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Abstrakt: Hlavním cílem disertační práce je pojednat komplexně o problematice žákovské chyby v matematice, a to jak z pohledu psychologického a didaktickomatematického,
tak i z pohledu učitelů matematiky. Byly řešeny čtyři otázky: Jak na chybu nahlíží výzkum v didaktice matematiky a v čem se jeho pohled liší od výzkumů obecné chyby?
Jak lze chyby, kterých se dopouštějí budoucí učitelé matematiky, klasifikovat? Jak nahlížejí (budoucí) učitelé matematiky na chybnost některých vybraných hraničních jevů a na
závažnost chyby? Existují rozdíly v nahlížení na chybnost mezi respondenty, kteří mají
zkušenost s výukou matematiky, a těmi, kteří zatím zkušenost nemají?
V teoretické části práce je pozornost věnována (1) vymezení, charakteru a podstatě
obecné chyby, (2) žákovské chybě ve výuce matematiky včetně její závažnosti, (3) psychologickému pohledu na chybu včetně učení bez chyb a učení s chybou a podrobnějšímu
představení kognitivistického pohledu na chybu, (4) chybě z pohledu výzkumu v didaktice
matematiky. Je ukázáno, že žákovská chyba ve výuce matematiky není totožná s matematickou chybou, jak je zpravidla intuitivně chápána, už proto, že je kvantitativní, nikoli
kvalitativní povahy. Její kvantitativní charakter vystihuje pojem závažnost. Kvůli ní je
také žákovská chyba na rozdíl od chyby matematické pojmem inherentně subjektivním.
Rozlišení vnitřní a vnější chyby a kvalitativního a kvantitativního charakteru chyb lze
spolu s explicitní formulací validity pojmu chyby považovat za přínos této práce k obecné
teorii chyb. Schodový model přenosu informace explicitně formuluje informační úrovně, na
nichž může chyba nastat, včetně těch, které jsou při úvahách o chybách často opomíjeny
(tedy interpretační a syntaktické). Dalším teoretickým přínosem práce je rozdělení chyb
podle stavu poznatku chybujícího na škále uvědomělá neznalost – neuvědomělá neznalost
– přehmat.
Praktická část práce sestává ze dvou výzkumných studií. V první je na základě analýzy
studentských řešení provedena vlastní klasifikace jejich chyb, v níž jsou použity některé
pojmy z teoretické části práce. Ve druhé byly na základě dotazníkového šetření mezi učiteli
matematiky a studenty učitelství a kvalitativní analýzy jejich odpovědí identifikovány
a popsány faktory, které ovlivňují hodnocení chybnosti a závažnosti chyb, porovnány
pociťované závažnosti různých druhů chyb a ověřeny neostré hranice chybnosti, jak je
učiteli vnímána. Vzhledem k nereprezentativnímu vzorku i primárně kvalitativní koncepci
celého výzkumu nejsou kvantitativní charakteristiky sebraného souboru dat zobecnitelné.
Za všeobecně validní však lze považovat kvalitativní charakteristiky, především zmapování
samotného výskytu různých postojů, zdůvodnění a dalších jevů, které může být základem
pro větší výzkum kvantitativní.
V závěru práce jsou popsána omezení výzkumu a nastíněno jeho možné pokračování.
Klíčová slova: žákovská chyba ve výuce matematiky, klasifikace chyb, obecná chyba,
učení s chybou, závažnost chyby, (budoucí) učitelé matematiky
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Abstract: The main goal of the thesis is to describe in depth the problem of pupil mistakes in mathematics, both from the psychological and mathematics education points of
view and from the point of view of mathematics teachers. Four questions were addressed:
How does research in mathematics education view mistakes and what is the difference
between this view and that of research of general mistakes? How can mistakes made
by future mathematics teachers be classified? How do (future) mathematics teachers see
the erroneousness of some border phenomena and the seriousness of mistakes? Are there
differences between respondents with some teaching experience and without it?
The theoretical part of the thesis consists of (1) characterisation of a general mistake,
(2) pupil mistakes in mathematics including their seriousness, (3) psychological view of
mistakes including learning without and with mistakes and a more detailed description of
a cognitivist viewpoint of mistakes, (4) mistakes from the point of view of mathematics
education research. It is shown that pupil mistakes in the teaching of mathematics are
not the same as mathematical mistakes as is intuitively understood; the reason being
that they are of a quantitative, not qualitative nature. Their quantitative character is
depicted by the concept of seriousness.
The distinction between inner and outer mistakes and a qualitative and quantitative
character of mistakes as well as the explicit formulation of the validity of the concept of
mistakes can be seen as the original contribution of this work to the general theory of
mistakes. The step model of the transfer of information explicitly formulates informational
levels on which the mistake can occur, including those which are often neglected (that
is, the interpretative and syntactic ones). Another theoretical contribution of the work is
the division of mistakes according to the state of the knowledge of the one who makes
mistakes on the scale conscious ignorance – unconscious ignorance – slip.
The practical part of the thesis consists of two research studies. The first focuses on
the classification of mistakes in future teachers’ written solutions. Their analysis is made
from the point of view of some concepts introduced in the theoretical part. The second
study consists of a questionnaire survey with (future) mathematics teachers. Using a qualitative analysis of their answers, factors which influence the evaluation of erroneousness
and seriousness are described, perceived seriousness of different types of mistakes is compared and blurred boundaries of erroneousness as perceived by teachers are explored. The
sample was not a representative one, thus the quantitative characteristics of the sample
cannot be generalised. However, the qualitative characteristics are valid ones, mainly the
identification of the mere presence of different attitudes, justifications and other phenomena which can be taken as the basis of wider quantitative research. The conclusions
consist of the limitation of research and its possible continuation.
Keywords: pupil mistakes, classification of mistakes, general mistakes, learning with
mistakes, seriousness of mistakes, (future) mathematics teachers
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Kapitola 1
Úvod
Odborník je člověk, který se v daném oboru dopustil již všech možných chyb.
Niels Bohr (podle E. Tellera)
Jako matematik nebyl příliš pozorný. Dopouštěl se mnoha chyb. Ale dělal je
ve správném směru. Pokoušel jsem se ho napodobit, ale zjistil jsem, že je velmi
obtížné dělat dobré chyby.
Goro Šimura o Jutaku Tanijamovi
Zkoumáme-li jako učitelé matematiky, proč žáci nedosahují optimálních výkonů, klademe si v zásadě otázky dvojího typu: proč žáci něco nedokáží udělat a proč to dělají
špatně. Druhá z otázek se, jinak řečeno, ptá, proč žáci dělají chyby.
Jako každý praktikující učitel se s chybami setkávám pravidelně. Veden záměrem hodnotit výkony studentů co nejspravedlivěji jsem vždy pátral po příčinách chybných výkonů,
patrně hlouběji, než je u učitelů běžné. Při opravování stovek studentských řešení úloh
z různých oblastí matematiky jsem si přirozeně všímal, že některé chyby se opakují více
než jiné, že chyby v zdánlivě odlišných partiích matematiky mohou mít podobnou příčinu nebo že zdánlivá příčina chyby není vždy příčinou skutečnou. Při konzultacích se
studenty jsem se snažil s jejich chybami aktivně pracovat tak, aby je pokud možno sami
odhalili, uvědomili si jak jejich podstatu, tak to, proč se jich dopustili, a následně se jich,
snad, vyvarovali. Na druhé straně jsem při diskusích s kolegy z katedry i učiteli z nižších
stupňů škol zjišťoval, že se jejich pohled na závažnost různých chyb někdy dosti radikálně
liší od mého nebo že se dokonce ani neshodneme v názoru, zda určitý jev chybou je či
není.
Zobecňováním takto získaných zkušeností postupně vykrystalizovala moje představa
o podstatě chyb, příčinách jejich vzniku, vztahu učitelů k nim i jejich roli v učení a
výuce. Předložená práce je do značné míry formalizací těchto představ a jejich zakotvením v korpusu znalostí a teorií, který k chybám nashromáždila psychologie a didaktika

8

matematiky. Postup jejího vzniku je tedy „zdola nahoru“ – většina myšlenek v práci obsažených předcházela ve formě mých (částečně naivních či vágně formulovaných) hypotéz
jejich potvrzení literaturou či vlastním výzkumem.
Od tohoto postupu se odvíjejí i cíle práce. Primárním záměrem bylo vytvořit soubor
znalostí o chybě z oblasti psychologie a didaktiky matematiky relevantních pro učitele
matematiky. Jak jsem zjistil v rozsáhlé rešerši dostupné literatury, takový soubor zvláště
v české literatuře chybí. Cílem dále bylo prozkoumat, jak na žákovskou chybu v matematice nahlížejí učitelé či studenti učitelství. Položil jsem si následující otázky:
• Jak na chybu nahlíží výzkum v didaktice matematiky a v čem se jeho pohled liší
od výzkumů obecné chyby?
• Jak lze chyby, kterých se dopouštějí budoucí učitelé matematiky, klasifikovat?
• Jak nahlížejí (budoucí) učitelé matematiky na chybnost některých vybraných hraničních jevů a na závažnost chyby?
• Existují rozdíly v nahlížení na chybnost mezi respondenty, kteří mají zkušenost
s výukou matematiky, a těmi, kteří zatím zkušenost nemají?
Disertační práce je rozdělena na část teoretickou a část praktickou.
V teoretické části se nejdříve věnuji vymezení, charakteru a podstatě obecné chyby
(kap. 2). Při tom samozřejmě vycházím z poznatků, které jsem načerpal studiem literatury, nicméně jejich uspořádání a některé pojmy v kapitole uvedené jsou mým autorským
dílem. Další kapitola se zabývá žákovskou chybou ve výuce matematiky s důrazem na
rozdíl žákovské chyby ve výuce matematiky a matematické chyby, dále na vliv záměru
autora chyby na to, jak učitelé na jeho chybu nahlížejí, a konečně na závažnost chyby.
Velmi důležitou součástí teoretické části práce je kapitola, která sumarizuje pohled
psychologie na problematiku chyby. Psychologie totiž říká více o příčinách celého spektra
chyb, se kterými se (nejen) ve výuce matematiky setkáváme (tedy například i o „numerických“ chybách), zatímco didaktika se systematicky věnuje jen těm chybám, které lze
přímo ovlivnit, tedy těm, které vznikají na vědomé úrovni (o těch je ale samozřejmě
vzhledem k užšímu kontextu schopna říci více). Pozornost je ve čtvrté kapitole věnována
zejména učení bez chyb a učení s chybou a dále je podrobněji popsán kognitivistický pohled na chybu. Pátá kapitola se týká chyby z pohledu didaktiky matematiky. Jak již bylo
řečeno, v českém prostředí neexistuje žádná souhrnná publikace, která by se touto problematikou zabývala. Stručně je zmíněna historie výzkumu žákovské chyby v matematice.
Setkáváme se se studiemi, které zkoumají chyby, kterých se žáci dopouštějí v konkrétním
matematickém obsahu, jen výjimečně se objevují práce, které se pokoušejí o zastřešující
kategorizaci chyb. Ve druhé části kapitoly se zabývám současným paradigmatem chyby
tak, jak vyplývá z novější literatury.
9

Teoretická část práce je zpracována zejména na základě odborné literatury. Příklady
žákovských chyb v matematice, které jsou v ní uvedeny na dokreslení teoretických poznatků, jsou moje a pocházejí z analýzy studentských písemných řešení, jejíž výsledky
jsou v kap. 6.
Praktická část práce zahrnuje vlastní výzkum, a to v podobě dvou studií.
V první z nich se věnuji analýze chyb, kterých se dopouštějí budoucí učitelé matematiky v oblasti matematické analýzy a některých elementárnějších oblastech, které jsou
pro matematickou analýzu podstatné, zvláště v práci s elementárními funkcemi (úpravy
výrazů, řešení rovnic apod.). Vycházím z rozsáhlého korpusu dat, tedy studentských řešeních úloh, které jsem nashromáždil v průběhu posledních pěti let. Tuto analýzu jsem dělal
s ohledem na teoretické poznatky, které jsem získal studiem literatury, s cílem odpovědět
na druhou výzkumnou otázku.
Druhá studie se týká třetí a čtvrté výzkumné otázky. Připravil jsem dotazník, který
se zaměřuje na hodnocení chybnosti určitých jevů, s nimiž jsem se setkal při analýze
studentských písemných prací, a na hodnocení závažnosti některých chyb, opět vzešlých
z analýzy studentských prací. Dotazník vyplnilo celkem 82 respondentů, učitelů matematiky a studentů učitelství. Jejich odpovědi jsem analyzoval kvalitativně (přesná metodika
je podrobně popsána v příslušné kapitole).
Disertační práce je ukončena závěrem, kde stručně shrnuji odpovědi na výše uvedené
otázky, a seznamem literatury.
Tam, kde to bylo účelné, jsem v práci použil studentská písemná řešení úloh i mimo
výzkum, který se přímo věnuje jejich analýze. Jedná se o řešení studentů učitelství matematiky z PedF UK v Praze.
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Kapitola 2
Vymezení, charakter a podstata
obecné chyby
Pokusme se o reflexi toho, co se nám vybaví pod pojmy „chyba“ a „žákovská chyba
v matematice“. Zatímco první pojem je – v celé šíři svého užívaného významu – vágní,
druhý se zdá být naopak velmi ostře vymezen. Je tomu tak proto, že je většinou ztotožňován s „matematickou chybou učiněnou žákem“. Ukážeme si, že ve skutečnosti totožné
nejsou, a z aplikačního hlediska je důležité spíše to, co má žákovská chyba v matematice společného s obecnou chybou než s chybou matematickou. Chyba v obecném smyslu
je většinou chápána pouze intuitivně, proto ji v této kapitole vymezím a shrnu ty její
teoretické aspekty, které jsou relevantní pro kontext výuky matematiky.
Nejprve dvě terminologické poznámky. Koncept chyby předpokládá hodnocení výsledku
nějaké fyzické či mentální činnosti. Samotný termín výsledek budu užívat v případě obecné
chyby. Bude-li výsledkem činnosti informace, budu spíše hovořit o výstupu. Příležitostně
budu používat i termín výkon, který je více „vnitřní“ ve smyslu vymezeném v následujícím
oddíle.
Druhá poznámka se týká pojmu poznatek. Ten je v různých kontextech a teoriích používán v různých významech, zde bude znamenat vždy individuální mentální reprezentaci
znalosti (typicky u žáka).

2.1

Vnější a vnitřní definice chybného výkonu

Vymezit přirozený pojem chyba je překvapivě obtížné. Existují dva základní přístupy,
které nazývám vnějším a vnitřním podle lokace vyhodnocení jevu jako chyby z pohledu
chybujícího. Na každém z nich je založena jedna tradice zkoumání chyby.
Vnější přístup definuje chybné jako odlišné od správného, přičemž správné je definováno arbitrárně, v závislosti na kontextu. Míra objektivity takové definice je různá – např.
v laboratorních výzkumech chyby v učení rozhoduje o tom, co je správné, zcela libovolně
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experimentátor, naopak v matematice je správnost dána objektivně definovanou a nezávisle ověřitelnou logickou správností. Tento přístup k chybě je typický pro chybu v učení
(ať z obecně psychologického či didaktického hlediska) a je vhodný pro kontexty podobné
matematice, tedy se správností objektivně definovanou formálními pravidly. Vnější chyba
je funkcí rozdílu mezi arbitrárně správným a skutečným výkonem (tedy např. žákovským
řešením úlohy a řešením matematicky správným), chybující subjekt není uvažován.
Oproti tomu vnitřní přístup vymezuje chybu pomocí rozdílu mezi záměrem a výsledkem činnosti. Typický je pro obecné studie lidské chyby, zvláště kognitivistické, a pro
výzkum profesních chyb. Klasická práce o lidské chybě (Reason, 1990) dokonce za pravé
chyby – mistakes – označuje jen ty, které vznikají na vědomé úrovni. Východiskem tohoto
přístupu je pohled (do) chybujícího jedince či jen jeho vědomí a objektem zkoumání jsou
kognitivní procesy spojené s chybou, jako mechanismy vzniku a mechanismy zpracování
(např. regulační smyčka chybný výkon → penalizace chyby → poučení z chyby → správný
výkon).
Výše uvedená definice vnitřní chyby je sice srozumitelná, ale problematická, především
kvůli náhodným jevům a hodnocení zodpovědnosti za chybu (jak vnitřní, tedy chybujícím,
tak vnější). Jestliže totiž nemáme při plánování akce k dispozici všechny informace, které
mohou mít vliv na její výsledek (a to nemáme v reálných situacích prakticky nikdy),
je optimální jednání založeno na pravděpodobnostním hodnocení různých jevů a stavů
systému a obecně může vést stejné jednání za stejných známých předpokladů k odlišnému
výsledku. Tak by jedno ze dvou subjektivně nerozlišitelných jednání chybou bylo a druhé
nikoli. Reason (1990, odd. 1.5) si problém náhodnosti uvědomuje a vymezuje chybu takto:
Chyba bude brána jako obecný termín zahrnující všechny situace, ve kterých
plánovaná posloupnost mentálních či fyzických aktivit nedosáhne zamýšleného
výsledku, pokud neúspěch nemůže být přičten zásahu náhodného jevu.1
Vyloučení náhodných jevů však přirozené vnímání chyby zužuje. Je jistě chyba vsadit
stovku proti stovce, že na hrací kostce padne šestka, ačkoli je výsledek náhodný a tato
chybná volba může vést k výhře. Situace s výraznými náhodnými prvky ovšem nebudou
u žákovské chyby v matematice hrát prakticky žádnou roli, proto se podržím původního
vymezení.

2.2

Kvalitativní a kvantitativní charakter chyby

Rozdíl mezi arbitrárně správným nebo zamýšleným výsledkem a výsledkem skutečným,
který je základem vymezení chyby podle vnějšího a vnitřního přístupu, může být kvalitativní i kvantitativní. V prvním případě je chybou nesplnění určených vlastností samotného
1

Překlad autor, v originále: Error will be taken as a generic term to encompass all those occasions
in which a planned sequence of mental or physical activities fails to achieve its intended outcome, and
when these failures cannot be attributed to the intervention of some chance agency.
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výsledku (např. matematické správnosti) a hodnocení je dichotomické, správné – chybné.
Druhý případ je typický pro optimalizační úlohy, kdy hledáme řešení nikoli správné, ale
(co) nejlepší (např. chceme-li získat v karetní hře co nejvíce bodů). Chybnost je zde míra
suboptimality výsledku. Typickým příkladem je chyba, jak je chápána v matematické
teorii chyb (např. měření).
Kvalitativní chyba i chyba kvantitativní, pokud je posuzována vzhledem ke známému
optimu, je absolutní. Pokud však v kvantitativním případě optimální řešení není předem nebo ani dodatečně známo (což je běžné v reálných situacích kvůli náhodnosti),
lze suboptimalitu výkonu měřit relativně vůči jiným výkonům. Nemusí tedy být známa
optimální strategie pro šachy, aby bylo možno konstatovat, že vyměnit dámu za pěšce je
(za předpokladu, že záměrem je vyhrát) obecně chybné.
Rozlišení kvalitativního a kvantitativního charakteru chyby či úlohy není tak ostré, jak
by se na první pohled mohlo zdát. Kvalitativní parametry jsou často definovány pomocí
kvantitativních („Na zápočet je třeba alespoň 20 bodů.“) a lze je i definovat jako jejich
speciální případ. Naopak kvantitativní parametry mohou být souhrnem kvalitativních
(např. počet bodů z testu je počtem správných odpovědí). Matematická chyba je ryze
kvalitativní, avšak, jak uvidíme níže, hodnocení žákovské chyby má výrazný kvantitativní
rozměr.

