udělal správně. Učitelé 

navíc s oblibou pouze škrtají, podtrhávají, ale už nekomentují. Pokud se podíváme 

do svých starých sešitů ze základní a střední školy, najdeme tam spíše opravy nebo 

komentáře? Tímto tématem se budeme podrobněji zabývat v praktické části diplomové 

práce. 

 

Samotné vnímání chyby závisí také na charakteru vyučovacího procesu. Pokud 

jde o předávání informací, chyba signalizuje závadu systému. Žák informaci dobře 

nepochopil nebo si ji špatně zapamatoval. Pokud má vyučování charakter procesu 

poznávacího, chyba se stává jeho přirozeným prvkem.  

„Poznání nespočívá jen na pravdě, nýbrž i na omylu.“ (Jung, 1995, str.141) 

 

Nejčastější příčiny chyb jsou jednoduchá nedorozumění, roztržité 

nedbalosti a nedostatek zkušenosti. Jeden z hlavních cílů vzdělávacího procesu je tedy 

naučit žáky soustředit se (Hejný, Kuřina, 2001). Matematika nabízí svým charakterem 

dostatek příležitostí k rozvíjení pozornosti a soustředěnosti (řešení úloh, poznávání 

a užití algoritmů, početní operace, …). Chybujeme všichni, ne jenom žáci a učitelé 

ve škole, ale i vědečtí pracovníci. Pokud se díváme na nějaký problém z určitého 

pohledu, zvykneme si na to a ztrácíme schopnost posuzovat ho z jiné stránky (Selye, 

1975). Zdánlivě naprosto zřejmé najednou nevidíme a jsme zaslepeni naší teorií.  

Každá chyba má však své příčiny a poučit se z chyby znamená hledat její 

příčiny. K. Čapek ve své knize Pragmatismus čili Filozofie praktického života (1925) 
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uvádí, že chyba člověka je výsledkem určitého psychologického procesu. Každý 

psychologický proces, ať ústí v pravdu nebo v omyl, je nutný a zákonitý.  

 

Učitel by měl pomoci žákům chápat chybu jako přirozenou výzvu a hledat 

takové postupy, které by dovedly žáky v učení k úspěchu. Vždyť samotný úspěch je 

velice silnou motivací pro další učení. Pokud je žák dostatečně motivován, je schopen 

najít si takové postupy často docela sám, pouze za nepatrné pomoci učitele.  
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3 Pohled do historie 

 

Vnímání chyby je jev kulturně-společenský. Různé kultury vnímaly chybu 

člověka odlišným způsobem. Její pojetí je výrazně spjato s názory Starého i Nového 

zákona a s názorem antickým. S každým z těchto názorů se teď seznámíme podrobněji 

a ukážeme na konkrétních příkladech, jak se projevují v praxi (zpracováno podle Hejný, 

Kuřina, 2001).  

 
 

3.1 Starý zákon 

Starý zákon rozlišuje mezi chybou a hříchem. Chyby se dopustili například bratři 

Josefovi. Jákob měl dvanáct synů, z nichž nejraději měl Josefa. Bratři ho kvůli tomu 

nenáviděli. Prodali Josefa do egyptského otroctví a otci řekli, že ho rozpásala divá zvěř. 

Hříchu se dopustil například Adam. Následný trest pak nemilosrdně stihl nejen jeho, ale 

i celé jeho potomstvo. Jahve7 trestá ty, kteří  jej neuctívají, projevují nedostatek pokory, 

a naopak ušetří pohromy a odmění ty, co se ho bojí a snaží se mu zalíbit.  

Z tohoto názoru vyplývá pojetí chyby jako žákova přestupku. Učitel na ni 

reaguje potrestáním a žák má chybu spojenou se strachem a obavami z vlastního 

neúspěchu. Starozákonní vnímání chyby ilustruje následující příklad.  

 

→Příběh A 

Zítra bude Oldřich psát rozhodující písemku. Napíše-li ji aspoň na dvojku, bude mít 

na vysvědčení samé jedničky. Napíše-li ji na dvě minus nebo hůře, bude mít 

na vysvědčení z matematiky dvojku a rodiče mu nekoupí horské kolo, po kterém velice 

touží. Celý den sedí Olda nad učením, ale nemůže se soustředit. Myšlenky mu těkají, má 

strach. V noci má těžké sny a ráno se cítí nemocen. Má teplotu 38,1 ºC. Zůstane doma, 

písemku psát nebude. Ví, že kolo nedostane, ale už je mu to jedno. Hlavně, že odezněl 

strach z neúspěchu.                              (Helus, 1990, str. 96) 

                                                 
7 Jahve, hebr. JHWH – vl.jméno Boha izraelského; souhláskový základ označovaný jako tetragram se 
nevyslovuje, samohlásky jsou novodobě hypoteticky rekonstruovány, užívá se opis Adonaj (Pán); 
(Encyklopedický slovník, 1993) 
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Oldřich se zde dostává do situace, kdy je pod nátlakem a to jak ze strany učitele, tak 

i ze strany rodičů. Bez ohledu na jeho předpoklady se od něho očekává „bezchybný 

výkon“, kterého možná není schopen. Zapomíná se na jeho schopnosti, zájmy a zásady 

harmonického vývoje (Helus, 1990).  

 
 

3.2 Nový zákon 

Nový zákon zmírňuje osudovost hříchu. Dává člověku možnost milosti a odpuštění, 

čímž výrazně mění  vztah člověka a Boha. Ve Starém zákonně je za cizoložství smrt 

ukamenováním. V Novém zákonně Ježíš promlouvá k lidu a říká: „Kdo je z Vás 

bez hříchu, nejprve hoď na ni kamenem.“. Do mezilidského soužití tak vstupuje 

myšlenka „Nesuďte a nebudete souzeni.“.  

Novozákonní vnímání chyby vytváří na žáka méně nátlakové podmínky. Chyba 

je zde chápána taktéž jako přestupek, ale učitel na ni již nereaguje potrestáním, nýbrž 

shovívavým napomenutím. Pro ilustraci použijeme příběh B.  

 

→Příběh B 

Jde o rozhovor mezi učitelem a žákem. Gustav patří k nejslabším žákům první třídy, je 

velmi pomalý.  

 

U: Tak, Gusto, kolik je šest a sedm? 

G (po krátkém váhání, nejistě): Patnáct. 

U (káravě): Gusto, gusto, už by ses to měl naučit! Podívej se na Gitku. Ta to už 

před měsícem uměla jako když bičem mrská. A ty? 

G (stojí se svěšenou hlavou): Když já to bez prstů neumím. (rozpláče se) 

U (povzbudivě): Jsi šikovný chlapec, když budeš chtít, jistě se to naučíš.  

(Hejný, Kuřina, 2001, str. 95) 

 

V tomto případě paní učitelka nedovolí žákovi usnadňovat si počítání pomocí prstů. 

Po následném rozhovoru s paní učitelkou se ukázalo, že sčítání do 20 je pro ni základ 

aritmetiky a žáci se to musí naučit nazpaměť. Nepřipouští možnost, že pokud se žáci 
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naučí tyto počty nazpaměť, nebudou pak možná sčítání rozumět. Gitka počítá „jak když 

bičem mrská“, ale rozumí opravdu sčítání? Je také možné, že Gustav se jednoduše 

nazpaměť v matematice nic učit nechce a jenom mu déle potrvá, než bude počítat stejně 

rychle jako Gitka. Sčítání pak bude ale opravdu rozumět a matematika mu pak bude 

možná dělat menší problémy než ostatním žákům, kteří se učí sčítání nazpaměť. Gustav 

použil pravděpodobně pro svou odpověď tzv. opěrný spoj/bod, kterým by v našem 

případě mohla být operace 7+7. Gustav si pamatuje, že je to 14. Pokud sčítá 6 a 7, rozdíl 

se bude lišit o 1. Místo odčítání však zvolil Gustav přičítání a tak se dostal k výsledku 

15.  

Ze začátku se paní učitelka chová spíše podle zásad starého zákona, ale když se 

chlapec rozpláče, mění svůj přístup na novozákonní. Nakonec je schopna mu i odpustit 

a povzbudivě, nikoli káravě, ho napomenout.  

 

Starozákonní trestání ani novozákonní odpouštění není považováno za optimální 

reakci učitele nebo rodiče na žákovu chybu. Je zaměřeno pouze na vnímání chyby 

a neuvažuje o jejím využití ve prospěch žáka. Za smysluplné je považováno antické 

vnímání chyby, které uvažuje o chybě jako o možné cestě k poznání.  

 
 

3.3 Antika 

Antika již považuje chybu za přirozenou součást lidského bytí. Jak praví Seneca, mýlit 

se je lidské. Nezaměřuje se na chybu samotnou, ale na to, jak se chybující chová. Chválí 

toho, kdo je schopen se ze svých chyb poučit, a naopak negativně hodnotí setrvání 

v omylu.  

Oproti předešlým způsobům nahlížení na chybu, zde je již chyba chápána jako potřebná 

zkušenost, ze které se žák může poučit. Jako ukázka nám poslouží následující příklad. 

 

→Příběh C 

Bořek (3.ročník) je velice bystrý hoch se sklonem ke spekulování a výbornou 

představivostí. V průběhu ledna a února se ve třídě řešily tři série úloh, které uvedeme 

v obecné formulaci. 
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Úloha 1: Kolik mezer je v laťkovém plotě, který se skládá z několika latěk? 

Úloha 2: Kolik řezů musíme udělat, abychom rozřezali tyč na několik částí? 

Úloha 3: Kolikrát nastane půlnoc v průběhu několika po sobě jdoucích dnů? 

 

Slovo několik bylo samozřejmě v úlohách nahrazeno konkrétními čísly. Bořek a po něm 

i někteří další žáci velice brzo objevili, že mezer je o jednu méně než latěk. Žáci řešili 

série úloh a postupně se dostávali k hypotéze, že mezer/ řezů/ půlnocí bude vždy o jednu 

méně než latěk/ částí/ dní.                (Hejný, Kuřina, 2001, str. 28) 

 

Bořek objevil tuto zákonitost již po dvou, třech pokusech. Na základě gradovaných úloh 

si uvědomil princip velice rychle. Řada žáků odpovídala chybně v případech, kdy šlo 

o větší čísla. Například na otázku, kolik kusů tužky dostanu, pokud ji desetkrát zlomím, 

žáci odpovídali deset. Pokud chybovali, zkoušeli to dál a dál za pomoci obrázků a chyba 

jim v tomto případě posloužila jako zkušenost. Pokud sami objevili princip, že v plotě 

majícím n latěk je n-1 mezer, později při analogických úlohách již chybovali daleko 

méně nebo dokonce vůbec. 
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4 Ve stínu Bachelarda a Piageta 

 

V této kapitole se pokusíme zaměřit se na samotný proces, který vede k chybě. 

Využijeme k tomu myšlenky G. Bachelarda a J. Piageta, o které se J.-P. Astolfi opírá 

ve své publikaci „L´erreur, un outil pour enseigner“ (2006). Podle něho se 

G. Bachelard a J. Piaget stali, každý svým způsobem, pro toto téma přínosným. 

Postavení chyby ve škole se neustále vyvíjí a je tedy znovu a znovu přehodnocováno 

z různých úhlů pohledu. J.-P. Astolfi se snaží proniknout do samotného procesu, který 

nás k chybě vede. V kapitolách 5.1. a 5.2. se seznámíme s myšlenkami G. Bachelarda 

a J. Piageta tak, jak je podává ve své knize J.-P. Astolfi.  

 
 

4.1 Gaston Bachelard a „překážka“ 

Podle G. Bachelarda se lidské vědění formuje překonáváním různých překážek 

na základě našeho předešlého poznání. Upravují se tak znalosti, které nebyly správně 

utvořeny, a také dochází k získávání nových znalostí. 

„on connaît contre une connaissance antérieure, en détruisant des connaissances mal 

faites, en surmontant ce qui, dans l´esprit même fait obstacle“8 (Astolfi, 2006, str.37) 

 
V souvislosti s vývojem lidského vědění a s ním souvisejícím chybováním zformuloval 

Bachelard řadu myšlenek. S některými z nich se zde seznámíme.  

 

„Pas de vérité sans erreur rectifiée.“9 

 

„L´essence même de la réflexion c´est de comprendre qu´on n´avait pas compris.“10 

 

                                                 
8 „učíme se na základě dřívějších znalostí, odstraňováním těch, které byly nesprávně utvořeny, a 
překonáváním toho, co pro naše vědomí představuje překážku“ (překlad autorka) 
9 „Pravdu se dozvíme jedině tak, že budeme náš poznatek konfrontovat s vlastní zkušeností, která ho buď 
potvrdí a nebo vyvrátí.“ (překlad autorka) 
10 „Samotnou podstatou myšlenky je uvědomit si, že jsme něčemu neporozuměli.“ (překlad autorka) 
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„L´erreur n´est reconnaissable qu´après coup. C´est le passé de la raison qui se 

retourne sur elle-même pour se juger.“11 

 
 
Abychom se vůbec mohli chyb vyvarovat, je nejprve potřeba vědět, co se vlastně 

chceme naučit. O co se v daném procesu snažíme. G. Bachelard staví do centra svého 

zájmu význam pojmu „překážka“. M. Fabre vydal v roce 1995 knihu Bachelard 

éducateur, kde se tímto pojmem zabývá a předkládá šest základních vlastností 

překážky.  

 

1) Duševní charakter překážky 

Latinské slovo „obstare“ označující překážku by spíše napovídalo, že jde 

o něco, co nám zahrazuje cestu. Přesto překážky jsou spíše niterného charakteru. 

Spočívají v samotném myšlení, každodenní zkušenosti, nevědomí, … . Chyba 

hraje tedy podstatnou a základní roli při poznávání. 

2) Obtížnost překážky  

Co je pro někoho obtížné, může být pro jiného naopak jednoduché.  

3) Pozitivní charakter překážky 

Samotná překážka představuje určitou formu poznání. Umožňuje 

a zprostředkovává získávání nových poznatků.  

4) Dvojitá podoba překážky 

Obecně se setkáváme s názorem, že je důležité porozumět celku, dané 

problematice obecně. Snaha vše systematizovat a zařazovat do odlišných 

„škatulek“ vede ale často k dalším a zbytečným chybám. Pokud určitý pojem 

někam zařadíme s tím, že se pouze nepatrně liší od ostatních, právě tato malá 

a nepatrná odlišnost, kterou v danou chvíli přehlédneme, může způsobit další 

chyby v budoucnu.  

5) Mnohotvárnost překážky 

Překážka je většinou brána z jednoho úhlu pohledu. Jsme postaveni před určitý 

problém a nějakým způsobem ho chceme vyřešit. Ve skutečnosti však tento 

                                                 
11 „Chybu je možné rozpoznat až po té, co k ní došlo. Jde o předešlé uvažování, které se obrací samo 
k sobě, aby se mohlo soudit.“ (překlad autorka) 
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problém souvisí s řadou dalších oblastí a je daleko hlubší, než ho vidíme. 

Nejedná se pouze o oblast racionální, ale i emocionální, o vztah k danému 

problému, o období, v kterém se nacházíme, … . Tato vlastnost je přirovnávána 

k ledovci. Problém, tak jak ho vidíme my, odpovídá části ledovce, která je vidět 

nad vodou. Ve skutečnosti je však ledovec daleko větší, jen ho nevidíme, 

protože je ukryt pod vodní hladinou. 

6) Stále stejný postup při překonávání překážek 

Pokaždé, když jsme postaveni před nějaký problém, je pro nás obtížný. 

Přemýšlíme, snažíme se najít řešení a dospět k nějakému závěru. Ve chvíli, kdy 

najdeme řešení, na problém již pohlížíme jinak. Objevili jsme něco zásadního, 

nového. Problém nám již připadá daleko jednodušší než na začátku. Tento 

princip se opakuje pokaždé, kdy čelíme překážce.  

 
 

4.1.1 Překážka jako znalost (Brousseau, 1998) 

Bachelard považuje překážku za znalost vytvořenou jinou cestou a pro jiný účel, 

přizpůsobenou jiným podmínkám. Podle něho se nejedná o chybu v poznání. Jeho 

myšlenky přenesl do didaktiky matematiky v sedmdesátých letech minulého století 

G. Brousseau (1998). Překážku neboli „obstacle“ definuje jako soubor chyb, které se 

vztahují k předcházejícím znalostem. Tyto chyby jsou stálé a opakují se. Mohou se 

opakovat u jedince, u skupiny jedinců (např. u dětí) nebo v historii daného pojmu. 

Překážkou je znalost, neboť existuje oblast, v níž je tato znalost pravdivá, užitečná a lze 

ji úspěšně použít. Obvykle jde o oblast, která je jedinci dobře známa, znalost je 

podepřena zkušenostmi jedince. V novém kontextu či v jiné situaci ale tato znalost 

selhává.  

→ Znalost je chybná a vyvolává nesprávné odpovědi. Není schopna přenosu 

do jiného kontextu.  

→ Znalost odolává sporům, se kterými je konfrontována, a tak zabraňuje vytvoření 

„lepší znalosti“. Kdykoli se jedinec dostane do obdobné situace, znalost – překážka 

se objevuje stejným způsobem. V tom se liší překážka od obtíže. Obtíž není 

způsobena jinou znalostí, ale „neznalostí“, popř. „chybějící dovedností“. Pokud se 

jedinci podaří obtíž překonat, již se neopakuje.  
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→ Taková znalost – překážka je překonána, až když dojde k jejímu upevnění 

ve vědomostní struktuře jedince. Jedná se o dlouhodobý proces, neboť existuje řada 

dalších pojmů, které se váží na původní znalost – překážku.  

 

  Brousseau (1998) zkoumal překážky, které se mohou vyskytnout 

při vyučování matematiky. Zjistil, že existuje mnoho důvodů, proč překážky 

v didaktické situaci vznikají. Podle jejich původu je rozdělil do tří skupin, z nichž každá 

souvisí s jedním z komponentů didaktického systému – učitel, žák, znalost.  

 

Překážky ontogenetického původu jsou ty, jejichž příčinou je omezení jedince v daném 

okamžiku jeho vývoje. Jedinec rozvíjí své poznání s ohledem k vlastním možnostem.  

Překážky didaktického původu se vztahují k vyučování a závisí na výběru učebního 

stylu, strategií. 

Překážky epistemologického původu se vztahují k procesu nabývání znalostí. Jsou to 

překážky, kterých se nemůžeme, a ani nesmíme vyvarovat. Pro cílovou znalost jsou 

základní a souvisí s historickým vývojem daného tématu. 

 
 

4.2 Jean Piaget a „schème“ 

G. Bachelard tedy upozorňuje na to, že chyby žáků poukazují na překážky, stále 

přetrvávající a často podceňované. Naopak Piaget se podrobněji zabývá pojmem 

„schème“, které u něho nahrazuje „překážku“. Je přesvědčen, že jednotlivé etapy 

žákova vývoje nelze uspíšit. Pro Piageta představuje „schème“ jeden ze základních 

nástrojů poznání, které má žák k dispozici, aby byl schopen realitě porozumět 

a interpretovat ji.  

Slovo „schème“ je považováno za zásadní u tohoto autora. Piaget ho uvádí 

v souvislosti s francouzským pojmem „schéma“, který odpovídá českému slovu 

schéma. Schème pak označuje něco, co se skrývá ještě dále, ve stínu schématu. Svým 

způsobem jde o druh schématu, který ovšem není možno znázornit, zůstává pouze 

v lidském podvědomí. Vzniká na základě neustálého opakování a zkušeností jedince. 

Schème je v podstatě to, co nám umožňuje interpretovat naše zkušenosti. Rozvíjí se 
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na základě našich předešlých znalostí a v průběhu vývoje se mění. Čím jsme starší, tím 

získáváme více zkušeností a nových znalostí. Některé vnímáme, jiné zase ne. 

V závislosti na těch, se kterými se identifikujeme, se pak mění i naše schème. 

B. Inhelderová (2007) hovoří v této souvislosti o tzv. symbolické či sémiotické 

funkci, která se objevuje na konci senzomotorického období, tedy kolem jednoho a půl 

roku dítěte. Považuje tuto funkci za základní pro pozdější vývoj dítěte. 

Podle B. Inhelderové tato funkce spočívá ve schopnosti „představovat si něco 

(„označovaný“ předmět, událost, pojmové schéma atd.) prostřednictvím něčeho jiného, 

co „označuje“, a co slouží jen této představě“ (Inhelderová, 2007, str.51). Schéma 

a schème lze pak připodobnit ke dvěma druhům nástrojů, které sémiotická funkce 

vytváří. V prvé řadě jde o symboly, které jsou “motivované“ (v něčem se podobají 

tomu, co označují). Dále jsou to znaky, které jsou libovolné neboli konvenční. Zatímco 

symboly jsou založeny především na nápodobě a jedinec si je může vytvářet sám, znaky 

vznikají konvencí       a jsou kolektivní. Dítě se učí vnějším vzorům a znaky svým 

vlastním způsobem upravuje.  

Piaget tento princip vysvětluje na úloze s loděmi. Pokud položíte dítěti otázku 

„Proč lodě plavou, proč se nepotopí?“, setkáte se v každém období jeho vývoje s jinou 

odpovědí. Jinými slovy, jeho schème (symboly) se na základě informací, které má dítě 

v danou chvíli, mění. Ti nejmenší vám odpoví, že lodě jsou k plavbě určené. Je to 

v jejich povaze se plavit. Jejich uvažování je rychlé a jasné. U dítěte 5-7 let starého se 

již setkáváme s určitým zdůvodněním, ačkoli není o nic méně překvapující. Dozvíme 

se, že lodě se nemůžou potopit, protože jsou příliš velké a těžké. A samozřejmě jsou 

určené k tomu, aby zůstaly na vodní hladině. Kolem desátého roku se u dítěte mění jeho 

styl uvažování. Stává se dynamičtějším a hlubším, což neznamená úplně vždy 

správným. Dítě začíná vnímat loď jako těleso, které se snaží do vody proniknout, ale 

nemůže. Již chápe, že významnou roli budou hrát vlastnosti vody i lodě. Skutečnost, že 

loď plave, bude pravděpodobně výsledkem vzájemného vztahu síly mezi lodí a vodou. 

Teprve o něco později pochopí, co to je Archimédův zákon, a tedy i to, proč se loď 

nemůže za normálních okolností potopit. 

 

Jean Piaget se snaží vysvětlit, proč žáci chybují. Pokud žák udělá chybu, nemusí 

to nutně znamenat, že nepřemýšlí. Stejně je tomu tak ve chvíli, kdy učitel položí žákovi 
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otázku, na kterou dostane, ze svého pohledu, naprosto nelogickou odpověď. V každém 

žákově jednání je obsažena určitá úvaha, i když nemusí být nutně správná. Podle 

Piageta jde o to, že žák odpovídá vzhledem ke svým předešlým zkušenostem. Používá 

své schème. Pokud tedy odpověděl žák nelogicky, znamená to, že se právě snaží 

o modifikaci svého schème a ještě s ní neskončil.V případě, že nevezme v úvahu nové 

skutečnosti, odpoví nelogicky i příště. V opačném případě dojde k úpravě jeho schème   

a my se setkáme se správnou odpovědí. Často od učitelů slýcháváme, že žáci vůbec 

nepřemýšlejí. Piaget zdůrazňuje, že je tomu právě naopak. Žáci přemýšlí, ale jinak. 

Každý člověk uvažuje trochu jiným způsobem. Lepší by bylo snažit se tedy žákům 

porozumět a pochopit směr jejich uvažování. Nenutit je myslet tak, jak myslí učitelé, ale 

spíše je navést tím správným směrem. 
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5 Klasifikace chyb 
 

Většina učitelů si klade stále tu samou otázku. Proč dělají žáci tolik chyb? Proč 

se stále opakují ty samé chyby, i přes opakované vysvětlování a snahu tyto chyby 

odstranit? Lze pro to najít nějaké logické vysvětlení? (Legrand, 1997). Až do této chvíle 

jsme pracovali s chybou obecně. Řada autorů, kteří se problematikou chybného výkonu 

zabývají, se věnuje také třídění chyb. S některými z těchto možností klasifikace chyb se 

v kapitole 5 seznámíme podrobněji.  

 
 
5.1 J.-P. Astolfi a jeho klasifikace chyb 

J.-P. Astolfi (2006) se věnuje třídění chyb poměrně podrobně. Zaměřuje se 

především na příčiny daných chyb a chování učitele a žáka. Na základě těchto příčin 

rozděluje chyby do několika skupin. Uvádí konkrétní příklady chyb žáků, na kterých se 

snaží danou skupinu chyb charakterizovat a vysvětlit.  

 

 

5.1.1 Třídění chyb podle jejich příčiny 

V této kapitole jsou chyby rozděleny do skupin podle toho, jakým způsobem 

vznikly, co je vyvolalo. Mezi hlavní příčiny chyb patří: 

 

a) porozumění (nebo spíše neporozumění) zadání; 

b) školní návyky, zvyky; 

c) žákovy představy (obecně přetrvávající představy); 

d) rozdíly v logickém uvažování učitelů a žáků; 

e) neočekávané způsoby řešení ze strany žáků; 

f) zahlcení, „stav přetížení“; 

g) problém transferu, příčina v jiné oblasti, disciplíně; 

h) příliš složitý a spletitý obsah.  
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a) chyby vycházející z neporozumění zadání 

První typ chyb souvisí s porozuměním zadání, ať už jde o písemnou nebo ústní 

formu. Žáci často nevědí, co od nich učitel očekává. Otázka je vždy srozumitelnější 

pro toho, kdo ji pokládá, jelikož zná odpověď. Pro někoho, kdo odpověď nezná, může 

být dvojsmyslná nebo i nepochopitelná. Dochází pak k různým nedorozuměním a často 

slýcháváme ze strany žáků věty typu „Ale to jsem přece věděl!“. Někdy učitel vyžaduje 

téměř exaktně odříkat to, co vyložil. V jiných případech dává přednost originální 

odpovědi a případné recitování pouček kritizuje. Jak má tedy žák poznat, co se od něho 

očekává? Co se přesně skrývá pod pojmy zanalyzovat, vysvětlit, shrnout, naznačit, …? 