2.3

Variabilní a konstantní chyba

Zkoumáme-li chyby nikoli izolovaně, ale jako soubor (což je pro výuku matematiky podstatné; obecně je takové zkoumání nezbytné pro předpověditelnost chyb2 ), vynořují se
další vlastnosti statistického charakteru. Nejvýznamnější z nich je nazývána variabilní a
konstantní chybou (Kulič, 1971; Reason, 1990).
Předpokládejme, že máme definován prostor, v němž můžeme hodnotit chybovost výsledku jako vzdálenost od cílové hodnoty (správného řešení). Konstantní chybou vzorku
nazýváme diferenci mezi cílovou hodnotou a průměrem série měření. Variabilní chyba je
pak definována nějakým statistickým indexem, který definuje rozptyl jednotlivých měření,
např. standardní odchylkou. Více než dlouhé vysvětlování objasní obrázek 3.1.
Termín variabilní a konstantní chyba je srozumitelný, ale zavádějící. Jsou to vlastnosti
souborů, nikoli jednotlivých chyb (nejvýše vlastnosti jednotlivé chyby vůči vzorku chyb),
a obecně nejde o dichotomické rozdělení – každá chyba může mít konstantní i variabilní
složku.
Z informačního hlediska je konstatní chyba společná informace vzorku, chyba variabilní
2

Ve smyslu statistickém. Lze tedy například předpovědět, jakých chyb a s jakou frekvencí se budou
žáci dopouštět v určitém typu úlohy, nikoli ovšem, že konkrétní žák udělá konkrétní chybu. Deterministické předvídání chyb je vzhledem k jejich „samoodstraňovací“ povaze (jedinec se chybami učí, aby je
neopakoval) obecně vyloučeno, přinejmenším na vědomé úrovni (vědomě nekontrolovatelné mechanismy
mohou vést k deterministickým chybám, příklady jsou iluze všeho druhu).
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Obr. 2.1: Variabilní a konstantní chyba. Zásahy v levém terči jsou v průměru zacíleny na střed
(mají malou konstatní chybu), ale mají velký rozptyl (variabilní chybu). Zásahy v pravém terči
jsou koncentrovány vpravo dole od středu, mají tedy velkou konstantní a malou variabilní chybu.
(Chapanis, 1951; převzato z Reason, 1990)

je naopak mírou informace specifické pro jednotlivé chyby. To úzce souvisí s předpověditelností – na základě pravého vzorku na obr. 3.1 jistě dokážeme předpovědět lépe, kam asi
půjde další zásah, než na základě vzorku levého. Také to znamená, že lze poměrně malou
změnou – v případě střelby na terč např. úpravou hledí – dosáhnout výrazného zlepšení
celkového výkonu. Jinými slovy, konstantní chyby jsou ty, které lze (alespoň teoreticky)
relativně jednoduše odstranit.
Pro kontext žákovské chyby v matematice považuji za vhodnější používat pro variabilní
a konstantní chybu názvy chyba náhodná a systematická. Na rozdíl od situace na obr. 3.1
zde prostor možných výstupů není spojitý, naopak je vzhledem k (převážně) symbolickým
výstupům a jejich omezené reálné konstruovatelnosti funkčně konečný. Chyby jsou pak
zpravidla buď náhodné, nebo systematické, chybu s oběma složkami spíše považujeme za
dvě nezávislé chyby.

2.4

Validita pojmu chyba

Validitou zde rozumím skutečnost, že daný pojem je smysluplný, tedy že ho lze popsat
efektivněji, než plným popisem všech objektů či jevů, které zahrnuje.3 Kupříkladu pokud
by chyby byly projevem či mechanismem vzniku zcela náhodné a každý případ by byl
zcela nezávislý na ostatních, nebylo by možno vybudovat teorii příčin chyb ani je prakticky
využít k redukci výskytu dalších chyb, takže by pojem z těchto hledisek nebyl validní.4
To zjevně není pravda. Zvláště v tak úzkém kontextu, jako je žákovský výkon v matematice, vykazují chyby jasné pravidelnosti. Není ani třeba statistických důkazů, aby
3

Formálně: popis všech jeho objektů jako souboru je komprimovatelný.
Validita je závislá na kontextu. Například z hlediska systematické biologie založené na evoluční příbuznosti není validní (je tzv. polyfyletická) kategorie „strom“, protože „stromovitost“ vznikla nezávisle
v různých skupinách rostlin, takže si stromy obecně nejsou navzájem příbuzné (resp. ne více, než s jinými
rostlinami). Stejná kategorie je však validní např. z hlediska lesnictví, arboristiky nebo ekologie.
4
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každý učitel věděl, že některé chyby se velmi často opakují, nebo že lze chyby smysluplně
sdružovat do skupin – typů chyb. Zároveň existují teorie chyb (např. GEMS, Reason,
1990), které nabízejí precizní intepretační rámec pro výklad příčin chyb a jsou široce
aplikovatelné.

2.5

Podstata chyby

Ačkoli vnější a vnitřní přístupy k chybě dávají kritéria detekce chybného výkonu, nespecifikují samy o sobě, co přesně budeme chybou nazývat. Např. ve výše uvedené obecné
Reasonově definici je chybou situace určitých vlastností, ve specifických kontextech však
pojem chyba nabývá různých významů v závislosti na tom, jaký je v daném kontextu
předpokládán výstup. Kupříkladu ve sportu je chybou zpravidla fyzická akce (či její absence; například „nepokrčení nohou“).
Matematické výsledky obecně chápeme jako určitý druh informace. Ve výuce jako reálném procesu je situace složitější – informace musí být při přenosu redukována na fyzický
projev a z něj reinterpretována. Přesto i zde chápeme jako výstup nikoli „inkoust na
papíře“, ale přinejmenším jeho symbolický význam. Proto i já budu za podstatu chyby
považovat informaci.5 Podrobně bude podstata žákovské chyby ve výuce matematiky
rozebrána v oddíle 3.1.

5

Na tomto faktu nic nemění podoba, ve které je informace zakódována. Žáci se například mohou učit
sčítání a odčítání pomocí fyzických aktivit jako krokování. Na rozdíl od tělocviku však není hodnoceno
fyzické provedení těchto aktivit, nýbrž sémantická interpretace jejich významu – stručně řečeno, nejde
o to, jak žák jde, ale kam dojde.
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Kapitola 3
Žákovská chyba ve výuce
matematiky
Protože cílem mého zkoumání je chyba ve výuce, vymezím základní pojem tak, jak je
v tomto kontextu používán. Žákovskou chybou ve výuce matematiky budu nazývat ty
žákovské výstupy, které učitelé v matematických předmětech za chybu označí.
Dále budu pro žákovskou chybu v matematice z čistě estetických důvodů užívat zkratku
vzniklou z anglického „pupil’s error in mathematics“, PEM.
Uvedené vymezení je typicky vnější, neboť hodnocení chybnosti výstupu vzniká porovnáním s výstupem správným. Protože na rozdíl od matematické chyby není dáno
univerzálním algoritmem vyhodnocení správnosti, ale rozhodnutími mnoha jednotlivců
(byť do velké míry daných právě chybou matematickou), je situačně závislé (neboť tatáž
informace může být jedním učitelem vyhodnocena jako chybná a druhým nikoliv, nebo
se dokonce mohou lišit v čase i hodnocení jednoho učitele) a není z principu objektivní.
Zároveň však je díky navázanosti na chybu matematickou vysoce konsensuální. Širokého
vymezení použiji při zkoumání rozdílů v hodnocení chybnosti mezi učiteli, společného
jádra se budu držet při zkoumání příčin chyb.
Vymezení hodnocením učitelů také nese inherentní možnost chyby v učitelově hodnocení, touto situací se však nebudu zabývat.
Pro přesné vymezení množiny zkoumaných jevů je třeba si ujasnit, zda mezi chybné
výstupy náleží i výstupy chybějící (i částečně, např. nerealizované části neúplných řešení nebo nedokončených výpočtů). Učitelé oba pojmy alespoň částečně rozlišují (viz
oddíl 7.4.2), obecná definice chyby (např. i výše uvedená Reasonova) umožňuje oba přístupy. Rozhodnutí je závislé na aspektu, ze kterého chceme chyby studovat: jde-li o důsledky chyb, jako je hodnocení žákovského výkonu, je možné chybějící výstup považovat za
chybný, neboť se oba podílejí na penalizaci (snížení hodnocení). Pokud chceme studovat
naopak příčiny chyb, je vhodné chybějící výstupy oddělit. Označit prázdnou informaci
za chybnou nemá dobrý smysl a příčiny absence části výstupu mohou být nekognitivní
(může jít např. o důsledek nedostatku času).
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Protože studium příčin chyb je jedním z mých hlavních cílů, zvolil jsem druhý přístup.
Absenci výstupu budu považovat za chybu jen v případech, kde bude její přítomnost
vynucená, tedy bude-li nezbytná ke správnému vyvození závěrů, které součástí výstupu
jsou.1 Je-li například v řešení úlohy na nalezení definičního oboru podílu dvou funkcí
uveden výsledek, je vynucenou součástí řešení zjištění definičního oboru čitatele i jmenovatele a určení nulových bodů jmenovatele, takže absence kterékoli z nich je chybou.2
Naopak výstup, ve kterém jsou vyřešeny některé nebo všechny uvedené podúlohy a chybí
výsledek, nebudu označovat za chybný (spíše za nedokončený).

3.1

Žákovská chyba v matematice a matematická
chyba

Žákovská chyba ve výuce matematiky není ve výuce ani její teorii zpravidla odlišována od
matematické chyby provedené žákem. Jak ukáži, jde o dva různé koncepty s podstatnými
rozdíly ve vlastnostech, které byly vymezeny v kapitole 2.
Matematická chyba – v běžném smyslu – je logická nesprávnost tvrzení, případně
nesmyslnost zápisu. Obé je formálně ověřitelné a v tomto smyslu objektivní. Vstupem
pro posouzení správnosti je symbolická informace, výstupem stavy správná – chybná
(jak bylo uvedeno výše, jde o typický příklad kvalitativní chyby). Proces ověřování není
uvažován, neboť nehraje roli, je implicitně považován za „platonicky“ dokonalý.
Žákovská chyba v matematice je složitější pojem. Jde o reálný výstup učitele, hodnocení reálného vstupu, kterým je žákovský výkon. Přiřazení je z velké části založeno na
matematické správnosti, má ale z podstaty reálného děje probíhajícího v čase a určitém
informačním a sociálním kontextu i další nepominutelné aspekty.
V první řadě je to fakt, že žákovský výstup se k učiteli–hodnotiteli nedostává jako informace, ale jako její fyzický projev – výstup musí být zapsán či vyřčen, méně často vyjádřen
jiným způsobem, např. odkrokován. Fyzický projev či častěji jeho záznam pak musí být
hodnotitelem zpětně interpretován jako informace a ta je v několika úrovních analyzována
(viz dále) a hodnocena z hlediska správnosti. Za chybu je označováno zdůvodnění chybnosti, sama nesprávná informace i její fyzický záznam. V prvním významu například na
otázku „Co je tam za chybu?“ odpovídáme „Chybou je nezměnění znaménka při převodu
na druhou stranu.“. Druhý užíváme například při porovnávání („Seděli vedle sebe a měli
stejné chyby.“) nebo v konstatování jako „Tato rovnost je chybná.“. Třetí pak při odkazech na fyzickou manifestaci chyby, např. při lokalizaci v záznamu („Tady je chyba.“);
1

Formálněji lze říci, že uspořádáme-li podúlohy řešení matematické úlohy topologickým uspořádáním
podle toku informace (tedy tak, že v grafové reprezentaci vede orientovaná hrana z podúlohy, jejíž
informační výstup je použit, do podúlohy, která tento výstup používá jako vstup), musí správný výstup
obsahovat s výstupem každé podúlohy i její řešení a řešení všech podúloh topologicky předcházejících,
pokud nejsou vynechávána ve shodě s předchozí dohodou (např. kvůli trivialitě).
2
Ve smyslu rozdělení zavedeného níže jde o chybu záměru.
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v tomto smyslu také budu označovat demonstrované záznamy chybných žákovských řešení
jako „ukázky chyb“.

Obr. 3.1: Rozdíl mezi chybou jako záznamem a chybou jako informací. Oba záznamy jsou
evidentně různé a kdybychom např. dělali statistiku chyb, počítal by se každý zvlášť. Běžně ale
říkáme, že jde o stejnou chybu, protože oba záznamy obsahují stejnou informaci.

Chyba jako zdůvodnění chybnosti navíc podléhá generalizaci. Za stejnou chybu pak
označujeme i dvě různé informace, pokud mají společné zdůvodnění nesprávnosti, či přesněji, pokud vznikly aplikací stejného nesprávného postupu na různá data (viz obr. 3.5).

Obr. 3.2: Generalizace chyby jako zdůvodnění chybnosti. Chyba jako informace je v každé
z ukázek různá, ale obě chyby vznikly stejným způsobem, proto i v tomto případě běžně říkáme,
že jde o stejnou chybu.

Ve výuce matematiky se různé úrovně významu chyby zpravidla nerozlišují. Mezi záznamem, informací vzniklou jeho interpretací a hodnocením správnosti (resp. odůvodněním
chybnosti) této informace je natolik těsný vztah, že je lze chápat jako jeden celek a úrovně
významu rozlišovat podle kontextu.3 Proto nebude-li hrozit nedorozumění, nebudu různé
významy chyby rozlišovat ani já. Abych však dostál volbě informace jako podstaty chyby,
budu za primární význam považovat informaci vzniklou přímou interpretací záznamu,
typicky tedy řetězec symbolů.
Interpretace záznamu není tak jednoznačný proces, jak by se z předchozího mohlo zdát.
Každý učitel zná příklady nečitelných řešení úloh, které jejich autor čte bez problémů. Ze
3

Jak bylo naznačeno výše, je užitečným nástrojem pro odlišení úrovní odpověď na otázku, co v daném
kontextu znamená, že jde o „stejné“ chyby.
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své podstaty tedy není objektivní. Podstatně vyšší míru subjektivity však do žákovské
chyby v matematice přináší druhý rozdíl oproti matematické chybě, a tím je zohlednění
záměru (oddíl 3.2).
Abychom lépe pochopili vztah mezi matematickou chybou a reálným procesem hodnocení, použiji model přenosu informace (a tedy případně chyby) mezi jejím tvůrcem
(žákem) a hodnotitelem (učitelem), který je na obr. 3.3.

tvůrce &

záměry
tvrzení
symboly
fyzický projev
→
přenos

% hodnotitel

Obr. 3.3: Schodový model přenosu informace. Popisuje to, co se při přenosu odehrává, pomocí
hierarchie informačních úrovní, které jsou relevantní pro hodnocení chyb. Nejde o kognitivní model, který by zachycoval mentální mechanismy realizace procesů na straně tvůrce a hodnotitele.
Zobrazuje, „co se děje“ s informací, nikoli „jak je to zařízeno“.

Při tvorbě výstupu musí žák svoje záměry provádět jako sérii kroků, ty popsat matematickými tvrzeními, ta vyjádřit symboly a symboly převést na fyzický projev (tedy např.
vyřknout nebo zapsat). Hodnotitel pak musí informace z fyzického projevu zpátky rekonstruovat: nejprve interpretovat fyzický projev jako symbolickou informaci (intepretační
úroveň), pak seskupit symboly jako tvrzení (syntaktická úroveň), dále tvrzením přiřadit význam (sémantická úroveň) a z nich nakonec případně usoudit na původní záměr
(intencionální úroveň).4 Na každé úrovni je posuzována správnost: na intepretační jako
interpretovatelnost (tedy zda lze záznam jednoznačně převést na symboly), na úrovni syntaktické jako jazyková smysluplnost (tedy zda jsou symboly seskupeny v korektní formule
matematického jazyka), na úrovni sématické jako logická správnost (typicky platnost rovností či implikací) a na intenciální jako správnost záměrů (tedy např. zda zvolené kroky
vedou k žádoucímu cíli).
Dvě úrovně, syntaktická a sémantická, odpovídají matematické chybě.5 Zbylé dvě
úrovně nejsou teoreticky objektivizovatelné, interpretační úroveň je však ovlivnitelná reálnými prostředky (např. tak, že žáci budou odevzdávat výstupy v symbolické, digitální
podobě) patrně až do stavu, kdy interpretační přesnost dosáhne úrovně reálné spolehlivosti ověření syntaktické a sémantické správnosti a stane se tak de facto objektivní.
Interpretační chyby jsou většinou spíše nedorozuměními a jejich povaha zpravidla není
4

Časové pojmy vyjadřují ve skutečnosti informační závislost, prakticky probíhají procesy na jednotlivých úrovních paralelně.
5
Mezi matematické chyby můžeme zařadit také interpretační chyby způsobené neznalostí matematické
symboliky na straně chybujícího, to je však spíše hypotetický případ.
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matematická,6 proto se jim budu věnovat jen okrajově. Vymezením chyby jako informace
od procesu interpretace abstrahuji.

Obr. 3.4: Interpretace je ovlivňována i zpětně vyššími úrovněmi. Z kontextu řešení rovnice na
obrázku je zřejmé, že oprava číslici 6 nenahrazuje, ale škrtá, a nejde tedy o výraz x2 , ale pouze
číslo 2.

Ve skutečnosti je situace při hodnocení žákovských výstupů v matematice složitější,
protože jsou povoleny či přímo vyžadovány formy výstupu, které nejsou zapsané v konečné abecedě a jsou svou podstatou nepřesné (jako náčrtky všeho druhu), takže nemají
symbolickou interpretaci (přinejmenším v klasickém slova smyslu). To, že takové výstupy
mohou být (a jsou) smysluplně hodnoceny, znamená, že jejich interpretace může být –
přinejmenším v případě, kdy byla učiněna (alespoň neformální) interpretační dohoda –
vysoce konzistentní. Z principu však není tak jednoznačná jako výstupy v konečných abecedách, což ukazuje, že učitelé nemohou posuzovat správnost žákovských výstupů pouze
podle matematických kritérií. Naopak mohou hodnotit i výstup v nedohodnuté formě,
pokud jej na základě znalosti výkladového rámce žáků (či konkrétně chybujícího žáka)
dokáží interpretovat.

Obr. 3.5: Náčrt grafu funkce není zapsán v konečné abecedě a není z čistě matematického hlediska smysluplný. V dohodnuté formě však nese jen konečnou informaci – intervaly monotonie,
intervaly konvexnosti a konkávnosti, nulové body, extrémy, inflexní body – a je tedy jednoznačně
interpretovatelný a hodnotitelný. Proto ač náčrtek vlevo nesouhlasí dokonale s přesným grafem
vpravo, považujeme jej za správný. Cíl zobrazit požadované vlastnosti se v náčrtku odráží,
kupříkladu větší křivostí grafu způsobenou snahou zdůraznit konvexnost a konkávnost.
6

Někdy ano. Zažil jsem případ, kdy student, nejistý, který ze dvou výsledků je správný, napsal výsledky
přes sebe v naději, že si hodnotitel vybere ten správný.
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Je otázka, nakolik je schéma 3.3 použitelné i pro analýzu nesymbolických výstupů.
Stejně jako symbolické zápisy slouží i zápisy nesymbolické k vyjádření tvrzení, sémantická
a intenciální úroveň jsou tedy zjevně validní. Na základě analogie můžeme na interpretační
úroveň klást rozpoznávání základních objektů a jejich vlastností (např. čára a její tvar),
na úroveň odpovídající úrovni syntaktické pak položíme rozpoznávání formy (kupříkladu
grafu funkce). V případě předem dohodnuté formy na tuto úroveň položíme i kontrolu její
správnosti. Úrovně ani informační vazby mezi nimi však v tomto případě nejsou vymezeny
tak jasně jako v případě symbolických výstupů.
Z hlediska žákovské chyby v matematice je podstatně důležitější intencionální úroveň,
tedy posouzení záměru. Podrobně o něm pojednáme v oddíle 3.2. Důsledkem jeho zohlednění při hodnocení chybnosti je, že PEM je neredukovatelně subjektivní. Lze ji však
zkoumat, protože je vysoce konsensuální.
Kromě objektivity se PEM a matematická chyba liší také charakterem. Matematická
chyba je kvalitativní, PEM má jasný kvantitativní rozměr: chybnost je to, co běžně nazýváme závažností chyby. Ta částečně závisí i na záměru a je opět inherentně subjektivní.

3.2

Záměr

Záměr na intencionální úrovni je tím, co matematiku jako lidskou činnost odlišuje od
výuky matematiky. Produktem matematiky jako lidské činnosti je matematika jako informace, produktem výuky matematiky je jedinec schopný matematiku jako činnost provozovat. Správné záměry jsou pro takové provozování nutným předpokladem, protože
nestačí, aby byly výstupy matematicky správné, musejí také vést k žádoucímu cíli – jinými slovy, nestačí dělat správné kroky, je třeba je dělat správným směrem. Jsou tedy
obecně součástí toho, co si žák ve výuce matematiky osvojuje, a chybnost záměru může
být označována za chybu a penalizována, avšak přitom je nutné přihlédnout k tomu, že
posouzení záměru nemůže být a není objektivní.
Pojem záměr je při hodnocení chyb používán ještě v jednom smyslu, a tím je tvrzení,
které žák svým výstupem chtěl vyjádřit, typicky jako protiklad jeho skutečnému významu.
V tom je opět rozdíl oproti matematické chybě – ta, má-li být objektivní, musí vycházet
pouze ze záznamu („co je psáno, to dáno“), učitel však může porozumět tomu, co se žák
snažil vyjádřit. To může být a bývá využíváno v hodnocení, a to především pozitivně,
snížením penalizace, je-li chybně zapsán správný záměr („napsal to špatně, ale myslel to
dobře“).
Z hlediska chybnosti se záměr a zápis mohou lišit v obou směrech. Prostřední rovnost
na obr. 3.6 není platná dokonce pro žádné reálné x. Záměrem autora však byly zjevně
limitní úpravy pro x → ∞ (zápis dokonce limitní operátory v jisté fázi obsahoval) a ty
jsou provedeny správně. Naopak na obr. 3.7 jsou všechny rovnosti matematicky platné
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(hodnota všech limit je ∞), ovšem záměr byl zjevně chybný, neboť autor nahradil výraz

n
1 + n1 jeho mylně určenou „limitou“ 1.

Obr. 3.6: Správný záměr, nepravdivý zápis

Obr. 3.7: Nesprávný záměr, pravdivý zápis
Vraťme se ještě k obr. 3.6. Levá rovnost ukazuje, že pojem záměr má více vrstev7 .
Záměrem úpravy bylo zbavit se odmocnin v čitateli. Tento záměr byl úspěšně realizován
pomocí standardní techniky rozšíření. Záměrem nižší úrovně bylo zapsat toto rozšíření.
V realizaci této úrovně došlo k chybě, provedená úprava odpovídá rozšíření celého rozdílu,
nikoli jen menšitele (a rozdíl tedy měl být uzávorkován). Vzhledem k povaze rozšiřování,
tedy inertního násobení jednotkou, je však rovnost přesto matematicky platná. Autorův
záměr byl tedy správný a zápis je matematicky korektní, přesto je tento jev učiteli zpravidla opravován (i když často nepenalizován), protože zápis neodpovídá tomu, jak autor
postupoval.
Zohlednění záměru v hodnocení chybnosti s sebou nese některá úskalí. Především hodnotitel nezná skutečný záměr, jen na něj usuzuje, zpravidla z „nepřímých důkazů“. U některých chyb skutečně nelze z dostupné informace zjistit či rozhodnout, jaký byl autorův
záměr (jsou buď záhadné nebo mohly vzniknout různými záměry). Na druhou stranu
chyby jako chyba na obr. 3.7 ukazují záměr „nade vši pochybnost“. V usuzování na záměr učitelům pomáhá znalost kontextu v nejširším slova smyslu. Učitel opravující žákův
test ví, jakou látku vykládal, jak ji vykládal, jaké příklady se řešily, s čím měli žáci potíže
7

Takové tvrzení je v obecné rovině triviální. Jakýkoli záměr v řešení úlohy je realizací záměru vyřešit
danou úlohu, ten je realizací záměru napsat co nejlépe test, který je součástí záměru uspět v daném předmětu, který je součástí záměru vystudovat vysokou školu. Ukázka demonstruje, že je záměr vícevrstvý i
v rámci hodnocení jednotlivých kroků žákovských výstupů.
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v předchozích letech, zná jednotlivé žáky a má k dispozici širší výstup – celé řešení testu,
ve kterém se chyba vyskytla, a řešení téhož testu jinými žáky. V tomto smyslu je usuzování na záměr vysoce kvalifikované. Na rozdíl od posuzování matematické chyby je zde
učitel nejen pasivním interpretem pravidel, ale aktivním účastníkem procesu hodnocení
chybnosti. V další kapitole si ukážeme, že výraznou pomoc při odhalování záměru řešitele
skýtá znalost kognitivních mechanismů, jimiž chyby vznikají.
Ukažme si příklad. Rovnici
(x2 − x − 2)2 = 1
lze odmocněním a řešením dvou kvadratických rovnic lehce řešit i na středoškolské úrovni.
Umocnění levé strany a převedení čísla 1 na levou stranu však vede na úlohu nalezení
iracionálních kořenů polynomu čtvrtého stupně, která je i pro studenty matematických
vysokoškolských oborů prakticky neřešitelná. Matematicky správná úprava zde zablokuje
řešení úlohy – jedinou možností je návrat na začátek. K tomu však může dojít až po
mnoha pokusech o vyřešení rovnice čtvrtého stupně, případně vůbec. V takovém případě
bude učitel žáka jistě penalizovat, ale má na výběr, za co – buď za chybnou volbu postupu
nebo za absenci výsledku. Dodejme, že v jiných případech nemusí podobný krok vyřešení
zcela znemožnit, ale „jen“ zásadně zkomplikovat. Takové případy jsou obecně ještě horší,
protože nelze-li v řešení pokračovat, je to pro žáka signál k návratu k předchozím krokům
a pokusu o novou strategii řešení, zatímco pokud pokračovat lze, byť s vysokými náklady,
má žák obecně tendenci u zvoleného postupu setrvat.
Pro učitele, kteří – třeba v zájmu objektivity – ztotožňují PEM s matematickou chybou, připadá v úvahu pouze druhá možnost penalizace (za absenci výsledku), protože
k matematické chybě nedošlo. Jejich hodnocení je důsledně vnější, vyjadřuje, jak blízko
se student dostal k žádoucímu výsledku. Učitel, který zohledňuje záměr, může zvolit možnost první, a jeho hodnocení chybnosti má mnohem více vnitřní charakter: je to sdělení
chybujícímu žákovi, co mohl (a co by příště měl) udělat lépe.
Zohlednění záměru je v teorii typické pro kognitivní přístup a konstruktivismus. Teorie
tohoto směru obecně předpokládají učení s chybou. Opačný přístup, učení bez chyb, je
spojován především s behaviorismem, který vnitřní mentální stavy a procesy – a tudíž i
samotný pojem záměru – odmítá. Podrobně o těchto přístupech pojednává kapitola 4.

3.3

Závažnost chyby

Jak bylo řečeno, matematická chyba je kvalitativní. Při hodnocení správnosti je výstupu
přiřazena jedna z hodnot správný – chybný, mezi chybnými výsledky není nijak rozlišováno. Ve výuce matematiky však učitelé přinejmenším pro účely penalizace mezi chybami
rozlišují. Konstrukt, na jehož základě tak činí, bežně nazýváme závažností chyby.
Učitelé tomuto pojmu intiutivně rozumějí a běžně jej užívají, především v podobě
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adjektiva („vážná“, „hrubá“ či prostě „velká“ chyba). Proto je s podivem, že se zkoumání
tohoto fenoménu dostupná literatura vůbec nevěnuje.8 Na některé aspekty závažnosti
chyby poukazuje výzkum v kapitole 7, vzhledem k velikosti a výběru vzorku lze však i ve
zkoumaných otázkách hovořit spíše o mapování terénu a stanovení hypotéz pro rozsáhlejší
výzkum než o vyčerpávající charakteristice. Jmenované vlastnosti způsobují, že žákovská
chyba a její hodnocení je na rozdíl od chyby matematické do určité míry subjektivní, a
skutečně se také učitelé v hodnocení chybnosti či závažnosti chyby liší (viz oddíl 7).
Shrnu tedy alespoň generalizované faktory, které při hodnocení závažnosti obecně (tedy
ne nutně všechny u každého učitele) hrají roli (viz oddíl 7.4.1). V první řadě je to trojice
faktorů, jejichž zohlednění jsem explicitně zaznamenal ve své praxi.
• Úroveň chyby (z modelu na obr. 3.3). Obecně vážnost chyby roste s její úrovní
v hierarchii. Nečitelný zápis není chápán jako chyba (spíše jako chybějící výstup),
„zápisová“ (syntaktická) chyba je zpravidla chápána jako méně závažná než chyba
„myšlenková“ (sémantická). Výjimkou je intenciální úroveň, která přinejmenším
někdy za chybu považována není (viz níže téma objektivity).
• Přiměřenost chyby. Vážnost chyby závisí na očekávané kognitivní úrovni chybujícího. Stejná chyba je například hodnocena jako závažnější u vysokoškoláka než
u středoškoláka nebo u gymnazisty než u žáka učňovského oboru. Pokud je ovšem
rozdíl příliš velký (jako když vysokoškolák udělá chybu ve sčítání přirozených čísel)
a je prakticky vyloučena možnost, že by šlo o znalostní chybu (tedy že by vysokoškolák neovládal algoritmus sčítání), bývá naopak penalizována méně, protože nejde
o chybu vědomého záměru. Současně i u týchž žáků může být chyba posuzována
různě podle toho, v jaké fázi (předpokládaného) budování poznatku byla učiněna
(tedy např. jinak při seznamování s pojmem a jinak při závěrečném testování osvojení poznatku).
• Záměr. Některé chyby vznikají na vědomé úrovni, žák se k chybnému postupu
rozhodne vědomě. Ostatní jsou způsobeny selháním nevědomých mechanismů, které
realizují vědomá rozhodnutí (jako pozornost či paměť). Ty jsou obecně hodnoceny
jako méně závažné. Příkladem jsou tzv. „numerické chyby“ (ve vyšší matematice).
Další dva faktory vycházejí ze sebereflexe mého vlastního hodnocení závažnosti chyb a
jejich reálné zohledňování učiteli je hypotetické. Hodnocení závažnosti jimi může být
principiálně ovlivněno, jejich skutečné využití učiteli by musel potvrdit či vyvrátit specializovaný výzkum. Obecný výzkum uvedený v kapitole 7 jejich výskyt nepotvrdil.
• Důležitost pro typ úlohy. Kupříkladu při vyšetřování průběhu funkce můžeme považovat chybné provádění algoritmu derivování (jako vynechávání derivace vnitřní
8

I studie v blízkém tématu hodnocení žákovských výkonů (tzv. assessment) jsou zpravidla normativní,
nikoli deskriptivní.
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funkce) za závažnější než chybu v algebraické úpravě, která je spjata s konkrétním
zadáním, ale nikoli s algoritmem vyšetřování průběhu funkce.
• Efektivita postupu. Případy, kdy by byl správný a k výsledku vedoucí, ale nikoli
nejefektivnější postup označen přímo za chybu, budou patrně výjimečné (neefektivní postupy jsou penalizovány nepřímo, například časovým omezením při testu).
Efektivita se ale může projevit v hodnocení závažnosti chyb. Kupříkladu úlohu
„Kolik čtyřciferných čísel lze sestavit z číslic 0, 1, 2, 3, 4, pokud se v každém vyskytuje každá cifra nejvýše jednou?“ lze řešit jednoduchou úvahou nebo výpisem
všech možností. Druhá možnost je zjevně neefektivní a náchylná k chybě (už kvůli
velikosti výstupu). Proto lze případné chyby v ní hodnotit přísněji, než kdyby úloha
vyžadovala právě výpis všech čísel.
Míra, do které učitelé chybu analyzují, a určují tak její závažnost, je různá. Jak bylo
řečeno, hlavní užití závažnosti chyby je hodnocení (penalizace). Aniž bychom se složitým
tématem hodnocení zabývali podrobněji (zájemce odkazuji na Niss, 1992), je zřejmé, že
na hodnocení jsou kladeny (kromě jiných) dva požadavky, které jsou s hlubší analýzou
chyb v rozporu: objektivita a efektivita.
Prvnímu požadavku lze nejsnadněji vyhovět zúžením žákovské chyby v matematice
na matematickou chybu, neboli syntaktickou a sémantickou úroveň. Intencionální úroveň
objektivní není, a proto je někdy v hodnocení obcházena. Pokud chybný záměr způsobí
matematickou chybu, je penalizována chyba, pokud ne, zpravidla řešení neobsahuje některou nutnou část (nejčastěji řešení), takže je penalizována absence výstupu (viz nevhodné
řešení rovnice v oddíle 3.2).
Tlak na efektivitu hodnocení – především časovou – pak obecně vede k minimalizaci
nákladů na hodnocení, a tedy buď povrchnímu, nebo dokonce jen výběrovému hodnocení výstupů. V principu jde o (většinou drastickou) redukci informace, kterou žákovský
výstup obsahuje. Jsou-li např. kontrolovány pouze výsledky úloh, nelze posoudit nejen
správnost záměrů, ale s jistotou dokonce ani sémantickou správnost postupu. Extrémním
případem jsou testy s výběrem odpovědi, kde postup řešení není ani součástí výstupu.
Efektivita hodnocení (pouze) výsledků je založena na entropii. Je totiž málo pravděpodobné, že chybný postup vyprodukuje správný výsledek, a nemožné, aby zcela správný
postup vyprodukoval výsledek chybný. Jako test matematické správnosti postupu má
tedy hodnocení výsledku vysokou senzitivitu a absolutní specificitu. Málo pravděpodobné
však neznamená nemožné. Zvláště u úloh, kde dochází při řešení k velkým informačním
ztrátám, je taková situace běžná. Příkladem jsou výpočty limit (mnoho různých posloupností, resp. funkcí v daném bodě má stejnou limitu; viz obr. 3.7) a také úlohy,
kde neprovedení některé obecně povinné podúlohy nezmění řešení, jako když při určování definičního oboru podílu funkcí žák pomine určení nulových bodů jmenovatele právě
v případě, kdy jmenovatel nulové body nemá. Taková situace má zdánlivě jednoduché
25

řešení – zadávat pouze úlohy, kde jmenovatel nulové body má. Tím ovšem u žáků budujeme předpoklady o tom, jaké vlastnosti bude řešení mít, a ty se stávají kognitivními
překážkami. Kupříkladu začínající vysokoškolští studenti, zvyklí ze středních škol, že jako
řešení kvadratických rovnic vycházejí zpravidla celá, nejvýše racionální čísla (zvláště, je-li
to pouze podúloha složitější úlohy), jsou schopni opakovaně přepočítávat řešení rovnice
s iracionálními kořeny, protože jsou ochotnější věřit tomu, že se dopustili chyby, než že
byla porušena nevyřčená, ale frekvenčně fixovaná forma výsledku.
Jiným příkladem důsledků efektivity je hodnocení veškerého postupu od první chyby
jako chybného nebo chybějícího. Jde o posuzování absolutní (každé tvrzení je hodnoceno vůči správnému výsledku) a výsledné hodnocení nezohledňuje počet ani závažnost
chyb, nejvýše místo prvního výskytu chyby (fakticky je hodnoceno, jakou část postupu
provedl student ve shodě se správným řešením). Banální numerická chyba v úvodu pak
může zcela znehodnotit náročný (a sám o sobě správný) postup. Relativní posuzování,
tedy hodnocení správnosti vůči předchozímu kroku, umožňuje zjistit všechny jednotlivé
chyby i ohodnotit jejich závažnost, ale je podstatně náročnější, protože obecně vyžaduje
přepočítat po každé chybě každého žáka zbytek řešení. Každý učitel (byť neuvědoměle)
musí nějak řešit otázku, zda jsou přínosy hlubší analýzy chyb vzhledem k investici času
efektivní.
Závažnost vyjadřuje, jak moc „špatná“ nějaká chyba je. Předpokládá tedy automaticky,
že chyba je negativní jev. Chybu lze ovšem aktivně využívat k formování poznatku a
v takových situacích jsou některé chyby přímo žádoucí. Pojem závažnost pak pro ně
nemá dobrý smysl.
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Kapitola 4
Chyby z hlediska psychologie
Obecnou lidskou chybou se prakticky od svého vzniku zabývá psychologie, nověji též kognitivní věda (zde ji budu považovat za součást psychologie). V psychologickém výzkumu
chyby lze odlišit dvě tradice. Jednak je to studium reálné obecné chyby s aplikacemi
především na chyby profesní (Reason, 1990), jednak zkoumání chyby specificky v učení
(Kulič, 1971). Ačkoli se na první pohled může zdát didaktickému výzkumu bližší druhý
přístup, je pravdou spíše opak – ač je totiž bližší tématem, používá zpravidla jiná východiska. V této kapitole nejprve vysvětlím rozdíl ve východiscích, rozdělím teorie učení
podle jejich postoje k chybě, uvedu poznatky o lidské kognici podstatné pro porozumění
příčinám chyb a na závěr vyložím základy Reasonovy teorie chyby.