Každý obor nebo disciplína navíc často používá svoji vlastní terminologii, svůj vlastní 

jazyk, který může být i odbornějšího charakteru. A k tomu všemu slova, se kterými se 

setkáváme v každodenním životě, mohou být použita v trochu jiném významu. Nic 

z toho žákovi porozumění neusnadňuje. A jak je možné se těmto chybám vyhnout? 

Zamyslet se nad možnými „léčkami“ v úloze a nad jejím vztahem k naposledy 

probírané látce, rozmyslet si, co je ve sdělení důležité a co ne, přeformulovat si zadání, 

zauvažovat nad tím, co potřebuji k řešení dané úlohy, zkontrolovat, zda jsem odpověděl 

na všechny otázky, a že skutečně odpovídám na to, na co se mě v zadání ptají, … .  

 

b) chyby způsobené školními návyky, zvyky 

V předešlém odstavci, v části a), jsme již zmínili, že žák není považován 

ve škole za „dítě“, ale spíše za „malého specialistu“, tak trochu v každém předmětu. 

Jeho uvažování v průběhu vyučování neprobíhá úplně přirozeně, ale je ovlivňováno 

tzv. didaktickým kontraktem mezi učitelem a žáky. Jde o nepsanou úmluvu zahrnující 

pravidla, která vycházejí ze školního vyučování. Školní třída funguje ve skutečnosti 

jako společnost, ve které platí určitá pravidla, která ovšem nebyla nikde sepsána 

a vydána. Jejich překročení se vždy setká s velmi negativní odezvou a může být 

příčinou chyb, které se u žáků objeví. Jako příklad lze uvést úlohu „Věk kapitána“ 

(viz kapitola 5.2.2 na str. 41). Zde se jedná o poněkud extrémní případ, absolutní rozpor 

s didaktickým kontraktem, jelikož žáci jsou svým způsobem konfrontováni s otázkou 

naprosto „hloupou“. Podrobněji se k didaktickému kontraktu a této úloze vrátíme 

v kapitole 5.2.2.  
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Didaktický kontrakt může umožnit žákovi dospět ke správnému výsledku 

náhodou, aniž by si odnesl z úlohy nějaké hlubší poznání. Takový výsledek je pak 

nazýván „falešným úspěchem“, který se ve většině případů promítne později v jiných 

úlohách.  

 

c) chyby způsobené žákovými představami (obecně přetrvávajícími představami) 

Učit se neznamená jenom navyšovat „množství“ žákových znalostí, ale 

především přehodnocovat způsoby uvažování vzhledem k novým poznatkům. Chvíle, 

kdy žák něco sám objeví, je zásadní pro jeho další učení a umožní mu dívat se na věci 

z jiného pohledu. Pokud požádáte žáka šesté třídy, aby vám nakreslil do slepé mapy 

hlavní město nějakého státu, kam myslíte, že ho umístí? Většina žáků si představí velké 

město uprostřed státu, zpravidla přikreslí ještě větší řeku, na které toto město leží. 

A přitom kolik existuje států, jejichž hlavní město je malé, skoro přehlédnutelné 

a nachází se téměř u hranic nebo naopak vedle jiného velkého prosperujícího města? 

Tento typ chyb můžeme ilustrovat na následující úloze z matematiky. 

 

→ Načrtněte trojúhelník a jednu jeho stranu vyznačte barevně. Potom načrtněte úsečku 

spojující střed barevně vyznačené strany s protějším vrcholem trojúhelníku. 

 

Žák šesté třídy načrtnul následující obrázek. 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 1: Řešení žáka šesté třídy 

 

V tomto případě je pravděpodobným zdrojem chyby žákova představa o pojmu vrchol 

a strana. V běžném životě je vrchol něco, co najdeme vždy nahoře. Každá hora má 

například svůj vrchol. Strana reprezentuje něco, co se nachází „po stranách“. Ne tedy 

B A 

C 
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nahoře nebo dole. Pokud bude chtít žák začít se spojnicí obou bodů u vrcholu, zvolí 

pravděpodobně vrchol C. Pak ale spojí vrchol C se stranou c, která je dole, což 

neodpovídá jeho představám. Pokud zvolí jako výchozí bod střed strany, vybere si 

jednu ze stran, která není základnou. V našem případě střed strany a. Jediný vrchol, 

s kterým může střed strany a spojit, je vrchol A. Pokud by zvolil vrchol B nebo C, pouze 

by obtahoval jednu ze stran trojúhelníka a nesplnil tak zadání úlohy. Vrchol A ovšem 

leží v jednom z nejníže položených bodů. Žák proto volí vodorovnou úsečku, která ho 

dovede opět ke straně trojúhelníka.  

 Ve chvíli, kdy žák udělá podobnou chybu, je potřeba zamyslet se nad tím, co ho 

k dané chybě vedlo. Je potřeba snažit se žákům porozumět a uvědomit si, že příčinou 

může být pouze nesoulad v zastoupení určitých výrazů v běžném životě a v jazyce 

geometrie.  

 

d) chyby vycházející z rozdílů v logickém uvažování učitelů a žáků 

Další typ chyb vychází z řešení úloh, které se jedna druhé navzájem velice 

podobají, nicméně logické uvažování žáka v každé z nich je naprosto odlišné. 

Zaměříme se na následující dvě úlohy. 

 

1) Petr hraje se svými kamarády kuličky. Na začátku hry jich má sedm. V průběhu 

hry jich vyhraje pět. Kolik kuliček má na konci hry? 

2) Petr hraje se svými kamarády kuličky. V průběhy hry jich pět prohraje, takže 

na konci hry jich má jenom sedm. Kolik kuliček měl Petr na začátku hry? 

 

S první variantou úlohy nemají žáci většinou žádný problém. Jde o klasické sčítání. Petr 

má nějaký počet kuliček, k tomu ještě nějaké vyhraje. Použijeme tedy sčítání. V druhém 

případě se ale již vyskytnou problémy. Abychom dostali správný výsledek, budeme také 

sčítat. Naše uvažování jde však v tomto případě opačným směrem, zpátky. Zatímco 

v prvním případě jsme hledali konečný stav a přičítali, v druhém případě, ačkoli také 

přičítáme, hledáme výchozí stav (viz obrázek 2). V úloze se vyskytují tzv. signální 

slova - vyhrát a prohrát. Žák má často slovo vyhrát spojeno s přírůstkem a slovo prohrát 

s úbytkem.  
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Obr. 2: Grafické znázornění rozdílného uvažování v obou úlohách 

 

Žákovo uvažování probíhá směrem zpět, tedy navádí spíše na odčítání. Jinými slovy 

pro jednu a tu samou aritmetickou operaci existuje u žáka více možných logických 

operací. Řada žáků v druhém případě odpoví, že Petr měl na začátku dvě kuličky.  

Hlavním problémem je, že učitel nezpracovává úlohu stejným způsobem 

jako žák. Vyspělost učitelova myšlení se liší od myšlení žáka. Zatímco učitel se 

zaměřuje spíše na význam zadání úlohy, žák se opírá o klíčová slova v úloze, která by 

mu mohla pomoci k jejímu vyřešení. K odstranění chyb podobného typu je nutná 

podrobná analýza a rozbor zadání. Žák by měl sám dojít k poznatku, že z pohledu 

početních operací jde o dvě naprosto analogické úlohy. I za cenu toho, že mu to bude 

trvat o něco déle.  

 

e) chyby vycházející z neočekávaných způsobů řešení ze strany žáků 

Pokud dáme žákům možnost, aby hledali svá vlastní řešení, obyčejně se 

setkáváme s velkou kreativitou. Často se objeví žák, který předloží někdy i během 

několika vteřin řešení, o kterém učitel vůbec nepřemýšlel a ani by ho nikdy 

nepovažoval za nejjednodušší. Právě tato řešení, se kterými učitel dopředu vždy nemusí 

počítat, bývají zdrojem různých, zpravidla početních, chyb.  

 

Předpokládejme, že se žáky probíráme písemné dělení dvojciferným číslem. 

Pokud se žáků zeptáme, kolikrát se vejde číslo 28 do 224, ne u všech se setkáme 

s předpokládaným řešením pomocí dělení. Někteří začnou sčítat 28 + 28 + 28 …, až se 

dostanou k očekávaným 224. Jiní budou zase naopak odčítat 224 – 28 – 28 – 28 …, 

až se dostanou k 0. V tomto případě se pravděpodobně nejedná o řešení, se kterým by 
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žák přišel rychleji, než kdyby použil dělení. Nicméně jde o postup, který je k početním 

chybám daleko náchylnější než samotné dělení. Žák provádí více početních operací a je 

tedy větší šance, že se zmýlí.  

Učitelé někdy považují za chybná jakákoli jiná řešení, než která mají v plánu 

třídě předložit. A to zejména z důvodu, že se často jedná o řešení méně šikovná. Ačkoli 

taková řešení bývají jednodušší, jsou zároveň i náchylnější ke spoustě jiných chyb. 

Učitel by měl ke všem řešením přistupovat pozitivně a vyzvat třídu k tomu, aby 

jednotlivé přístupy zhodnotila. Žáci si mohou vyzkoušet řešení úlohy několika různými 

způsoby a vybrat si ten, který je pro ně nejjednodušší a nejekonomičtější. Právě tento 

krok může příště vést žáky k výběru správné metody, která se od nich očekává.  

 

f) chyby způsobené zahlcením informací 

Zásadní roli v procesu jakéhokoli učení hraje paměť. Aktivně se podílí 

na získávání nových poznatků. Rozlišujeme dva typy paměti: krátkodobou neboli 

pracovní a dlouhodobou. Krátkodobou paměť například používáme ve chvíli, kdy si 

chceme zapsat nové telefonní číslo. Stále si ho opakujeme dokola v hlavě, dokud si ho 

nezapíšeme. Pokud na nás v dané chvíli někdo promluví, zpravidla ho zapomeneme. 

Právě tato část paměti může způsobovat různé typy chyb. Pokud mluvíme o učení 

ve škole, většinou se nám vybaví dlouhodobá paměť. Žák se připravuje na písemný test 

nebo zkoušení a snaží se zopakovat si něco, co se již jednou učil. Jde o poznatky, které 

jsou uloženy „hlouběji“ v jeho paměti, a které je žák schopen použít i po delší době. 

V tomto případě využívá svou dlouhodobou paměť.  

Krátkodobá paměť není ale o nic méně důležitá a výrazně se zapojuje právě 

ve chvíli, kdy žák písemku píše. Může dojít ke stavu, který lze pracovně nazvat 

jako „stav přetížení“. Žák se musí najednou soustředit na příliš mnoho věcí a dělá 

naprosto zbytečné chyby. Jako příklad si můžeme uvést psaní diktátu. Pokud se píše 

ve škole diktát, je zpravidla zaměřen na nějaký nedávno probraný gramatický jev. Žák 

se na diktát připravuje a látku se naučí. Řekněme, že určitý gramatický jev se stane 

součástí jeho dlouhodobé paměti. Ve chvíli, kdy má ale dávat pozor ještě navíc 

na úhledný pravopis, úpravu, velká písmena, rozdělování slov atd., což je mu 

připomenuto těsně před napsáním diktátu, dostává se do „stavu přetížení“. Není schopen 

soustředit se na tolik věcí najednou a zbytečně dělá chyby v tom, co vlastně umí.  
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A 

g) chyby mající příčinu v jiné oblasti, v jiné disciplíně (problém transferu) 

Velice častým typem chyb je nepropojení získaných znalostí z různých oblastí. 

Žáci se něco naučí v hodině matematiky a mají to pak použít v hodinách fyziky 

nebo chemie. I když se učitel u svého kolegy ujistil, že dané téma bylo probráno, žáci 

mají problémy použít své znalosti v jiném oboru. Učitel je zpravidla rozhořčen a žák 

může za své nedostatky z matematiky být potrestán třeba i v hodině fyziky.  

 

h) chyby způsobené příliš složitým či spletitým obsahem  

I samotný obsah výuky může být zdrojem řady chyb. Je ovlivňován žákovými 

představami, jeho logickými operacemi a řadou dalších prvků již zmíněných v částech 

a) až g) této kapitoly. Zde však nemá klíčovou roli žák, nýbrž epistemologie. Jde tedy 

spíše o historii daného pojmu a jeho vývoj, styl jeho výuky. Jednu z chyb, jejíž příčinou 

může být právě styl výuky, si ukážeme na následujícím příkladu.  

Pojem „tečna“ může být vnímán dvěma odlišnými způsoby. K prvotnímu 

zavedení se většinou používá kružnice. Tečna může být chápána jako přímka mající 

s kružnicí jeden společný bod dotyku, v našem případě bod A (viz obr. 3).  

Při hledání tečny si nejprve načrtneme několik sečen kružnice a pak hledáme krajní 

případ, kdy oba průsečíky sečny a kružnice splynou v jeden a ten samý bod. 

Až následující rok probíhá zobecnění pro jakoukoli křivku, ne jenom kružnici. Toto 

zavedení je názorné, jasné a srozumitelné. Později bývá ale zdrojem různých chyb. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 3: První způsob pochopení pojmu „tečna“ 
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Tečna může být také chápána jako přímka představující „hladké prodloužení 

dané křivky“. Na obrázku 4 je takové prodloužení znázorněno modrými šipkami. 

Ve společném bodě dotyku přímky a kružnice nedochází k žádnému zlomu.  

Žák uvažuje o všech přímkách procházejících bodem A a nakonec vybírá 

tu nejvhodnější pro prodloužení kružnice, obecněji dané křivky.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 4: Druhý způsob pochopení pojmu „tečna“ 

 

 

A k jakým chybám dochází následující rok, když učitel provede zobecnění 

pro jakoukoli křivku? Odpovědi žáků se najednou začínají lišit. Jedni se striktně drží 

toho, že přímka nesmí protínat křivku, nikde. Hledají jeden společný dotykový bod. 

Druzí se orientují podle toho, zda lze provést prodloužení křivky nebo ne. 

U následujících obrázků se setkáme tedy s odlišnými reakcemi. 

 

 

 

 

 

 

A 
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Obr. 5: K jakým chybám při zobecnění pojmu „tečna“ může dojít 

 

V prvním případě první skupina žáků odpoví kladně. Vidí jeden společný dotykový 

bod, vše je tedy v pořádku. Již nehledí na to, že jde o křivku, která se v bodě dotyku 

s přímkou láme ostře, což zcela mění danou situaci. Druhá skupina žáků si správně 

uvědomí, že plynulé prodloužení křivky v tomto případě není možné.  

V druhém případě je tomu obdobně. První skupina žáků pohlíží na přímku 

jako na sečnu. O tečnu tedy nejde. Druhá si představuje prodloužení, které v tomto 

případě můžeme bez problému udělat. A o tečnu skutečně jde, protože úhel 

mezi přímkou a křivkou je v daném bodě roven 0º. 

 
 
5.1.2 Shrnutí 

V předchozí kapitole jsme si na několika příkladech ukázali, jaké příčiny mohou 

chyby mít. Podle těchto příčin jsme si je rozdělili do několika skupin. Jejich výčet není 

možná naprosto vyčerpávající. Pravděpodobně bychom našli i další chyby a jejich 

možné příčiny. A jaké místo by chyby zmiňované v kapitole 5.1.1 měly ve vyučovacím 

procesu mít? Podívejme se společně na schéma na následující straně (Astolfi, 2006). 

Základem schématu je didaktický trojúhelník německého pedagoga J. F. Herbarta 

(1776-1841). „Herbartův trojúhelník“ (Skalková, 2007), který upozorňuje na vzájemný 

vztah obsahu, vyučujícího učitele a učícího se žáka, se stal v didaktice běžně 

používaným pojmem. Vrcholy trojúhelníka jsou tvořeny základními prvky vyučovacího 

procesu – žák, učitel, učivo. Vzájemné vztahy mezi těmito třemi vrcholy a příčinami 

chyb, o kterých jsme hovořili v kapitole 5.1.1, jsou graficky znázorněny na následujícím 

schématu.  
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Schéma 1: Vztah Herbartova trojúhelníku a různých příčin, které vedou k chybě 

 

 
 
5.2 P. Legrand, jiný pohled na třídění chyb 

S poměrně nestandardním, ale zajímavým, tříděním chyb se setkáme 

u P. Legranda (2007). Jeho typologie chyb, se kterou se seznámíme v kapitole 5.2, je 

převzata z publikace Les Maths en collège et en lycée (1997). P. Legrand zde hovoří 

o třech hlavních skupinách chyb. Prvním dvěma skupinám se věnuje podrobněji, 

zaměřuje se na jejich analýzu. V obou případech se opírá o jednu konkrétní úlohu a její 

chybné řešení, které se u žáků často vyskytuje. Do třetí skupiny chyb zařazuje všechny 

ostatní chyby. Jeho třídění chyb není obecného charakteru, zaměřuje se na matematiku. 

Legrand se při svých analýzách chyb snaží brát v úvahu „jak se žáci učí“ a „jak je 

možné proces učení zdokonalit“. 

 

 

ŽÁK UČITEL 

UČIVO
epistemologické překážky 

Porozumění 
pokynům v zadání 

Způsoby 
řešení úlohy 

Logické operace 
dostupné u žáka Složitý a spletitý 

obsah 

Problém transferu Žákovy představy 

Didaktický 
kontrakt 

„Stav přetížení“ 

psychologické překážky didaktické překážky 
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5.2.1 První typ chyb 

P. Legrand neuvádí obecnou charakteristiku prvního typu chyb, ale ilustruje ji 

na konkrétní úloze. Vzhledem k dalším skupinám chyb, se kterými se u P. Legranda 

setkáme v následujících podkapitolách (5.2.2 a 5.2.3), lze říci, že se jedná o chyby 

způsobené nedostatečným pochopením látky. Žák pochopil dané téma pouze částečně. 

Důvodů může být několik. Žák mohl porozumět pouze části výkladu a pokud se po něm 

vyžaduje více, dělá chyby. Nebo má naopak žák pocit, že porozuměl všemu, ale 

v skutečnosti tomu tak není. P. Legrand uvádí jako příklad následující úlohu. 

 

→ Načrtněte trojúhelník osově souměrný s trojúhelníkem na obr. 7 podle přímky (D).  

Setkáváme se s řešením, které je znázorněno na obr. 8. 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 7: Zadání úlohy (souměrnost)  Obr. 8: Žákovo řešení úlohy (souměrnost) 

 

P. Legrand se nyní zabývá analýzou této chyby za využití různých přístupů k výuce: 

- transmisivní přístup; 

- behaviorismus; 

- konstruktivistický přístup.  

Na každý z těchto přístupů se nyní podíváme podrobněji. 

 

TTrraannssmmiissiivvnníí  ppřřííssttuupp  

Jedná se o přístup k vyučování, kde dochází k předávání již hotových poznatků, 

ať už ze strany učitele nebo i jiných zdrojů, směrem k žákovi, který toho ví méně. Učitel 

zpravidla něco vysvětlí, žák poslouchá a přijímá informace. Zastánci této teorie si 

žákovu chybu vykládají nepozorností. Ve chvíli, kdy učitel něco vysvětloval, žák nebyl 

pravděpodobně dostatečně pozorný, a proto udělal chybu. V některých případech je 
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chyba přisuzována učiteli, který pravděpodobně špatně vysvětlil princip osové 

souměrnosti a žák pak nemohl látku správně pochopit. Obecně lze říci, že chyba je 

v tomto případě chápána jako žákův nedostatek, méně často pak jako nedostatek 

ze strany učitele. Obvykle se tento problém řeší opakovaným vysvětlením látky, ale 

chyby se často objevují znovu, což P. Legranda vede k závěru, že tento typ analýzy není 

postačující.  

 

BBeehhaavviioorriissmmuuss  

Za autora behaviorismu je považován J. B. Watson12 (1878-1958). Tento přístup 

chápe subjekt jako tzv. „černou skříňku“, která je podrobena různým stimulům (pachy, 

světlo, zvuky, změny teplot, …). Předmětem zkoumání může být pouze pozorovatelné 

chování, reakce subjektu a ne prožívání, které se ukrývá uvnitř této skříňky. To, co se 

jedinec učí, je tedy určováno prostředím, nikoli učícím se jedincem. Pro učení je 

základním pojmem asociace a posílení (Hartl, 1999). 

 

Pro tuto teorii je charakteristická metoda malých kroků. Žák by měl postupovat 

od nejjednoduššího až k tomu nejsložitějšímu postupně, v několika krocích 

a bezchybně. Právě toto rozložení dané látky do několika jednoduchých kroků, které by 

měl žákovi učitel předložit, zaručuje, že žák neudělá chybu. Vždy bude dostatečně 

připraven na další úkol. V tomto případě je tedy chyba považována za nedostatek 

samotného rozčlenění dané látky. Postup, který byl žákovi navržen, je pravděpodobně 

příliš rychlý. Cíl, který si vyučující na začátku dal – umět načrtnout obrazec v osové 

souměrnosti, nebyl dosažen. Následuje přehodnocení cílů jednotlivých kroků a úvahy 

nad tím, zda žák umí načrtnout obraz bodu nebo úsečky v osové souměrnosti, atd. Žák 

se vrací k předcházejícím krokům, procvičuje předešlé úlohy a postupně se dostává 

znovu k nejsložitější úloze. Nevýhodou tohoto přístupu je, že žák velmi často udělá 

stejnou chybu později, když se k dané látce vrátí. Navíc se ukázalo, že řada žáků, která 

nesprávně zobrazila trojúhelník v osové souměrnosti, následně správně zobrazila body 

v osové souměrnosti na následujícím obrázku.  

 

                                                 
12 autor tzv. manifestu behaviorismu: Psychologie, jak ji vidí behaviorista (Psychologie as the 
Behavioriste Views It) z roku 1913. 
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Obr. 9: Zadání úlohy - zobrazení bodů v osové souměrnosti 

 

Vysvětlení tohoto jevu již však teorie behaviorismu neposkytuje. Stejně 

jako v předchozím případě považuje tedy P. Legrand takový způsoby analýzy 

za nedostatečný. 

 

KKoonnssttrruukkttiivviissttiicckkýý  ppřřííssttuupp  

  Formování nových poznatků na základě porovnávání nových a předešlých 

zkušeností je základem konstruktivistického přístupu. Předpokládá se, že žák je již 

od začátku vybaven určitými představami, které mu umožňují toto porovnávání 

a objevování. Právě ty představy, které mají velmi silný základ a jsou nesprávné, vedou 

žáka k chybám. Konstruktivistický přístup tyto chyby nazývá „překážkami“. Chyby 

patří do procesu učení, neboť „On apprend de ses erreurs“13 (Legrand, 1997, str. 318).  

Do konstruktivismu se výrazně promítly myšlenky švýcarského filozofa J. Piageta, 

který se zajímal o problematiku vyučování matematiky. Můžeme se tedy setkat 

i s pojmem „konstruktivismus J. Piageta“. Podrobněji jsme se jeho teorii znalostí 

věnovali v kapitole 4.2. Podle Piageta vychází základní učení především z jedince 

samotného. Znalosti nejsou získávány pouze z okolního prostředí, i když samozřejmě 

jeho vliv nelze zanedbat. Aktivita žáka je na prvním místě.  

 

V tomto případě chyba již není považována za nedostatek, ale za výsledek 

předešlého přesvědčení, které je konfrontováno s novými poznatky ukazujícími jeho 

nesprávnost. Chyba hraje základní a podstatnou roli v procesu učení, odhaluje stav 

žákových znalostí. Při analýze chyby je potřeba položit si dvě základní otázky: 

 
                                                 
13 „Chybami se člověk učí.“ (překlad autorka) 
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- Jaký postup vedl žáka k této chybě? 

- Jaký je původ žákova jednání? 

 

Žák použil při osové souměrnosti vodorovnou úsečku, která spojuje vrchol 

trojúhelníka a osu souměrnosti. Nikoli přímku kolmou k ose souměrnosti. Na tuto 

přímku pak nanesl odpovídající si vzdálenosti. Lze říci, že žák svým způsobem chápe 

pojem „souměrnost“, ale omezuje se pouze na její vodorovnou a svislou podobu. 

Alespoň přibližné zachování původního tvaru (z trojúhelníka nám opět vznikne 

trojúhelník) je postačující.  

Již na základní škole se učí žáci pracovat se čtverečkovaným papírem a kolmost 

je tak reprezentována především prostřednictvím vodorovné a svislé osy. V běžném 

životě i ve škole se s touto variantou setkáváme daleko častěji, což pouze tuto představu 

posiluje. Učitel většinou při zavádění nové látky používá vodorovné a svislé osy, aby 

byl uvedený příklad názorný a srozumitelný pro všechny. Nabízí se tedy hypotéza, že 

zatímco učitel se domníval, že žák rýsuje kolmici k ose, žák ve skutečnosti pochopil 

souměrnost jako rýsování přímek vodorovných.  

 

Analýza chyby z pohledu konstruktivismu nám tedy umožňuje odhalit žákovu 

logiku, jeho postup, který při řešení použil. Překážky, které žák v procesu učení 

překonává, rozdělují zastánci konstruktivismu do tří skupin (Legrand, 1997). Jedná se o:  

- překážky epistemologické; 

- překážky didaktické; 

- překážky ontogenetické.  

O stejných typech překážek hovoří i Brousseau (1998). Podrobněji jsme se jimi zabývali 

v kapitole 4.1.1.  

 
 
5.2.2 Druhý typ chyb „Věk kapitána“ 

 Ani u druhého typu chyb se nesetkáme s žádnou obecnou charakteristikou. Jedná 

se o typ úloh, kde žák bezmyšlenkovitě odpoví na něco, na co se v podstatě odpovědět 

nedá. Nejde tedy přímo o „chybu“. Nicméně výsledek je zpravidla považován 

za chybný. Žák je zvyklý, že každá úloha, která je mu ve škole předložena, má řešení. 
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Snaží se tedy za každou cenu řešení najít a takto zaslepen si neuvědomí, že otázku, 

na kterou hledá odpověď, vlastně není schopen zodpovědět. P. Legrand uvádí 

jako příklad následující úlohu. 

 

→ Na lodi je 26 ovcí a 12 koz. Jaký je věk kapitána? 

Odpověď většiny žáků šesté třídy je 38 let.  