4.1

Odlišnost východisek

Mezi psychologický a didaktický přístup k chybě v učení nelze položit ostrou hranici,
přesto mezi nimi obecně existují rozdíly. Psychologie (Kulič, 1971) se zabývá především idealizovaným procesem učení u jedince, řídící prvek (experimentátor) nebo sociální
aspekty běžné výuky nejsou sledovány. Výzkum probíhá v laboratorních podmínkách,
které se podstatně liší od podmínek v běžné výuce (mj. motivací subjektů). Většinově je
zkoumáno asociativní, paměťové učení, které je pro výuku matematiky málo relevantní.
S tím je spojena i redukce stavu poznatku na binární přítomen – nepřítomen. Chybnost
je arbitrárně posuzována experimentátorem, resp. jím stvořeným programem (typické je
např. zkoumání učení se nesmyslným sledům slabik), není ovlivnitelná zevnitř systému.
Pojetí didakticko-matematické akcentuje učení vztahům, principům a logickým souvislostem, sleduje chyby ve výukové praxi, kterou nahlíží jako celek, tedy s vyučujícími i
vyučovanými subjekty, a chybou se rozumí to, co je subjekty v tomto systému označeno
za chybu. K popisu stavu poznatku je třeba více informací, přinejmenším zařazení do
taxonomie (např. Bloomovy).
Další odlišností je aplikační záměr. Psychologové zpravidla konstruují zcela nové učební

27

postupy se záměrem dosáhnout lepších výsledků, definovaných ovšem dosti úzce mírou či
rychlostí osvojení konkrétní látky a její retencí (Kulič, 1971). Tyto umělé (někdy dokonce
strojem realizované) výukové postupy1 neberou zřetel na další funkce stávající výuky a
těm je obecně věnována malá pozornost (výjimkou je např. D. G. Arnstin, který bezděčnému, průvodnímu učení – sociálním postojům, návykovým způsobům odpovídání, submisi nebo intoleranci k autoritě a dalšímu – přisuzuje větší transferovou hodnotu, než má
informace vědomě osvojovaná (Kulič, 1971, str. 164)). Také není zkoumán kumulativní
účinek systematického nasazení těchto metod na formování žáků.
Aplikační výstupy didaktických výzkumů chyby (např. Borasi, 1996) jsou spíše evoluční a nadstavbové (stávající výuku nenahrazují, ale doplňují). Pregnantně lze základní
rozdíl vyjádřit tak, že psychologie chce výuku konstruovat a řídit, didaktika pozorovat a
ovlivňovat.
Ve vztahu k chybě v procesu učení jsou psychologické teorie učení ostře rozděleny na
skupiny, které Kulič (Kulič, 1971) nazývá teoriemi učení s chybou a teoriemi učení bez
chyby.

4.2

Učení bez chyb

První skupinu tvoří teorie, které chybu považují za nežádoucí. Jde především o teorie
starší, nejčastěji vycházející z asocianistické psychologie a především z behaviorismu. Příklady zahrnují „Fehlerkunde“ H. Weimera z přelomu dvacátých a třicátých let dvacátého
století (první pokus o úplnou teorii chyby), teorie P. A. Ševarjova o učení jako osvojování zobecněných asociací, kontiguitní teorie učení behavioristy E. R. Guthrieho, teorie
učení jako osvojování rozumových operací P. J. Gaľperina nebo teorie učení jako osvojování algoritmů L. N. Landy (Kulič, 1971). Zdaleka nejvýznamnější je ovšem deskriptivní
behaviorismus B. F. Skinnera a jeho „errorless learning“.
Ačkoli vycházejí z různých a často nekompatibilních rámcových teorií, mají všechny
tyto teorie společný předpoklad, že chybu lze z učení vyloučit, a společné hodnocení, že
je to žádoucí. Nejlépe asi ilustrují východiska těchto teorií sami jejich autoři:
. . . je vždy možno vytvořit situaci, kdy každý žák řeší úkol správně . . . (P. A. Ševarjov, citováno v Kulič, 1971, str. 29)
Učení z chyb není podstatné pro osvojení úspěšného chování a chybu je třeba
anticipovat a učit studenta tak, aby se jí vyhnul. Žák se nemá angažovat
v nesprávných odpovědích v okamžiku, kdy je jeho chování nejvíce zranitelné.
(B. F. Skinner, citováno v Kulič, 1971, str. 30)
1

Nejčastěji je tento trend spojen s behaviorismem a jím inspirovanými teoriemi, např. programovaným
učením.
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Zdůvodnění pro učení bez chyb jsou různá, dominují jim však přesvědčení, že naučí-li
se žák pouze správné, nemůže se prakticky dopustit chybného, a naopak, že pokud se
chybného dopustí, může se chyba v jeho výstupech fixovat.
To je v jistých kontextech ne-li správné, pak alespoň efektivní východisko.2 Jeho praktickou aplikací jsou zpravidla podrobné drilovací metody (Brown, 1994), které se využívají
při učení zvířat i lidí, často při výuce cizích jazyků, ale i v matematice (např. tzv. Saxon
Math).
Podrobnější analýza jak východisek, tak praktických aplikací učení bez chyb ukazuje,
že může být velmi efektivní při osvojování znalostí a dovedností na nízké kognitivní úrovni
(Ertmer, Newby, 1993; Shield, 2000). Proto je efektivní při výuce zvířat; při zmíněné výuce
lidí jazykům či matematice jde jen o vybrané aplikace, jako je memorování slovní zásoby
či učení se jednoduchým algoritmům s předpokládanou automatizací (např. provádění
aritmetických operací).
Základním kritériem pro odlišení úloh vhodných pro učení bez chyb je účast vědomého
rozhodování. U akcí, které vědomou kontrolu nevyžadují (jsou asociativního nebo silně
automatizovaného charakteru), může být relevantní základní tvrzení teorií učení bez chyb,
že chybný vzor se může zafixovat stejně jako správný a působit trvale obtíže, zatímco je-li
žákovi poskytnut pouze vzor správný, toto nebezpečí odpadá. V matematice – nechcemeli ji redukovat na mechanické provádění jednoduchých algoritmů přiřazených specifickým
stimulům, k čemuž kvůli snadnější testovatelnosti takových dovedností někdy dochází –
je však většina výstupů vědomě konstruována z dostupných informací pomocí znalostí a
dovedností, jejichž volba je v principu stochastická, a chyby jsou nástrojem zpětné vazby a
modifikace jak samotných znalostí, tak jejich vědomé volby. Při samostatném kreativním
zkoumání matematických konceptů – např. při tzv. problem solving – je navíc obecně
nutné užití základní kognitivní metody pokus–omyl, která chybu přímo předpokládá.
Učení bez chyb, zvláště ve své behavioristické podobě, je pokusem o jistou „industrializaci“ procesu učení. V tom spočívá jeho síla i slabost. V poněkud básnickém přirovnání
lze říci, že je jako průmyslový hlubotisk, který umožňuje levně a rychle vytvořit obrovské
množství kopií obrazu, není však schopen obraz vytvořit, modifikovat či podle něj vytvořit
obraz jiný.

4.3

Učení s chybou

Ústředním předpokladem teorií učení s chybou je obecná nevyhnutelnost chyb a tvrzení,
že chybu je možno – či dokonce nutno – využívat pro zpětnou vazbu při formování poznatku. Ty jsou vlastní teoriím učení založených na kognitivismu a konstruktivismu, jsou
však mnohem starší.
2

Často jsou uváděny příklady z učení cizím jazykům, zvláště na na fixaci chyby.

29

Některé z teorií z předkognitivistického období předpokládají využití pouze samotné
chybnosti – sem spadá (podle Kulič, 1971) klasická teorie pokusu a omylu L. E. Thorndikea
(uznání metody pokus – omyl jako zásadní pro vznik poznatku je teoriím učení s chybou
společné), teorie C. B. Ferstera, podle níž je k efektivnímu učení nutná možnost organismu chovat se nepřiměřeně (chybně) k dané třídě podnětů nebo model selektivního
učení A. Amsela, který zdůrazňuje, že nestačí posilovat žádoucí reakce, ale je též nutno
oslabit reakce nežádoucí jejich vyvoláním a nezpevněním.3
Další předkognitivistické teorie učení s chybou už předpokládají smysluplnost chyby
(tedy že chyba není náhodný, chaotický jev, ale deterministický projev psychických procesů) a využití informace chybou nesené – žákovi je ve zpětné vazbě poskytnuta hlubší
a strukturovanější informace, která umožňuje účinnější modifikaci poznatku než samotné
konstatování chybnosti. Sem patří (Kulič, 1971) např. teorie chyby O. Selze a „učení
z chyb“ K. Dunckera, které jsou blízké tvarové psychologii, učení jako vytváření „learning
set“ (doslova „učící množiny“) H. F. Harlowa, které předznamenává obecnější „frames“
(rámce) kognitivní vědy, a sovětské teorie, které zdůrazňují učení jako součást obecného
myšlení, konkrétně učení jako řešení problémů S. L. Rubinštejna a učení jako osvojování pojmů N. A. Menčinské. Většina jmenovaných autorů si uvědomuje, že smysluplnost
(a tudíž i využitelnost) chyb, jak byla popsána na začátku tohoto odstavce, se u různých chyb liší, popisují však situaci jen dichotomicky – např. Selz hovoří o „úplných“ a
„oprávněných“ (též „dobrých“) chybách (Kulič, 1971, str. 42), Menčinská o „hloupých“
a „poučných“ chybách (Kulič, 1971, str. 48). Kulič pro využitelné chyby používá adjektivum „kognitivní“, převzaté od Dunckera, Menčinské a P. J. Lawrence, které – ač dobře
vystihuje podstatu věci – není vhodné, protože evokuje kognitivistický přístup k chybě.
Tomu však všechny uvedené teorie předcházejí a nejsou na něm tedy založeny (ačkoli
zjevně vyjadřují myšlenky, které jsou pro pozdější kognitivistický přístup typické).
Z teorií učení s chybou se též odvíjí použití chyby jako diagnostického nástroje. To, že
je chyba smysluplná, znamená právě, že lze odhalit, jakým vědomým postupem vznikla,
a získat tak informaci o stavu žákova poznatku (obecně pochopitelně velmi neúplnou).
To se děje mimoděčně při hodnocení jakýchkoli chyb, i když vzniknou v situaci, kdy zjištění stavu poznatku není cílem.4 Chyby však lze za účelem diagnostiky přímo vyvolávat
(uváděním žáků do situací, ve kterých se projevují časté miskoncepce).
Tato práce je založena na kognitivistickém přístupu a předpokládá učení s chybou. Na
základě zkušeností z výuky se domnívám, že chyba je obecně nevyhnutelná a nezbytná
pro negativní vymezení poznatku.
3

Ferster i Amsel vycházejí z neobehavioristických pozic, Ferster byl přímým spolupracovníkem Skinnera. Učení bez chyb tedy není s behaviorismem spjato kauzálně.
4
Například v běžných testech ve výuce matematiky se většinou primárně testuje výkonnost v typových
úlohách, které se stavem poznatku souvisí jen volně. Stejného výsledku lze totiž dosáhnout s podstatně
odlišnými stavy poznatku.
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4.4

Kognitivistický pohled na chybu

Z kognitivistického hlediska jsou chyby – jako všechny informační výstupy lidského kognitivního procesu – deterministickým výsledkem mentálních procesů a nejsou v tomto
směru odlišné od správných výstupů. Tuto myšlenku vyjádřil již dávno před kognitivismem Ernst Mach (Mach, Hiebert, 1976; převzato z Reason, 1990, kap. 1):5
Vědění a chyba plynou ze stejných mentálních zdrojů. Pouze úspěšnost je
může rozlišit.
Pro kategorizaci a případné odstranění chyb je podstatné, o jaké procesy (či přesněji,
o jakou úroveň procesů) jde.
V naší mysli probíhají procesy dvojího druhu, automatické (jako dýchání či čtení) a
vědomě kontrolované (též řízené, např. učení se nové látce nebo řešení problémů). Kontrolované procesy jsou velmi flexibilní a univerzální, ale relativně pomalé, automatické
procesy naopak specializované, ale ve stejných úlohách rychlejší (Sternberg, 2002). Ze
vztahů mezi oběma skupinami jsou pro nás důležité dva: mnoho automatických procesů
vzniká automatizací (též proceduralizací) vědomých procesů (jako zavazování tkaniček,
čtení nebo provádění aritmetických operací; Sternberg, 2002) a tyto a některé další automatické procesy (jako dýchání) lze zvědomit a kontrolovat – chci-li, mohu se soustředit
na zavazování tkaniček, ačkoli jej obvykle provádím automaticky. Automatizace procesů
dovoluje jejich paralelizaci (lze např. zároveň řídit auto, zpívat si s autorádiem a ještě
uvažovat nad zcela odlišným tématem), což umožňuje řešit více úloh najednou. Z hlediska
zpracování informací lze podstatu shrnout tak, že řízené procesy jsou vzhledem ke svým
vlastnostem vhodné pro úlohy nové, nestandardní či složité, a automatické, které nabízejí
vyšší výpočetní výkon, pro jednoduché běžné úlohy.
Ve skutečnosti nejsou automatické a řízené procesy kvalitativně odlišné, jsou to popisy
dvou pólů kontinua procesů (Sternberg, 2002). Stačí si uvědomit, že při automatizaci
činnosti nedochází k náhlému diskrétnímu přechodu z řízené na automatickou, ale k postupné redukci účasti vědomí na automatizovaném procesu.
Z hlediska učení se matematice je podstatné, že řízené a automatické procesy zpravidla úzce spolupracují. Řízené stanovují strategické cíle a automatické je realizují, a to
víceúrovňově. Uveďme příklad: zazvoní-li někdo na zvonek u mých dveří, uvědomím si
to – informace je zpracována vědomým procesem –, ale protože jde o situaci známou,
je řešena ověřeným pravidlem, přiřazením akce „jdi otevřít“. Tu už realizují nevědomé
automatické procesy (nazývejme je dále automatismy6 ). Nejvyšší automatizovanou úroveň lze nazvat plánovací – jde o vybavení osnovy realizace (nikoli její vytvoření, na to je
5

Překlad z anglického vydání autor, v originále: Knowledge and error flow from the same mental
sources, only success can tell the one from the other.
6
Jak je uvedeno výše, osa „vědomá kontrola – automatický proces“ je kontinuum. Pojem automatismus chápu jako vágní a relativní, jde o procesy s nižší mírou potřebné pozornosti než procesy jiné.
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třeba vědomý proces). V našem případě to znamená vybavení cesty ke dveřím a její řízení.
Nižší úrovní je úroveň procedurální – např. realizovat cestu ke dveřím znamená jít, cestou
otvírat a zavírat dveře. Nejníže je úroveň fyzická – jít znamená koordinovaně zvedat a
pokládat nohy. Téměř celou dobu se mohu vědomě věnovat něčemu jinému – úvahám,
kdo asi přišel a zda mám dostatečně uklizeno, abych mohl pozvat návštěvu dovnitř, nebo
třeba přemýšlet o knize, od které mě zvonek vyrušil. Účast vědomí v realizaci je vyžadována pouze tehdy, vstupují-li do procesu vnější neznámé, kupříkladu se podle aktuálního
počasí vědomě rozhoduji, do kterých bot se na cestu k brance přezuji.

4.4.1

Chyby a přehmaty

Předchozí rozdělení mentálních procesů je zásadní pro základní rozdělení chyb. Pouze
chyby vzniklé na vědomé, volní úrovni – například chybným poznatkem či chybnou volbou
poznatku k aplikaci – lze přímo ((re)edukací) ovlivnit. Tyto chyby nazývá Reason (1990)
pravými chybami, v originále mistakes.
Zbylé chyby jsou způsobeny přirozenými kognitivními omezeními člověka a nastávají
bez ohledu na stav poznatků potřebných k řešení příslušných úloh (např. tzv. numerických
chyb se dopouštějí jedinci bez ohledu na úroveň jejich matematických znalostí), pro tyto
chyby používá Reason (1990) název přehmaty, v originále slips. Nejdůležitějším z těchto
kognitivních omezení je pozornost.

4.4.2

Pozornost

Pozorností nazýváme mechanismus, kterým zpracování informací (jak ze smyslů, tak
z vnitřního myšlenkového světa) přidělujeme mentální zdroje (Sternberg, 2002), především míru vědomé kontroly, a také výsledek tohoto přiřazení (v tomto smyslu říkáme, že
něčemu „věnujeme pozornost“). Samotná pozornost je automatický proces s občasnými
vědomými vstupy, jinými slovy, můžeme si poručit, čemu budeme věnovat pozornost (ale
ne už tak, čemu ji věnovat nebudeme), ale příliš často to neděláme, protože to není třeba.
Alokaci zdrojů v lidské kognici prostřednictvím pozornosti ukazuje Wickensův model
na obrázku 4.1.
Plnou vědomou pozornost věnujeme nepatrné části informací, které zpracováváme. To
svědčí o tom, že pozornost je z hlediska ekonomie myšlení omezeným zdrojem. Tento
předpoklad potvrzují i naše osobní zkušenosti s pozorností – udržet delší dobu (např. i po
dobu vysokoškolské přednášky) intenzivní pozornost je velmi namáhavé, tím více, pokud
i pozornost vědomě kontrolujeme. Převádění mentální činnosti na automatické procesy je
obecně velmi efektivní a je pevně zabudováno v naší kognici. Eliminace „nepozornosti“
tedy není možná. Lze předpokládat, že mechanismus přidělování pozornosti je výsledkem
protichůdných tlaků efektivity (protože je třeba procesům přidělovat tolik pozornosti,
aby jejich výsledky byly efektivní, tedy například správné) a úspornosti (protože přidělit
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Obr. 4.1: Wickensův model zpracování informace (Wickens, 1992; převzato z http://
www.hf.faa.gov/webtraining/Cognition/CogFinal008.htm). Legenda: Stimuli – podněty
(vstup), Responses – reakce (výstup), Feedback – zpětná vazba; Short–Term Sensory Store –
smyslová paměť (vizuospaciální náčrtník a fonologická smyčka (Baddeley, 1989)), Perception –
vnímání, Decision and Response Selection – rozhodování a výběr reakce, Response Execution
– provedení reakce; Working Memory – pracovní paměť, Long–Term memory – dlouhodobá
paměť; Attention Resources – zdroje přidělované pozorností.

procesu nadbytečnou pozornost znamená, že tato pozornost mohla být využita účelněji).
Vznik chyb z nepozornosti lze pak popsat jako lokální selhání efektivity.
Chyby, kterým přisuzujeme vznik „z nepozornosti“, většinou skutečně vznikají mimo
vědomou pozornost nesprávným výsledkem nějakého automatismu, který není vědomou
kontrolou korigován. Přiřazení automatismu ke vstupním datům probíhá podle Wickensova modelu dvoufázově: nejprve je zpracován a sémantizován vizuální vstup (Perception)
a výsledná informace je vyhledávána mezi vstupními předpoklady kontextově relevantních automatismů7 (Decision and Response selection). Snížená pozornost – tedy přiřazení
neadekvátně nízké míry vědomé kontroly – se projeví v obou fázích. V první znamená především povrchnější zpracování vstupu, které může být chybné (to nastává např. v běžné
situaci, kdy žák chybně opíše zadání úlohy nebo i svůj předchozí výraz), ale ještě častěji
neúplné. V druhé fázi se projevuje povrchnějším ověřením podmínek pro použití automatismu. Obé v důsledku vede k použití chybných automatismů (případně správných
7

Kontext, například matematika nebo konkrétní typ úlohy, omezuje množinu automatismů, ze kterých
je výběr prováděn, i jejich prioritu.
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automatismů chybným způsobem). Kupříkladu chyby jako 2 + 3 = 6 u žáků (ale i třeba
učitelů), kteří již jistě znají správný výsledek, vznikají podle mého předpokladu tak, že
automatismus (který je v tomto případě pouhou asociací) je vybrán pouze na základě
číselné informace, informace o operaci není zohledněna. Mezi těmi automatismy, které
odpověď na vstup 2, 3 nabízejí, je vybrán ten, který provádí násobení, patrně kvůli kontextové statistické významnosti.
Je zajímavé, že zmíněná povrchnost volby automatismu při snížené pozornosti má svá
pravidla. Žákovské chyby nasvědčují tomu, že jsou preferovány prvky před vztahy (ať
už jako výstup první fáze nebo jako kritérium výběru ve fázi druhé). Tomu odpovídá i
výše uvedený příklad – čísla jsou chápána jako prvky, operace jako vztah. Analogickým
příkladem jsou chybné úpravy složených zlomků na jednoduché (opět u žáků na úrovni,
kde lze předpokládat perfektní vědomou znalost správného postupu), ve kterých opět
nacházíme správné prvky (konstanty a proměnné), ale chybně rozdělené mezi čitatel a
jmenovatel, nebo použití „vzorců“ typu ln(a + b) = ln a · ln b. Domnívám se však, že nejde
o specifikum procesu pozornosti, ale obecnou vlastnost mechanismů paměti.
Příčiny snížení pozornosti žáků řešících matematické úlohy jsou kromě vnějších (z hlediska úlohy), jako únava, nuda či zaměření pozornosti jinam, také vnitřní. Pokud řešení
úlohy vyžaduje řešení různých podúloh (zvláště, probíhají-li tato řešení paralelně, či přesněji po částech sériově), mají žáci zřetelnou tendenci věnovat pozornost těm podúlohám,
které považují za důležitější a obtížnější. Kupříkladu studenti při výpočtu limit při přechodu od jednoho tvaru výrazu k dalšímu často korektně provádějí náročné techniky
limitního počtu (od rozšiřování rozdílů odmocnin po použití Taylorových polynomů) a
zároveň se dopouštějí chyb v základní aritmetice, které by při samostatném řešení takových aritmetických úloh – tedy nikoli v kontextu výpočtu limity, kde je pociťováno
jako mnohem jednodušší proces než použití technik limitního počtu, a kde je mu tudíž
přidělena snížená pozornost – patrně nastávaly mnohem vzácněji.
Vedle pozornosti je patrně nejvýznamnějším kognitivním omezením člověka kapacita
pracovní paměti.

4.4.3

Pracovní paměť

Pracovní pamětí rozumím tu paměť, jejíž obsah žák vytváří a používá při řešení úlohy. Ač
je tedy vymezena funkčně, je blízká tradičnímu pojmu paměti krátkodobé. Pracovní paměť má významná funkční omezení: kapacitu a rychlost vyhasínání. Zatímco kapacita je
dobře prozkoumána („magické“ číslo 7±2 položek (Miller, 1956), dále např. Cowan, 2001)
a panuje na ní prakticky konsenzus, v případě vyhasínání neexistuje shoda ani na validitě
konceptu. Někteří autoři předpokládají spontánní vyhasínání, tedy proces, při kterém se
informace uložené v krátkodobé paměti samovolně ztrácejí, nejsou-li „osvěžovány“ přístupem (např. vlivný Baddeleyho model pracovní paměti (Baddeley, 1989, převzato z

34

Sternberg, 2002)). Jiní (Lewandovsky, Duncan, Brown, 2004) předpokládají, že se starší
informace neztrácejí samy, ale jsou vytěsňovány informacemi novějšími, a že tedy nejde
o vyhasínání, ale tzv. interferenci. Z našeho hlediska není tento rozdíl relevantní: pro další
úvahy je podstatné, že stará nevybavená informace se z pracovní paměti ztrácí.
Některé algoritmy jsou těmto vlastnostem pracovní paměti lépe přizpůsobeny než jiné.
Například rekurzivní algoritmy, jako řešení problému Hanojských věží,8 lidé mimo jiné
kvůli omezením paměti vykonávají obtížně (Welsh, Satterlee-Cartmell, Stine, 1999). Tyto
algoritmy obecně vyžadují uchování informace ve struktuře typu zásobníku, tedy takové,
ve které jsou informace vyzvedávány v opačném pořadí, než jsou ukládány – tzv. LIFO9 .
Kupříkladu u zmiňovaných Hanojských věží to znamená, že při čistě rekurzivním řešení
je informace, která byla uložena jako první, potřebná právě v polovině řešení. Protože
však časová náročnost řešení závisí na zadání exponenciálně, je snadné zvýšit obtížnost
úlohy do takové míry, kdy uložená informace není vyvolána tak dlouho, že je zapomenuta.
Oproti tomu alternativní lineární algoritmus určuje příští stav řešení ze stavu nynějšího,
který tak slouží jako paměťový záznam, a informace získaná v jednom kroku algoritmu je
použita jen v tomto kroku (a na úrovni kroků je tedy používána paměťová struktura typu
fronty, neboli FIFO10 ). Vzhledem ke svým vlastnostem by pracovní paměť člověka měla
splňovat požadavky lineárního algoritmu mnohem lépe než algoritmu rekurzivního.11
Omezení pracovní paměti se mohou analogicky projevit v úlohách, které jsou běžné
ve školské praxi. Typickým příkladem jsou algebraické úlohy na induktivně definovaných
strukturách, konkrétně elementárních funkcích. Vzhledem k jejich povaze jsou algoritmy
řešení dvou typických úloh, určení definičního oboru a derivace, rekurzivní. Zvláště v případě derivování považuji omezení pracovní paměti za možnou příčinu části obtíží obvyklých při jeho nácviku. Stejně jako pokusné osoby při řešení Hanojských věží se studenti
při derivování podle vlastních komentářů „ztrácejí“. Předpokládám, že při nácviku derivování dochází postupně k optimalizaci ukládané informace (především automatizací
úrovní nejbližších „listům“ stromu řešení, opět analogicky problému Hanojských věží) a
patrně také nácviku čtení vnější paměti, tedy záznamu dosavadního řešení. To umožňuje
8

Podle Wikipedie: Hanojské věže (Tower of Hanoi) je matematický hlavolam, který vymyslel francouzský matematik Édouard Lucas v roce 1883. Skládá se ze tří kolíků (věží). Na začátku je na jednom z nich
nasazeno několik kotoučů různých poloměrů, seřazených od největšího (vespod) po nejmenší (nahoře).
Úkolem řešitele je přemístit všechny kotouče na druhou věž (třetí přitom využije jako pomocnou pro
dočasné odkládání) podle následujících pravidel: V jednom tahu lze přemístit jen jeden kotouč. Jeden
tah sestává z vzetí vrchního kotouče z některé věže a jeho položení na vrchol jiné věže. Je zakázáno
položit větší kotouč na menší.
9
z anglického last in, first out
10
z anglického first in, first out
11
Mikrovýzkum, který jsem provedl, se zdá tento předpoklad potvrzovat. Pokusní jedinci byli výrazně
úspěšnější při řešení problému lineárním algoritmem než algorimem rekurzivním, a to bez ohledu na to,
který algoritmus jim byl vyložen dříve. Při provádění rekurzivního algoritmu pokusní jedinci zpravidla
v určitém okamžiku „ztratili přehled“. Malý rozsah výzkumu a nedořešené metodologické problémy
(zvláště otázka, jaký je vztah mezi funkcí pracovní paměti a preferencí lineárních algoritmů řešení) však
zatím nedovolují stanovit definitivní závěry.
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postupně zvládnout úlohy té obtížnosti, která je po studentech vyžadována. Je-li však
hypotéza o úloze pracovní paměti správná (což lze vzhledem k povaze problému jistě
očekávat přinejmenším při derivování zpaměti, bez pomocného zápisu), pak úspěšnost
úloh na derivování výrazně klesne s algebraickou složitostí zadané funkce. K tomu by nemělo dojít, pokud by šlo kvalitativní typ poznatku, jehož znalost by umožňovala funkčně
derivovat libovolnou elementární funkci (v mezích praktické časové uskutečnitelnosti).
Selhání pracovní paměti se však neprojevuje jen u rekurzivních algoritmů, ale všude,
kde není uložená informace dlouho použita. Dobře pozorovatelné je to např. u typů úloh,
které vyžadují sériové řešení náročných podúloh. Studenti během řešení podúloh ztratí
„nit“, tedy pozici v hlavním algoritmu řešení (jde o analogii běžné situace, kdy se v řeči
po delší odbočce nedokážeme vrátit zpět). Typickým příkladem je řešení lineárních diferenciálních rovnic vyšších řádů metodou neurčitých koeficientů. Právě po nalezení těchto
koeficientů, což je obecně podúloha velmi zdlouhavá a pracná, musejí studenti často postup rekapitulovat, neboť nedokáží navázat dalším krokem.
Chyby způsobené omezeními pracovní paměti jsou patrně nejviditelnější u složitých
úloh, jejichž příklady jsou uvedené výše, zdaleka se však na tyto případy neomezují.
Experimenty Grahama Hitche (Hitch, 78) potvrdily stejný jev i u poměrně jednoduchých
aritmetických operací (sčítání dvou- a trojciferných čísel).

4.4.4

Kognitivní omezení ve výuce

Chyby vzniklé kognitivními omezeními člověka nelze ovlivnit výukou v klasickém smyslu,
tedy budováním správných poznatků, protože nejsou chybou záměru, nýbrž realizace, nad
kterou nemáme (přinejmenším přímou vědomou) kontrolu. Na rozdíl od stavu poznatku
také kognitivní omezení nelze změnit, lze je pouze obejít. Nácvik technik, které to umožňují – například zpětná kontrola po automatických procesech, automatizace vhodných
částí procesů, osvěžování informací v pracovní paměti vybavováním, užívání externí paměti –, je součástí výuky zpravidla pouze mimoděčně (učitel je sám používá, ale není si
toho vědom) a techniky nejsou chápány jako obecné, ale kontextově specifické.
Vzhledem k charakteru těchto chyb je jejich penalizace kognitivně málo efektivní. Ta je
zpětnou informací, která umožňuje opravit poznatkovou strukturu (ze staršího pohledu
součástí operantního podmiňování), nemůže však změnit kognitivní omezení. Proto zjevně
nemůže být účinná v případě pracovní paměti a jen málo (pokud vůbec) v případě pozornosti. Budeme-li například v limitním počtu penalizovat chyby v elementární aritmetice
stejně jako chyby v pokročilých limitních technikách (například tak, že budeme všechny
chybné výsledky hodnotit jako nevyhovující), můžeme snad dosáhnout redistribuce pozornosti od druhého k prvnímu; protože je však první na vědomé úrovni perfektně zvládnuto,
zatímco druhé jako nová látka obecně nikoli, může být takový postoj kontraproduktivní.
Také může působit demotivačně, protože hodnocení pak zásadně závisí na faktorech, které
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student není schopen ovlivnit a které jsou – a to je u kognitivních omezení nutno zdůraznit – individuální (což opět nerozlišující hodnocení nezohledňuje), a také proto, že jsou
studenti penalizováni za typ chyb, kterých se dopouští i jejich učitel.

4.4.5

Reasonův model chyby

Nejdále došel v kognitivní analýze chyb James Reason ve své monografii Human Error
(Reason, 1990). Jeho rozdělení chyb na přehmaty a pravé chyby je zmíněno výše, autor
však jde mnohem hlouběji. Přehmaty klasifikuje jako tzv „skill based“, neboli založené
na (základních) dovednostech, a pravé chyby dělí na „rule based“, tedy chyby při výběru
a vykonávání předem známých pravidel, a „knowledge based“, tedy chyby při kreativním řešení problémů, k nimž pravidlo není k dispozici, na základě znalostí k danému
problému relevantních. Základní schéma modelu, který Reason nazývá GEMS (generic
error-modelling system, obecný systém modelování chyby), vidíme na obrázku 4.2 (Reason, 1990, odd. 3.3.1).
Reasonův model je velmi dobře použitelný i pro žákovské chyby v matematice. Na
„skill based“ úrovni jsou chyby z nepozornosti, často nazývané „numerickými“ chybami.
„Rule based“ úroveň odpovídá chybám ve výběru a provedení standardizovaných algoritmů (nad úrovní algoritmů plně automatizovaných) – s tímto typem chyb se učitelé
setkávají nejčastěji a je také obecně nejpřísněji penalizován. „Knowledge based“ odpovídá „myšlenkovým“ chybám (též „chybám v úvaze“), zvláště při řešení nových či
nestandardních úloh.
Použitelnost dalších Reasonových výsledků v analýze žákovských chyb je omezena odlišným záměrem. Reason se totiž primárně věnuje profesním chybám (jeho případové
studie zahrnují např. letecké katastrofy nebo jaderné havárie způsobené chybou člověka).
V tomto kontextu jsou chyby jednoznačně negativní a drahé, oproti tomu chyba ve výuce
nezpůsobuje škodu, je „levná“. U reálných výkonů je proto cílem chybě předcházet a vyhnout se jí, ve výuce ji naopak lze cíleně využít. To činíme zcela automaticky – testováním
přivádíme žáky do situací, kdy se dopouštějí mnoha chyb, abychom zjistili úroveň jejich
znalostí a mohli je ohodnotit. Chyby lze však využít i jinak, je možno jim porozumět
(čemuž Reasonův model napomáhá) a použít je jako zpětnou vazbu (na úrovni jedince
pro žáka a na úrovni skupiny pro učitele).
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Obr. 4.2: Reasonův model řešení problémů a vzniku chyb.
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Kapitola 5
Chyby z pohledu didaktiky
matematiky
5.1

Historie výzkumu chyby ve výuce matematiky

Zkoumání žákovské chyby v matematice má více než stoletou tradici. Článek (Radatz,
1980), věnovaný tomuto tématu, uvádí jako první německou studii z roku 1904. Od roku
1916 lze výskyt těchto prací označit za pravidelný. Monografie (Buswell, 1925) (podle
Radatz, 1980) z roku 1925 již uvádí 31 existujících studií k tématu aritmetických chyb
jen v USA.
Analýza chyb byla původně rozvíjena především v USA a Německu, od šedesátých let
dvacátého století jí byla věnována velká pozornost v Sovětském svazu, od let sedmdesátých
se téma stává mezinárodním. V české didaktické literatuře se však práce věnované přímo
chybě prakticky nevyskytují, výjimkou jsou některé články M. Hejného (Hejný, 2001).
Jako většina témat zažívaly chyby vzestupy i pády popularity, protože však jde o téma
vycházející z praxe, dochází vždy po určitém období relativního útlumu k návratu zájmu
o něj a jeho rozvíjení v novém kontextu, daném především pokroky psychologie, která je
zásadní pro interpretaci příčin chyb. Zajímavé je, že až do sedmdesátých let byla analýza chyb prakticky výhradně národní záležitostí, a také zmíněné vlny zájmu probíhaly
v různých zemích asynchronně. Příčin je více, od rozdílů mezi národními kurikuly, znesnadňujícími přímý přenos kontextově závislých zkušeností s chybami, přes odlišná filozofická východiska (v USA dominantní behaviorismus vytvářel referenční rámec podstatně
odlišný od kontinentálního, kterému dominovala Gestalt psychologie – viz Radatz, 1980;
Kulič, 1971) a národní specifika v cílech výuky, jak jsou pociťovány učiteli i výzkumníky,
po politické příčiny (nacismus, komunismus – Radatz, 1980).
Za zlatý věk zkoumání chyby – ať z hlediska počtu publikací či dosažených výsledků
– lze označit sedmdesátá a osmdesátá léta dvacátého století, s dozvuky do poloviny let
devadesátých. V této době se zformovalo dnešní paradigma chyby, které shrnuji na konci
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této kapitoly. Zásadními nástroji pro výklad mechanismu vzniku chyb se staly kognitivní
psychologie a kognitivní věda (Davis, 1984; Radatz, 1979), které chápou proces učení jako
práci s informací.
Po útlumu kolem přelomu tisíciletí se téma chyby vrací, byť počet prací explicitně
věnovaných chybám zdaleka nedosahuje úrovně osmdesátých let. Centrum zájmu o chybu
se přesunulo do tématu miskoncepcí.

5.2

Didaktické přístupy k chybě

Didaktické literatuře o chybě dominují výzkumy kontextově specifické, především věkem
žáků a matematickým obsahem. Přibližně do roku 1980 výrazně převažuje studium chyb
v základní aritmetice. Později už se zkoumají i chyby v jiných tématech, zvláště geometrických, trvá však obecné zaměření na nejelementárnější, základoškolskou matematiku.
Následující citát z (Radatz, 1980) se týká amerických výzkumů chyb v aritmetice, uváděné
cíle jsou však platné pro práce o chybě obecně:1
Zájem výzkumníků se soustředil na pět cílů:
1. výčet všech možných chybových technik,
2. určení frekvence těchto technik napříč věkovými skupinami,
3. analýzu speciálních obtíží, zvláště při písemném dělení a operacích s nulou,
4. stanovení perzistence jednotlivých chybových technik,
5. sdružování a klasifikaci chyb.
Zvláště tendence ke kategorizaci chyb je ve výzkumu velmi silná, proto je jí věnován
další oddíl.
Kromě uvedených kategorií se od konce sedmdesátých let objevují také práce přehledové a historické, jako jsou (Radatz, 1980), (Cconfrey, 1990) nebo (Graeber, 1991).
Z jednotlivých autorů se chybou patrně nejsystematičtěji zabývali H. Radatz a R. Borasi.
Jejich práce jsou dobrou ukázkou spektra přístupů k chybě. Radatz hledá příčiny chyb a
stanovuje obecné, na konkrétním matematickém obsahu nezávislé kategorie chyb, které
1

Překlad autor, v originále: Research interest focused on five objectives:

1. Listing all potential error techniques;
2. Determining the frequency distribution of these error techniques across age groups;
3. Analyzing special difficulties, particulary encountered when doing written division, and when
operating with zero;
4. Determining the persistence of individual error techniques;
5. Attempting to classify and group errors.
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definuje v řeči kognitivní vědy, tedy jako práci s informacemi. Borasi je zaměřena aplikačně, její koncept „Chyba jako odrazový můstek ke zkoumání“ (Errors as Springboards
for Inquiry, např. monografie (Borasi, 1996), patrně neobsáhlejší práce věnovaná chybám)
je založen na zkoumání pojmu, pravidla či jevu žáky, zjednodušeně řečeno, tím způsobem,
že různé chyby, které se vyskytují v souvislosti se zkoumaným objektem (např. chybné
definice kružnice), jsou použity jako výchozí bod pro úvahy upřesňující poznatek.
Vzhledem k praktickému významu chyby jako diagnostického nástroje, používaného
k hodnocení žáků, se pojem chyby vyskytuje v didaktické i pedagogické literatuře velmi
často. Autoři např. běžně používají vybrané chyby k demonstraci různých teorií vzniku
matematických poznatků, málokdy jsou ovšem chyby východiskem vzniku těchto poznatků. Podle mého názoru to může být způsobeno nedůvěrou v didaktickou validitu
pojmu chyba, tedy v to, že by chyby měly dostatečně silné, didakticky významné společné vlastnosti.