 

Otázkou nyní zůstává, proč většina žáků bezmyšlenkovitě sečetla jediná dvě 

čísla, která se v úloze vyskytují, a nezamyslela se nad zněním dané úlohy. Dalo by se 

říci, že způsob řešení je naprosto nelogický. Je tomu ale opravdu tak? Neskrývá se 

za tímto řešením určitá žákova logika nebo jeho znalosti? 

Ve chvíli, kdy postavíme žáka před nějaký problém, důležitou roli hrají nejen 

jeho znalosti ze školy, ale i znalosti a zkušenosti, které získal mimo školu. Velmi často 

se také žák obrací k situaci, ve které je mu úloha zadána. Jaký má pro žáka význam 

úloha, která je zadána učitelem ve škole? Učitel nese za zadání úlohy určitou 

zodpovědnost. Žák má předložit řešení dané úlohy. Lze tedy předpokládat, že žák by 

měl využít znalosti, kterým se naučil především ve škole. Učitel zpravidla zadá úlohu, 

která má řešení a kterou je žák schopen vyřešit. Pokud je tedy úloha zadána ve škole, 

P. Legrand hovoří o tzv. „pravidlech“, která ve školní třídě fungují a jsou výsledkem 

nepsaného „didaktického kontraktu“ mezi žáky a učiteli. J.-P. Astolfi (2006) se 

problémem didaktického kontraktu zabývá také (viz kapitola 5.1.1, část b)) a dokonce 

předkládá sedm základní pravidel, podle kterých se žák při řešení úloh ve škole řídí. 

 

Pravidlo č. 1: Problém, před který je žák postaven, ačkoli to první dojem ze zadané 

úlohy popírá, nemá nic společného se situací v běžném životě. Jedná se o úlohy, kdy 

do bazénu přívodem přitéká voda a zároveň je hadicí na druhé straně bazénu voda 

odčerpávána, kdy si dva sousedé chtějí rozdělit pole, kdy v koupelně nejde utáhnout 

kohoutek a zbytečně uniká voda, atd. 

Pravidlo č. 2: Je potřeba si uvědomit, že úloha má vždy řešení. Má zpravidla právě 

jedno řešení a učitel ho zná.  

Pravidlo č. 3: Dospět k tomuto řešení znamená „vytáhnout“ ze zadání to podstatné, co je 

ukryto v dlouhém sdělení.  
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Pravidlo č. 4: Pokud se nám to podaří, stačí již jen zvolit správnou operaci, kterou je 

potřeba bezchybně provést.  

Pravidlo č. 5: Je potřeba si znovu přečíst zadání a soustředit se na malá, na první pohled 

nedůležitá slova, která ovšem zásadně mění celou úlohu.  

Pravidlo č. 6: Pokud se dostaneme k výsledku, který nevypadá hezky – číslo je příliš 

dlouhé nebo komplikované, postup byl na danou úlohu příliš náročný, … – znamená to, 

že jsme někde udělali chybu.  

Pravidlo č. 7: Zbývá ověřit pravděpodobnost výsledku. Zamyslet se, zda je náš výsledek 

možný, a udělat to před tím, než ho sdělíme třídě nahlas nebo ho napíšeme do písemné 

práce.  

Podle Astolfiho (2006) je poslední pravidlo tím jediným, ve kterém najdeme spojení 

s realitou. Žák se neomezuje jenom na školní prostředí a danou situaci. Legrand uvádí 

(1997) ta samá pravidla, nezabývá se však jimi tak podrobně. Poukazuje ještě navíc na 

to, že žák bere v úvahu poslední probranou látku a předpokládá, že právě tu je potřeba 

pro vyřešení dané úlohy použít.  

 

Problematice didaktického kontraktu se věnují také B. Sarrazy a J. Novotná 

(2005). Didaktický kontrakt je zde přirovnáván ke „společenské smlouvě“ J.-J. 

Rousseaua. Jedná se ve své podstatě o totéž. Rozdíl je pouze v tom, že v případě 

didaktického kontraktu jde o školní prostředí, tedy o smlouvu mezi učitelem a žákem.  

 

V úloze zmíněné na začátku kapitoly 5.2.2 si žák pravděpodobně řekl, že úloha 

má řešení. K dispozici jsou dvě čísla. Pro nalezení výsledku bude potřeba provést 

nějakou početní operaci. Kterou? Žák pravděpodobně váhá nad jednou ze čtyř 

základních početních operací a vzhledem k přítomnosti „a“ v zadání, „26 ovcí a 12 

koz“, se rozhodne pro sčítání. Dostane se tak k výsledku, který dává smysl. Věk 

kapitána je 38 let. Při odčítání, násobení nebo dělení by byl věk kapitána 

nepravděpodobný. Úlohu má tedy vyřešenou a s výsledkem je spokojen. 
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5.2.3 Další chyby a jejich příčiny 

V kapitolách 5.2.1 a 5.2.2 jsme se podle P. Legranda (1997) zabývali dvěma 

nejčastějšími typy chyb, se kterými se můžeme v praxi setkat. Jaké další příčiny mohou 

ještě žákovy chyby mít? Nemusí se vždy jednat pouze o nepochopení látky. Na žákův 

výkon může mít vliv daná situace, jeho postoj k matematice a řada dalších okolností.  

Lze je rozdělit do několika skupin. 

 

1) omezenost výkonu žáka ve vztahu k situaci, ve které se zrovna nachází  

Ve chvíli, kdy je žák pod určitým nátlakem, například při písemné práci 

nebo zkoušení, často dělá naprosto zbytečné chyby, kterých by se za normálních 

okolností vyvaroval.  

 

2) žákova představa o sobě samém a jeho postoj k matematice  

Pokud již od začátku školního roku žák tvrdí, že „on rozhodně na matematiku 

není a nemá smysl snažit se mu něco vysvětlovat, protože on to stejně 

nepochopí“, rozhodně se chyb nevyvarujeme. 

 

3) chyby spojené s vývojovými stádii žáka  

Zde se opět dostáváme k pracím J. Piageta (a již v kapitole 4.1.1 zmiňovaným 

ontogenetickým překážkám), podle kterého i vývoj logických struktur 

a inteligence probíhá v závislosti na jednotlivých etapách vývoje jedince14. 

Každá etapa vychází ze spontánního učení a žák rozvíjí nové a nové schopnosti. 

Jako příklad lze uvést stádium konkrétních operací, které probíhá mezi 7/8 

až 11/12 rokem. Žák se setkává s pojmy délka, obsah, jednotka, … . Pokud si 

žák dostatečně v této chvíli pojmy neosvojí (viz obr. 10 ), vyskytnou se později 

problémy při práci s objemem a povrchem. 

 

                                                 
14 Piaget hovoří o čtyřech základních etapách vývoje:  
- senzomotorické stádium (od narození do 2 let); 
- předoperační stádium (od 2 do 7 let); 
- stádium konkrétních operací (od 7 do 12 let); 
- stádium formálních operací (12 let a více). 
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→ Máme k dispozici tyč o délce 16 cm a 4 tyče o délce 4 cm. Máme dva různé 

způsoby poskládání tyčí. 

 

 

 

 

 

Obr. 10: Dva různé způsoby poskládání tyčí  

 

Řekněme, že každá z jednotlivých tyčí symbolizuje část cesty. Pokud 

poskládáme tyče jednu za druhou, dostaneme celou cestu. Žáků se zeptáme, 

která z cest A a B je po složení dohromady delší. Zatímco při pohledu na první 

způsob poskládání tyčí žák odpoví, že cesty jsou stejně dlouhé, v druhém 

případě považuje cestu A za kratší.  

 

4) chyby spojené s pochopením zadání, interpretací zadaného úkolu  

Tento typ chyb ilustruje následující úloha. 

 

→ Martin má za úkol rozdělit 80 lahví do přepravek. Do každé přepravky se 

vejde 12 lahví. Kolik přepravek bude Martin potřebovat, aby mohl uklidit 

všechny lahve? 

 

Odpověď žáků zní: Martin bude potřebovat 6 přepravek a 8 lahví mu zůstane.  

Po diskuzi se žáky se učitel dovídá, že žáci považovali za uklizené láhve pouze 

ty, které byly v naplněné přepravce. Pokud přepravka nebyla plná, láhve 

nemohly být uklizeny.  

 
 
5.2.4 Shrnutí 

Analýza chyby je jednou z nejdůležitějších fází procesu učení. Samotné objevení 

chyby, její interpretace a korekce může být velice přínosné nejenom pro žáka ale 

i pro další pedagogickou činnost učitele. Ze všech zmiňovaných přístupů k chybám 
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považuje P. Legrand (1997) za nejefektivnější přístup konstruktivistický. Na chybu není 

nahlíženo jako na přestupek, ale je považována za součást procesu získávání nových 

poznatků. Pokud vezmeme v úvahu typy chyb, o kterých jsme hovořili v kapitole 5.2, 

můžeme metodu analýzy konstruktivismu znázornit následujícím schématem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schéma 2: Metoda analýzy konstruktivismu 

 

 

Hlavním cílem analýzy chybného výkonu je najít zdroj chyby, aby bylo následně 

možné danou chybu odstranit. Učitel může například nabídnout žákovi nové možnosti, 

situace v procesu učení, které by mu umožnily získat nové poznatky a doplnit tak jeho 

poznatky předešlé. Konstruktivismus je založen na překonávání překážek, které 

umožňují žákovi řešení složitějších a složitějších úkolů. Učitel by se měl vyhnout tomu, 

aby rovnou žákovi sdělil, zda je jeho odpověď správná nebo ne. Naopak by měl žáka 

motivovat k tomu, aby si svá řešení vždy zkontroloval, zamyslel se nad svou odpovědí 

nebo ji popřípadě zkonzultoval se sousedem. Učitel tak podporuje žákovu samostatnost 

a různé metody kontroly, které samotné mohou nakonec vést k pochopení tématu.  
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5.3 Jiný pohled na třídění chyb – M. Hejný a F. Kuřina (2001) 
M. Hejný a F. Kuřina se ve své publikaci Dítě, škola a matematika (2001) také 

zabývají problematikou třídění chyb, i když ne tak podrobně, jako jsme se tímto  

tématem zabývali v kapitolách 5.1 a 5.2. Na základě zkoumání několika žákovských 

chyb se snaží o jejich klasifikaci. Podrobněji se však zaměřují pouze na čtyři třídy chyb, 

které si v této kapitole uvedeme. 

První třídu chyb tvoří takové chyby, které vycházejí z formální znalosti žáka. Zbylé tři 

třídy řadí M. Hejný a F. Kuřina do skupiny tzv. zdánlivých chyb. Většina učitelů 

matematiky je považuje za chybu. Zpravidla jde ale o chyby, jejichž příčinou není 

chybné myšlení, ale něco jiného.  

 

I. chyby, které vycházejí z formální znalosti žáka 

Jedná se o znalosti, které se žák naučil nazpaměť a v podstatě jim příliš 

nerozumí. Jeho abstraktní znalost není opřena o separované a univerzální 

modely. Protipólem jsou poznatky neformálního charakteru. Nedá se říci, že by 

žák měl pouze formální nebo neformální poznatky. Skutečnost se většinou 

odehrává mezi těmito dvěma póly a učitelé pak spíše mluví o míře formalismu 

vzhledem k žákovým znalostem. Jako příklad formálního poznatku lze uvést 

situaci z příběhu B (viz str. 19). Všichni žáci se musí naučit počítat do 20 

zpaměti. Pouze pro některé jde však o neformální znalost. Většina z nich se 

naučí něco nazpaměť a až postupem času se jim poznatky propojí. Pokud žák 

umí odříkat správně definici tupého úhlu a není schopen poznat, který 

trojúhelník je tupoúhlý nebo vůbec tupý úhel načrtnout, jde také pouze 

o formální znalost. 

 

II. zdánlivé chyby 

a) Interpretační nesoulad 

Nastává ve chvíli, kdy žák chápe danou úlohu, pojem, situaci nebo problém 

odlišně než učitel. Například „lichoběžník“ chápe jako mnohoúhelník s lichým 

počtem stran. Tomuto typu chyb by odpovídala úloha s lahvemi z kapitoly 5.2.3 

na straně 45.  
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b) Neukončený vývoj 

Žák obvykle chápe problematiku pouze částečně. Ovšem to, čemu rozumí, chápe 

správně. Jako příklad lze uvést „pochopení čísla 136“. Řekněme, že žáka 

požádáme, aby číslo 136 přečetl. Žák správně chápe pojem stovek, desítek 

a jednotek. Nicméně nedokáže zatím říci „sto třicet šest“. Číslo přečte jako „šest 

a třicet a ještě sto“.  

c) Komunikace 

Žák má často problém vysvětlit nebo zapsat, jak se k řešení dopracoval. I když 

jeho uvažování je správné a úloze rozumí, jeho zápis může být nekorektní. 

Například řešení následující rovnice je nekorektně zapsáno, ačkoli výsledek je 

správně.  

 

→ Rovnice:  4x + 8 = 36 

 

Řešení:  x = 36 – 8 = 28 : 4 = 7 

První dvě části z rovností jsou nepravdivé, přesto způsob žákova řešení je 

správný. V takovém případě je potřeba zamyslet se nad tím, co je pro učitele 

důležitější. Zda je to přesný a důkladný zápis úlohy nebo hodnota žákova 

myšlení.  

 
 
5.4 Shrnutí  

V kapitole 5 jsme se seznámili s několika různými přístupy ke třídění chyb. 

Ačkoli byl každý z těchto přístupů odlišný, ve své podstatě se všichni autoři - J.-P. 

Astolfi, P. Legrand i M. Hejný a F. Kuřina - zaměřovali především na příčinu chyb. 

Za nejzajímavější přístup k chybě považuje autorka přístup konstruktivistický. 

Poskytuje nový pohled na „chybu“ v procesu učení. Chyba je chápána jako přirozená 

součást procesu získávání nových poznatků. Konstruktivistický přístup se zaměřuje 

přímo na žáka a na jeho předešlé zkušenosti.  

V praktické části této práce se budeme zabývat jednotlivými typy chyb, které se 

objevily v písemné práci žáků prvního ročníku třetího stupně. Ukážeme si tedy v praxi, 

jaké zkušenosti žáci mají a k jakým chybám takové zkušenosti mohou vést.  
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6 Identifikace, interpretace a korekce chyby 

 

Zpracovávání informací a učení je proces velice složitý, který se skládá 

z několika fází. Žák nejprve dostane něco za úkol, je postaven před určitý problém, 

který se snaží zanalyzovat a na jeho základě vytváří různá řešení. V. Kulič ve své 

publikaci Chyba a učení (1971) hovoří hned o šesti základních fázích, které jsou 

charakteristické pro zpracovávání informací o výkonu žáka. 

Všechny tyto fáze jsou samozřejmě závislé na typu učení, jeho obsahu, věku a řadě 

dalších proměnných.  

 

Schéma 3: Základní fáze při zpracovávání informací o výkonu žáka 

 
 

6.1 Identifikace chyby 

Základním předpokladem k tomu, aby chyba neohrozila proces učení, je její 

identifikace. Identifikace chyby probíhá většinou ve dvou fázích, které se mohou 

navzájem překrývat. Není to však podmínkou. Jedná se v prvé řadě o detekci chyby, 

tedy odhalení nesprávnosti odpovědi nebo řešení. A dále o její identifikaci v užším 

slova smyslu, tzn. zjištění, o jakou chybu jde, jakým způsobem je výkon chybný. Pokud 

například učitel sdělí žákovi, že jeho odpověď je chybná, a nechá žáka, aby si našel 

chybu sám, jedná se pouze o první fázi. V případě, že učitel rovnou sdělí žákovi 

správný výsledek, jde přímo o identifikaci chyby v užším slova smyslu.  

Například v matematice se často k detekci chyby používá tzv. operační kontrola 

výsledku (V. Kulič, 1971). Žák může při hledání řešení několikrát zopakovat ten samý 

výpočet (slouží k ověření, že žák neudělal početní chybu), a nebo použít více různých 
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způsobů, jak úlohu vypočítat. Pokud se mu více výsledků shoduje, je pravděpodobné, že 

jeho výsledek je správný. Jinou možností detekce chyby může být provedení zkoušky, 

obráceného postupu, dosazení, … . Například ve výpočtu 40  žáci často chybují 

a za výsledek považují číslo 20. Umocnění 202 je v tomto případě jednoduchou cestou 

detekce chyby.  

 

Identifikace chyby není vždy jednoduchá a často v sobě skýtá určitá nebezpečí. 

Zejména ve chvíli, kdy proběhne kontrola výsledku pouze sdělením správné odpovědi, 

bez ověření postupu. Žák se leckdy může dostat ke správnému výsledku za použití 

nesprávného postupu, který by v jiném případě již nefungoval. V. Kulič v takovém 

případě hovoří o „skryté chybě“. K odhalení chyby většinou nedojde a potvrzení 

správnosti výsledku může pak být „zdrojem matoucích informací“ pro žáka. 

 
 

6.2 Interpretace chyby 

Pokud je chyba správně identifikována a upřesněna, je potřeba ji také určitým 

způsobem interpretovat. Nyní víme, jak se liší náš výsledek od očekávaného výstupu. 

Následuje „udělení významu“ rozpoznané chybě. Dochází tedy k analýze, která je úzce 

spjata s reflexí nad vlastním výkonem. Proces identifikace a interpretace chyby nemusí 

být v učení realizován a to z nejrůznějších důvodů, jako je například nedostatek 

předpokladů, motivace, vliv osobnostních faktorů, atd.  

Interpretace chybného výkonu probíhá jakoby dvojím směrem. Žákův výkon je 

výsledkem nějakého procesu učení, který je podmíněn nejen aktuální problémovou 

situací, ale i předcházejícími zkušenostmi jednotlivce. Zčásti dochází k určování 

podmínek a příčin chybné odpovědi, které k danému výsledku vedly. Interpretace chyby 

má ale také vliv na budoucí průběh učení. Lze tedy říci, že jde o udělování významu 

dané informaci z hlediska širšího kontextu učení. Interpretace je úzce spjata jak 

s minulostí, tak i budoucností.  

V okamžiku, kdy žák udělá nějakou chybu, snaží se interpretovat svůj výkon 

vzhledem k předcházející „historii“ učení, bere v úvahu počet a kvalitu předcházejících 

odpovědí a řešení podle míry úspěchu. Podle toho pak přiřazuje význam svému 
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aktuálnímu neúspěchu. Může považovat své chybné řešení za nahodilé, například 

z důvodu snížené pozornosti, nebo naopak považuje výsledek za závažný. Podle toho 

pak postupuje dál ve svém učení. Buď předpokládá, že se chyba sama časem odstraní, 

nebo se k ní naopak vrací, opakuje celé téma a vyhledává si dodatečné informace. 

V. Kulič (1971) rozlišuje dva typy chyb, a to chybu konstantní a variabilní. 

Jako názorný příklad uvádí chybu při nácviku střelby.  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

a) variabilní chyba   b) konstantní chyba 

Obr. 11: Konstantní a variabilní chyba při nácviku střelby 

 

Stejný princip pak uplatňuje i z hlediska účinnosti výukového programu a práce učitele. 

Pokud se žáci při probírání určitého tématu dopustí většího počtu chyb téhož typu, lze 

říci, že chyba je v programu a ne nutně na straně žáků. Za variabilní chybu jsou pak 

považovány individuální nedostatky žáků, které se od sebe zpravidla liší.  

 
 

6.3 Korekce chyby 

„Korekce získává smysl, až když je zdůvodněna.“ (H. Weimer, 1929) 

 

Korekce chybného výkonu představuje závěrečnou fázi procesu učení. Stejně tak 

jako v ostatních případech jde o proces mnohotvárný a odlišný v závislosti na typu 

činnosti a učení. V některých případech se dokonce objevuje otázka, zda je v dané 

situaci vůbec korekce chyby vhodná. Jako příklad lze uvést konverzaci v cizím jazyce. 
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Jde o známý rozpor, zda je či není vhodné bezprostředně opravovat gramatické chyby 

žáků. V případě, že korekce není provedena, je tu nebezpečí fixace chybné odpovědi. 

Pokud však je chyba opravena hned, žák ztrácí plynulost projevu a většinou pak dělá 

chyby i tam, kde by je za normálních okolností neudělal. Obecně je však metoda 

korekce vždy efektivnější než nonkorekční15 postupy (V. Kulič, 1971).  

 

Oprava chybného výkonu je forma zpětné vazby, která může být realizována 

přímo žákem samotným. Tehdy mluvíme o tzv. autokorekci.  

 

„Chyby, které sami objevíme, nás ovlivní mnohem více než ty, na než nás někdo jiný 

upozorní.“ (W. Stern, 1928, str. 228) 

 

Pokud nedojde k autokorekci, chyba může být opravena učitelem. Výsledek učení 

následně úzce souvisí s kvalitou zpětné vazby. F. J. McDonald (1961) například 

zdůrazňuje, že aktivní zapojení v procesu korekce chyby zvyšuje pozornost a je účinné 

při vytváření postojů. Jejich zpevnění pak nevychází pouze z potvrzení správnosti 

odpovědi, ale je dáno i kognitivním a motivačním úsilím.  

 

Existuje řada způsobů, jak je možno korekci provést. Liší se od sebe zejména 

mírou samostatnosti, tedy mírou pomoci, kterou poskytuje učitel. Pro představu si 

uvedeme některé příklady, jak lze při korekci chyby postupovat (V. Kulič, 1971): 

- žákův návrat k problému, opakovaná snaha úkol vyřešit 

- reformulace úkolu ze strany učitele, jinak položená otázka 

- poskytnutí pomocné informace ze strany učitele, upozornění na určitý poznatek 

nebo pravidlo 

- zadání vedlejší pomocné otázky, která obsahuje dílčí princip řešení hlavní úlohy 

- pomoc při identifikaci a interpretaci chyby, informace o příčinně chybného 

řešení 

- sdělení správného výsledku 

atd. 

                                                 
15 Pojem „nonkorekční“ postupy zde označuje takové postupy, při kterých není provedena korekce 
chybného výkonu. 
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Nelze vyjmenovat všechny možnosti, korekce chyby je vždy úzce spjata s daným 

problémem a musí být přizpůsobena situaci a jejím podmínkám. Obecně lze však říci, 

že čím je učení složitější a kognitivně nasycenější, tím významnější je samostatná 

autokorekce nebo použití korekce s pomocí. V. Kulič (1971) uvádí schéma, které 

znázorňuje průběh odstupňované pomoci při korekci chybného řešení. Ve schématu je 

zahrnuta i možnost, že se žák ocitne v situaci „nevím“. 

 

 

 

Schéma 4: Průběh odstupňované pomoci při korekci chybného řešení 

 

 

Podstatou takové metody je oddělení fáze detekce, identifikace, interpretace a korekce 

chyby. Jsou to právě tyto procesy, které rozhodují o vlivu chyby na výsledek učení. 

Může pak docházet ke kombinaci autokorekce a korekce s pomocí, která je v každém 

případě účinnější než samotné sdělení správného výsledku. Jak již bylo řečeno dříve, 

výsledek učení není závislý pouze na frekvenci zpětné vazby, ale zejména na její 

kvalitě.  
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7 Úvod do praktické části 

 

V zimním semestru školního roku 2009/2010 jsem vycestovala na pedagogickou 

stáž na jednu z pařížských soukromých středních škol. Na obecném gymnáziu Charles 

Péguy jsem strávila celkem tři měsíce, které se ukázaly jako velice přínosné pro mou 

další pedagogickou činnost. Několik týdnů jsem strávila pozorováním, abych se 

při pozdějším samostatném vyučování byla schopna dostatečně přizpůsobit stylu výuky 

a chodu školy. Výzkum a veškeré poznatky, které jsou použity v praktické části mé 

diplomové práce, jsem čerpala z této praktické stáže.  

Přibližně 2-3 týdny jsem se věnovala výuce, která již byla částečným způsobem 

spjata s mým výzkumem. V průběhu posledního měsíce jsem pak měla možnost zaměřit 

se na samotný výzkum. Francouzské školství nefunguje úplně stejným způsobem 

jako školství české. Proto hned na začátku, současně se základními informacemi 

o výzkumu, upozorňuji na některé odlišnosti, které by mohly být důležité.  

 
 

7.1 Rozdíly mezi českým a francouzským školstvím, které by mohly 

být důležité pro výzkum 

Na francouzských školách se maturuje o rok dříve 

V České republice následuje po mateřské škole první třída. Základní škola je 

ukončena devátou třídou a pak zbývají ještě čtyři roky studia pro obdržení maturitní 

zkoušky. Ve Francii nastupují děti po mateřské školce do tzv. CP (cours préparatoires), 

neboli přípravných tříd. Až od šesté třídy se setkáme s číslováním jako u nás, ovšem 

opačným směrem. Lze říci, že 1. a 2. stupeň základní školy je srovnatelný. Třetí stupeň 

se však  ve Francii neskládá ze čtyřletého studia jako u nás, ale pouze z tříletého. 

Probírané učivo v jednotlivých ročnících na francouzských středních školách proto 

neodpovídá přesně učivu probíranému v odpovídajících ročnících na českých školách. 

Na třetím stupni nelze ani uvést pro jednotlivé francouzské třídy český ekvivalent. 

Vzhledem k tomu, že jsem v průběhu svého výzkumu pracovala výhradně se žáky 

na třetím stupni, budeme se držet francouzského značení tříd. 
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Žáci na třetím stupni obecných gymnázií mají možnost vybrat si ze tří různých 

zaměření: 

S … scientifique… zaměření na vědy (matematika, biologie, chemie, …) 

L … littéraire … humanitní zaměření, jazyky, literatura 

ES … économique et social … ekonomické zaměření 

 

Vše je znázorněno v následující tabulce. Je zde uveden přehled přibližně si 

odpovídajících českých a francouzských tříd, se zaměřením nebo bez, a jejich značení. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tab. 1: Přehled navzájem si odpovídajících tříd v České republice a ve Francii 

 

 

 ČČČeeessskkkááá rrreeepppuuubbbllliiikkkaaa FFFrrraaannnccciiieee   

První třída Cours préparatoire (CP) 

Druhá třída Cours élémentaire 1 (CE1) 

Třetí třída Cours élémentaire 2 (CE2) 

Čtvrtá třída Cours moyen 1 (CM1) 

111...ssstttuuupppeeeňňň    

Pátá třída Cours moyen 2 (CM2) 

Prima Sixième (6e ) 

Sekunda Cinquième (5e ) 

Tercie Quatrième (4e ) 
222...   ssstttuuupppeeeňňň    

Kvarta Troisième (3e ) 

333...   ssstttuuupppeeeňňň    

Kvinta 

Sexta 

Septima 

Oktáva 

 

→ S, L, ES 

Seconde (2nd ) 

Première (1er) 

Terminale (T) 

 

Maturitní zkouška 
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Délka vyučování, hodin a přestávky 

Celková délka každodenního vyučování je také odlišná. Studenti začínají každý 

den v 8 h 30 min a končí až pozdě odpoledne buď v 17 h, nebo 18 h. Délka jedné 

vyučovací hodiny je 55 min, tedy o 10 min delší než v Čechách. Ačkoli se tento drobný 

rozdíl může zdát zanedbatelný, v průběhu mých observací na druhém stupni základní 

školy jsem vypozorovala, že žákům dělalo problémy udržet pozornost a soustředit se 

po dobu celé vyučovací hodiny. Učitel často zodpovídal několikrát ty samé dotazy. 