5.3

Klasifikace chyb

Prakticky všichni autoři vytvářejí pro účely výzkumu kategorie, do nichž chyby rozřazují,
i když jejich motivace je různá – od návrhů reedukace jednotlivých chyb, přes koncipování
výuky, která by měla chyby vyloučit, po zkoumání obecných psychických mechanismů,
které chyby způsobují. Vznikají proto kategorizace od matematicky popisných po abstraktní, definované mechanismem vzniku.
Příkladem prvního typu jsou kategorie z (Hall, 2002), určené pro chyby vznikající při
osvojování řešení lineárních rovnic:2 Vynechání, Redistribuce, Záměna sčítanců, Nekonzistence, Opomenutí, Chybné použití přičtení (k oběma stranám rovnice), Neschopnost
izolovat proměnnou, Chyba v dělení, Nepřítomnost struktury. Vymezení kategorií jsou
velmi konkrétní a ne zcela konzistentní: Vynechání je prakticky popisem vizuální změny,
většina, jako Chyba v dělení, odkazuje na matematickou nekorektnost, Chybné použití
přičtení není matematickou chybou, ale chybou v aplikaci algoritmu (žák nedělá matematicky chybný krok, ale krok, kterým nelze dosáhnout cíle) a Opomenutí odkazuje na
předpokládanou příčinu vzniku chyby. Kategorie tohoto typu jsou typické pro výzkumy
vedené prvním z výše jmenovaných cílů v úzce vymezeném kontextu.
Někde mezi oběma póly leží kategorie stanovené v práci (Movschovitz-Hadar, Zaslavsky, Inbar, 1987). Ta je dosti typickým příkladem rozsáhlého smíšeného výzkumu – kategorie chyb byly stanoveny na základě kvalitativní analýzy dat a následovalo kvantitativní
vyhodnocení vytvořených kategorií. Kategorie chyb jsou Chyby v užití údajů, Chyby v interpretaci a použití jazyka, Logicky chybná vyvození, Použití pozměněné věty či definice,
Neověření výsledku, Technická chyba. Je zjevné, že kategorie jsou podstatně obecnější než
2

Překlad autor, v originále: Deletion, Redistribution, Switching Addends, Exhaustion, Omissions,
Misuse od Additives Inverse, Inability to Isolate Variable, Division Error, Absence of Structure
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v předchozím případě a nejsou již vázány na konkrétní látku, stále však dosti odkazují
na matematický obsah.
Krajním případem psychologické kategorizace v rámci didaktiky matematiky jsou obecné, kontextově nezávislé kategorie z (Radatz, 1979):3 Chyby způsobené jazykovými obtížemi (je zde myšlen rozdíl mezi přirozeným a matematickým jazykem), Chyby způsobené
obtížemi při získávání prostorové informace, Chyby způsobené neúplným zvládnutím nezbytných dovedností, faktů a konceptů, Chyby způsobené chybnými asociacemi nebo
rigidním uvažováním (s pěti, opět obecnými, podkategoriemi) a Chyby vzniklé aplikací
irelevantních pravidel a strategií. Motivací pro tvorbu takových kategorií je kromě snahy
o co největší obecnost také možnost formulovat je např. v jazyce kognitivní vědy a tak
částečně objektivizovat.
Kategorie chyb nemusejí být nutně určeny k třídění skutečných chyb. Zvláště při klasifikaci vnitřních chyb často jednotlivé chybné výstupy ani nenesou dostatek informace
na to, aby zařazení jednoznačně umožňovaly. Cílem takových kategorizací je spíše popis
„stavového prostoru“ chyb z vybrané perspektivy. Příkladem je přirozené didaktické třídění chyb podle stavu relevantního poznatku chybujícího subjektu, resp. podle hodnocení
tohoto stavu samotným subjektem.

5.3.1

Klasifikace podle stavu poznatku

Stav poznatku je velmi široký a obtížně uchopitelný pojem. Pro účely diskutované kategorizace jej redukuji na funkčnost vzhledem k řešení (pod)úlohy, v níž chyba nastala.
Výsledkem tohoto přístupu je škála tří kategorií, které nazývám uvědomělá neznalost –
neuvědomělá neznalost – přehmat.
Uvědomělou neznalostí označuji stav, kdy si žák uvědomuje, že není schopen cíleně
nalézt správný (mezi)výsledek, přesněji, že nezná či není schopen aplikovat žádný algoritmus, který by k nalezení vedl (případně, že není schopen zvolit správný mezi algoritmy,
které schopen aplikovat je), ani není schopen postup nalezení ze svých poznatků zkonstruovat – jinými slovy, poznatek ještě není vybudován, čehož si žák je vědom. Pokud to
okolnosti dovolí a je to výhodné,4 konstruuje či volí pak postup nebo odpověď náhodně
(v oboru skutečné či domnělé smysluplnosti5 pro daný kontext), čímž vzniká chyba. Ta
3

Překlad autor, v originále: Errors Due to Language Difficulties , Errors Due to Difficulties in Obtaining Spatial Information, Errors Due to Definicent Mastery of Prerequisite Skills, Facts, and Concepts,
Errors Due to Incorrect Associations or Rigidity of Thinking a Errors Due to the Application of Irrelevant
Rules or Strategies
4
Výhodnost žák posuzuje intuitivně, na nevědomé úrovni, a ne pouze racionálně (vliv mají osobnostní
faktory, jako míra úzkosti z chyby). Rozumným aproximativním modelem je teorie mezní hodnoty, podle
níž žák zvolí náhodnou odpověď, je-li součin subjektivně vnímané pravděpodobnosti, že je správná, a
zisku za správnou odpověď větší než součin pravděpodobnosti, že je nesprávná, a penalizace za odpověď
chybnou. Typickým příkladem je test s výběrem odpovědi, ve kterém je chybějící odpověď hodnocena
stejně jako chybná.
5
Vystoupení z oboru smysluplnosti tento typ chyb nejjistěji identifikuje. Příkladem je tradovaná odpověď studenta matematicko-fyzikální fakulty na úlohu zakončenou otázkou „Jsou množiny A a B ekvi-

42

není systematická, a pokud ano, tak jen zpětně, pokud se fixuje „úspěšným“ použitím.
Vzhledem k okolnostem není žák odhalením chybnosti svého postupu překvapen.
Neuvědomělou neznalostí nazývám stav, kdy se žák domnívá, že je schopen úlohu
úspěšně řešit a že poznatek tedy je vybudován, ale ve skutečnosti obsahuje funkční defekt (miskoncepci), často i ve starší látce (což je významné zvláště v matematice, kde
jsou předchozí poznatky a postupy neustále používány). Takto vzniklé chyby mají systematický charakter a žák chybnost svého postupu neočekává. Příkladem je důležitý typ
chyb, který bychom mohli nazvat použití znalosti mimo obor její platnosti (viz kap. 6)
a který je důsledkem základní vlastnosti lidského kognitivního procesu, totiž že platnost
poznatku se neomezuje pouze na kontext, ve kterém byl získán, ale poznatek může být
naopak aplikován v každém kontextu, kde je to technicky možné, a tento jeho vnitřní
obor „platnosti“ je omezen pouze oborem platnosti jiných poznatků. Jejich disjunkce je
však jen ideálním stavem; ve skutečnosti je mnoho problémů ve vnitřním oboru platnosti
většího počtu konfliktních poznatků a poznávající subjekt na základě podobnosti výchozích podmínek a předchozích upevnění volí ten, který považuje za nejrelevantnější. Tak
dochází k tomu, že je silně zpevněný poznatek použit mimo svůj skutečný obor platnosti,
a tedy chybně.
Přehmaty nazývám v souladu s odd. 4.4.1 chyby, které vznikají, přestože subjekt aplikovanou látku dokonale ovládá, poznatek je tedy subjektivně i objektivně plně vybudován. Příkladem je situace, kdy vysokoškolský učitel matematiky u tabule chybně sečte
2 + 3 = 6. Tyto chyby jsou způsobeny kognitivními omezeními, jak jsou popsána v oddílech 4.4.2 a 4.4.3.
Hlavním přínosem uvedené klasifikace je rozdělení vnitřních chyb podle toho, nakolik
je opakování příslušné chyby odstranitelné zpětnou vazbou pomocí informace chybou nesené. Z didaktického hlediska v případě chyb způsobených uvědomělou neznalostí zjevně
nelze chyby napravovat, nejprve musí být vybudován alespoň částečně funkční poznatek.
Přehmaty pak nelze odstranit vůbec. Naopak chyby způsobené neuvědomělou neznalostí
jsou obecně vysoce diagnostické, říkají nám, v čem se žákův poznatek liší od optimálního
(funkčního) stavu, a umožňují žákův poznatek cíleně reedukovat. Obrazně lze takovou
chybu přirovnat k odhalení díry, kterou zatéká do lodi, a její odstranění zpětnou vazbou
k zazáplatování této díry. Je však zřejmé, že ze záplat nelze loď postavit, proto tímto
způsobem nelze odstranit chyby způsobené uvědomělou neznalostí.
Tuto myšlenku lze objektivizovat jejím formulováním v jazyce informační teorie. Zhruba
můžeme říci, že chyby způsobené uvědomělou neznalostí a přehmaty jsou převážně variabilní, chyby způsobené neuvědomělou neznalostí konstantní (viz odd. 2.3), situaci lze
však popsat podstatně přesněji. Poznatek můžeme považovat za model reálného jevu,
který umožňuje řešit problémy s tímto jevem související. Dokud o jevu máme málo informací, model je velmi hrubý a k jeho zlepšení přispěje více pozitivní informace (tedy,
valentní?“, která zní „Množina A ano, množina B ne“.
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jaké vlastnosti jev má) než informace negativní (tedy, jaké vlastnosti na rozdíl od našeho
modelu nemá; zpočátku jsou totiž prakticky všechny vlastnosti našeho modelu do určité
míry chybné, takže má taková informace malou hodnotu). Pokud je naopak model již
blízký modelovanému jevu, je situace opačná: pozitivní informace již téměř nepřinášejí
další zlepšení modelu (protože tyto informace už model dokáže předpovídat) a zdokonalují jej především informace negativní (které říkají, v čem se ještě náš model od ideálu
liší).

5.4

Současné paradigma chyby

Na závěr shrnuji poznatky o chybách, na nichž je v didaktické a psychologické literatuře
podstatná shoda. Jednotlivá tvrzení budu ilustrovat citacemi převážně z článku (Radatz,
1979), který paradigma vzniklé ve „zlatém věku“ zkoumání chyby (viz odd. 5.1) vhodně
shrnuje.

5.4.1

Systematičnost chyby

Chyba není v dobře definovaném smyslu náhodná – všechny chybné výsledky nejsou stejně
pravděpodobné. Je to produkt (prakticky) omezeného počtu poznatelných psychických
mechanismů. Tento fakt je základním předpokladem pro to, aby mělo zkoumání chyby
smysl a bylo prakticky využitelné. Zároveň je však třeba si uvědomovat, že analýza příčin
každé konkrétní chyby je bez dodatečných informací od chybujícího žáka vždy do jisté
míry spekulativní. Např. Hall (2002) důrazně varuje, aby z chyb nebylo vyvozováno příliš
mnoho – patrně v tom smyslu, aby nebyla náhodné informaci přisuzována systematická
hodnota –, a několika citáty podporuje své tvrzení, že analýzu chyb nelze povýšit na
exaktní vědu. Nejvýznamnějším argumentem je principiální (přímá) nepoznatelnost stavu
poznání jedince.
Význam pozorovaných jevů vzrůstá s množstvím dat, obecně tedy nemůžeme s určitostí
o žákovi nic říci z jedné chyby, ale z mnoha chyb již ano, a také můžeme z chyb různých
žáků při jedné příležitosti (např. testu) usuzovat na stav poznání celé skupiny.
. . . chyby při učení se matematice nejsou jen pouhou absencí správných odpovědí nebo výsledkem nešťastných náhod. Jsou to důsledky konkrétních procesů, jejichž podstata musí být objevena.6 (Radatz, 1979, str. 170)
. . . chyby žáků jsou obvykle založeny na systematických pravidlech . . . chyby
jsou zřídka věcí rozmaru či náhody . . . chybná pravidla dětí mají smysluplný
základ.7 (Ginsburg, 1977; převzato z Radatz, 1979, str. 168)
6
Překlad autor, v originále: . . . errors in the learning of mathematics are not simply the absence of
correct answers or result of unfortunate accidents. They are consequences of definite processes whose
nature must be discovered.
7
Překlad autor, v originále: . . . typically children’s errors are based on systematic rules . . . errors are
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5.4.2

Chyba a výzkum poznávacího procesu

Analýza chyb může být podkladem pro stanovení a rozhodování o hypotézách procesu
poznání u jedince. Prakticky každý autor teorie vzniku matematického poznatku ilustruje
svá tvrzení vybranými příklady chyb. Toto sekundární užití chyb je celkově podstatně
rozšířenější než zkoumání chyb jako takových.
. . . analýza chyb je významným výchozím bodem pro výzkum procesu učení
a výuky matematice.8 (Radatz, 1980, str. 16)

5.4.3

Omezená přenositelnost výsledků

Vzhledem k tomu, jaký vliv má na chyby žáků konkrétní kontext (věk, látka, cíle a
způsob jejího výkladu, předchozí znalosti žáků, dokonce i národní specifika matematické
kultury), je přenositelnost výsledků výzkumu kontextově specifických chyb (např. těch,
kterých se dopouštějí žáci amerických základních škol při výuce řešení lineárních rovnic)
značně omezená. Obecně stoupá s mírou abstrakce výsledků (např. kategorií chyb), která
však snižuje jejich bezprostřední použitelnost pro reedukaci.
Můžeme předpokládat, že analýza matematických chyb je stejná jako řada
jiných výzkumných otázek v tom, že kvůli rozdílům ve společenských cílech a
podmínkách a kurikulárním rozdílům . . . je přenos a zobecňování konkrétních
zjištění velmi obtížné.9 (Radatz, 1979, str. 164)

5.4.4

Kategorizace a její omezení

Tendence ke klasifikaci chyb do kategorií je v literatuře mimořádně silná. Kategorizace
je obecně považována za mocný nástroj, má však podstatná omezení. Autoři se shodují
především na nemožnosti vytvoření úplné a jednoznačné kategorizace (tedy takové, ve
které by každou chybu bylo možno zařadit právě do jedné kategorie) nezávislé na kontextu
a dále, jak bylo zmíněno výše, na spekulativnosti určování příčin chyb.
Neexistuje žádná všeobecně přijatá klasifikace lidských chyb a žádná ani není
v dohledu. Taxonomie jsou obvykle vytvářeny za specifickým účelem a žádné
schéma zřejmě nemůže vyhovět všem potřebám. Prakticky každý, kdo publikoval v tomto oboru (míněno studium chyby, pozn. autor) vytvořil nějakou
formu klasifikace. Výsledek je ten, že literatura se jen hemží taxonomiemi,
seldom capricious or random . . . children’s faulty rules have sensible origins.
8
Překlad autor, v originále: . . . error analysis seems to be a remarkable starting point for research of
the mathematical teaching-learning process.
9
Překlad autor, v originále: One can presume that the analysis of mathematical errors is like many
educational research problems in that differences in societals aims and conditions and in educational
curricula . . . make very difficult the transfer and generalization of specific findings.

45

které odrážejí mnoho různých praktických záměrů a teoretických zaměření a
tvoří širokou škálu, od vysoce specifických v závislosti na úloze po široce pojaté
předpoklady o bazálních chybových tendencích.10 (Reason, 2002, kap. 1.6)
Jednoznačné klasifikace a hierarchizace příčin chyb patrně nelze dosáhnout.11
(Radatz, 1979, str. 171)
Chyby při učení se matematice jsou výsledkem velmi komplexních procesů.
Ostré rozlišení možných příčin dané chyby je vzhledem k úzké interakci mezi
příčinami často velmi obtížné.12 (Radatz, 1979, str. 164)

5.4.5

Kognitivní modely

Nejobjektivnější popis mechanismů vzniku chyb umožňují nástroje kognitivní vědy. Chyby
jsou pomocí nich vyjádřeny jako nesprávné zpracování informací.
Pro diagnostickou výuku matematiky je nezbytné doplnit výzkum pravidelností ve výskytu chyb kognitivními modely jejich příčin. Jedním z možných
základů klasifikace takových případů jsou mechanismy zpracování informací.13
(Radatz, 1979, str. 164)
Pokud jdeme za pouhý popis chybných technik a pravidelností ve výskytu
chyb a analyzujeme jejich možné příčiny v poznatcích žáků, nabízejí různé
aspekty zpracování informací plodný základ pro klasifikaci.14 (Radatz, 1979,
str. 171)

5.4.6

Kvalitativní zkoumání

Čistě kvantitativní výzkum nám může dát pouze informaci o frekvenci výskytu určité
chyby. Pro didaktické využití je však nezbytné poznat její příčinu (a také to, zda je jen
10

Překlad autor, v originále: There is no universally agreed classification of human error, nor is there
one in prospect. A taxonomy is usually made for a specific purpose, and no single scheme is likely to satisfy
all needs. Nearly everyone who has published in this field has devised some form of error classification.
Consequently, the literature abounds with such taxonomies, reflecting a variety of practical concerns and
theoretical orientations and ranging from the highly task specific to broad statements of underlying error
tendencies.
11
Překlad autor, v originále: A definite classification and hierarchy of errors causes seems impossible
to achieve.
12
Překlad autor, v originále: Errors in the learning of mathematics are the result of very complex
processes. A sharp separation of possible causes of given error is often quite difficult because there is
such close interaction among causes.
13
Překlad autor, v originále: The needs of the teacher with regard to the diagnostic teaching of mathematics make it necessary to complement research on error patterns with cognitive models of the causes
of errors. The mechanisms of information processing seem to offer one possible basis for classifying such
cases.
14
Překlad autor, v originále: When one attempts to go beyond the description of faulty techniques
and error patterns and toward the analysis of possible causes in pupils’ cognitions, the various aspects
of information processing seem to offer a fruitful basis for classification.
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jedna), což nutně vyžaduje kvalitativní přístup. Také stanovení smysluplných a relevantních kategorií je závislé na kvalitativní analýze chyb.
. . . převažující kvantitativní aspekty testů a podobných metod měření výkonu
nemohou poskytnout dostatečná kritéria pro účinné výukové postupy.15 (Radatz, 1979, str. 170)

5.5

Role chyby ve výuce

Zcela jiným, ale didakticky stejně relevantním aspektem chyb jako jejich příčiny je jejich
postavení ve výuce. Podle mých zkušeností je chyba ve výuce často považována za výhradně negativní jev (primárně učiteli a v důsledku i žáky, avšak v osobních diskusích i
některými didaktiky), kterému je třeba se vyhnout. Vzdělávací systém tiše předpokládá,
že žák věnující matematice příslušné úsilí může konzistentně podávat bezchybné výsledky;
chyba je chápána jako dočasný jev a v jistém smyslu odpad procesu osvojování látky, kterému není věnována hlubší pozornost. Striktně odmítavé a v některých případech i veřejně
stigmatizující reakce učitelů na žákovské chyby způsobují u žáků extrémní stres z chyby,
který je kontraproduktivní, protože chybám se vyhnout nelze a jejich funkční vyloučení
z výuky znemožní jak jejich didaktické využití, tak vybudování mechanismů jejich detekce
a odstraňování.
Rolí chyby ve výuce se v naší literatuře zabýval M. Hejný. V (Hejný, 2001) shrnuje:
Mnozí učitelé považují chybu za jev nežádoucí. Když se je snažíme přesvědčit,
že chyba může být pro žáka zdrojem poučení a pro učitele cenným diagnostickým ukazatelem, argumentují stoupenci „matematiky bez chyb“ tím, že artikulovaná chyba utvrzuje ve vědomí žáků chybné představy. Tato zásada může
být snad pravdivá při učení se cizímu jazyku, ale určitě není pravdivá v matematice ani mnoha dalších předmětech. Jako příklad uveďme snahu dítěte
naučit se chodit. Při této činnosti se batole dopustí mnoha chyb – mnohokrát
padne. Kdybychom za každý pád dítě trestali, asi bychom tím jeho učení jen
zpomalili. Dítě totiž, jak vtipně praví Holt (1996, s. 70), nabývá poznání i
dovednosti „postupnými aproximacemi“.
Argument o chybě jako příčině zmatků v hlavě žáka je podle našich zkušeností
pouze povrchový. Zastáncům této víry v debatě rychle dochází dech. To ale
neznamená, že svoji víru odmítnou. Setrvají v ní, protože je hluboce zakořeněna v hodnotovém systému učitele, v celospolečenském biblickém emotivním
vnímání chyby a herbartovské tradici našich škol.
15