Ve vyšších ročnících byli žáci obecně pozornější. Lze předpokládat, že s rostoucím 

věkem si na časový harmonogram ve škole zvyknou. Čím jsou starší, tím jsou 

schopnější udržet pozornost po delší dobu. Na třetím stupni mívají často dvouhodinové 

nebo až tříhodinové semináře bez pauzy. Učitelé tak mohou probrat více učiva 

najednou, což je může být efektivnější než několikrát přerušovaný výklad složitější 

látky. Po rozhovoru se žáky jsem se však dozvěděla, že dlouhé semináře jim příliš 

nevyhovují. Učitel často zapomene udělat pauzu a studenti jsou pak příliš unavení.  

Přestávky nejsou striktně dány jako v Čechách. Na prvním stupni zvoní pouze 

na začátku a na konci dopoledního a odpoledního vyučování. Na druhém a třetím stupni 

zvoní ještě uprostřed dopoledního a odpoledního bloku. Vzhledem k tomu, že většinou 

zvoní pouze na začátku hodiny (již ne na konci hodiny), učitel často končí hodiny 

podle svého uvážení. Pokud skončí dříve, žáci mají delší přestávku. Pokud později, 

nemají žádnou přestávku. Ačkoli řada učitelů opravdu sleduje hodiny tak, aby žáci 

alespoň pět minut přestávku  po každé vyučovací hodině měli, ne všem se to daří. 

Pokud někdo přetáhne hodinu o pět minut, žáci již přijdou pozdě do následující hodiny. 

Pokud přetáhnou hodinu dva nebo více učitelů po sobě, většinou se to projeví 

na pozornosti a schopnosti spolupráce s celou třídou.  

 

Hodnocení 

Žáci jsou ve Francii na základních, středních a vysokých školách hodnoceni 

jiným způsobem než v České republice. Můj výzkum souvisí i s hodnocením chyby, jak 

ze strany učitele, tak i z pohledu žáků. V následujícím odstavci se proto krátce 

s francouzským systémem hodnocení seznámíme.  

Učitelé používají 20 bodovou stupnici. 20 bodů je maximum, které může žák 

získat. Jde o výsledek, který je spíše vzácný. Žákův výkon musí být skutečně perfektní. 
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Na francouzských školách se velice dbá na úpravu a formální stránku písemné práce, 

hodně učitelů například dává 1-2 body za přehledný a úhledně napsaný test. Zamezí tak 

tomu, aby měl někdo z testu 0 bodů a zejména tomu, že budou žáci psát nečitelně. 

Učitelé se pak v testu lépe orientují a daleko snadněji se jim opravují. Žáci jsou 

skutečně zvyklí na úpravu dbát. Po rozhovoru s několika učiteli na škole jsem se 

dozvěděla, že většina z nich nikdy žádnému žákovi 0 bodů nedala. Pokud žák správně 

a barevně vyznačí na papír určený pro písemný test okraje, místo pro počet bodů 

a slovní komentář a podepíše se, automaticky již má 1-2 body jisté. Přesvědčila jsem se 

o tom i ve chvíli, kdy jsem nechala opravovat testy samotné studenty. Někteří z nich 

skutečně přidávali body za správnou úpravu.  

 

 

 

     

 

Obr. 12: Započítání bodu za úpravu při opravě testu 

 

 

Výsledky se většinou pohybují mezi 11-16 body. Na to, aby žák uspěl, musí dosáhnout 

alespoň 10 bodů, tzv. „moyenne“16. Na střední škole se ještě navíc dají kombinovat 

výsledky z různých předmětů. Pokud je například student literárně zaměřený, má 

z literatury průměr 17 bodů a z matematiky jenom 5 bodů, je to postačující. Dohromady 

dosahuje průměru 10 bodů a může tedy postoupit do dalšího ročníku. Stejným 

způsobem jsou shovívavější učitelé vzhledem k literatuře u studentů s ekonomickým 

zaměřením. Nejdůležitější je tedy výsledný průměr ze všech předmětů.  

 
 

7.2 O výzkumu obecně 

Výuku jsem realizovala celkem ve třech třídách. Pro můj výzkum na téma 

„Práce s chybou“ jsem si vybrala třídu, se kterou jsem pracovala nejvíce a kterou se mi 

                                                 
16 „průměr“ 
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v průběhu praxe podařilo nejlépe poznat. Jednalo se o třídu  2nd.1S, dále jen 2nd.1. Jeden 

maturitní ročník a dvě další paralelní třídy s 2nd.1 jsem do svého výzkumu zařadila také 

a to z následujících důvodů. Téma, na kterém jsem se třídou 2nd.1 pracovala, bylo 

„Funkce“. Uvedení do problematiky, zavedení základních pojmů a úvod k lineárním 

funkcím jsem vedla osobně. Vzhledem k tomu, že šlo pro mě o výuku matematiky 

v cizím jazyce, obávala jsem se, že by to mohlo částečným způsobem ovlivnit výsledek 

výzkumu. Pro porovnání výsledků jsem tedy zvolila ještě dvě další paralelní třídy, 

jejichž učitelé matematiky mi k uskutečnění výzkumu ochotně dali prostor. 

S maturitním ročníkem, třídou T1S, jsem po dobu mé praxe také pracovala. Se třídou 

jsem navázala dobré vztahy a žáci včetně učitele byli ochotni mi s výzkumem pomoci. 

Pro srovnání, jakým způsobem se budou žáci dívat na danou problematiku s odstupem 

dvou let, jsem tedy provedla výzkum i v TS1. Nebyl to úkol snadný, jelikož učitelé 

nebyli vzhledem k časové tísni příliš nakloněni jakýmkoli zásahům do hodin 

matematiky. Nakonec mi ale většina z nich poskytla dostatečný prostor pro realizaci 

výzkumu.  
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8 Praktická část 

 

Následující větu slýcháváme na střední škole velice často.  

„Vezměte si papír, napíšeme si písemku!“ 

Řadě žáků se sevře žaludek, když ji zaslechnou. Vyvolává u nich strach a obavy. Jsem 

na písemnou práci dostatečně připraven? Jak dobře ji napíšu? Co se stane, když bude 

výsledek špatný? Ovlivní to mou známku na vysvědčení? Ve chvíli, kdy mají žáci 

písemnou práci napsanou, začnou si zpravidla pokládat otázku, jakým způsobem ji bude 

učitel hodnotit. Většina z nich je přesvědčena o tom, že hodnocení písemné práce není 

nic náročného. Je tomu opravdu tak? 

Většina dětí si v raném věku často hraje na školu. Ti starší to již nedělají, 

prožívají svoji vlastní školní životní etapu. Ocitají se v trvalém postavení žáka 

a jakoukoli školní situaci z žákova pohledu také posuzují. Ti menší si svoji roli mohou 

vybrat. Jsou fascinováni vůdcovskou rolí učitele. Učitel může přikázat žákům, aby se 

posadili a nemluvili, může je podle libosti zkoušet a napomínat. Někteří si v rámci 

záměny rolí uvědomí, že učitel může zkoušet pouze to, co sám dobře umí. Jinak by 

nebyl schopen opravovat chyby. A jak se budou na své vlastní chyby dívat sami žáci? 

Jakých chyb si budou všímat a jak je budou opravovat? (Trávníček, Matyáš, 2007/2008) 

 

V rámci tématu „Práce s chybou“ jsem se v praktické části své diplomové práce 

zaměřila na vnímání chyby, způsob opravy chyby v písemném testu a její hodnocení. 

Výzkum proběhl postupně ve čtyřech odlišných třídách. Žáci měli možnost vyzkoušet si 

opravu písemky. Cílem bylo zamyslet se nad pojmem „chyba“. Žáci si měli uvědomit,  

jakých chyb se dopouštějí, a jak těžké je takové chyby objektivně hodnotit. 

Při opravování písemných prací se u žáků často setkáme s kritikou. Zajímalo nás proto, 

jak se žáci k opravě písemné práce postaví a jakým způsobem budou chyby opravovat. 

Oprava a hodnocení písemných prací měly posloužit také k prohloubení a zopakování 

již získaných poznatků.  

Jedním z dalších cílů výzkumu bylo zjistit názor žáků na chybu. Po opravě 

písemné práce měli žáci možnost formou vyplnění dotazníku svoji opravu zhodnotit 
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a vyjádřit se s využitím vlastních zkušeností ze školy k tomu, jak se na škole s chybou 

pracuje a co si o tom myslí. 

 

Při výzkumu byly použity dvě základní metody. První metodou byl experiment. 

Na základě písemného testu, který byl napsán ve třídě 2nd.1, bylo vytvořeno jedno 

simulované řešení pro každou z variant testu A a B. Cílem dvou různých variant bylo, 

aby žáci pracovali samostatně a nerozhodovali se podle toho, jak opravil danou chybu 

soused v lavici. Vyzkoušet si opravu simulované písemky měli možnost i učitelé 

matematiky. Druhou základní metodou byl dotazník vytvořený opět ve dvou variantách, 

pro žáky a pro učitele. Cílem dotazníku pro žáky bylo zjistit jejich pohled 

na problematiku chyby a názor na opravu písemné práce. Dotazník pro učitele byl 

záměrně sestaven podobným způsobem, aby poskytl porovnání mezi tím, co si myslí 

učitelé, a co žáci. Ke zpracování výzkumu také pomohl volný rozhovor se žáky a učiteli 

v době mimo vyučování a pozorování výuky v jednotlivých třídách ještě před zahájením 

výzkumu.  

 

Před zahájením výzkumu bylo vytvořeno několik hypotéz.  

 

Hlavní hypotézou pro opravu písemných prací je, že žáci se opravou svých 

vlastních chyb, stejně tak jako opravou chyb svých spolužáků, mohou hodně naučit. 

Předpokládá se, že žáci nemají příliš zkušeností s opravami, a budou tedy napodobovat 

své učitele matematiky. Očekáván je spíše kladný přístup ze strany žáků, a to zejména 

ve třídě, kde se již písemná práce psala. Role učitele by je mohla bavit. Pro žáky, kteří 

písemný test psali, by měla být oprava jednodušší. Znají správné řešení a test neuvidí 

poprvé.  

Dále jsou zformulovány dílčí předběžné hypotézy: 

- žáci budou opravovat písemnou práci červenou barvou; 

- žáci si budou všímat více věcných než formálních chyb a chyb v zadání17; 

- v opravách se bude jen zřídka objevovat pozitivní hodnocení správného řešení.  

 

                                                 
17 (Trávníček, Matyáš, 2007/2008) 
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Dotazníky byly k dispozici žákům i učitelům bezprostředně po opravě písemné 

práce. Jejich vyplnění je tedy výsledkem prvních dojmů, které se z opravy dostavily. 

Hlavní hypotézou pro výzkum formou dotazníků je, že učitelé ve vyučování s chybou 

příliš nepracují. Spíše mají z chyby strach, snaží se ji odstranit a situaci, kdy chyba 

nastane, sami nevyvolávají. Existuje mnoho způsobů, jak se k chybě postavit. Dotazník 

by nám měl prostřednictvím několika otázek tuto hypotézu potvrdit nebo vyvrátit. Další 

hypotéza se týká přístupu žáků k chybě. Předpokládáme, že žáci se ke svým chybám 

příliš nevracejí. Spíše se snaží naučit se látku na dalších a dalších příkladech s rizikem, 

že se stejná chyba bude opakovat ještě několikrát. Jednou se to přece naučit musí 

a hledat vlastní chyby by zabralo moc času. Obecné vnímání chyby očekáváme u žáků 

spíše negativní. Přesto je autorka přesvědčena, že oprava vlastních nebo cizích chyb 

bude považována žáky za užitečnou.  

 
 

8.1 Příprava experimentu – žáci píší písemnou práci 

Se třídou 2nd.1 byl v průběhu dvou týdnů probrán tématický celek na téma 

„Funkce“. Následovaly dva týdny prázdnin. Žáci si po návratu do školy společně 

s učitelem zopakovali, co se před prázdninami naučili, a následující hodinu byl s nimi 

napsán písemný test. Délka testu byla 55 min. Téma bylo se žáky probráno trochu 

odlišným způsobem, než kdyby vedl výuku francouzský učitel. Žáci měli větší volnost 

v zápisu svých výsledků. Hlavním cílem bylo, aby žáci přemýšleli a do testu pouze 

nevypisovali definice a poučky. Test jim byl zadán na začátku hodiny. Dotazy byly 

zodpovídány pouze v případě, že žák nepochopil zadání. S ostatními dotazy si žáci měli 

poradit sami. Kompletní zadání testu pro obě varianty A a B ve francouzském a českém 

znění je k dispozici v příloze I a II.  

 

Písemný test napsalo celkem 31 žáků. Výsledky se pohybovaly od 2,5 bodu až 

do 18 bodů a pro ilustraci jsou uvedeny v následující tabulce. Z důvodu zachování 

anonymity nejsou uváděna jména žáků. Průměrný počet bodů z testu byl 11,15 bodů. 

Test byl zadán i opraven autorkou diplomové práce. 
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Tab. 2: Výsledky testu napsaného na téma „Funkce“ ve třídě 2nd.1 

 

 

Třída 2nd.1, test na téma „Funkce“, čas: 55 min 
Počet bodů Skupina Dívka (d)/ Chlapec (ch) 

2,5  B ch 
4 B ch 
5 B d 

5,5 B ch 
7 B d 
8 B d 
9 B d 
9 B d 
9 B d 

9,5 B ch 
9,5 B d 
10 A ch 
10 A d 
10 A d 
11 A d 

11,5 B d 
11,5 B d 
12 A ch 
12 B d 

12,5 A d 
12,5 A d 
13 A d 

13,5 A ch 
14 A d 
15 A d 

15,5 B ch 
15,5 A ch 
16 A d 

16,5 A d 
17,5 A d 
18 A d 

Průměrný počet bodů; „moyenne“ 11,15 31 žáků 
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8.1.1 Chyby, které se objevovaly nejčastěji 

Úloha č. 1 

Každou hodinu matematiky po dobu dvou týdnů jsme začínali malým 

opakováním. Velkou pozornost jsme věnovali grafům funkcí. Ve třídě probíhala 

diskuze nad jednotlivými grafy a žáci měli rozhodnout, zda se jedná o graf funkce nebo 

ne. V testu bylo vidět, že někteří si správně zapamatovali, o čem jsme mluvili, ale 

bohužel všemu úplně neporozuměli. První cvičení dělalo žákům velký problém. Některé 

typy odpovědí, které se objevily v testu, ve třídě před tím nezazněly. O to víc byly 

překvapivé. Uvedeme několik odpovědí, se kterými jsme se mohli v testu setkat, 

a pomocí kterých bylo také následně vytvořeno simulované řešení testu. 

 

• „Na druhém obrázku není funkce, ale graf.“ (skupina A) 

• „Nejedná se o funkci, jelikož kdyby se jednalo o funkci, byla by na obrázku pouze 

jedna křivka.“ (skupina A) 

• „Na druhém obrázku je graf, protože pro jednu hodnotu x existuje několik hodnot 

f(x).“ (skupina A) 

• „První graf není grafem funkce, protože obě křivky neprocházejí jedním bodem 

grafu.“ (skupina B) 

Poslední odpověď byla vzácná, vyskytla se u třech žáků. Při opravě testů v paralelních 

třídách se často žáci ptali, jak ji mají opravit. Většina žáků byla rozhořčena, že věta 

nedává smysl, a tedy ji nemohou opravit. Více v kapitole Oprava první úlohy z testu. 

 

Úloha č. 2 

Určování definičních oborů většinou velké problémy nedělalo. Buď měli žáci 

vše dobře nebo naopak vše špatně. Ti, kteří byli v matematice slabší, někdy úlohu 

i přeskočili. Na určování definičních oborů jsem se žáky také pracovala poměrně 

dlouho. Žáci, kteří pochopili, jak je potřeba definiční obor určovat, neměli s touto 

úlohou problémy. I zde se však objevily některé zajímavé způsoby řešení. Následující 

tři příklady jsou převzaty z napsaných testů bez jakékoli změny. 
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Úloha č. 3 

Na této úloze se většinou ukázalo, kdo přemýšlí nad tím, co píše. Předchozí 

úlohy nebyly příliš náročné a kdo se na písemný test připravoval, velké problémy mu 

nedělaly. Třetí úloha však již podala ucelenější pohled na funkce. Největší problémy 

dělala část a) a b). Žáci si ne vždy správně načrtli graf a zapomínali, že funkce je 

definována pouze na malém intervalu a ne na všech reálných číslech. S tím byly spojeny 

i problémy s definičním oborem a oborem hodnot. Žáci oba obory považovali 

za totožné nebo nevěděli, co to obor hodnot je. Vzhledem k tomu, že na francouzských 

školách se pojem „obor hodnot funkce“ vůbec nezavádí, bylo to pro ně něco úplně 

nového. Bylo by potřeba věnovat tématu více času, aby si žáci na pojem zvykli a naučili 

se  s ním pracovat.  
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Následující chyba je spíše početní, nicméně se vyskytla přibližně u třetiny žáků, 

kteří test psali. 

• skupina A, a),  bod D [4; 24] 

4 . 4 + 8 = 20 

Tedy bod D nenáleží funkci f(x).18 

 

Naopak v části e) někteří žáci příjemně překvapili. V hodinách jsme pracovali pouze 

s obrázky a barevně jsme si ukazovali řešení podobných nerovnic. Někteří žáci měli 

s grafickou interpretací problém. V testu jsem jim proto povolila řešení i jiné 

než grafické. Cílem bylo, aby bylo správné. Objevilo se několik žáků, kteří řešili danou 

nerovnici početně a vyřešili ji správně (viz obrázek 12). V těchto případech jsem 

do testu napsala žákům pochvalu a doporučila jim, aby si vyzkoušeli i grafické řešení.  

Někteří žáci se zarazili u třetí nerovnosti, která byla oboustranná, a předčasně ji podtrhli 

jako výsledek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 13: Početní řešení nerovnice 

 

 

Úloha č. 4 

V poslední části testu bylo učivo, kterému jsme ve třídě věnovali nejméně času. 

Většina žáků pochopila intuitivně, kde nabývá funkce kladných a kde záporných 

hodnot. Nebylo potřeba nic vysvětlovat. V hodinách jsme si nejprve obtahovali barevně 
                                                 
18 Pozn. Většina žáků si nevšimla, že x-ová souřadnice bodu D nepatří do D(f). Přesto výsledek měli 

správně. 
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samotný graf funkce. Na poslední hodině před testem jsme začali hovořit o intervalech 

na ose x, ve kterých funkce nabývá kladných a záporných hodnot. V písemném testu 

bylo záměrně napsáno, aby žáci vyznačili kladné a záporné hodnoty funkce graficky. 

Bylo to považováno za jednodušší. Řada žáků si zvolila možnost zápisu pomocí 

intervalů nebo tabulek. Pokud to bylo správně, žákovi byly i tak přičteny body. 

V některých případech žáci zaměňovali symboly pro otevřený a zavřený interval. 

Zejména u nekonečna se tato chyba vyskytovala velice často. Příčinou by mohlo být 

i samotné značení intervalů. Žáci si často pletou znaky pro otevřený a uzavřený interval. 

Ve Francii se používá jiné značení než v České republice. Znak pro otevřený a uzavřený 

interval si je visuálně velice podobný a k jeho záměně může dojít snadno. 

 

 

 

   

Tab. 3: Interval zleva otevřený a zprava uzavřený 

 

 

Jedno z pěkných grafických řešení této úlohy je uvedeno na následujícím obrázku.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 14: Grafické řešení čtvrté úlohy z testu 

 

 

 

Francie Česká republika 

]-6 ; 4] (-6; 4> 



 67

33%

65%

2%

chlapec
dívka
?

8.2 Žáci opravují písemnou práci 

Simulované řešení testu bylo vytvořeno autorkou diplomové práce a v kompletní 

podobě pro obě varianty A i B, je k dispozici v příloze II. Veškerá řešení úloh pocházejí 

od žáků z třídy 2nd.1, žádný postup řešení nebyl smyšlen nebo záměrně dopředu 

připraven. Kromě správných řešení byly do testu zařazeny nejen chyby početní, ale 

i chyby formálního charakteru: gramatické chyby, nepřehledné vypracování úlohy, 

správný závěr se špatným postupem, chyby vycházející z opisování jednoho žáka 

od druhého, krátká zlomková čára, … . Test byl vypracován ručně a opatřen reálně 

existujícím jménem, které bylo převzato z prostředí mimo školu.   

 

Experimentu se zúčastnily 4 třídy, dohromady 124 žáků. Na následujícím grafu 

si můžeme prohlédnout procentuální zastoupení dívek a chlapců. Pro jednotlivé třídy 

budeme používat značení 2nd.1, 2nd.2, 2nd.3 a TS1. Výsledky oprav úloh z testu budou 

uváděny vzhledem k  jednotlivým třídám, abychom je mohli vzájemně porovnávat. 

 

Žáci podle pohlaví 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 1: Procentuální zastoupení dívek a chlapců, kteří se zúčastnili experimentu 

 

Ne všichni žáci opravili test celý. U rozboru oprav testu bude vždy uvedeno, kolik žáků 

danou opravu neprovedlo nebo ji popřípadě nestihlo dokončit. Každý žák provedl 

alespoň částečnou opravu, která se později při zpracovávání dat dala použít.  
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8.2.1 Jakým způsobem a za jakých okolností experiment proběhl 

Žáci dostali do lavic nakopírované testy s tím, že se jedná o test, který byl 

napsán ve stejném ročníku na jiné škole. Měli za úkol test opravit podle svého 

nejlepšího uvážení. Jakékoli dotazy nebyly zodpovídány, žáci si měli s opravou poradit 

sami. Úkolem bylo vžít se do role učitele, který se musí rozhodovat sám za sebe. 

Pro usnadnění měli žáci u každé úlohy napsán maximální počet bodů, který mohou 

při opravě danému žákovi udělit.  

Varianty A a B byly zvoleny z toho důvodu, aby žáci neopravovali a nehledali 

chyby podle svého souseda v lavici. Zároveň tím byla povolena vzájemná konzultace 

po dvojicích, pokud o ni žáci stáli. Zatímco v některých třídách probíhala oprava 

písemné práce za naprostého ticha, v jiných třídách žáci živě diskutovali nad tím, co se 

v testu objevovalo. Časová dotace na opravu písemné práce se v jednotlivých třídách 

lišila pouze minimálně. V maturitním ročníku, třídě TS1, se počítalo s kratším časovým 

limitem než u ostatních tříd. V TS1 žákům oprava nakonec zabrala asi 15 minut 

a proběhla v naprosté tichosti. Pro žáky šlo o látku již dávno probranou a tedy podstatně 

jednodušší než pro zbylé tři ročníky. V ostatních třídách trvala žákům oprava zhruba 

30 minut. Ve třídě 2nd.1, kde se ten samý test již psal, proběhla oprava také v naprosté 

tichosti. V ostatních dvou třídách žáci zaujatě diskutovali nad tím, jak by bylo nejlepší 

test opravit. Vše probíhalo za přítomnosti učitele matematiky, který měl také možnost si 

simulované řešení testu opravit.  

 

Obecně byl experiment přijat ze strany žáků velmi pozitivně. Nová role učitele 

je bavila, ale zároveň i zaskočila. Řada z nich se setkávala s problémy, na které by ani 

nepomyslela. Žáci měli dotazy jak ke správnosti řešení, tak i ke stylu opravy. Chtěli 

vědět, jak mají test opravit. Zda mají chybu škrtnout nebo ne, zda mají vedle chyby 

napsat správné řešení, zda mají napsat i slovní hodnocení, zda mají hledět na úpravu, 

jakou barvou mají test opravovat… . Řada z nich si pokládala otázku, co lze vlastně 

za chybu považovat a co ne. Několik žáků se přihlásilo, že nerozumí tomu, co žák 

do testu napsal. Nemohou to tedy opravit. Po odevzdání oprav jsem se žáky volně 

na toto téma několik minut diskutovala. V některých třídách se podobná diskuze 

objevila mezi dvěma žáky v lavici hned na začátku oprav. Bylo zajímavé pozorovat, jak 
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si navzájem argumentovali a snažili se opravit test co nejlépe. Řada z nich si v danou 

chvíli uvědomila, že oprava testu není věc jednoduchá. Je potřeba pochopit, jakým 

způsobem žák uvažuje. Některé z nich tato zkušenost možná povede ke snaze lépe se 

v testu vyjadřovat a usnadnit tak práci učiteli, který takových testů musí opravit 

minimálně třicet.  

 
 

8.2.2 Oprava první úlohy z testu 

V první úloze měli žáci rozhodnout, zda se jedná či nejedná o graf funkce, 

a svou odpověď zdůvodnit. Zde jsou grafy, které byly zadány v písemném testu.  

 

 

 

Skupina A  

 

 

 

 

Skupina B 

 

 

 

 

Zde je vypracované řešení: 

 

Skupina A 
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Skupina B 

 

 

 

 

 

Nyní uvádíme českou verzi řešení.  

 

Skupina A 

Graf č.1 → jedná se o graf funkce, protože žádné f(x) nemá několik hodnot pro x 

Graf č.2 → nejedná se o funkci, jelikož kdyby se jednalo o funkci, byla by na obrázku 

pouze jedna křivka 

Skupina B 

První graf není grafem funkce, protože obě křivky neprocházejí jedním bodem grafu. 

Druhý graf je funkcí, protože každému x můžeme přiřadit jediné y.  

 

Největším problémem této úlohy byla myšlenka, že každému x můžeme přiřadit 

právě jedno y. Ve skupině A žák zformuloval větu, která v podstatě říká totéž, ale trochu 

jiným způsobem. To bylo pro hodně žáků matoucí. Žáci větu škrtali a psali hned vedle, 

že každému x má být přiřazeno právě jedno y. Dělalo jim problémy žákovo sdělení 

zpracovat. Zaměřili se pouze na to, co byli zvyklí slýchávat o hodinách. Stejný problém 

se objevil ve skupině B. Tvrzení pro druhý graf považovali žáci za nesprávné 

a opravovali ho na: „šlo by o graf funkce, kdybychom mohli x přiřadit více y“.  

Tvrzení pro první graf skupiny B nedává smysl. Tato věta dělala velké problémy. 

Zejména zde se žáci ptali, jak to mají opravit. Sdělení nerozuměli a nedokázali 

pochopit, že tuto větu opravdu někdo napsal. Ať už záměr žáka, kterému autorství této 

věty můžeme připsat, byl jakýkoli, pro ostatní bylo jeho sdělení nesrozumitelné. 

S opravou si žáci nevěděli rady a většinou větu škrtli nebo podtrhli s poznámkou „mal 

dit“19.  

                                                 
19 „špatně řečeno“ 
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0 2 4 6 8 10 12 14 16

Opraveno správně s vysvětlením

Opraveno správně bez vysvětlení

Úloha je v pořádku

Opraveno chybně

Přeškrtnutý text s vysvětlením

Přeškrtnutý text bez vysvětlení

Částečná oprava

NeopravenoZpůsob opravy

Počet žáků

2nd.1 2nd.2 2nd.3 TS1

 

Způsobů, jak první úlohu opravit, se objevilo více. Rozdělíme si je do několika 

skupin a  pak se podíváme, jak se jednotlivé opravy lišily v různých třídách.  

a) opraveno správně s vysvětlením – žák správně našel chyby a tam, kde byla 

chybná odpověď, napsal správné řešení, úlohu obodoval 

b) opraveno správně bez vysvětlení – žák správně našel chyby, podtrhl je nebo škrtl 

a úlohu obodoval 

c) žák považoval úlohu za správně vyřešenou, udělil maximální počet bodů 

d) opraveno chybně - žák považoval správné sdělení za chybné a naopak chybné 

označil jako správné 

e) přeškrtnutý text s vysvětlením – žák celou úlohu škrtl a napsal podle jeho 

uvážení správné řešení (které bylo zpravidla nesprávné) 

f) přeškrtnutý text bez vysvětlení – žák celou úlohu škrtl a obodoval 0 body 

g) částečná oprava – žák opravil současně s chybou i to, co bylo správně 

h) neopraveno 

 

 

Graf 2: Výsledky oprav první úlohy z testu 
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Z grafu je patrné, že nejlépe si s opravou poradila třída 2nd.1 a maturitní ročník. V obou 

třídách byl velký počet žáků, kteří opravili úlohu správně. Ve třídě 2nd.1 to mohlo být 

způsobeno tím, že stejný test již psali. U třídy TS1 se víceméně očekávalo, že oprava 

dopadne lépe než v nižších ročnících. Žáci  v maturitním ročníku mají látku dostatečně 

procvičenou a rozšířenou o další poznatky. 

 

Nyní se podíváme blíže také na jiné než věcné chyby. Necelých 20 % žáků, kteří 

test opravovali, si povšimli i jiných chyb. Zabývali se terminologií. Nehodící se slova 

v odpovědi podtrhli a nahradili je výrazem vhodnějším – například slovo „valeurs“20  

bylo nahrazeno výrazem „images“21 (skupina A). Dále si povšimli gramatických chyb 

v textu. Ve skupině A jsou hned dvě. Na místo „il y est une seul courbe“ by mělo být 

správně napsáno „il y ait une seule courbe“. Jde o chybu ve způsobu slovesa a rodu 

podstatného jména. Ve skupině B je špatně časováno sloveso associer - „associt“. Jeho 

správný tvar je „associe“. Body za tyto chyby neodčítali, ale v opravě na ně 

upozorňovali. 

  

 

Obr. 15: Upozornění na gramatické chyby v testu 

 

 

8.2.3 Oprava druhé úlohy z testu 

Druhá úloha v testu se týkala určování definičních oborů. Zde je zadání úlohy 

pro obě skupiny a jejich simulovaná řešení.  

 

 

                                                 
20 „hodnota“ 
21 „obraz" 
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Skupina A 
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Skupina B 

a)   b) f(x) = 
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V první úloze jsme se zaměřovali spíše na styl opravy. Jednalo se o psaný text, 

žáci měli tedy více možností, jak úlohu opravit a pohrát si se sdělením věty. Ve druhé 

úloze se opravy jedna od druhé příliš nelišily. Pokud žák rozhodl, že řešení je špatně, 

nejčastěji ho škrtl a vedle napsal řešení správné. Velice zřídka se objevovaly opravy, 

kde by žák řešení pouze škrtl a šel dál. Ve chvíli, kdy žák již rozpoznal, že určený 

definiční obor je nesprávný, většinou i věděl, jak správný definiční obor najít. V této 

úloze byl spíše problém se rozhodnout, zda je řešení správné nebo ne. Krátce se proto 

zastavíme u nejčastějších problémů při opravě a pak se podíváme blíže na to, jak žáci 

tuto úlohu hodnotili. 

 

Obě varianty testu byly postaveny tak, aby za ně mohl být získán zhruba stejný 

počet bodů. V obou se také vyskytovaly podobné chyby. Žáci často zaměňovali znak 
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pro průnik a sjednocení při zapisování intervalů. Ve skupině A i B bylo v části a) a b) 

zařazeno jednou správné a jednou nesprávné použití symbolů pro průnik a sjednocení. 

Této chyby si všimlo poměrně dost žáků, celých 51 %. V tomto ohledu byli 

nejpozornější žáci ze třídy 2nd.3. Další zajímavostí byla část c) ve skupině B. 

V simulovaném řešení byl výsledek zapsán pomocí sjednocení tří intervalů. Ačkoli bylo 

takové řešení správné, celkem čtyři žáci ho škrtli a opravili následujícím způsobem.  

 

 

 

 

 

 

Obr. 16: Nesprávná oprava části c) druhé úlohy z testu ve skupině B  

 

Učitelé, v jejichž třídách jsem experiment prováděla, dávají při výuce přednost zápisu 

pomocí intervalů. Někteří z nich se o druhém způsobu zápisu zmínili, ale většina žáků 

se drží zápisu prvního. Ve třídě 2nd.1, kde jsem výuku vedla osobně, jsem toto značení 

používala. Někteří žáci ho nadšeně přijali, protože šlo o kratší formu zápisu. Obecně 

s ním ale žáci měli problémy, proto jsem přešla na zápis definičních oborů pomocí 

intervalů.  

Ve skupině A, v části c), se u několika žáků vyskytl problém s interpretací 

naučené věty „Součin dvou činitelů je roven nule právě tehdy, když jeden NEBO druhý 

činitel je roven nule.“. Slůvko „nebo“ je zdrojem chyb, které se zde vyskytovaly. Žáci 

chápou sdělení tak, že stačí vyloučit pouze jeden z činitelů z D(f). Jednu z pěkných 

oprav části c) v druhé úloze si můžeme prohlédnout na následujícím obrázku.  

 

 

 

 

 

 

Obr. 17: Oprava části c) druhé úlohy z testu ve skupině A 
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2nd. 1 2nd. 2 

2nd. 3 TS1 

Za zmínku stojí i chyba, která se vyskytovala v části d) v obou variantách. 

Velice často si žáci pletli uzavřený a otevřený interval. Většinou správně rozpoznali, že 

definiční obor není správný, ale již málokdo opravil tuto část správně se vším všudy. 

 

Žáci měli možnost udělit za tuto úlohu až 4 body. Systém bodování byl zřejmý, 

úloha měla čtyři části. Všichni při udělování bodů uvažovali stejným způsobem. Škála 

zastoupených bodů se pohybovala od 0 bodů až do 4 bodů. Na následujícím grafu si 

můžeme prohlédnout, jak žáci v jednotlivých třídách úlohu obodovali.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 3: Přehled obodování druhé úlohy z testu v jednotlivých třídách 
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Z grafů je zřejmé, že téměř v každé třídě nejvíce žáků udělilo 2 body a o něco méně 

žáků 1,5 bodu. Vzhledem k tomu, že vypracování úlohy bodově odpovídá 1,5 až 2 

bodům, výsledek splnil naše očekávání. Zatímco ve třídě 2nd.1 je bodové ohodnocení 

úlohy opravdu různorodé, v ostatních třídách si můžeme všimnout, že například plný 

počet bodů nebo 3,5 bodu neudělil žákovi nikdo. Příčinou může být více procvičené 

učivo, a následně tedy i méně těžkostí v průběhu opravování testu.  

 

Nyní se podíváme na to, kolik žáků opravilo tuto úlohu naprosto správně, 

bez sebemenší chyby. Následující graf nám umožňuje porovnat počet správných oprav 

s opravami nesprávnými. Do nesprávných oprav jsou zahrnuty i opravy, které nebyly 

provedeny.  

 

 

Graf 4: Porovnání počtu správných a nesprávných oprav druhé úlohy  

 

 

Podle očekávání dopadla oprava nejlépe v maturitním ročníku. Pokud vezmeme 

v úvahu, že se jedná o maturitní ročník se zaměřením na vědy, tedy i na matematiku, 

výsledek by mohl být ještě o něco lepší. Naopak nejméně se povedla oprava ve třídě 

2nd.1, tedy ve třídě, kde se test již psal. Tento výsledek je překvapující. Žáci znali test 

nejlépe a procházeli ho s učitelem, aby znali správné řešení. Pravděpodobně nedávali 

všichni pozor. Test byl napsán, známky rozdány a žáci se svými chybami z testu již 

příliš nezabývali.  
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I zde se krátce zastavíme u jiných než věcných chyb. V úloze dvě se jich 

vyskytlo opět několik a žáci v tomto případě mile překvapili. V obou skupinách 

opravovali žáci v části b) „=“ na „≠“ (viz obrázek 18). Přibližně 15 % žáků to 

považovalo za chybu, body však neodčítali. Pouze jediný žák ze všech opravil krátkou 

zlomkovou čáru v části c). V oddělení B části d) byla příliš krátká odmocnina. Toto 

oddělení opravovalo celkem 63 žáků a téměř 10 % z nich si nedostatečně dlouhé 

odmocniny povšimlo.  

 

 

 

 

 

 

    

Obr. 18: Ukázka opravy „=“ na „≠“ v druhé úloze 

 

 

Žáci obecně velmi dbali na úpravu, a to zejména v druhé úloze, kde se 

vyskytovalo několik škrtání. Výrazně na ně upozorňovali a v některých případech 

i strhávali body (viz obrázek 19). V těchto případech se můžeme domnívat, že 

napodobovali své učitele. Pokud jsou žáci zvyklí, že jejich učitel matematiky takové 

škrtání nepřipouští, s potěšením i oni věnují při svých opravách škrtání pozornost.  

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 19: Jakým způsobem žáci upozorňovali na škrtání v testu 
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8.2.4 Oprava třetí úlohy z testu 

Třetí úloha v testu byla nejobsáhlejší a nejnáročnější. Žákům dělala problémy 

jak v testu, tak i později při opravách. Celkově bylo možné za tuto úlohu získat 12 bodů. 

Nejpřísněji byla úloha hodnocena žáky ze třídy 2nd.3, naopak nejvstřícnější byli žáci    

ze třídy TS1. Obě varianty testu byly opět postaveny tak, aby počet získaných bodů     

za třetí úlohu byl přibližně stejný. Průměrný počet bodů se nakonec pohyboval      

kolem 6,25 bodů. Ve skupině A neoznámkovalo tuto úlohu 18 žáků, ve skupině B 

23 žáků.  

Zadání a řešení obou variant je uvedeno na následujících dvou stranách (str. 80 a 81).  

 

 

První chyba, které si žáci všímali, byl nesprávně načrtnutý graf. Ve skupině A 

lze těžko odhadnout, jakým způsobem byl graf sestrojen. Jediné, co je z grafu patrné, je 

chybné označení os x a y. Více než třetina žáků opravujících skupinu A si tohoto 

špatného označení os všimla. Naopak ve skupině B šlo o skutečnou záměnu osy x a y. 

Zde žáci poměrně snadno odhalili příčinu nesprávně načrtnutého grafu a vždy ji 

vedle grafu napsali. Někteří dokonce načrtli graf správný.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 20: Jeden ze způsobů opravy přehozených os x a y ve třetí úloze 

 

Žáků, kteří chybný graf nerozpoznali, nebylo mnoho (viz graf 5, str. 83).  
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Skupina A 

- y= 4x + 8  je funkce definovaná na intervalu (-5; 3). Vypočítejte hodnoty f(x) 

pro některá x patřící do D(f) a načrtněte funkci.     2 body 

a) rozhodněte, které z následujících bodů náleží grafu funkce; zdůvodněte  

     A [1; 12], B [3; 20], C [-2; 16], D [4; 24]     2 body 

b) určete obor hodnot f(x)       1 bod 

c) jakých hodnot nabývá f(x) pro  x = -1   a    x = 
4
3    2 body 

d) pro která x je f(x) = 0       1 bod 

e) pomocí barev vyznačte na Vámi načrtnutém grafu výsledky následujících 

   nerovností  f(x) > 1,  f(x) ≤ -1, 0 < f(x) ≤ 4   4 body 
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Skupina B 

- y= 3x -1   je funkce definovaná na intervalu (-2; 5). Vypočítejte hodnoty f(x) 

pro některá x patřící do D(f) a načrtněte funkci.     2 body 

a) rozhodněte, které z následujících bodů náleží grafu funkce; zdůvodněte  

     A [2; 5], B [5; 16], C [-2; -7], D [-3; 24]     2 body 

b) určete obor hodnot f(x)       1 bod 

c) jakých hodnot nabývá f(x) pro  x = -1   a    x =
3
4    2 body 

d) pro která x je f(x) = 0       1 bod 

e) pomocí barev vyznačte na Vámi načrtnutém grafu výsledky následujících 

     nerovností  f(x) > 1,  f(x) ≤ -1, 0 < f(x) ≤ 4   4 body 
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S načrtnutým grafem úzce souvisí i část e) z třetí úlohy. Žáci měli vyřešit tři 

nerovnosti a barevně je označit v grafu. Ve třídě, která test psala, jsem se žáky neřešila 

nerovnosti početně, ale pouze logickou úvahou. Přímo na obrázku jsme si ukazovali, 

kde je f(x) větší nebo menší než jedna, a krátce jsme hovořili i o intervalech. Již 

při opravě písemné práce se ukázalo, že škála způsobů, jak výsledek zapsat, byla 

opravdu veliká. Žáci barevně obtahovali samotný graf funkce, osu x, osu y, … . 

Pro simulované řešení byly vybrány dva způsoby, u kterých je patrné, že žák částečně 

látce porozuměl. Nicméně prezentace jeho výsledku není ideální. Zajímalo nás, jak žáci 

část e) opraví. Někteří žáci udělili žákovi 0 bodů, protože do nesprávně načrtnutého 

grafu nelze správně znázornit řešení nerovnice, které je na něm závislé. Často se 

objevovala poznámka „mal placé“22. K tomuto problému se vrátíme podrobněji v části 

věnované dotazníkům, v kapitole 8.5.2 na str. 112. Další skupina žáků si uvědomila, že 

žák částečně pochopil, jak je potřeba postupovat, a hodnotila to pozitivně. Žák byl 

ohodnocen polovinou bodů. Někteří žáci strhli pouze jeden bod a napsali, že výsledek 

nerovností odpovídá načrtnutému grafu, nicméně graf je chybný. I přesto, že v zadání je 

napsáno, aby žáci znázornili výsledky graficky, někteří požadovali zápis pomocí 

intervalů a vše ostatní škrtali. Na grafu 5 (str. 83) je znázorněno, kolik žáků za takové 

řešení nerovností přičítalo body, a tedy ho považovalo za správné.  

Další jev, na který jsme se zaměřili podrobněji, byl obor hodnot. Již v kapitole 8.1.1 

je zmíněno, že na francouzských školách se s oborem hodnot příliš nepracuje. Učitelé 

ve třídách 2nd tento pojem nezavádějí. V knihách matematiky pro obor hodnot ani 

neexistuje značení, které máme například pro definiční obor funkce. Přesto žáci 

maturitních ročníků pojem obor hodnot dobře znají. Učitelé se tímto pojmem zabývají 

při rozšíření učiva týkajícího se funkcí, ale příliš času mu nevěnují. Tím se dají také 

vysvětlit výsledky, které zobrazuje následující graf. Ve třídách 2nd.1  a TS1 dopadla část 

b) třetí úlohy nejlépe. Ve třídě 2nd.1 to bylo pravděpodobně z toho důvodu, že jsem se 

pojmu věnovala přece jenom více než ostatní učitelé v paralelních třídách. Ve třídě TS1 

měli již žáci probráno další učivo týkající se funkcí. Pojem „obor hodnot“ jim tedy 

neměl dělat problémy. Za žáky, kteří správně porozuměli pojmu „obor hodnot“, byli 

považováni ti, kteří: 

                                                 
22 „nesprávně umístěno“ 



 83

0

5

10

15

20

25

2nd.1 2nd.2 2nd.3 TS1

Počet žáků

Načrtnutý graf funkce považován za správný
Správné porozumění pojmu "obor hodnot"
Výsledky nerovností zobrazených barevně v grafu funkce považovány za správné

- ve skupině A správně opravili definiční obor na obor hodnot (včetně těch, co 

pouze naznačili způsob, jakým je potřeba postupovat při hledání oboru hodnot); 

- ve skupině B započítali body za správný obor hodnot a škrtli značení 

pro definiční obor (včetně těch, co považovali obor hodnot za správný, ale strhli 

body za chybějící postup při jeho hledání).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 5: Výsledky oprav třetí úlohy se zaměřením na tři konkrétní jevy 

 

 

Dále jsme se ve třetí úloze zaměřili na část a), kde měli žáci rozhodnout, zda 

body náleží nebo nenáleží grafu dané funkce. Ve skupině A jsme věnovali pozornost 

bodu D, ve skupině B bodům B a C. Žáci často zapomínali na definiční obor funkce 

a rozhodovali se na základě výpočtů. Dosadili první souřadnici bodu do rovnice funkce 

a pokud jim druhá souřadnice vyšla tak, jak měla, bod náležel funkci. V případě bodu D 

je sice výsledek správný, ale postup špatný. Navíc je zde chyba ve výpočtu. Přibližně 

25 % žáků ze skupiny A si správně uvědomilo, proč bod D grafu funkce nenáleží. 

Ostatní opravili výpočet na správný, tedy číslo 20 na 24. Jejich závěr pak byl, že bod D 

leží na grafu funkce. Ve skupině B byli žáci méně pozorní. Pouze 6,5 % žáků si všimlo, 

že bod B má x-ovou souřadnici, která nepatří do definičního oboru funkce. O něco více 

žáků, přibližně 19 %, odhalilo, že bod C, ze stejného důvodu jako bod B, nenáleží grafu 

funkce.  

Ve skupině A byla v části e) zařazena nerovnice, která pocházela ze skupiny B. 

Na škole, kde jsem výzkum prováděla, nejsou žáci příliš zvyklí na dvě varianty jedné 
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písemné práce. Učitelé mi sdělili, že si žáci často stěžují, že jedna varianta je jednodušší 

a test pak není spravedlivý. Většinou píší tedy všichni stejnou variantu a učitelé se snaží 

žáky o to více hlídat, aby neopisovali. Je zajímavé, že při opravách testu bylo jen málo 

žáků, kteří si nerovnosti pocházející „odnikud“ všimlo. Někteří jí nevěnovali vůbec 

pozornost a jiní ji zase opravovali, jakoby byla součástí úlohy. Pouhých 23 % žáků 

ze skupiny A napsalo k nerovnosti otazník a nebo ji přeškrtnulo s poznámkou „Ça vient 

d´où?“23. Nejpozornější byli v této oblasti žáci TS1.  

 

Ve třetí úloze se vyskytovala pouze jedna jiná než věcná chyba, a to ve skupině 

B, v části a). Žák si chybně opsal souřadnice bodu C. Vzhledem k tomu, že o řádek níž 

již svou chybu žák opravil, zůstala tato chyba ve většině případů bez povšimnutí. 

Opravili ji pouze tři žáci.  

Velkou pozornost ale věnovali žáci úpravě a prezentaci celé úlohy. Nelíbilo se 

jim, že žák přehledně neoznačil jednotlivé etapy úlohy malými písmeny a), b), c), …, 

jako je to v zadání. Pochopili, že úloha se tím stává nepřehlednou a je náročné ji opravit. 

Negativně bylo hodnoceno také škrtání. V obou variantách se několikrát vyskytl 

výsledek bez odůvodnění. Způsob výuky matematiky na francouzských školách je 

založen na neustálém odůvodňování a opakování vět a definic. Téměř všichni do testu 

psali, že každá část úlohy musí obsahovat postup, výsledek a závěrečnou větu, která 

bude sdělovat jasným způsobem, co považujeme za výsledek. Pokud byl výsledek 

pouze podtržen nebo nebyl v úloze naznačen způsob řešení, žáci strhávali body.  

 

 

 

 

Obr. 21: Chybějící postup a závěr v části b) třetí úlohy 

 

Často psali k výsledkům poznámky typu „incomplet“24, „justification?“25, 

„explication?“26, „il faut développer“27, „pourquoi?“28, … .  

                                                 
23 „To pochází odkud?“ 
24 „neúplné“ 
25 „odůvodnění“ 
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8.2.5 Oprava čtvrté a poslední úlohy z testu 

Zadání čtvrté úlohy bylo tentokrát pro obě skupiny stejné. Naše dvě 

vypracovaná řešení se lišila pouze v prezentaci výsledků. Žáci měli podle obrázku 22 

rozhodnout, kde funkce nabývá nuly, kladných a záporných hodnot.  

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 22: Zadání čtvrté úlohy z testu pro obě skupiny 

 

Zde jsou vypracovaná řešení. 

 

 

Skupina A    

   

 

 

 

Skupina B 

 

 

 

Stejně jako při samotném vypracovávání testu, tak i při opravách již testů 

vypracovaných, poslední úloha dělala žákům nejmenší problémy. Řada žáků se 

potýkala s problémem otevřených a uzavřených intervalů. Někteří si správně všimli, že 

ve skupině A je u nekonečna uzavřený interval. Ze všech žáků, kteří opravovali skupinu 

                                                                                                                                               
26 „vysvětlení“ 
27 „je potřeba rozvést“ 
28 „proč?“ 
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A, jich však nebyla ani polovina. Naopak ve skupině B bylo předložené řešení správné, 

pouze mohlo být trochu lépe zapsáno. Řada žáků doplňovala před tabulku do prvního 

řádku x a do druhého f(x). Většinou za to ale body nestrhávala. Ačkoli tabulka byla 

v pořádku, někteří opravovali intervaly otevřené na uzavřené, což bylo způsobeno 

tradičním podvědomím, že nula je kladné číslo. Často také upozorňovali na to, že 

tabulka nám neříká, jaké znaménko má funkce v bodech -3, 0 a 3. Za tento nedostatek 

žáci většinou body nestrhávali a pokud ano, šlo pouze o 0,25 bodu. 

Žáci jsou zvyklí používat k zápisu kladných a záporných hodnot funkce 

tzv. „tableau de signe“29, kterou si můžeme prohlédnout na následujícím obrázku.  

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 23: Tableau de signe 

 

 

Někteří se této tabulky drželi natolik, že jakmile ji v řešení nenašli, udělili za danou 

úlohu 0 bodů. Nezamýšleli se nad tím, zda jde výsledek zapsat i jiným způsobem. Takto 

opravili úlohu pouze tři žáci. Ve většině případů však žáci svoji znaménkovou tabulku 

do testu připsali a upozornili na to, aby ji žák příště použil také. Žádné body žákovi 

nestrhávali a pokud ano, nejčastěji to bylo 0,25 bodu nebo 0,5 bodu.  

 

Na následujícím grafu se můžeme podívat, jak žáci celkově tuto úlohu opravili. 

Možnosti oprav jsme si rozdělili do tří základnách skupin: 

- žáci, kteří opravili úlohu správně, tzn. ve skupině A opravili chybnou závorku 

u nekonečna a ve skupině B považovali řešení úlohy za správné (s poznámkou, 

že je potřeba doplnit znaménko funkce v bodech -3, 0 a 3); 

                                                 
29 „znaménková tabulka“ 
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- žáci, kteří opravili úlohu chybně, tzn. ve skupině A neopravili chybnou závorku 

(popř. opravili jiné závorky, které byly správně) a ve skupině B změnili 

intervaly, znaménka funkce nebo celou tabulku škrtli a počítali za úlohu 0 bodů 

- žáci, kteří úlohu neopravili nebo ji nestihli opravit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 6: Výsledky oprav čtvrté úlohy 

 

Z grafu je patrné, že oprava dopadla nejlépe ve třídě TS1. Počet žáků, kteří opravili 

úlohu chybně, je nejmenší. Zároveň počet žáků, kteří opravili úlohu správně, je 

poměrně velký, i když ne největší. To může být dáno tím, že celých 20 % žáků úlohu 

neopravilo. Žáci neměli pravděpodobně na opravu dostatek času. Mile překvapily třídy 

2nd.1 a 2nd.3, kde počet správných oprav přesáhl 50 %.  

2nd. 3 

2nd. 2 2nd. 1 

TS1 
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Nakonec zmíníme ještě jednu zajímavost. U dvou žáků se vyskytl úplně jiný 

způsob opravy. Vypracované řešení škrtli a upozornili, že funkce je definována pouze 

na otevřeném intervalu (-4; 4). V žádném případě nepřipouštěli možnost, že by funkce 

mohla pokračovat až do nekonečna. Z obrázku to ovšem není až tak zřejmé, jak se 

autorka diplomové práce domnívala. Přesto však všichni ostatní žáci pracovali 

s intervaly od -∞ do +∞. Jeden žák z oddělení B dokonce přišel z intervaly (-∞; -2),      

(-2; -10) a <-10; +∞). Pravděpodobně hledal intervaly na ose y, ale i tak zůstává jeho 

postup při opravě nejasný.  