Překlad autor, v originále: . . . the prevailing quantitative aspects of tests and similar methods for
measuring achievement cannot provide sufficient criteria for efficient instructional procedures.
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Uvedený odmítavý postoj učitelů k chybě nápadně připomíná (i zdůvodněním) teorie
učení bez chyby, jak jsou charakterizovány v odd. 4.2. Je však nepravděpodobné, že by
učitelé, kteří zastávají odmítavý postoj, z těchto teorií vycházeli. Jedinou z nich rozšířenou
natolik, aby mohla hromadně ovlivnit i laiky, je Skinnerův behaviorismus, který je ovšem
omezen prakticky jen na USA. Předpokládám tedy spíše, že odmítavé postoje učitelů i
teorie učení bez chyb jsou projevem stejné bazální tendence. Hejný ji v předchozím citátu
vysvětluje jako důsledek jisté kulturní tradice a setrvačnosti. Ta nepochybně hraje svou
roli, a to i prostřednictvím (snad již výhradně starší) didaktické literatury. Např. učebnice
Didaktika (Pešek a kol., 1964; převzato z (Kulič, 1971), str. 174) uvádí:
Předpokladem úspěšného nácviku je také stálá kontrola a podchycení chybných výkonů. Uspoří učiteli i žákům mnoho práce, neboť je snadnější chybám
předcházet, než upevněné chyby odstraňovat. Svědomití učitelé si proto vedou
– zvláště v jazycích a v matematice – evidenci chybných výkonů, a to jak po
stránce kvalitativní (které chyby se vyskytly), tak i kvantitativní (kolikrát se
chyby opakují). Tento přehled frekvence chyb jim pak dává možnost včas a
účinně proti chybám bojovat, případně jim vůbec předcházet.
Zdánlivě tedy vybízí k práci s chybou, ve skutečnosti se však tato aktivita redukuje na
snahu chybě předejít, a tak se jí ve výuce úplně vyhnout.
Podle mého názoru však tradice k vysvětlení postoje učitelů nestačí a roli hrají i další
faktory. V první řadě je to vliv praxe. Mimo výuku jsou chyby skutečně nežádoucí, protože
jsou „drahé“. Proto je také cílem výuky žák, který ve výkonově orientovaném prostředí
produkuje v rámci možností bezchybné výsledky. Učitelé vědomě či nevědomě rozšiřují
tento požadavek i na fázi osvojování poznatku. To je do jisté míry přirozené, avšak principiálně chybné. Faktické důvody totiž neplatí – chyba ve výuce je „levná“ – a potlačení
chyb vede k omezení autoregulační funkce chyby, nezbytné k vybudování plnohodnotného
poznatku.
Odmítání práce s chybou učiteli má i psychologické příčiny, jako potřebu udržet ve
výuce vysokou míru kontroly. Chyba – není-li záměrně indukována – je vždy mimo plán
a rozbor chyb vyžaduje vysokou míru odborné sebejistoty učitele. Obecně totiž znamená
nutnost analyzovat žákovský postup a odhalit (a také žákům přesvědčivě dokázat), zda
a proč je chybný, což vyžaduje kvalitativně vyšší uchopení tématu než pouhý výklad
kanonizovaného postupu.
Změny navrhuje Hejný dosáhnout prací s učiteli, kteří by pak nové paradigma přenesli na své žáky. Základem je chybu demystifikovat, tedy zbavit ji nánosu společenského
hodnocení. Na základě zkušeností ze semináře na toto téma doporučuje Hejný analýzu
vlastních chyb samotnými učiteli.
Na závěr uvádím citát V. Hejného, převzatý z (Michalcová, 2002):
Úspěch povzbudí. Motivační sílu žákova úspěchu posilní učitel tím, že s ním
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jeho radost spoluprožívá. Chyba nemusí odradit. Chyba může a měla by být
pro žáka užitečnou zkušeností, poučením. Úlohou učitele je pomoci žákovi
z chyb se poučit. Naučit žáka učit se z chyb. Učitel, který žáka za chybu kárá,
mu to znesnadňuje.
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Kapitola 6
Vybrané chyby studentů učitelství
6.1

Cíl výzkumu, volba výzkumné metody a sběr dat

Cílem této studie je popis a klasifikace chyb, kterých se dopouštějí studenti bakalářského studia učitelství matematiky na PedF UK v testech z předmětů spadajících do
matematické analýzy a předmětů sloužících pro matematickou analýzu jako přípravné,
a identifikace jejich možných příčin. Výzkum je svou povahou kvalitativní, neboť jde
primárně o identifikaci jevů, které se v řešení objevují.
Výzkumnou metodou je analýza písemných řešení studentů, přičemž jsem vycházel
z testů, které studenti psali v rámci běžných předmětů svého studia. Nešlo tedy o zvláštní
experiment formou testu. Studenti nebyli upozorňováni, že jejich písemné práce budou
podrobeny zkoumání, abych neovlivnil jejich přístup k řešení.
Velikost souboru písemných řešení, který jsem během posledních pěti let nasbíral, je
obtížné charakterizovat jednoduchými a přesnými číselnými údaji, a to z přirozených technických důvodů. Analýza je založena na souboru více než šesti set testů (každý obsahoval
čtyři unikátní úlohy), které jsem za posledních pět let získal od přibližně sto padesáti
studentů. Přesnější údaje z praktických důvodů neuvádím, neboť by to znamenalo např.
zjišťovat, kolikrát který student test psal (včetně případů, kdy studenti předměty opakovali), aniž by takové informace byly vzhledem ke kvalitativní povaze analýzy relevantní.

6.2

Metoda analýzy dat

Jak bylo uvedeno, jedná se o kvalitativní analýzu písemných řešení studentů. Na rozdíl
od druhé studie uvedené v následující kapitole jsem nepoužil techniky zakotvené teorie
v tom smyslu, že bych postupoval zdola nahoru (od dat k zobecnění identifikovaných
jevů), ale vlastně opačně – analyzoval jsem písemná řešení z hlediska pojmů, které jsem
identifikoval jako klíčové v teoretické části práce.
V souladu s cílem výzkumu je součástí analýzy klasifikace chyb, a to na konkrétní,

50

matematicky popisné úrovni, jak je vymezena v odd. 5.3. Jak konstatuji v odd. 5.4.3,
jsou výsledky klasifikací na takto konkrétní úrovni obecně obtížně přenositelné, a tedy i
zobecnitelné. Vysokoškolská matematika je však svým charakterem obecně velmi blízká
matematice jako odborné disciplíně, což minimalizuje rozdíly v kurikulech a stylech výuky, které jsou hlavní příčinou omezené přenositelnosti chyb v kontextech z nižších stupňů
škol. V odborné literatuře je obtížné nalézt podobně zaměřené výzkumy, avšak srovnání s populárněji koncipovanými, široce citovanými zahraničními soubory chyb ve vysokoškolské matematice (http://tutorial.math.lamar.edu/pdf/Common_Math_Errors.pdf
a http://www.math. vanderbilt.edu/~schectex/commerrs/) ukazuje velmi vysokou míru
shody.
Jádrem mého výzkumu však není klasifikace, ale podrobná kvalitativní analýza chyb –
jde prakticky o miniaturní případové studie, založené na mých zkušenostech s chybami,
které (zejména u popisů možných příčin chyb) zahrnují i poznatky získané studiem literatury a shrnuté v předchozích kapitolách. Je třeba zdůraznit, že v žádném případě nejde
o (předem k neúspěchu odsouzený) pokus o úplnou klasifikaci chyb ve zvoleném kontextu.
Výsledky analýzy budou prezentovány pomocí ilustrativních příkladů studentských řešení, které je nutno brát jako reprezentanty určité třídy chyb. Tyto příklady budou podrobněji popsány. Jak je zdůrazněno v teoretické části, je odhalování příčin chyb vždy
v různé míře spekulativní. Výběr ukázkových chyb byl prováděn tak, aby interpretace
jejich příčin byla co možná nejjednoznačnější, přesto obecně nelze vyloučit, že vznikly
jiným mechanismem, než který je popsán. To je však málo významné, protože cílem není
jisté odhalení příčin konkrétních chyb, ale popis běžných tříd příčin, takže jde nejvýše
o chybný příklad k jinak validnímu jevu.

6.3

Výsledky analýzy

Pro přehlednost rozdělím analyzované chyby podle kontextu, ve kterém nastaly, na chyby
v elementárních úlohách a chyby v základní matematické analýze (kam řadím chyby
v základní teorii funkcí a v limitním kalkulu).

6.3.1

Chyby v elementárních úlohách

Začnu hlubší analýzou jedné vybrané chyby (obr. 6.1), která umožní formulovat jevy, na
něž se budu odkazovat u chyb dalších.
Učitelé často hodnotí tento typ chyby tak, že její autor1 „neumí vzorec (a − b)2 “,
případně že „umocňoval člen po členu“ (viz odd. 7.4.1). Ačkoli jsou tyto hypotézy se
vznikem chyby konzistentní, nepopisují její skutečnou obvyklou příčinu.
Autoři takových chyb jsou zpravidla (přinejmenším na vysokoškolské úrovni) schopni
1

Termín „autor chyby“ budu používat pro toho, kdo se chyby dopustil.
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Obr. 6.1
používat vzorec (a − b)2 správně, pokud rozpoznají, že má být použit. Toto rozpoznávání
ovšem neprobíhá na úrovni matematické podstaty problému, ale frekvenčně fixovaného
vizuálního stimulu. Zatímco tedy např. výraz (x2 − y)2 k použití vzorce vede, umocnění
rovnice z ukázky na obr. 6.1 nikoli. Tam totiž vizuální stimul aktivuje jiné pravidlo, a to
„odstranění odmocnin“. Zápis úpravy (/2 ) pak bez ohledu na svůj sémantický význam
odkazuje právě na použití tohoto pravidla a nikoli skutečného umocnění.
Chybná pravidla používaná studenty jsou vždy (aplikačně) jednodušší než pravidla
správná a nejinak je tomu i v případě odstraňování odmocnin. Student „ví“, že aby rovnici
úspěšně vyřešil, skutečně se odmocnin zbavit musí (ve skutečnosti to v pravém slova
smyslu – tedy pochopení podstaty problému – neví; ví jen, že v každém úspěšném řešení
vizuálně podobné úlohy, které kdy viděl, bylo takto postupováno) a že se k dosažení tohoto
účelu používá umocnění na druhou. Provádí jej však nejvýše v případě, že umocňovaný
výraz neobsahuje odmocninu (jako v ukázce pravá strana rovnice), pokud ano, aplikuje
místo toho právě jen odstranění odmocnin. V ještě ryzejší podobě se se stejným jevem
setkáváme při odstraňování odmocnin pomocí vzorce (a−b)(a+b) = a2 −b2 , například při
usměrňování nebo v limitním kalkulu. Typická chyba v tomto kontextu má symbolický
√
√
tvar ( x − y)( x + y) = x − y. Společnou vlastností takových úprav je účelovost – účelem
úpravy je zbavit se odmocnin, aby bylo možno pokračovat ve výpočtu, a tento účel je
vždy splněn. Korektnost celé úpravy (či přesněji její konzistence s relevantními poznatky,
kterými žák disponuje) není ověřována.
Přirozenou otázkou je, jak je možné, že studenti pravidla jako odstraňování odmocnin
– tak, jak bylo popsáno – vůbec používají, když jim jistě nebylo v této chybné formě prezentováno. Odpověď je ryze konstruktivistická. Žáci totiž obecně nepřijímají poznatky či
pravidla, jak jim jsou prezentována, ale samostatně je konstruují, a to s použitím jisté
formy Occamovy břitvy – obecně přijímají nejjednodušší pravidlo (ve smyslu informační
komplexity, a to relativně, vzhledem k již vybudovaným poznatkům a pravidlům), které
propojuje vstup (např. zadání úlohy) a výstup (výsledek). Tímto jinak velmi užitečným
a pro lidskou kognici nevyhnutelným mechanismem může vzniknout pravidlo, které sice
umožňuje řešit úlohu správně, ale je v důsledku matematicky chybné. Přirozeně se tak děje
při řešení tzv. „typových“ úloh2 , v nichž jsou využívány jen některé aspekty poznatků,
2

Jde o větší soubory úloh, které mají společnou strukturu a liší se jen v omezeném množství parametrů
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které se těmito úlohami testují, a vzniklé pravidlo je následně úspěšným užíváním fixováno. Proto vykazuje vysokou persistenci a přetrvává i po změně (rozšíření) souboru
testovaných úloh, kde již selhává.
„Odstraňování odmocnin“ je příkladem právě takového zjednodušujícího pravidla. Je
funkční při řešení iracionálních rovnic, v nichž je odmocnina vnější funkcí celé strany
rovnice (to je nejjednodušší typ iracionálních rovnic, proto je procvičován jako první
a studenti si na něm budují pravidla řešení tohoto typu rovnic obecně), avšak selhává
v případě součtu či rozdílu odmocnin. Na tomto příkladě také vidíme, že chybná zjednodušující pravidla nevznikají zcela nezávisle – zde jde například o převedení platného
pravidla, že „mocnina ruší odmocninu“ (tedy že výsledkem složení mocniny a odmocniny
je argument vnitřní funkce) do kontextu řešení rovnic.
Vraťme se ještě k výše uvedenému tvrzení, že korektnost konkrétního pravidla není
konfrontována s poznatky, jimiž žák disponuje. Domnívám se, že (stejně jako při tvorbě
zjednodušejících pravidel) jde o projev (nevědomé) efektivity myšlení. Ve školské matematice totiž obecně vysoce koreluje aplikovatelnost se správností (jinými slovy, je-li
určité pravidlo aplikovatelné, je tato aplikace s vysokou pravděpodobností již správná jak
z hlediska matematické korektnosti, tak volby postupu). Úlohy s podstatnou heuristickou
složkou, u nichž tento vztah neplatí, jsou (přinejmenším v rámci typových úloh) obvyklé
až na vysoké škole (limitní kalkulus, integrace). Neověřování podmínek užití pravidel tedy
obvykle nevede k chybnému řešení či do slepé uličky a nemá dostatečnou negativní zpětnou vazbu, naopak jejich ověření je většinou zbytečné. Proto bývá aplikovatelnost žáky
používána jako postačující kritérium ověřování správnosti postupu řešení. Vznikají tak
chyby, které nazývám použitím znalosti mimo obor její platnosti (viz také odd. 5.3).
Jinými slovy lze také říci, že poznatek či pravidlo nejsou většinou v myslích (nejen)
žáků omezeny svým oborem platnosti, ale obecně jen oborem aplikovatelnosti. Pokud
není dostatečně upevněn správný poznatek, je místo něj užit jednodušší poznatek aplikovatelný, fixovaný úspěšným užíváním (např. když žáci při výuce zlomků sčítají zlomky
nejpodobněji tomu, na co jsou zvyklí z celých čísel, tedy čitatel s čitatelem, jmenovatel
s jmenovatelem). Ukažme si další příklady tohoto typu chyby.
Následující ukázka (obr. 6.2) demonstruje rozšíření platnosti pravidla pro převod odmocnin na necelé mocniny z operací násobení a dělení i na sčítání a odčítání. Opět vidíme,
že pro žáky je obecně důležitější, zda lze určitou úpravu provést a zda vede k řešení (tedy
aplikovatelnost), než kdy ji lze provést (podmínky platnosti).
Další ukázka (obr. 6.3) se také týká odstraňování odmocnin. Tentokrát jde o přenesení
umocnění jako metody odstranění odmocnin v rovnici do úprav algebraických výrazů.
Dobře také demonstruje tvrzení z Reasonova modelu chyby (viz obr. 4.2), že pokud je
nalezeno aplikovatelné pravidlo, není problém řešen na úrovni znalostí (či jinak, jak je
uvedeno výše, že výsledek jeho použití není se znalostmi konfrontován). Jinak by totiž
neovlivňujících základní algoritmus řešení, tzv. superproceduru (Davis, 1984).
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Obr. 6.2
autorovi chyby muselo být zřejmé, že umocněním algebraického výrazu na druhou obecně
změní jeho hodnotu.

Obr. 6.3
Chyby v odstraňování odmocnin jsou velmi rozšířené. Ukázka na obr. 6.4 demonstruje,
že použití pravidla mimo jeho obor platnosti se vyskytuje i u zcela odlišných pravidel, zde
konkrétně u pravidla, že je-li součin reálných čísel roven nule, pak alespoň jeden z činitelů
je také roven nule.

Obr. 6.4
Zatímco v předchozích ukázkách byla principiálně správná pravidla použita mimo svůj
obor platnosti, ukázky následující (obr. 6.5 a 6.6) obsahují užití pravidel neplatných
v jakémkoli kontextu. Jejich společným základem je přesun exponentu do koeficientu.
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Tuto operaci znají studenti z jediného zdroje, vzorce log ab = b log a, avšak v jiné podobě,
než je použita. Nejde tedy o prosté přenesení pravidla do kontextu, kde neplatí, ale
konstrukci neplatného pravidla z fragmentárního poznatku.

Obr. 6.5

Obr. 6.6
Přehmaty (viz odd. 4.4.1) jsou nejčastěji výsledkem automatizovaných procesů, kterým
není přidělena dostatečná míra pozornosti. Lze je poměrně dobře identifikovat, protože
nutná míra automatizace je možná jen u procesů tak jednoduchých, že lze na příslušné
kognitivní úrovni vyloučit zapříčinění jimi způsobených chyb neznalostí (jak se ukazuje,
učitelé toto kritérium při hodnocení běžně užívají, viz odd. 7.4.1). Nejčastějšími přehmaty jsou numerické chyby (tedy chyby v základní aritmetice), na vysokoškolské úrovni
jsou běžné například i chyby v převodu na druhou stranu rovnice. Následující ukázka
(obr. 6.7) demonstruje vysokou variabilitu těchto chyb (ve smyslu vymezeném v odd. 2.3,
viz také odd. 5.3.1; jinými slovy, tyto chyby nejsou systematické, ale náhodné), která se
zde projevuje tím, že student provedl převedení na druhou stranu jednou špatně a jednou
správně.

Obr. 6.7
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Chyby v zápisu (viz odd. 3.2) se často na výsledku řešení úlohy vůbec neprojeví, neboť
ačkoli student zapisuje chybné tvrzení, udržuje si správnou mentální reprezentaci stavu
řešení úlohy, takže je nejvýše nesprávně zapsán správný výsledek; takové chybné zápisy
mají často zjevnou vnitřní logiku (obr. 6.8 nevyžaduje komentář, na obr. 6.9 vidíme jednoprvkovou množinu zapsanou jako uzavřený interval s jediným pravým i levým krajním
bodem). Chybný výsledek vzniká tehdy, je-li chybný zápis znovu interpretován a je z něj
vytvořena nová mentální reprezentace, aniž by to vyvolalo kognitivní disonanci s předchozím stavem (typicky proto, že je již vytěsněn z pracovní paměti, viz odd. 4.4.3), což
nastává tam, kde je zápis používán nejen k záznamu postupu, ale i jako externí paměť.
Nejběžnější ze zápisových chyb, které mohou vést ke špatným výsledkům, je patrně opomenutí závorek. Příklad je na obr. 6.10. Obr. 3.6 z teoretické části práce naopak ukazuje,
že chybějící závorky k chybě vést nemusí.