 
 

8.3 Učitelé opravují písemnou práci 

K opravě obou variant písemného testu byli vyzváni i učitelé. Zajímalo nás, zda 

se opravy učitelů od oprav žáků budou nějakým způsobem lišit. Osloveno bylo všech 

deset učitelů matematiky, kteří na škole učí. Opravy se nám nakonec podařilo získat 

pouze od osmi učitelů.  

Celkově lze říci, že opravy žáků a opravy učitelů byly velice podobné. Způsob, 

jakým se žáci a učitelé vyjadřovali k jednotlivým chybám, se příliš nelišil. Učitelé, 

stejně jako žáci, nebyli spokojeni s výsledkem, pokud nebyl naznačen postup. Používali 

stejných poznámek („justification“, „explication“, „pourquoi?“, …), které jsme již 

uváděli na konci kapitoly 8.2.4 na str. 83. V některých částech se přesto objevily 

poznámky, se kterými jsme se v opravách žáků nesetkali. Nyní se krátce zastavíme 

u každé z úloh a ukážeme si, co se v opravách učitelů objevilo nového.  

 

1. úloha 

V první úloze ve skupině A učitelé nejčastěji škrtali část b) s poznámkou 

„raisonnement faux“30 nebo „méthode à revoir“31. U dvou učitelů se objevil velmi 

pěkný náčrtek grafu funkce jako protipříklad. Pokud učitel žákovu úvahu pouze škrtne 

a jde dál, ne vždy si žák z opravy odnese něco užitečného. Jeden z náčrtků, se kterými 

jsme se v opravách učitelů mohli setkat, je na obrázku 24. 

                                                 
30 „špatná úvaha“ 
31 „znovu si zopakovat metodu (neboli na základě čeho se rozhodujeme, zda jde o graf funkce)“ 
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Obr. 24: Učitelé opravují první úlohu – využití protipříkladu 
Text: „Raisonnement faux, contre exemple. Ou plutôt 2) a) du sujet!“32 

 

Učitelé často používali jako protipříklad také druhou úlohu, část a). Je zde graf funkce, 

která se skládá ze dvou různých křivek. Žák má určit její definiční obor. Kdyby se žák 

pořádně soustředil na to, co píše, muselo by ho na začátku druhé úlohy napadnout, že 

pravděpodobně v první úloze udělal chybu.  

Ve skupině B se nejčastěji objevoval pouze otazník. Učitelé neporozuměli žákovu 

sdělení. Odečetli body a vedle přeškrtnutého textu napsali otazník. 

Jiných než věcných chyb si učitelé příliš nevšímali. Špatně vyčasovaný tvar 

slovesa associer opravilo pět učitelů z osmi. Větu „il y est une seul courbe“, ve které 

byly hned dvě chyby, opravili pouze tři učitelé.  

Hodnocení první úlohy bylo různorodé. Body se pohybovaly od 0,5 bodu 

až do 1,5 bodu. Většina učitelů však udělila za tuto úlohu 1 bod. Celkem čtyři učitelé 

ohodnotili vypracování této úlohy pro skupinu A i B stejným počtem bodů.  

 

2. úloha 

V druhé úloze se u oprav učitelů často vyskytovalo škrtání bez jakéhokoli 

vysvětlení (viz obr. 24). Celkem čtyři učitelé opravovali druhou úlohu takovým 

způsobem, že z jejich oprav nebylo patrné ani „proč je to špatně“, ani „jak by to mělo 

být správně“. Je pravda, že pokud učitel opravuje třicet stejných testů, je jistě náročné 

do každého vypisovat správné řešení. V tomto případě měli ale učitelé na opravu pouze 

dva testy a mohli si tedy na opravách dát záležet. Vycházíme z předpokladu, že učitelé 

opravili testy tak, jak by je opravili i v situaci, kdy by jich bylo třicet. Jsou zvyklí 

                                                 
32 „Špatná úvaha, protipříklad. Nebo spíše v části 2) a) této varianty!“ 
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určitým způsobem testy opravovat a toho se drží. Jeden ze čtyř zmíněných učitelů 

připsal ještě ke škrtnutému řešení velké červené „NON“33. Tato krátká, ale velice 

výstižná poznámka, vyvolává dojem „to snad ne, jak jsi tohle mohl napsat“. Tento 

způsob opravy žáka pravděpodobně k další práci příliš motivovat nebude.  

 

 

 

 

Obr. 25: Oprava škrtáním bez jakéhokoli vysvětlení 

 

 

Učitelé si hodně všímali špatného používání symbolů pro průnik a sjednocení. V obou 

variantách byl v části a) a b) jednou použit tento znak správně a jednou chybně. Učitelé 

namítali, že pokud žák symbolům rozumí, měl by mít oba správně. Pokud ne, oba by 

byly chybně. Nepřipouštěli možnost, že by se žák pouze spletl. U dvou učitelů se 

objevila zajímavá myšlenka.  

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 26: Oprava nesprávného použití symbolu pro průnik 

 

 

Učitelé upozornili na to, že takový zápis označuje v podstatě prázdnou množinu 

(skupina A, část b)). Stejným způsobem byla opravena i chyba ve skupině B, v části a). 

Pokud určuje žák definiční obor funkce a zapisuje ho pomocí intervalů, nemůže mu 

z toho nakonec vyjít prázdná množina. 

                                                 
33 „NE“ 
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V některých případech učitelé překvapili svými komentáři. Snažili se kladně ohodnotit  

snahu žáka, pokud viděli částečný úspěch při řešení úlohy. Poznámka „Oui. Incohérent. 

Dommage.“34 (viz obr. 27) je rozhodně více povzbuzující než pouhé „non“. Stejnou část 

úlohy opravil jiný učitel tak, že pouze doplnil správný závěr, ke kterému měl žák dojít 

(viz obr. 28). 

 

 

 

 

 

 

Obr. 27: Učitel se snaží povzbudit žáka     

 

 

 

 

 

 

Obr. 28: Učitel dokončuje žákovu úvahu 

 

 

V této části většině učitelů hodně vadilo, že žáci přehledně nevyznačili části a), 

b), c) a d). Výrazně to snižovalo orientaci v testu. Žáci si tohoto nedostatku také 

všímali, ale ne v tak velké míře. Naopak daleko méně si učitelé všímali formálních 

chyb. Pouze dva učitelé opravili „=“ na „≠“ a jeden učitel si všiml krátké zlomkové čáry 

ve skupině A, v části c). Ani jeden učitel z osmi neopravil nedostatečně dlouhou 

odmocninu ve skupině B. 

V druhé úloze se hodnocení pohybovalo od 1 bodu až do 2,5 bodu, opět pro obě 

dvě skupiny. Nejčastěji však učitelé udělovali 1,5 bodu.  

 

 

                                                 
34 „Ano. Neodpovídá si. Škoda.“ 
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3. úloha 

Třetí úloha byla na opravu asi nejnáročnější. Ne vždy bylo jednoduché opravě 

porozumět, i když byla provedena přímo učitelem. Opět se často vyskytovalo pouhé 

škrtání bez jakéhokoli vysvětlení. I zde však učitelé překvapili. Žádný žák si nevšiml, že 

ve skupině A je na načrtnutém grafu funkce naznačen směr os do všech čtyř stran 

(viz obr. 29). Spíše si všímali přehozeného označení os. U učitelů tomu bylo naopak. 

Šest učitelů z osmi si všimlo nesprávně vyznačeného směru u os a pouze tři opravili 

přehozené označení os.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 29: Nesprávné označení směru os 
Text: „choissez un sens“35, „Par convention“36, „à traduire, donnez les valeurs de x donc à représenté sur 

l´axe des abscisses“37 

 

 

Dále nás zajímalo, zda si budou učitelé všímat chyb v části e) ve skupině A více 

než žáci. Již u oprav žáků jsme upozorňovali na chybu, která vzešla z opisování. 

Bohužel ani učitelé této chybě nevěnovali příliš velkou pozornost. Většina přešla 

rovnici pocházející z druhé varianty testu bez povšimnutí a započítala 0 bodů. Pouze 

dva učitelé rovnici zakroužkovali a napsali vedle velký otazník. Část e) nás zajímala 

i z toho důvodu, že zde žák výsledek nerovnic znázornil na nesprávně načrtnutém grafu. 

Učitelé ve většině případů udělili za část e) nula bodů a nepokoušeli se zamyslet se 

nad tím, jak žák v danou chvíli uvažoval. Celkem tři učitelé ohodnotili část e) 1 až 2 
                                                 
35 „vyberte si jeden směr“ 
36 „zvykem je označovat svislou osu y a vodorovnou x“ 
37 „je potřeba převést na hodnoty x, znázornit na vodorovné ose“ 



 93

body s poznámkou „oui, par rapport à ce graphique faux“38. Jeden ze tří zmíněných 

učitelů započítal body pouze ve variantě B (graf ve variantě B byl sice nesprávný, ale 

bylo alespoň srozumitelné, jak k němu žák dospěl, což mohlo při opravách hrát také 

svou roli). V části B se navíc vyskytlo kromě řešení grafického i řešení početní, které 

bylo až na chybnou závorku ve výsledku správné. I když nebyl tento styl řešení 

požadován, jistě by zasloužil ocenění. Toho se ale žákovi dostalo pouze u jediného 

učitele. Žákův výkon ohodnotil jedním bodem a podotkl, že řešení mělo být provedeno 

graficky. V ostatních případech se objevovaly poznámky typu „non demandé“39 

(viz obr. 30) nebo byl tento způsob řešení přeškrtnutý. Pokud učitel početní řešení 

pouze škrtl bez jakékoli poznámky, mohlo to vyvolat dojem, že bylo chybné. A to 

nebyla pravda.  

 

 

 

 

 

 

Obr. 30: „Non demandé!“ 

 

 

Další opravy, se kterými jsme se u žáků nesetkaly, se týkaly skupiny B, části a). 

Učitelům se nelíbil nejednotný způsob zápisu, který obsahoval slova a zároveň 

matematický znak. Dávali přednost tomu, aby žák opravdu vše vypsal slovy, tzn. „Bod 

A náleží/nenáleží funkci …“. Často strhávali za tuto chybu 0,5 bodu. Zajímavé bylo, že 

tuto chybu opravilo sedm učitelů z osmi. S podobným strháváním bodů jsme se mohli 

setkat i v částech c) a d) obou variant. Ačkoli měl žák tyto části správně, často dostal 

o 1 bod méně (učitel většinou strhl za každou část 0,5 bodu). V testu učitelům chyběla 

závěrečná věta, tzv. „conclusion“40, která by shrnula, k jakému výsledku vlastně žák 

dospěl. Jeden z učitelů dokonce vedle správně vyřešené části d) napsal 0 bodů. Jedna 

                                                 
38 „ano, odpovídá Vašemu nesprávně načrtnutému grafu“ 
39 „nepožadováno“ 
40 „shrnutí“ 
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z možností je, že se spletl. Pokud ale vedle správně vyřešené úlohy napíše 0 bodů 

záměrně a bez jakéhokoli vysvětlení (viz obr. 31), žák si pak může myslet v podstatě 

cokoli. Neví, zda úlohu řešil špatně, zda je v ní numerická chyba, zda mu chybí pouze 

závěr, … .  

 

 

 

 

Obr. 31: Odečtení bodů za správné řešení bez jakéhokoli komentáře 

 

 

V druhé úloze se učitelům nelíbilo, že žák přehledně neoznačil malými písmeny 

jednotlivé části úlohy. Stejně tomu bylo i zde. Učitelé si malá písmena do testu pro 

usnadnění oprav často dopisovali, ale body žákovi nestrhávali.  

 Celkové hodnocení se pohybovalo pro skupinu A od 4 do 5,25 bodů a pro 

skupinu B od 4,5 do 7 bodů. Všichni učitelé dali žákovi ze skupiny B větší počet bodů.  

 

4. úloha 

Ve čtvrté úloze se učitelům nelíbil způsob řešení především ve skupině A. 

Způsob zápisu podle nich nebyl korektní. Jeden z učitelů dokonce do testu napsal, že 

ze zápisu není zřejmé, zda jde o průnik nebo sjednocení obou intervalů. Navíc je 

potřeba psát vše ve větách. Výsledek byl podle učitele nejasný a žákovi udělil pouze 0,5 

bodu (viz obr. 32). Zajímavé je, že většině učitelů sice vadil způsob žákova zápisu, ale 

pouze polovina z nich opravila chybnou závorku u -∞.  

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 32: Učitel uděluje pouze 0,5 bodu za čtvrtou úlohu 



 95

Stejně tak jako žáci, i učitelé dopisovali ve skupině B před tabulku x a f(x). Body 

ve většině případů nestrhávali a pokud ano, šlo pouze o 0,5 bodu. Jeden z učitelů 

správně poznamenal, že tabulka je správně, ale není z ní patrné, jak funkce vypadá 

pro x = -3, 0 a 3. Tento způsob opravy se autorce líbil. Učitel žákovi sděluje, že jeho 

řešení je správné, ale neúplné. Zároveň mu říká, co mu v řešení chybí, aniž by mu sdělil 

rovnou výsledek. Žák má tak možnost se nad řešením zamyslet a dostat se k výsledku 

sám (viz obr. 33).  

 

 

 

 

 

 

Obr. 33: Učitel upozorňuje na to, co v tabulce chybí 

 

 

Učitelé hodnotili tuto úlohu velice přísně, a to zejména ve skupině A. Počet bodů 

se pohyboval pro skupinu A od 0,5 až 1,5 bodu a pro skupinu B od 1 do 2 bodů. Plný 

počet bodů byl udělen pouze jedním učitelem žákovi, který psal skupinu B. 

 
 

8.4 Shrnutí výsledků oprav 

V této kapitole krátce shrnujeme, jaké byly celkové výsledky oprav žáků 

a učitelů. Na stranách 96, 97 a 98 je formou tabulek znázorněno bodové ohodnocení 

v jednotlivých třídách a ohodnocení ze strany učitelů.  

Z tabulek 4, 5, 6 a 7 je patrné, že opravy žáků se skutečně velmi lišily. Ačkoli průměrný 

počet bodů na třídu vychází přibližně ve všech čtyřech třídách stejně, škála 

zastoupených bodů u jednotlivých žáků se pohybuje mezi 5 body až 17,75 body. 

Naopak učitelé se ve svých opravách přibližně shodli. Rozdíl mezi udělenými body 

v rámci jednoho oddělení nepřesahuje 2,5 bodu. Až na jednoho učitele všichni 

ohodnotili skupinu B vyšším počtem bodů. 
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Tab. 4: Celkové výsledky oprav v 2nd.1         Tab. 5: Celkové výsledky oprav v TS1 

 
 
 

Třída TS1 

Počet bodů Skupina Dívka (d)/ 
Chlapec (ch)

16 B ch 
15,5 B d 
12,5 B ch 
12 A ch 
12 B d 

11,5 A d 
11 B ch 
11 A d 
11 B ch 
11 B d 

10,75 A d 
10,5 A d 
10,5 B ch 
10,25 A d 

10 A d 
10 A d 
9,5 A ch 
9 B d 

8,5 A d 
8 B d 

7,5 A d 
7,25 B ch 

7 A d 
7 B ch 
6 A d 
5 A ch 
? A d 
? A ch 
? B d 
? B d 

Moyenne: 10,01 30 žáků 

Třída 2nd.1 

Počet bodů Skupina Dívka (d)/ 
Chlapec (ch) 

16 A d 
15 A d 
15 A ch 
15 B d 
14 A ch 
14 A d 
14 B d 

13,25 A ch 
13 A ch 
13 B d 
13 B d 

12,5 A d 
12,5 B d 
12,5 B d 
12,5 B d 
11,25 B d 

11 A ch 
11 B d 

10,75 A d 
10,5 A d 
10 B d 

9,75 A d 
9 B d 
9 B d 
? A ch 
? A d 
? A d 
? B d 
? B d 
? B d 

Moyenne: 12,40  30 žáků 
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Tab. 6: Celkové výsledky oprav v 2nd.2          Tab. 7: Celkové výsledky oprav v 2nd.3 

 
 

Třída 2nd.2 

Počet bodů Skupina Dívka (d)/ 
Chlapec (ch)

16 A ch 
15,5 A d 
15,5 B d 
15,5 B d 
15,5 B ch 
15 B ch 
15 B ch 

14,5 A d 
13,5 B d 
13,5 B d 
13 A d 
13 A d 
12 B d 

11,5 A d 
11,5 A ? 
11,5 B ch 
11,25 A d 
11,2 A d 
11 A ch 
11 A d 

10,5 A ch 
10,5 A d 
10,5 B ch 
9,5 A d 
9,5 B d 
8,5 B d 
8 B d 
8 B ch 
8 B d 
? B d 
? B d 
? B ch 

Moyenne: 12,05 32 žáků 

Třída 2nd.3 

Počet bodů Skupina Dívka (d)/ 
Chlapec (ch)

17,75 B d 
12,5 B d 
12 B ch 
12 A ch 

11,5 B ch 
11 B d 
10 A d 
10 B d 
10 B ch 
10 B d 
10 B d 

9,75 A d 
9,5 A d 
9 B d 
9 B d 
9 B ch 

8,5 A ch 
8,5 A ch 
8,25 B d 
8,25 A d 
8,25 B d 

8 A d 
8 A d 

7,5 A d 
7,5 A d 
5,5 A d 
5 A ch 
? A d 
? A ch 
? A d 
? B ch 
? B ch 

Moyenne: 9,49 32 žáků 
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Tab. 8: Celkové výsledky oprav učitelů 

 

S počtem bodů souvisí i slovní hodnocení, které se v některých opravách objevilo. 

Po rozhovoru s učiteli vyšlo najevo, že někteří z nich jsou skutečně zvyklí alespoň 

krátké slovní hodnocení každému žákovi napsat. Většina žáků, která do svých oprav 

zařadila i závěrečné slovní hodnocení, pocházela ze stejné třídy. Lze tedy předpokládat, 

že způsob, jakým učitelé opravují písemné testy, je jakýmsi vzorem pro žáky. Pokud 

jsou žáci zvyklí mít u každého testu slovní hodnocení, stává se pro ně součástí opravy 

a i oni budou pravděpodobně využívat slovního hodnocení při svých vlastních 

opravách. Na obrázku 34 a 35 jsou ukázky dvou slovních hodnocení, se kterými jsme se 

při opravách setkali.  

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 34 : Slovní hodnocení žáka (I) 
Text: „Attention à la rédaction, il faut revoir les ensembles de définition, mais les calculs sont bons, c´est 

encourageant! Continuez ainsi!“41 

 

                                                 
41 „Pozor na úpravu, je potřeba zopakovat si definiční obory, ale výpočty jsou správné, to je povzbuzující! 
Jen tak dál!“ 

Učitelé Skupina A Skupina B 
1 9 12 
2 8 8,5 
3 8,5 9,5 
4 11,5 10,5 
5 10 11,5 
6 8 neoznámkováno 
7 6,5 8 
8 8 10 
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Obr. 35: Slovní hodnocení žáka (II) 
Text: „Présentation à revoir (le nom des questions!) dans l´exo 3. A revoir la notion de fonctions dans 

l´exo 1.“42 

 

 

Autorka se také zaměřila na barvu, kterou žáci a učitelé písemný test opravovali. 

O obecném fenoménu opravovat testy červenou barvou jsme podrobněji hovořili 

v kapitole 2 na str. 16. A žáci skutečně v tomto případě neselhali. Řada z nich si 

při rozdávání testů do lavic brala s úsměvem do rukou červenou barvu a na svou opravu 

se přímo těšila. Na následujícím grafu je znázorněno, kolik procent žáků jakou barvu 

použilo. Je třeba poznamenat, že někteří žáci zvolili pro opravu barvu sytě růžovou, 

která se podobala červené. Autorka se proto rozhodla pro usnadnění výsledků zahrnout 

tuto barvu do skupiny „červená“.  

Všichni učitelé, až na jednoho, který opravil test černou barvu, zvolili barvu červenou.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 7: Procentuální zastoupení barev, které žáci použili při opravě testu 

 

 

                                                 
42 „Vylepšit úpravu (čísla otázek!) v úloze 3. Zopakovat pojem funkce v úloze 1.“ 
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8.5 Žáci a učitelé vyplňují dotazník 
 Bezprostředně po opravě písemné práce byly žákům i učitelům rozdány 

dotazníky. V kompletní podobě jsou k dispozici v originálním francouzském znění 

v přílohách IV a V. Jejich český překlad naleznete v přílohách VI a VII. 

První část dotazníku byla zaměřena na chybu obecně. Cílem bylo zjistit postoj 

žáků a učitelů k chybě, zda s chybou v hodinách pracují, a zda považují chybu z součást 

procesu učení. Druhá část dotazníku se týkala přímo opravy písemné práce. Zajímalo 

nás, zda žáci a učitelé považovali opravu písemné práce za užitečnou a proč. Učitelé 

měli možnost zaměřit se v druhé části dotazníku na jednotlivé chyby, které se v testu 

vyskytovaly, zamyslet se nad nimi a navrhnout případnou reedukaci těchto chyb. 

 

Otázky byly otevřeného i uzavřeného charakteru. Žáci i učitelé měli tedy 

možnost vyjádřit se k danému tématu vlastními slovy. Počet žáků, od kterých se 

podařilo získat vyplněné dotazníky, byl 124. Jednalo se o stejné čtyři třídy, které si 

vyzkoušely i opravu testu. Vyplnění dotazníku zabralo žákům ve všech třídách přibližně 

15-20 min. Současně s opravou testu šlo tedy přibližně o jednu vyučovací hodinu.  

V případě učitelů tomu bylo podobně. Dotazníky vyplnili pouze ti, kteří provedli opravu 

testu. K dispozici jsme měli tedy osm vyplněných dotazníků. Učitelé si většinou brali 

testy i dotazníky na vyplnění domů. Pouze tři učitelé opravovali testy a vyplňovali 

dotazník ve škole společně se žáky.  

 

 Dotazník byl záměrně vytvořen ve dvou verzích, pro žáky a pro učitele. 

V kapitole 8.5 si postupně projdeme všechny otázky, které byly do dotazníku zařazeny, 

a porovnáme názory žáků a učitelů. V první části dotazníku se budeme držet verze 

pro žáky. Je obsáhlejší a tam, kde je to možné, provedeme srovnání s názory učitelů.  

V druhé části dotazníku se nejprve zastavíme u odpovědí žáků. Pak se budeme věnovat 

učitelům, kteří dostali v této části větší prostor. Měli možnost vyjádřit se k jednotlivým 

chybám z testu, zamyslet se nad jejich původem a navrhnout, jak by s chybou pracovali.  
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8.5.1 První část dotazníku – postoj k chybě 

Otázka č. 1 

V první otázce jsme se žáků zeptali, jaký je jejich postoj k matematice. Při procesu 

učení je důležité, zda se jedná o žákův oblíbený předmět nebo ne. I postoj k chybě je 

pak odlišný. Pokud žák chybuje v něčem, co ho baví, může se ze svých chyb poučit 

přece jenom rychleji, než když se jedná o něco, co ho nezajímá. Stejnou otázku jsme 

položili i učitelům. Zajímalo nás, jaký je podle nich postoj žáků k matematice. Cílem 

bylo porovnat, jaký vztah mají žáci k matematice ve skutečnosti a co si o tom myslí 

učitelé.  

Výsledky ze strany žáků jsou znázorněny na následujícím grafu.  

 

 

 

 

 

 

 

Graf 8: Postoj žáků k matematice 

 

 

Většinou se říká, že žáci matematiku příliš rádi nemají. Výsledky výzkumu však 

ukazují, že tomu tak není. Z grafu je patrné, že pouze 28 % žáků popsalo svůj vztah 

k matematice negativně. Většina žáků tedy matematiku ráda má.  

 

Učitelé se k této otázce vyjadřovali různými způsoby. Jasnou odpověď na otázku 

jsme však nezískali. Čtyři učitelé zaškrtli možnost, že matematika patří spíše mezi 

oblíbené předměty. Někteří učitelé nezaškrtli nic a napsali, že to záleží na probíraném 

učivu, ročníku, učiteli i žákovi. Jeden z učitelů napsal, že je potřeba tuto otázku položit 

žákům.  

 

 

 



 102

5%

52%

35%

6%

1%

1%
Neustále
Často
Občas
Ojediněle
Nikdy
Nezodpovězeno

Otázka č. 2 

Druhá otázka měla poodhalit, zda patří matematika mezi předměty, kde žáci chybují 

hodně, nebo naopak mezi předměty, kde žáci chybují jen zřídka. Práce s chybou má 

smysl ve chvíli, kdy k chybování dochází a učitel toho může využít při výuce. Tato 

otázka byla položena pouze žákům. Žáci měli možnost vybrat si až z pěti následujících 

možností (v grafu je znázorněno i procentuální zastoupení žáků, kteří na tuto otázku 

neodpověděli): 

□ neustále  □ často   □ občas   

□ ojediněle  □ nikdy 

 

Autorka předpokládala, že žáci budou zaškrtávat nejčastěji druhou možnost, tedy 

„často“. Matematika patří přece jenom mezi předměty, kde žáci udělají řadu početních 

chyb nebo chyb z nepozornosti, což se například o hodině dějepisu nebo biologie 

většinou nestává.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 9: Jak často žáci v hodinách matematiky chybují 

 

 

Graf skutečně ukazuje, že žáci chybují v hodinách matematiky často. 5 % žáků zaškrtlo 

možnost „neustále“. Jednalo se zejména o žáky, kteří matematiku nemají rádi a často jí 

v hodinách nerozumí. Naopak pro 6 % žáků, kteří zaškrtli možnost „ojediněle“, se 

jednalo většinou o předmět oblíbený.  
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Otázka č. 3 

Ve třetí otázce jsme se snažili zjistit, jaký je postoj žáků a učitelů k chybě. Otázka byla 

položena žákům/ učitelům následujícím způsobem. 

→ Pokud se učím matematiku, je pro mě „chvíle, kdy udělám chybu“, součástí procesu 

učení? Může být taková chyba v procesu učení pro mě užitečná?/ Pokud vyučuji 

matematiku, je pro mě „chvíle, kdy žák udělá chybu“ součástí procesu učení? Může být 

taková chyba užitečná? 

 

96 % žáků a všichni dotazovaní učitelé dopověděli „ano“. Třetí otázka obsahovala 

několik doplňkových podotázek, kde mohli žáci a učitelé své odpovědi odůvodnit nebo 

je doplnit o konkrétní příklady. Žáci nejčastěji uváděli, že pokud své chybě opravdu 

porozumí, již ji znovu neudělají. Pozitivně hodnotili i situaci, kdy učitel nechá žáka 

počítat s chybou až do chvíle, kdy si toho žák sám všimne. Pokud učitel pak chybu 

vysvětlí, nejlépe za použití protipříkladu, žák ji už znovu neudělá. Žáci často používali 

pro ilustraci příklady chyb z oblasti funkcí.  

Ačkoli téměř všichni žáci souhlasili s tím, že „udělat chybu“ může být v procesu učení 

užitečné, přibližně 23 % žáků potvrdilo, že učitelé v hodinách matematiky chyby 

nevyužívají. Naopak učitelé se všichni shodli na tom, že chybu při výuce používají. 

Od žáků jsme se dozvěděli, že pokud učitel chybu použije, žáci si ji zapamatují a pak ji 

budou opakovat. Ti méně pozorní si ani nevšimnou, že šlo o chybu. Navíc se někdy 

stává, že: „le professeur ne dit pas comment éviter l´erreur mais nous rabâche les lois 

à suivre“43.  

  

Otázka č. 4 

Čtvrtá otázka měla dvě části. Pro obě části byla žákům položena stejná otázka, pouze 

způsob odpovědí se lišil.  

→ Co to pro mě znamená, když udělám chybu? 

V první části jsme se ptali spíše na pocity žáků. Zajímalo nás, jak se žák cítí, jaké pocity 

může „chyba“ v žákovi vyvolat. Žáci měli na výběr z následujících možností.  

 

                                                 
43 „učitel nás nutí „mlít pořád dokola“ ty samé poučky, které je potřeba dodržovat“ 
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□ jsem ve stresu, i když se nejedná o písemný test 

□ jsem ve stresu v průběhu testu; vím, že nedostanu dobrou známku 

□ to se stává, nedá se nic dělat, nechám to „plavat“ 

□ snažím se chybě porozumět, abych ji příště již neudělal 

□ chyba mě většinou dovede k novému poznatku – když udělám chybu, naučím se něco 

nového 

□ jiná možnost 

 

Výsledky první části čtvrté otázky jsou znázorněny na následujícím grafu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 10: Jaké pocity u žáků chyba vyvolává 

 

 

Žáci měli možnost v této otázce zaškrtnout dvě možnosti. Ne všichni této možnosti 

využili. Žáci však obecně mile překvapili svým kladným postojem k chybě. Jak ukazuje 

graf, pro řadu z nich je chyba spojena se získáváním nových poznatků. Navíc velká část 

žáků odpověděla, že se snaží svým chybám porozumět. Tento přístup k chybě je 

správný.  Bohužel z grafu je také patrné, že pro mnoho žáků je chyba spjata se 

stresovou situací. 
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V druhé části jsme se chtěli dozvědět, co to pro žáka znamená, že udělal chybu. 

Proč si myslí, že ji udělal. Tato část byla zařazena i do dotazníku pro učitele. Poskytne 

nám tedy srovnání mezi názory žáků a učitelů. Ještě před tím, než se podíváme 

na grafické znázornění výsledků (viz graf 10), uvedeme si možnosti, z kterých mohli 

žáci vybírat.  

 

□ neporozuměl jsem 

□ neporozuměl jsem, protože učitel látku špatně vysvětlil 

□ neporozuměl jsem, což se mi stává v hodinách matematiky často 

□ neporozuměl jsem, protože jsem nedával pozor (mluvím, bavím se jiným způsobem 

a nikdy neslyším vše, co učitel říká) 

□ porozuměl jsem, ale dělám početní chyby a chyby z nepozornosti 

□ porozuměl jsem, ale hledám svá vlastní řešení, která jsou někdy chybná 

□ jiná možnost 

 

Učitelé měli na výběr stejné možnosti, pouze pozměněné tak, aby mohli odpovídat 

na otázku: „Co to pro Vás znamená, když žák udělá chybu?“. Možnosti odpovědí jsou 

na následujícím grafu uvedeny ve zkrácené podobě. 

 

 

Graf 11: Co to pro žáka znamená, když udělá chybu 
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Graf  poskytuje celkem jednoznačné výsledky. Většina žáků je přesvědčena o tom, že 

látce porozuměla a zdrojem chyb jsou početní operace nebo nepozornost. Stejného 

názoru byli i učitelé. Nejvíce učitelů zaškrtlo stejnou možnost.  

Žáci k poli „jiná možnost“ často dopisovali vysvětlení svých odpovědí a nebo další jiné 

možnosti zdroje chyb. Ukázalo se, že pro některé žáky je neporozumět chybě natolik 

znepokojující, že jsou schopni nad ní přemýšlet i celé odpoledne. Fakt, že chybě 

nerozumí, je pro ně stresující. Několik žáků také napsalo, že potřebují k pochopení 

chyby často daleko více času než ostatní. I když učitel již chybu vysvětlil, mohou pak 

stále chybovat v tom samém.  

 

Otázka č. 5 

V páté otázce měli žáci a učitelé možnost vyjádřit se k tomu, jakému způsobu práce 

dávají v hodinách matematiky přednost. Měli se zamyslet nad tím, co je pro obě strany 

nejefektivnější, tzn. umožňuje nejlépe pochopit probírané učivo a pracovat s případnými 

chybami. Cílem bylo porovnat názor žáků a učitelů. Odpovědi byly opět formulovány 

pro žáky i pro učitele stejným způsobem, s minimální změnou vzhledem k tomu, komu 

byla otázka položena. Možnosti odpovědí uvádíme v takové formě, v jaké byly 

k dispozici v dotazníku pro žáky (v následujícím grafu jsou opět uvedeny ve zkrácené 

podobě).  

 

□ učitel vysvětlí látku a já si dělám poznámky 

□ učitel vysvětlí základ a vezme mě k tabuli na řešení konkrétní úlohy 

□ učitel vysvětlí základ a nechá mě pracovat samostatně; obchází třídu a dívá se, jak 

postupuji; v případě nutnosti mi poradí 

□ učitel postaví třídu před nějaký problém, nevysvětlí nic a nechá každého žáka 

samostatně pracovat a hledat řešení 

□ učitel postaví třídu před nějaký problém, nevysvětlí nic a nechá žáky pracovat 

ve skupinkách; umožní mi to seznámit se  s názory a chybami ostatních žáků, diskutovat 

s nimi na dané téma a lépe najít řešení 

□ jiná možnost 
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Graf 12: Jaký způsob práce v hodinách matematiky žáci upřednostňují 

 

Graf ukazuje, že většina žáků dává v hodině matematiky přednost samostatné práci. 

Nejčastěji žáci uváděli, že mají čas si vše rozmyslet a pokud chtějí, mají možnost 

i konzultace se sousedem. Dokonce i v případě, že se jedná o „samostatnou“ práci. 

Mohou si v klidu rozmyslet, jak budou úlohu řešit, aniž by byli limitováni časem 

nebo výkonem svého souseda, mohou úlohu řešit svým tempem.  

V odpovědi na tuto otázku se žáci s učiteli skutečně shodli. Sedm z osmi učitelů 

označilo stejnou možnost. Někteří učitelé navíc poznamenali, že způsob práce se odvíjí 

od látky, která se zrovna probírá. Někdy je lepší použít ústní zkoušení a nechat žáka 

objevit určitý jev před celou třídou, jindy nechat žáky, aby si poradili sami.  

 

Otázka č. 6 

V šesté otázce jsme se žáků a učitelů zeptali, jakému způsobu zpětné vazby dávají 

přednost. Zajímalo nás, čemu dávají přednost žáci a čemu učitelé. Pokud je probrané 

určité učivo, je v zájmu žáka i učitele ověřit si nějakým způsobem, zda žák všemu 

porozuměl. Zde měli žáci a učitelé na výběr ze čtyř možností. 
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Výsledky odpovědí jsou znázorněny na následujícím grafu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 13: Jakému způsobu zpětné vazby dávají žáci přednost 

 

Z grafu je patrné, že většina žáků dává přednost písemnému testu. Jako důvod žáci 

nejčastěji uváděli, že v průběhu testu si mohou vše rozmyslet. Pokud jsou zkoušeni 

ústně u tabule, učitel většinou vyžaduje okamžitou odpověď. Navíc pokud vědí, že se 

bude psát test, jsou nuceni se na něj připravovat. Tím se naučí nejvíce, i když pak třeba 

výsledek jejich testu není úplně výborný. Poměrně dost žáků zvolilo možnost „domácí 

úkol“. V tomto případě se autorka domnívá, že velice záleží na způsobu, jakým učitel se 

třídou pracuje. Pokud jsou úkoly pravidelně kontrolovány a opravovány, jistě je tato 

možnost také velice užitečná.  

Učitelé odpovídali podobným způsobem. Většina z nich upřednostňuje ústní zkoušení 

v průběhu probírání učiva a písemný test na závěr, když je látka již probrána. Ústní 

zkoušení umožní učiteli uvědomit si, co je ještě potřeba dovysvětlit. Písemný test 

na závěr umožní i těm pomalejším žákům ukázat, co se naučili. Mají dostatek času 

na rozmyšlenou a pokud jim nějaká část probíraného učiva dělala problém, 

na závěrečný písemný test by tomu již tak být nemělo.  
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Otázka č. 7 

V sedmé a poslední otázce první části dotazníku jsme se žáků zeptali, zda doma se 

svými chybami pracují. Pokud zjistí, že měli v domácím úkolu nebo v úloze řešené 

v hodině nějakou chybu, podívají se znovu na úlohu doma?  

Ne všichni žáci se svými chybami doma zabývají. Přibližně 65 % žáků odpovědělo 

„ano“. Pro některé jde o samotnou přípravu na hodinu. Doma se zabývají pouze tím, 

v čem udělali ve škole chybu. Nechtějí, aby se chyba opakovala. Jiné žáky jednoduše 

zajímá, kde k chybě došlo. Někdy přímo učitel vyžaduje úlohu doma přepočítat. 

Zbylých 35 % odpovědělo, že se svými chybami doma nezabývá. Nejčastěji jsme se 

setkali s vysvětlením následujícího typu: 

„zapomínám“; 

„ne, nebaví mě to“; 

„není čas, máme příliš úkolů z jiných předmětů“; 

„většinou vždy najdu chybu již ve škole ve třídě“; 

„pokud jsme na chybu nepřišel ve škole, v žádném případě ji nenajdu sám doma“; 

„nemám motivaci“; 

„domácí úkoly vždy opravujeme ve škole“; 

„dávám přednost jiné úloze podobného typu“; 

„stresuje mě, pokud mi to nejde ani doma“. 

 
 
8.5.2 Druhá část dotazníku – oprava písemné práce 

 Žáci měli možnost vyjádřit se v druhé části dotazníku k opravě testu obecně. 

Byly jim položeny pouze tři otázky.  

 

1) Autorku zajímalo, zda žáci považovali opravu písemné práce za obtížnou nebo 

ne. Většina žáků s opravami testů zkušenosti nemá, nemusí být tedy úplně 

snadné chyby najít a odečíst za ně přiměřený počet bodů. Jak ukazuje následující 

graf, oprava testu byla skutečně pro celých 59 % žáků obtížná. Nejčastěji žáci 

psali, že úroveň jejich znalostí v matematice není postačující na to, aby mohli 

opravovat test. Většinou si nebyli jistí tím, zda to, co opravili, bylo skutečně 

špatně. Odkazovali se na jiné testy nebo domácí úkoly, které si doma opravují 
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sami. Přišlo jim to podobné. Pouze s tím rozdílem, že učitel jim vždy rozdá 

i podrobně vypracované správné řešení. Vědí tak přesně, co je správně a co ne. 

Takové vypracované řešení zde řada z nich postrádala. Žáci si vyzkoušeli, že 

najít chyby někoho jiného a pochopit jeho uvažovaní není vůbec jednoduché. 

Někteří dokonce poznamenali, že oprava písemné práce byla zajímavá už jen 

z toho důvodu, že jim umožnila uvědomit si, v čem spočívá práce učitele. Žáci si 

nevěděli rady s tím, zda mají být přísní nebo ne. Nelíbilo se jim, že měli sami 

rozhodovat o správnosti řešení a udělení počtu bodů.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 14: Byla pro žáky oprava písemného práce náročná? 

 

Pro 31 % žáků oprava náročná nebyla. Někteří z nich tvrdili, že pokud se 

ve škole probere určitá látka a napíše se závěrečný test, každý by měl učivo 

zvládnout. Neměla by mu dělat problémy oprava testu jiného žáka na dané téma. 

Pokud má k dispozici své poznámky a správně řešené úlohy z hodin, oprava 

testu není žádný problém. Naopak poslouží jako zopakování učiva. Někteří žáci 

dokonce psali, že s opravami testů již zkušenosti mají. Vyhovuje jim to, jelikož 

se necítí pod tlakem a mohou se nad daným tématem opravdu zamyslet. 

 

2) Autorku také zajímalo, zda žáci považovali opravu písemné práce za dobrý 

nápad nebo ne. Zda pro ně byla oprava přínosná a v něčem jim pomohla, a nebo 

naopak byla úplně k ničemu. Žáci měli možnost vybrat si z následujících 

odpovědí. Zvolit mohli maximálně tři.  
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Dobrý nápad

Možnost zopakovat si učivo

Zamyšlení nad chybami ostatních

Ne moc dobrý nápad

Opava mi nepřinesla nic nového

Bylo náročné najít chyby někoho jiného

Počet žáků

 → Oprava písemné práce 

 □  byl dobrý nápad 

 □ mi umožnila zopakovat si učivo a pochopit, proč jsem sám/sama dříve některé  

chyby udělal/a 

□ mi umožnila zamyslet se nad chybami ostatních a pochopit lépe dané učivo 

□ nebyl dobrý nápad, neumím opravovat písemné testy 

□ nebyla pro mne užitečná, nenaučil/a jsme se nic nového 

□ byla náročná; dělalo mi velké problémy najít chyby, které udělal někdo jiný  

 

Výsledky odpovědí, které jsou opět uvedeny pouze ve zkrácené podobě, si 

můžeme prohlédnout na následujícím grafu. 

 

 

 

Graf 15: Názory žáků na opravu písemného testu 

 

 

Graf ukazuje, že skutečně většina žáků přijala tento experiment kladně. Ačkoli 

reakce žáků byly v jednotlivých třídách různé, výsledky dotazníku ukazují, že 

žáci považovali nakonec opravu testu za užitečnou. Pouze 9 žáků zaškrtlo 

možnost, že to nebyl dobrý nápad. 7 žákům nepřinesla oprava nic nového. Náš 
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předpoklad, že oprava testu nebude pro žáky jednoduchá, se zde také potvrdil. 

47 žáků považovalo hledání chyb někoho jiného za obtížné. Žáci často psali, že 

oprava písemné práce pro ně byla náročná, ale zároveň šlo o příjemnou změnu. 

Autorka je přesvědčena o tom, že kdyby si žáci časem zvykli na opravy 

simulovaných testů, mohlo by to přinést pozitivní výsledky.  

 

3) V poslední otázce se autorka zaměřila na konkrétní část písemné práce, na část 

e) v třetí úloze. Na tuto část jsme upozorňovali již v kapitole 8.2.4 na str. 81, kde 

jsme se věnovali opravě třetí úlohy. Žák zobrazil řešení všech tří nerovnic 

do grafu, který byl nesprávný. Zároveň jeho reprezentace výsledku nebyla 

nejšťastnější. Pokud se ale na jeho řešení podíváme podrobněji, můžeme říci, že 

žák pravděpodobně látce částečně porozuměl. Jeho hlavním problémem byl 

korektní zápis. Zajímalo nás, jak se na tuto část úlohy tři budou dívat žáci. 

Zeptali jsme se jich tedy, zda by za část e) udělili žákovi nějaké body nebo ne. 

Žáci byli vyzváni k tomu, aby se zpět podívali na svou opravu testu, ale již ji 

neměnili. V případě, že by změnili názor, měli to poznamenat do dotazníku. 

Ukázalo se, že 67 % žáků za tuto část nějaké body udělilo. Nejčastěji se jednalo 

o polovinu bodů, tzn. o 2 body, nebo o 1 bod. Žáci často psali, že za špatný graf 

strhli body již na začátku třetí úlohy a není tedy důvod, aby je strhávali znovu 

v každé části této úlohy. V části e) se po žákovi nepožadovalo načrtnout graf. 

Vychází se z toho, zda vyřeší část e) správně vzhledem ke grafu, který již 

před tím načrtl. Celkem 23 % žáků žádné body za část e) neudělilo. Někteří 

psali, že je nenapadlo uvažovat nad tím, zda je to vůbec správně. Pokud byl 

špatně načrtnutý graf, vše, co s ním souviselo, bylo pak špatně také. Navíc podle 

některých žáků není možné, aby žák špatně načrtl graf a následně správně 

vyřešil nerovnice. Pokud nepochopil základ, nemůže pak rozumět něčemu, co je 

považováno za obtížnější a probírá se ve škole až potom, co žáci správně 

ovládají náčrtky grafů. Zbylých 10 % na tuto otázku vůbec neodpovědělo. 

Vzhledem k tomu, že šlo o poslední otázku v dotazníku, důvodem byl 

pravděpodobně nedostatek času.  

 

 



 113

 Učitelů jsme se v druhé části dotazníku zeptali na několik konkrétních chyb 

z testu. Konkrétně šlo o:  

- první úlohu ve skupině A, část b); 

- druhou úlohu ve skupině B, část b); 

- nesprávné načrtnutí grafu v třetí úloze ve skupině A; 

- učitelem libovolně zvolenou chybu z testu, která nebyla dříve zmíněna. 

 

Učitelé se měli zamyslet nad tím, odkud daná chyba pochází, navrhnout její reedukaci 

a zamyslet se nad prevencí dané chyby. Dotazníky vyplněné učiteli bohužel ale 

nepřinesly odpovědi na položené otázky. Učitelé při jejich vyplňování pravděpodobně 

pospíchali nebo si nedali příliš záležet. Jejich odpovědi se často vztahovaly k jiné úloze, 

než bylo napsáno v otázce, příliš pozorní při vyplňování dotazníků učitelé nebyli. 

Někteří nevyplnili vše a do části, kde jsme se jich ptali na prevenci, psali „to samé 

jako u reedukace“. Podrobněji tedy jejich odpovědi již nerozebíráme. Většina učitelů se 

však ve svých odpovědích shodla na tom, že chyby pocházejí z nedostatečného 

nastudování probrané látky. V případě reedukace, stejně tak jako prevence, by si měl 

žák znovu pročíst své poznámky z hodiny a lépe se je naučit.  

 I učitelům jsme v této části dotazníku položili otázku, zda se jim nápad „nechat 

žáky opravovat písemné práce svých spolužáků“ líbil nebo ne. Z osmi dotazovaných 

učitelů se jich sedm shodlo na tom, že ano. Pokud se věnuje dostatek času vysvětlení 

a analýze chyb, může vést taková oprava k efektivnímu zopakování učiva. Žáci si 

při čtení odpovědí někoho jiného navíc možná uvědomí, že je skutečně potřeba 

vyjadřovat se v písemném testu srozumitelným způsobem. Ne vždy je jednoduché 

pochopit, co chtěl autor testu říci. Žáci si navíc mohou na základě takových oprav 

vysvětlit řadu věcí navzájem, což může být daleko užitečnější než opakované 

vysvětlovaní ze strany učitele. Nejsou pod tlakem způsobeným nedostatkem času, 

jelikož oni sami test nepíšou, a mohou si tedy vše v klidu rozmyslet.  

Pouze jeden učitel odpověděl, že nechat žáky opravovat písemný test, až na ojedinělé 

případy, za dobrý nápad nepovažuje.  

„Je pense que ce n´est pas une bonne méthode, sauf dans des cas précis et ponctuels.“44 

                                                 
44 „Myslím, že se nejedná o dobrou metodu, až na ojedinělé případy.“ 
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Podle učitele si žáci nejsou schopni zachovat při opravách odstup. Opravu provádějí 

stále z pohledu žáka a ne z pohledu učitele. Je tedy nemožné, aby test zhodnotili 

objektivně. Za chyby odečítají méně bodů a snaží se, aby žák dosáhl alespoň 

požadovaného průměru 10 bodů. Otázkou však zůstává, co bylo cílem požadované 

opravy. Chtěli jsme, aby žák co nejlépe oznámkoval daný test, a nebo aby si zopakoval 

učivo jinou formou než je zvyklý? 
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9 Závěr 
 

Na základě výzkumu v praktické části diplomové práce se ukázalo, že učitelé 

přistupují k chybám v hodinách matematiky skutečně odlišně. Někteří se snaží 

za každou cenu chybám vyhnout, jelikož čím méně chyb žák udělá, tím méně chyb si 

zapamatuje. Pokud se žákův postup bude skládat pouze ze správných kroků, není 

důvod, aby následně dělal chyby. Tím více se zdá potom nelogické konkrétní chyby mu 

přímo předkládat. Jiní učitelé nechávají chybám volný průběh. Nesnaží se jich 

vyvarovat, ale ani je záměrně žákům nepředkládají. Někteří učitelé jsou dokonce 

zastánci tzv. „experimentální metody“ hledání řešení. Postaví žáka před určitý problém, 

chybu a nechají ho, aby sám našel řešení. Podle J.-P. Astolfiho (2006) je samotné 

spojení pojmů „experimentální“ a „metoda“ nesmyslné. Pokud má žák použít nějakou 

metodu, jedná se o něco, co je již dáno. Používá již ověřený postup nebo způsob řešení. 

Není tedy možné, aby šlo o experimentování. Cílem diplomové práce bylo zjistit, jak se 

s chybou v hodinách matematiky na francouzských školách pracuje. Stručně proto nyní 

shrnujeme, jaké jsou výsledky hypotéz předložených na začátku praktické části 

diplomové práce. 

 

První hypotéza, která se týkala opravy písemné práce, se potvrdila. Autorka 

vycházela z předpokladu, že oprava testu samotnými žáky by mohla být přínosná. Žáci 

skutečně přivítali možnost vyzkoušet si opravu testu velice kladně. Ačkoli pro většinu 

z nich se nejednalo o úkol jednoduchý, najít chyby ostatních bylo pro některé z nich 

opravdu obtížné, v mnoha případech pomohla oprava k lepšímu pochopení učiva. Žáci 

se seznámili s různými styly uvažování svých spolužáků a později do dotazníků psali, 

že pro ně byl tento způsob zopakování učiva přínosný. Při opravě simulovaného řešení 

testu si často uvědomili, v čem sami chybovali a proč. Způsob uvažování si je vždy 

bližší mezi samotnými žáky než mezi učitelem a žákem. Možnost zamyslet se 

nad daným řešením v klidu, bez hrozby špatné známky a časového stresu, žákům 

vyhovovalo. Většina žáků s opravami zkušenosti neměla, až na výjimky, a v opravách 

tedy napodobovala své učitele matematiky. Výzkum byl proveden celkem ve čtyřech 
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třídách a v každé z nich se opravy určitým způsobem trochu lišily: slovní hodnocení, 

body za úpravy, podrobné komentáře, pouze škrtání chybného řešení, … .  

Pro opravu písemných prací byly zformulovány ještě další tři dílčí hypotézy. 

První z nich se týkala barvy opravy písemné práce. Předpoklad, že žáci budou 

opravovat písemnou práci červenou barvou, se také potvrdil. Téměř 70 % žáků skutečně 

zvolilo červenou barvu. Podvědomí, že „červená“ je ta správná barva pro opravu 

písemného testu, je opravdu velmi silné. Pokud žáci nezvolili přímo červenou, volili 

jiné velice výrazné barvy – fialovou, růžovou a zelenou. Někteří žáci opravovali test 

obyčejnou tužkou nebo černou barvou. V těchto případech se jednalo většinou o žáky, 

kteří si nebyli při svých opravách moc jistí. Bylo to zřejmé ze stylu opravy – několikrát 

přepisovaná oprava, otazníky, chybějící bodové ohodnocení, … . Se stylem opravy 

souvisí i další hypotéza. Autorka byla přesvědčena o tom, že si žáci budou všímat spíše 

věcných než formálních chyb v testu. Většina žáků skutečně chyby formálního 

charakteru spíše opomíjela, ale celkově lze říci, že si žáci všímali formálních chyb více 

než učitelé. Tento výsledek považuje autorka za překvapivý. Otázkou zůstává, proč 

učitelé tyto chyby neopravili. Bylo to z důvodu, že si jich pod tíhou věcných chyb 

v testu nevšimli, a nebo proto, že je nepovažovali za závažné? Na to je potřeba zeptat se 

přímo učitelů.   

Třetí a poslední dílčí hypotéza, která se vztahovala k opravě písemného testu, se také 

potvrdila. Souvisela s pozitivním slovním hodnocením, na které jsme se 

při zpracovávání oprav také zaměřili. Obecné pravidlo při opravách testu bylo „pokud je 

něco správně, zůstane to bez povšimnutí; pokud je to špatně, škrtnu to“. A to jak 

v opravách žáků, tak i v opravách učitelů. Pokud žák napsal do testu něco navíc a bylo 

to správně, zpravidla to bylo při opravě přeškrtnuto s poznámkou „nebylo požadováno“. 

Jakékoli kladné ohodnocení žákova výkonu bylo skutečně ojedinělé. Zde si autorka 

pokládá otázku, proč by se měl učitel při opravě testu soustředit výhradně na chyby 

a nemohl se také zaměřit na to, co je dobře? Motivace hraje při procesu učení také svou 

roli a hodnotit žáka pouze za to, co neudělal správně, není možná ta nejlepší cesta.  

 

V části věnované dotazníkům bylo cílem zjistit, jaký mají žáci a učitelé postoj 

k chybě. První hypotézou bylo, že učitelé v hodinách matematiky s chybou příliš 

nepracují. Tato hypotéza se potvrdila pouze částečně. Odpovědi, které jsme získali 
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na jednotlivé otázky, byly různé. Všichni učitelé odpověděli, že s chybou v hodinách 

pracují. Konkrétní příklady chyb, kterých při výuce využívají, již však neuvedli. 

Naopak celých 23 % žáků potvrdilo, že učitel v hodinách matematiky s chybou 

nepracuje. Autorka se na základě pozorování, které absolvovala na škole, přiklání 

ke stejnému názoru. Ačkoli většina učitelů i žáků napsala, že s chybou o hodinách 

pracují, téměř nikdo nebyl schopen uvést jediný příklad. Podle autorky se tedy spíše 

jedná o povědomí, že s chybou je potřeba pracovat než o skutečné využití chyby 

ve vyučování.  

Další hypotéza, která byla předložena před zpracováním výsledků dotazníků byla, že 

žáci se ke svým chybám ve škole ani doma příliš nevracejí. V tomto případě lze říci, že 

hypotéza byla spíše vyvrácena. 65 % žáků odpovědělo, že se ke svým chybám doma 

vrací a snaží se z nich poučit. Hlavním důvodem je, že nechtějí, aby se chyba 

opakovala. Pro některé jde přímo o formu přípravy na hodinu. Místo opakování učiva 

a jeho procvičování na dalších a dalších úlohách volí žáci opravu jedné nebo dvou 

chybných úloh z hodiny. Odstraní tak své chyby, zopakují si doma učivo a na hodinu se 

alespoň částečně připraví.  

 

 

V diplomové práci jsme se zabývali problematikou práce s chybou jak z pohledu 

žáka, tak i z pohledu učitele. Dali jsme oběma stranám možnost vyzkoušet si opravu 

testu a vyjádřit se k danému tématu prostřednictvím dotazníku. Výsledky ukázaly, že 

pojem „chyba“ může být velice relativní. Učitelé, ani žáci, se vždy jednoznačně 

neshodli na tom, co by vlastně za chybu mělo být považováno a co ne. V každém 

případě se ale shodli na tom, že chyba je přirozenou součástí procesu učení a je potřeba 

s ní pracovat. A to je velice důležité. Ačkoli to pro řadu žáků i učitelů znamená ještě 

hodně práce a vynaloženého úsilí, autorka věří, že negativní pojetí chyby v procesu 

učení bude brzo již pouhou minulostí.  
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12 Přílohy 

Příloha I – Francouzský originál testu 

 
Interrogation – Fonctions – groupe A 

 
1) Décidez s´il s´agit d´un graphe d´une fonction. Dites pourquoi.      2points 
 
 
 
 
 
 
 

 
2) Déterminez l´ensemble de définition :        4points 
 

a)                                                            b) f(x) = 
52
13

+
−

x
x   c) f(k) = 

)3)(5(
1

−+ kk
  

 

                                      d) f(x) = 
)1( −x

x  

 
3) y= 4x + 8   est la fonction f définie sur ]-5 ; 3[. Calculez les valeurs de f(x) pour 

certains x de D et tracez cette courbe.  
a) dites quels points appartiennent à la courbe et pourquoi  
     A(1 ; 12), B(3 ; 20), C(-2 ;16), D(4 ; 24)  
b) quel est l’ensemble de valeurs de f(x) 

c) quelles sont les valeurs de f(x) pour  x = -1   et   x = 
4
3  

d) pour quels x est f(x) = 0 
e) avec des couleurs, montrez sur votre image quelles sont les résolutions des 
inéquations suivantes :  f(x) > 1,  f(x) ≤ -1, 0 < f(x) ≤ 4  

12points 
 

4) Déterminez graphiquement le signe de la fonction f.     2points 
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Interrogation – Fonctions – groupe B 
 

1) Décidez s´il s´agit d´un graphe d´une fonction. Dites pourquoi.    2points 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

2) Déterminez l´ensemble de définition :       4points 
 

a)  b) f(x) = 
13
52

−
+

x
x  c) f(s) = 

)2)(1(
2

+− ss
 

                  
  

        d) f(x)                   d) f(x)  = 
)1(

6
+x
x  

 
 
 

3) y= 3x -1 est la fonction f définie sur ]-2 ; 5[. Calculez les valeurs de f(x) pour 
certains x de D  et tracez cette courbe. 

            a) dites quels points appartiennent à la courbe et pourquoi  
A(2 ; 5), B(5 ; 16), C(-2 ; -7), D( -3 ; 24) 
b) quel est l’ensemble de valeurs de f(x) 

c) quelles sont les valeurs de f(x) pour  x = -1   et   x = 
3
4  

d) pour quels x est f(x) = 0 
e) avec des couleurs, montrez sur votre image quelles sont les résolutions des 
inéquations suivantes :  f(x) > 1,  f(x) ≤  -1, 0< f(x) ≤ 4  

12points 
 
4) Déterminez graphiquement le signe de la fonction f.      2points 
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Příloha II – Český překlad testu 

 
Písemný test – Funkce – varianta A 

 
1) Rozhodněte, zda se jedná o graf funkce. Svoji odpověď zdůvodněte.   2 body 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
2) Určete definiční obor.                4 body 

 
a)                                                       dddd b) f(x) = 

52
13

+
−

x
x   c) f(k) = 

)3)(5(
1

−+ kk
 

             d) f(x) = 
)1( −x

x   

 
 
 
 
3)  y= 4x + 8  je funkce definovaná na intervalu (-5; 3). Vypočítejte hodnoty f(x) pro 
některá x patřící do D(f) a načrtněte funkci.       2 body 

a) rozhodněte, které z následujících bodů náleží grafu funkce; zdůvodněte  
     A [1; 12], B [3; 20], C [-2; 16], D [4; 24]     2 body 
b) určete obor hodnot f(x)       1 bod 

c) jakých hodnot nabývá f(x) pro  x = -1   a    x = 
4
3    2 body 

d) pro která x je f(x) = 0       1 bod 
e) pomocí barev vyznačte na Vámi načrtnutém grafu výsledky následujících 
   nerovností  f(x) > 1,  f(x) ≤ -1, 0 < f(x) ≤ 4   4 body 

 
 
4) Určete graficky, kde funkce f(x) nabývá kladných a záporných hodnot a kde je 
     rovna nule.          2 body 
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Písemný test – Funkce – varianta B 
 
1) Rozhodněte, zda se jedná o graf funkce. Svoji odpověď zdůvodněte.   2 body 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
2) Určete definiční obor.                 4 body 

 
a)       b) f(x) = 

13
52

−
+

x
x  c) f(s) = 

)2)(1(
2

+− ss
 

                           fff                            d) f(x)  = 
)1(

6
+x
x  

 
 
 
 
3)  y= 3x -1   je funkce definovaná na intervalu (-2; 5). Vypočítejte hodnoty f(x) pro 
některá x patřící do D(f) a načrtněte funkci.       2 body 

a) rozhodněte, které z následujících bodů náleží grafu funkce; zdůvodněte  
     A [2; 5], B [5; 16], C [-2; -7], D [-3; 24]     2 body 
b) určete obor hodnot f(x)       1 bod 

c) jakých hodnot nabývá f(x) pro  x = -1   a    x =
3
4    2 body 

d) pro která x je f(x) = 0       1 bod 
e) pomocí barev vyznačte na Vámi načrtnutém grafu výsledky následujících 
     nerovností  f(x) > 1,  f(x) ≤ -1, 0 < f(x) ≤ 4   4 body 

 
 
4) Určete graficky, kde funkce f(x) nabývá kladných a záporných hodnot a kde je 
     rovna nule.          2 body 
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Příloha III – Simulované řešení testu pro obě varianty 
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Příloha IV – Francouzský originál dotazníku pro žáky 

Questionnaire – Quel est mon rapport à l’erreur 
Je suis    une femme   un homme 

 
I) Les cours de mathématiques font partie 

de mes cours préfèrés   des cours que j´aime bien  
des cours que je n´aime pas trop   des cours que je déteste 

 
II) En mathématiques, je fais des erreurs   

tout le temps   souvent  de temps en temps    pas très souvent jamais 
 
III) Pour moi, est-ce que « faire une erreur », cela fait partie de l´apprentissage des 
mathématiques ? Est-ce que cela peut être utile de faire une erreur?      oui     non 
→ Si OUI 

- Est-ce qu´une erreur que j´ai faite peut m´aider à mieux comprendre ?      
 oui non 
   Si oui, est-ce que cela m´est déjà arrivé ?  oui  non 
   Donnez un exemple : __________________________________ 
 
- Est-ce que le professeur utilise de temps en temps des erreurs pour mieux 
expliquer   un problème ?   oui  non 
   Si oui, est-ce que je le trouve efficace ?  oui  non  
   Donnez un exemple : ___________________________________ 

→ Si NON 
- Je considère les erreurs comme une faiblesse, si je comprends bien le cours, je 
ne fais pas d´erreurs.    oui  non  

 
IV) Qu´est-ce que cela représente pour moi quand je fais une erreur ? 
A) COCHEZ DEUX CASES AU MAXIMUM 

je suis stressé/e (même s´il ne s´agit pas d´une interrogation) 
cela me stresse lors d´une interrogation, je sais que je ne vais pas avoir de bonne note 
cela arrive, tant pis, je laisse tomber 
j´essaie de comprendre pour que cela ne se reproduise pas la prochaine fois 
en général, une erreur me mène vers une nouvelle connaissance – quand je fais une 

erreur, j´apprends quelque chose de nouveau  
autre : _________________________________________ 

 
B) COCHEZ UNE CASE AU MAXIMUM 

 je n´ai pas compris
 je n´ai pas compris parce que le professeur l´a mal expliqué
je n´ai pas compris ce qui m´arrive souvent en cours de mathématiques
je n´ai pas compris parce qu´en général je ne fais pas trop attention (je parle, je 

m´amuse autrement donc je n´entends jamais tout ce que le professeur dit) 
j´ai compris mais je fais des erreurs de calculs ou d´inattention 
j´ai compris mais je cherche mes propres solutions donc parfois je me trompe 
autre : _________________________________________ 



 133

V) Quelle façon de travailler me permet de mieux corriger mes erreurs et comprendre 
le sujet ?  

le professeur explique la problèmatique et moi, je prends des notes 
le professeur explique la base et puis m´interroge – je viens faire un exercice au 

tableau  
le professeur explique la base et puis me laisse travailler tout/e seul/e, il vient de 

temps en temps pour regarder comment je progresse ou pour m´aider 
le professeur pose un problème, il n´explique rien et il laisse chaque étudiant travailler 

individuellement et chercher des solutions 
le professeur pose un problème, il n´explique rien et il laisse travailler les élèves en 

groupe ; cela me permet de faire connaissance avec les opinions et les erreurs des 
autres, pouvoir discuter sur le sujet et mieux trouver la solution 

autre : _______________________________________ 
 
VI) Il faut que le professeur sache si les étudiants ont bien compris ou non donc il a 
besoin d´un certain « feed back ». Quel façon de contrôle préfères-tu pour que cela 
soit le plus efficace pour toi et aussi pour le professeur? 

un examen écrit, une interrogation (cela me force à me préparer, ....) 
être interrogé à l´oral pendant les cours (assis/e à ma place ou au tableau) 
un travail individuel que je dois rendre au professeur à la fin du cours 
les devoirs 

Pourquoi ?____________________________________________________________ 
 

VII) Si j´apprends pendant le cours qu´il y a une erreur dans mon devoir, dans mes 
calculs ou dans mon raisonement, j´essaie de refaire le devoir ou l´exercice qu´on a 
fait pendant le cours à la maison pour que je trouve la bonne solution.   oui non 
Pourquoi ?______________________________________________________________ 
 
La correction d´une interrogation 
→ Corriger une interrogation était pour moi difficile     oui    non 
Pourquoi ? __________________________________________________________ 
  
→ Je l´ai trouvé  
COCHEZ TROIS CASES AU MAXIMUM  

bien, c´était une bonne idée 
cela m´a permis de réviser le sujet et de comprendre pourquoi j´ai fait certaines 

erreurs 
en réfléchissant sur les erreurs des autres, au final j´ai compris 
ce n´était pas une bonne idée, je ne sais pas corriger des interrogations 
cela n´était pas enrichissant pour moi, je n´ai rien compris de nouveau 
j´avais beaucoup de mal à trouver les erreurs de quelqu´un d´autre 

 
→ Dans la partie e) dans l´exercice 3, il fallait trouver graphiquement les résolutions 
de trois inéquations. L´élève a bien trouvé ces résolutions mais sur le graphe qui était 
mal tracé. Est-ce que vous lui donnerais quand même les points pour la partie e) ?  

oui     non 
Pourquoi ? __________________________________________________________ 
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Příloha V – Francouzský originál dotazníku pro učitele 
 

Je suis    une femme   un homme 
 

I) D´après vous, pour les élèves, les cours de mathématiques font partie 
des cours préfèrés    des cours qu´ils aiment bien  
des cours qu´ils n´aiment pas trop   des cours qu´ils détestent 

 
II) Pour vous, est-ce que « faire une erreur », cela fait partie de l´apprentissage des 
mathématiques ? Est-ce que cela peut être utile, de faire une erreur?     oui     non 
→ Si OUI 
- Est-ce qu´une erreur peut servir à mieux comprendre ?        oui  non 
- Est-ce que vous utilisez de temps en temps des erreurs pour mieux expliquer un 
problème ? oui  non 

Si oui, est-ce que vous le trouvez efficace ?  oui  non  
 Donnez un exemple : ____________________________________  
→ Si NON 
- Je considère les erreurs plutôt comme une faiblesse, si l´élève comprend bien le cours, 
il ne fait pas d´erreurs.    oui  non  
 
III) Qu´est-ce que cela représente pour vous quand un élève fait une erreur ? 

il n´a pas compris
 il n´a pas compris, probablement je l´ai mal expliqué
il n´a pas compris ce qui m´arrive souvent dans mes cours de mathématiques 
il n´a pas compris parce qu´en général il ne fait pas trop attention  
il a compris mais il fait des erreurs de calculs ou d´inattention 
il a compris mais il cherche ses propres solutions donc parfois il se trompe 
autre : _________________________________________ 

 
IV) Quelle façon de travailler dans la classe vous préférez ? Ce qui vous paraît le plus 
efficace ? 

j´explique la problèmatique, les élèves prennent des notes 
j´explique la base et puis j´interroge un élève qui vient faire un exercice au tableau  
j´explique la base et je laisse travailler les élèves tous seuls ; en regardant dans les 

cahiers je vois comment ils progressent et je peux leur donner un coup de main 
je pose un problème et je laisse les étudiants se débrouiller individuellement  
je pose un problème et je laisse travailler les élèves en groupe  
autre : _______________________________________ 

 
V) Il faut que le professeur sache si les étudiants ont bien compris ou non donc il a 
besoin d´un certain « feed back ». Quel façon de contrôle préfèrez-vous pour que cela 
soit le plus efficace pour vous et aussi pour les élèves? 

un examen écrit, une interrogation  
interroger à l´oral pendant les cours (au tableau ou quand les élèves sont assis) 
un travail individuel que je recupère à la fin du cours 
les devoirs 

Pourquoi ?____________________________________________________________ 
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La correction d´une interrogation  
I) La correction d´une interrogation qui est faite par les élèves peut être utile.       

oui       non  
Pourquoi ? ____________________________________________________________ 
 
II) Regardez l´exercice 1 dans l´interrogation (groupe A). Dans la partie b), l´élève 
explique pourquoi il ne s´agit pas d´un graphe d´une fonction. Son raisonnement n´est 
pas correct. D´après vous, d´où vient cette erreur ? 
______________________________________________________________________ 
Quelle rééducation proposez-vous ? 
______________________________________________________________________ 
Quelle prévention proposez-vous ? 
______________________________________________________________________ 
 
III) Regardez l´exercice 2 dans l´interrogation (groupe B). Dans la partie b), l´élève ne 
détermine pas correctement l´ensemble de définition. 
D´après vous, d´où vient cette erreur ? 
______________________________________________________________________ 
Quelle rééducation proposez-vous ? 
______________________________________________________________________ 
Quelle prévention proposez-vous ? 
______________________________________________________________________ 
 
IV) Regardez l´exercice 3 dans l´interrogation (groupe A). Au début de l´exercice 
l´élève calcule certains points pour pouvoir tracer la courbe.  
D´où vient le problème de ne pas savoir mettre correctement les points dans un graphe ? 
______________________________________________________________________ 
Quelle rééducation proposez-vous ? 
______________________________________________________________________ 
Quelle prévention proposez-vous ? 
______________________________________________________________________ 
 
V) Corrigez tout ce qui d´après vous n´est pas correct (le faire pour les deux sujets 
A/B) et mettez une note. Choisissez encore une erreur qui vous paraît grave et 
répondez aux même questions plus précisement.  
→……………………………………………………………………………………...... 
D´après vous, d´où vient cette erreur ? 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
Quelle rééducation proposez-vous ? 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________  
Quelle prévention proposez-vous ? 
______________________________________________________________________ 
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Příloha VI – Český překlad dotazníku pro žáky 

 
Dotazník – Jaký je můj postoj k chybě 

Jsem    žena   muž 
 
I) Hodiny matematiky patří mezi 

mé oblíbené předměty     předměty, které mám rád/a 
předměty, které moc rád/ráda nemám   předměty, které nenávidím 

 
II) V hodinách matematiky chybuji  

neustále často  občas  ojediněle nikdy 
 
III) Pokud se učím matematiku, je pro mě „chvíle, kdy udělám chybu“, součástí 
procesu učení? Může být taková chyba v procesu učení pro mě užitečná?  ano   ne 
→ Pokud ANO 

- Může mi chyba, kterou jsem udělal/a pomoci lépe porozumět?      ano 
 ne 

   Pokud ano, už se mi to přihodilo ?  ano  ne 
   Uveďte příklad: __________________________________________________ 
- Využívá někdy učitel v hodinách matematiky chyby k vysvětlení látky?  
 ano  ne 
   Pokud ano, myslím si, že je to užitečné?  ano  ne  
   Uveďte příklad: __________________________________________________ 

→ Pokud NE 
- Chyby považuji za slabost, pokud jsem pochopil výklad, žádné chyby nedělám. 
        ano  ne  

 
IV) Co to pro mě znamená, když udělám chybu? 

A) ZATRHNĚTE MAX. 2 POLÍČKA 
 jsem ve stresu, i když se nejedná o písemný test 
 jsem ve stresu v průběhu testu; vím, že nedostanu dobrou známku 
 to se stává, nedá se nic dělat, nechám to „plavat“ 
 snažím se chybě porozumět, abych ji příště již neudělal 
 chyba mě většinou dovede k novému poznatku – když udělám chybu, naučím se něco 

nového 
 jiná možnost: _________________________________________ 

 
B) ZATRHNĚTE MAX. 1 POLÍČKO 

 neporozuměl jsem 
 neporozuměl jsem, protože učitel látku špatně vysvětlil 
 neporozuměl jsem, což se mi stává v hodinách matematiky často 
 neporozuměl jsem, protože jsem nedával pozor (mluvím, bavím se jiným způsobem 

a nikdy neslyším vše, co učitel říká) 
 porozuměl jsem, ale dělám početní chyby a chyby z nepozornosti 
 porozuměl jsem, ale hledám svá vlastní řešení, která jsou někdy chybná 
 jiná možnost: _________________________________________ 
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V) Jaký způsob práce mi umožňuje nejlépe se poučit ze svých chyb a pochopit učivo? 
 učitel vysvětlí látku a já si dělám poznámky 
 učitel vysvětlí základ a vezme mě k tabuli na řešení konkrétní úlohy 
 učitel vysvětlí základ a nechá mě pracovat samostatně; obchází třídu a dívá se, jak 

postupuji; v případě nutnosti mi poradí 
 učitel postaví třídu před nějaký problém, nevysvětlí nic a nechá každého žáka 

samostatně pracovat a hledat řešení 
 učitel postaví třídu před nějaký problém, nevysvětlí nic a nechá žáky pracovat 

ve skupinkách; umožní mi to seznámit se  s názory a chybami ostatních žáků, diskutovat 
s nimi na dané téma a lépe najít řešení 

 jiná možnost: _______________________________________ 
 
VI) Učitel se čas od času potřebuje ujistit, že žáci látku pochopili. Využívá k tomu 
tzv. „feed back“. Který způsob zpětné vazby, podle Tebe, je nejužitečnější jak pro žáka 
tak i pro učitele? 

 písemná zkouška, test  
 ústní zkoušení během hodiny 
 individuální práce, kterou odevzdám na konci hodiny učiteli 
 domácí úkoly 

Proč?____________________________________________________________ 
 

VII) Pokud v průběhu hodiny zjistím, že v mém domácím úkolu nebo výpočtech 
prováděných v hodině je chyba, podívám se znovu na danou úlohu nebo cvičení doma 
a pokusím se najít správné řešení.    ano  ne 
Proč?__________________________________________________________________ 
 
Oprava písemné práce 
→ Oprava písemné práce pro mě byla obtížná    ano    ne 
     - Proč? __________________________________________________________ 
 ________________________________________________________________ 
  
→ Oprava písemné práce 
ZATRHNĚTE MAX. 3 POLÍČKA 

 byl dobrý nápad 
 mi umožnila zopakovat si učivo a pochopit, proč jsem sám/sama dříve některé chyby 

udělal/a 
 mi umožnila zamyslet se nad chybami ostatních a pochopit lépe dané učivo 
 nebyl dobrý nápad, neumím opravovat písemné testy 
 nebyla pro mne užitečná, nenaučil/a jsme se nic nového 
 byla náročná; dělalo mi velké problémy najít chyby, které udělal někdo jiný  

 

→ V části e) v úloze 3 měl žák za úkol graficky znázornit řešení třech nerovnic. Žák 
správně našel řešení, ale znázornil ho do nesprávně načrtnutého grafu. Měl by i tak 
za tuto část dostat žák nějaké body? 

ano     ne 
Proč? ____________________________________________________________ 



 138

Příloha VII – Český překlad dotazníku pro učitele 

  
Jsem    žena   muž 

 
I) Hodiny matematiky patří podle Vás mezi 

oblíbené předměty žáků     předměty, které mají žáci rádi 
předměty, které žáci moc rádi nemají   předměty, které žáci nenávidí 

 
II) Pokud vyučuji matematiku, je pro mě „chvíle, kdy žák udělá chybu“ součástí 
procesu učení? Může být taková chyba užitečná?  ano  ne 
→ Pokud ANO 
- Může chyba přispět k pochopení učiva?        ano ne 
- Používáte někdy v hodinách chybu jako pomocný prostředek při vysvětlování učiva? 
 ano ne 
Pokud ano, považujete to za užitečné?  ano ne 
Uveďte příklad: ____________________________________________________  
→ Pokud NE 
- Považuji chyby spíše za slabost, pokud žák pochopil výklad, nechybuje. ano ne  
 
III) Co to pro Vás znamená, když žák udělá chybu? 

neporozuměl
 neporozuměl, pravděpodobně jsem látku špatně vysvětlil/a
neporozuměl, což se v mých hodinách stává docela často 
neporozuměl, protože nedával pozor 
porozuměl, ale dělá početní chyby nebo chyby z nepozornosti 
porozuměl, ale hledá svá vlastní řešení, občas se tedy splete 
jiná možnost: _________________________________________ 

 
IV) Jakému způsobu práce dáváte ve třídě přednost?Co považujete za nejužitečnější? 

vysvětluji látku a žáci si dělají poznámky 
vysvětlím základ a pak vyvolám jednoho žáka k tabuli 
vysvětlím základ a nechám žáky pracovat samostatně; sleduji jejich práci a pokud je 

potřeba, mohu jim pomoci 
postavím žáky před nějaký problém a nechám je pracovat samostatně 
postavím žáky před nějaký problém a nechám je pracovat ve skupinkách 
jiná možnost: _______________________________________ 

 
V) Učitel se čas od času potřebuje ujistit, že žáci látku pochopili. Využívá k tomu 
tzv. „feed back“. Který způsob zpětné vazby, podle Vás, je nejužitečnější jak pro žáka 
tak i pro učitele? 

 písemná zkouška, test  
 ústní zkoušení během hodiny 
 individuální práce, kterou odevzdám na konci hodiny učiteli 
 domácí úkoly 

Proč?____________________________________________________________ 
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Oprava písemné práce  
I) Oprava písemné práce, kterou provádějí samotní žáci, může být užitečná. 

ano      ne 
Proč? ________________________________________________________________ 
 
 
II) Podívejte se na úlohu 1 z testu z varianty A. V části b) žák vysvětluje, proč se 
nejedná o graf funkce. Jeho uvažování není správné. Podle Vás, odkud tato chyba 
pochází? 
______________________________________________________________________ 
Jakou navrhujete reedukaci chyby? 
______________________________________________________________________ 
Jakou navrhujete prevenci chyby? 
______________________________________________________________________ 
 
 
III) Podívejte se na úlohu 2 z testu z varianty B. V části b) žák nesprávně určil 
definiční obor. Podle Vás, odkud tato chyba pochází? 
______________________________________________________________________ 
Jakou navrhujete reedukaci chyby? 
______________________________________________________________________ 
Jakou navrhujete prevenci chyby? 
______________________________________________________________________ 
 
 
IV) Podívejte se na úlohu 3 z testu z varianty A. Na začátku úlohy žák počítá několik 
bodů, aby pak mohl načrtnout křivku. Z jakého důvodu, podle Vás, žák chyboval při 
umístění těchto bodů do soustavy souřadnic? 
______________________________________________________________________ 
Jakou navrhujete reedukaci chyby? 
______________________________________________________________________ 
Jakou navrhujete prevenci chyby? 
______________________________________________________________________ 
 
 
V) Opravte vše, co považujete za chybu (obě oddělení A/B) a oznámkujte test. Vyberte 
si ještě jednu chybu, kterou považujete za závažnou, a odpovězte na ty samé otázky 
podrobněji. 
→……………………………………………………………………………………… 
Podle Vás, odkud tato chyba pochází? 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
Jakou navrhujete reedukaci chyby? 
______________________________________________________________________ 
Jakou navrhujete prevenci chyby? 
______________________________________________________________________ 