Obr. 6.8

Obr. 6.9
Následující ukázka (obr. 6.11) demonstruje inherentní nejednoznačnost přiřazování příčin chybám.
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Obr. 6.10

Obr. 6.11
Nemám zde na mysli chybu v umocňování dvojčlenu, ta byla diskutována výše, ale
samotné umocnění druhého členu. Zde nelze (přinejmenším bez znalosti dalšího postupu)
určit, zda jde jen o chybu zápisu (fakticky vynechání závorek kolem cos x) nebo zda
student vědomě použil úpravu (cos x)2 = cos x2 – ve studentských řešeních se vyskytují
oba typy chyb.
Z hlediska Reasonova modelu chyb (odd. 4.4.5) patří předešlé chyby do nižších kognitivních úrovní: přehmaty (kam patří i některé zápisové chyby) jsou „skill-based“, ostatní
chyby „rule-based“. Nyní si ukážeme příklad hlubší, „knowledge-based“ (v terminologii
učitelů „myšlenkové“) chyby.
V analýze této chyby budou hrát roli tzv. prototypy, což jsou privilegované, „centrální“
prvky kategorií, v nichž je organizováno naše poznání3 (Rosch, 1983). Jsou velmi efektivní při vymezení přirozených, vágních kategorií (neboť příslušnost objektů do nich je
testována poměrně jednoduše podobností s prototypem), mohou však způsobovat problémy při práci s vnějšně, exaktně definovanými kategoriemi, neboť jsou používány jako
jejich modelové prvky a jejich specifické vlastnosti mohou být přisuzovány všem prvkům
příslušné kategorie. Kupříkladu protypem funkcí jsou funkce spojité a ty také při úvahách
o funkcích primárně používáme, ač v množině všech funkcí tvoří (z hlediska mohutnosti)
zanedbatelnou podmnožinu.
Ukázka na obr. 6.12 je částí řešení rovnice s reálnými parametry a, b. Autor určil
rovnici ab − 1 = 0 jako podmínku pro jednu větev řešení, naučený algoritmus však ne3

Bez znalosti kognitivních mechanismů a zvláště způsobů reprezentace znalostí v lidské mysli nelze
příčiny „knowledge-based“ chyb prakticky určovat, a pokud ano, pak jen povrchně.
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Obr. 6.12
stanovuje, v jaké podobě mají být podmínky pro a, b uvedeny. V takové situaci studenti
obvykle jednají na základě vizuálního stimulu – rozpoznají podmínku jako rovnici a aplikují standardní algoritmus vyjádření jedné proměnné pomocí druhé (zajímavostí je, že
jeden respondent výzkumu v kapitole 7 u téhož příkladu absenci tohoto vyjádření přímo
považuje za chybu, viz odd. 7.4.1). Lze se jen dohadovat, proč tak neučinil autor ukázky,
za nejpravděpodobnější považuji, že na základě vzorku podobných příkladů, se kterým
se dosud setkal, předpokládal, že mají být oba parametry vyjádřeny nezávisle na sobě,
jak tomu v případě jednodušších rovnic s více parametry bývá. Protože pro řešení tohoto
problému neměl k dispozici žádný předpřipravený algoritmus (pochopitelně, neboť nezávislého vyjádření parametrů zde dosáhnout nelze), snažil se problém vyřešit kreativně,
za pomoci znalostí, jimiž disponoval. K úvahám o parametrech použil prototypy reálných
čísel, jimiž jsou čísla celá. Protože řešení podmínky v rámci této podmnožiny zřejmě vyhovělo jeho představě o tom, jak by vyjádření podmínek pro parametry mělo vypadat,
spokojil se s ním a dále se problémem nezabýval.
Na závěr části věnované chybám v elementárních úlohách uvádím příklad (obr. 6.13) ilustrující skutečnost, že výskyt systematických chyb v rámci výstupu (či výstupů) jednoho
studenta obecně koreluje, i když nemají společnou bezprostřední příčinu (tedy poznatek,
na němž jsou založeny). Jinak řečeno, výskyt systematické chyby zvyšuje pravděpodobnost, že se ve výstupu jejího autora vyskytnou další (nesouvisející) systematické chyby.
Toto tvrzení je ryze kvantitativního charakteru a nemůže být kvalitativním výzkumem
prokázano, jeho platnost je však každému učiteli matematiky zcela zřejmá.
Výčet chyb v takto krátkém postupu je skutečně impozantní: autor systematicky umocňuje člen po členu (a ukazuje tak, že ačkoli je nejčastější příčinou chyby, která nastala
mezi prvním a druhým řádkem, výše popsané odstraňování odmocnin, existují i případy
systematického užívání chybného pravidla pro umocňování mnohočlenů), neuzávorkovává
dvojčleny (resp. nemění znaménka tak, jak při správném odstranění závorek má) a z nulovosti kořenů kvadratické rovnice vyvozuje závěr „nelze“ (což má patrně znamenat, že
rovnice nemá řešení). Čtvrtou chybou je rovnost 0 − 4 · 8 · (136) = 0 · (−4 352), jejíž geneze
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Obr. 6.13
je značně záhadná (s čímž přímo souvisí fakt, že zatímco předchozí chyby bylo možno popsat v chybných, ale smysluplných krocích, tuto nelze popsat jednodušeji než úplným záznamem). Nejpravděpodobnější vysvětlení je, že autor „roznásoboval závorku“, přičemž
znaménko „−“ chápal nikoli jako binární operaci, ale jako unární operátor příslušející
k číslu 4; operace násobení za nulou pak vznikla jako implicitní (při vynechání operace
– jako ve výrazu 2x – implicitně předpokládáme součin). To ovšem předpokládá u vysokoškolského studenta takřka neuvěřitelný stav elementárních poznatků (student není
schopen správně interpretovat ani svůj vlastní aritmetický zápis), který částečně zpochybňuje i výše uvedené kritérium pro odlišení přehmatů. Jde však o okrajový, extrémní
případ, a na to, že nešlo o přehmat, můžeme usuzovat i ze stavu ostatních poznatků.

6.3.2

Chyby v základech matematické analýzy

Již v základní teorii funkcí způsobuje více různých druhů chyb společná miskoncepce,
chápání množinových vlastností jako bodových. Tímto zjednodušeným názvem rozumím
to, že studenti konzistentně intepretují vlastnosti funkcí na množině (jako monotonii či
konvexnost a konkávnost) jako konjukci bodových verzí příslušných vlastností ve všech
bodech dané množiny, bez ohledu na definici. To je umožněno tím, že uvedené vlastnosti
mají své bodové či lokální verze, které jsou velmi názorné a navazují na již vybudované, často reálné koncepty, takže je studenti používají i v případě, že nejsou formálně
zavedeny. Na základě zkušeností s vysokou frekvencí a persistencí této představy se domnívám, že je pro reprezentaci znalostí v lidské mysli jednodušší než skutečné vlastnosti
funkcí na množině, a proto je preferována (analogicky tomu, co bylo v předchozím oddíle řešeno o nesprávných, ale „dostatečně“ funkčních zjednodušujících pravidlech). Dále
je samozřejmě posilován existencí množinových vlastností funkcí, které pomocí bodové
verze skutečně jsou definovány, jako kladnost nebo spojitost.
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Konkrétní chybné projevy této miskoncepce samozřejmě závisí na faktickém rozdílu
skutečné definice a její konjukčně-bodové verze. Nejběžnější jsou dva: bezstarostné sjednocování intervalů, na nichž funkce nějakou vlastnost splňuje, a vylučování krajních bodů
z intervalů platnosti dané vlastnosti. Skutečně, je-li funkce např. rostoucí v každém bodě
nějakých dvou množin, pak je rostoucí i v každém bodě jejich sjednocení, avšak je-li
rostoucí na dvou množinách, nemusí (a u běžných funkcí vzhledem k jejich spojitosti
zpravidla ani není) rostoucí na jejich sjednocení. V tomto smyslu studenti např. často
tvrdí, že 1/x je klesající funkce (na celém definičním oboru). Bodovou logiku má i vylučování krajních bodů intervalů monotonie, typicky bodů, kde funkce monotonii mění.
Takový bod patří do jak do intervalu monotonie, jehož je levým krajním bodem, tak do
intervalu, jehož je pravým krajním bodem, to je však při bodovém chápání vyloučeno,
neboť funkce nemůže být v jednom bodě rostoucí i klesající; proto je studenty vylučován
z obou intervalů. Ukázku obou typů chyb vidíme na obr. 6.14 (zde je třeba vědět, že zadání
explicitně požadovalo „maximální intervaly monotonie a konvenosti/konkávnosti“, jinak
by samozřejmě vynechání krajních bodů při konstatování monotonie chybou nebylo).

Obr. 6.14
Chápání množinových vlastností jako bodových se často projevuje při zápisu vlastností
odečtených z grafu funkce, jak je tomu i v ukázce na obr. 6.14. Čtení z grafu má i svoje
specifické chyby dané běžnou dohodnutou podobou grafu. Typické je např. směšování
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různých souřadnic způsobené tím, že se na osách kartézské soustavy vyznačuje pouze
netriviální (kromě počátku nenulová) souřadnice, aniž je explicitně rozlišováno, o kterou
jde. Tyto souřadnice jsou pak používány (ačkoli ne chápány) jako jednoznačné reference.
Typickým příkladem je ukázka na obr. 6.15 (v tomto případě je samotný graf vzhledem
k zadání chybný, to však v tuto chvíli opomíjím). Tyto chyby lze chápat jako speciální
případ chyb zápisových, na rozdíl od většiny z nich však není rozpoznatelná ze samotného
zápisu, k intepretraci je nutný příslušný graf.

Obr. 6.15
Chyby v limitách začněme typickou úlohou ze začátku teorie limit, důkazem limity
z definice. Tuto úlohu jsem původně chápal jako jistou myšlenkovou („knowledge-based“)
protiváhu jinak zcela na pravidlech založených („rule-based“) běžných výpočtech limit.
Zkušenosti se zařazením tohoto typu úlohy do testů ukazují, že v tomto záměru přímo
spektakulárně selhává. Studentská řešení jsou jedním z nejtypičtějších příkladů zjednodušujících pravidel (v tomto případě už spíše zjednodušujícího algoritmu), jak o nich bylo
pojednáno v předchozím oddíle. Typické chyby jasně ukazují, že studenti pouze napodobují postup, který jim byl demonstrován, aniž by chápali jeho podstatu. V ukázce na
obr. 6.16 student kvůli chybnému odhadu výrazu obdržel přesně opačný výsledek, než
k jakému měl dospět (tedy že vzdálenost členů posloupnosti od limity je menší než arbitrární ε pouze do určitého n místo od něj), přesto to považoval za výsledek správný.
Podobně autor ukázky na obr. 6.17 nijak nereflektoval, že kvůli chybě obdržel záporný
horní odhad vzdálenosti členů posloupnosti od limity, ani to, že výsledná nerovnost je
v důsledku toho splněna triviálně a nic nedokazuje.
První velkou skupinu chyb v samotném limitním kalkulu tvoří ty, které jsou způsobeny
přechodem od běžné aritmetiky k aritmetice v rozšířené reálné ose. Kupříkladu pravidlo
„cokoli krát nula je nula“ je platné ve všech číselných oborech neobsahujících nekonečno, a
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Obr. 6.16

Obr. 6.17
tedy po drtivou většinu matematického vzdělávání všech jedinců včetně vysokoškolských
studentů matematiky. Když se student seznámí s číselným oborem, kde (obecně) platné
není, je již natolik zpevněno, že je jeho reedukace velice obtížná a je stálým zdrojem chyb.
Zajímavé je, že míra fixovanosti zdánlivě velmi podobných pravidel je různá. Na základě zkušeností z výuky se domnívám, že pravidla „rozdíl dvou stejných čísel je nula“
a „podíl dvou stejných čísel je jedna“4 , které stejně jako „cokoli krát nula je nula“ platí
pouze v oborech bez nekonečna, jsou fixovány méně, naopak pravidlo „jedna na cokoli
je jedna“ je z jmenovaných pravidel nejfixovanější (a chyby jím způsobované nejobtížněji
odstranitelné). Vyšší fixovanost pravidel „nula krát cokoli“ a „jedna na cokoli“ je podle
mé hypotézy způsobena tím, že jsou na rozdíl od pravidel „rozdíl stejných čísel“ a „podíl
stejných čísel“ reprezentována jako unární operace a silněji automatizována. Vysvětlení
rozdílu v persistenci mezi unárními operacemi je obtížnější. Může jít o prostý důsledek
vyšší frekvence výskytu násobení oproti umocňování v příkladech studentům předkládaných (a tedy intenzivnější zpětné vazby pro chybné použití součinového pravidla, které
vede k rychlejší reedukaci), na základě pohovorů se studenty se však domnívám, že pří4

Na první pohled nemusí být zřejmé, že jde skutečně o pravidla. To lze však lehce ověřit – studenti
odčítající či dělící stejná dlouhá čísla nepoužívají algoritmy pro provádění těchto operací, ale jen ověřují,
zda jsou čísla shodná.
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čina je hlubší. Často totiž zdůvodňují univerzální platnost pravidla o mocnině jedničky
tak, že „ať násobím kolik chci jedniček, vždycky vyjde jednička“. Mocnina je tedy pro
ně pouze speciálním zápisem součinu. Podle stejného principu by bylo možno pravidlo
o násobení intepretovat pomocí součtu nul, to se však nestává. Násobení je na rozdíl od
mocniny chápáno jako bazální operace.
Výjimečný příklad dvou navájem se potvrzujících chyb v jenom příkladu, způsobených
pravidly „nula krát cokoli“ a „jedna na cokoli“, je na obr. 6.18. Je netypický tím, že jsou
chybně vyhodnoceny přímo operace s nekonečny. Častější je tzv. „částečné limitění“,
kdy je například v součinu jeden součinitel nahrazen svou (správně určenou) limitou 0 a
následně je na základě pravidla o součinu vyhodnocena jako nulová celá limita. Obdobu
tohoto postupu pro pravidlo „jedna na cokoli“ zachycuje ukázka na obr. 3.7.

Obr. 6.18
Na závěr jsem si nechal typ chyby, který u studentů v mé výuce limitního kalkulu
výrazně dominuje. K jeho pochopení je třeba vědět, že ve své výuce dávám před použitím pokročilejších technik jako L’Hospitalovo pravidlo či Taylorovy polynomy použití
elementárních „ekvivalencí“, jak nazývám rovnosti jako limx→0 sinx x = 1 (neboli ty, které
z pozdějšího hlediska vyjadřují derivace základních elementárních funkcí v nulových bodech). Používání těchto rovností totiž vyžaduje dovednost v manipulaci s elementárními
funkcemi, kterou učitelé obecně potřebují a u studentů učitelství v době, kdy se s limitním kalkulem seznamují, zpravidla ještě není dostatečně vybudována. Kromě toho je
používání ekvivalencí k výpočtu limit ve své podstatně heuristické (na rozdíl od prakticky deterministického použití výše zmíněných pokročilejších technik), což u studentů
rozvíjí důležitou schopnost rozpoznávání vzorů („pattern recognition“). S trochou nadsázky však lze říci, že ji rozvíjí až příliš – nejčastější typ chyby u mých studentů v limitním
kalkulu totiž vzniká právě tak, že studenti vidí či častěji vytvářejí vzory i tam, kde nejsou,
přinejmenším v podobě, kterou by bylo možno pomocí ekvivalencí využít.
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Obr. 6.19

Obr. 6.20
Tento typ chyby, který vidíme na obr. 6.19 a 6.20, má hodně společného s první chybou,
analyzovanou v tomto výzkumu. Opět je výsledkem účelovosti – studenti přizpůsobují stav
řešení tomu, aby byli schopni aplikovat známá pravidla (přesněji, vytvořit vizuální stimul,
k němuž mají pravidla přiřazena), aniž by ověřovali, zda je taková aplikace korektní.
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Kapitola 7
Chybnost a závažnost chyby
z pohledu učitelů
7.1

Cíl výzkumu a volba výzkumné metody

Cílem výzkumu bylo zmapovat názory učitelů matematiky a studentů učitelství na chybu,
konkrétně na chybnost hraničních jevů (těch, u kterých jsem na základě předchozí zkušenosti předpokládal, že na jejich chybnosti či naopak nechybnosti nepanuje mezi učiteli
jednoznačný konsenzus) a na závažnost chyby. Poněkud šroubovaný výraz „nechybnost“
je použit záměrně. Jak se ukazuje, učitelé nechápou koncepty chybnosti a správnosti
jako dichotomické, ale spíše jako oposita, mezi kterými existují jevy hodnocené nejčastěji
souslovím „není chyba“, ale nikdy „je správně“.
Přirozenou metodou sběru dat pro zvolený účel je dotazník.1 Sestavil jsem jej ze dvou
částí, odpovídajících výzkumným otázkám. Část věnovaná chybnosti požadovala od respondentů odpovědi na otázky, zda jsou určité generalizované jevy chybné. Část věnovaná
závažnosti obsahovala ukázky konkrétních chyb s požadavkem vyhodnocení jejich závažnosti a určení příčiny.
Při tvorbě dotazníku jsem vycházel z vlastních zkušeností s chybami (především řešení
dilemat při hodnocení a zdůvodňování konečných rozhodnutí) a především diskusí s kolegy
učiteli a studenty učitelství, které postupně nabývaly podoby pilotáže předkládaného
výzkumu.
1

Pokud bychom chtěli zkoumat nikoli názory, ale skutečnou praxi učitelů v hodnocení chyb, bylo by
samozřejmě nutné analyzovat jiné materiály, například opravené testy nebo videozáznamy výuky. Ty
však neumožňují přesné směrování výzkumu k chybnosti, protože zde bývá zakryta související, ale nikoli
totožnou penalizací.
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7.2

Respondenti

Dotazníky vyplnilo celkem 82 respondentů, a to aktivních učitelů a studentů vyšších ročníků učitelství matematiky na PedF UK. Vzorek nelze považovat za náhodný, učitelé,
kteří nejsou zároveň studenty, vyplňovali dotazníky při speciálních příležitostech (konference Dva dny s didaktikou matematiky, doktorandská škola z didaktiky matematiky).
To však lze vzhledem k záměru nasbírat co nejširší a nejpropracovanější odpovědi pro
kvalitativní analýzu považovat spíše za výhodu.
Protože jsem od počátku předpokládal primárně kvalitativní analýzu zjištěných dat,
byli respondenti při instruktáži k vyplnění explicitně žádáni o co nejširší odpovědi a
zaznamenání všeho, co považují v kontextu dané otázky za relevantní. Nebyly také kontrolovány faktory, které by byly podstatné pro převážně kvantitativní výzkum, jako doba
vyplňování dotazníků (ta v různých případech kolísala mezi patnácti a třiceti minutami).
Od respondentů byly požadovány informace o jejich učební praxi, konkrétně na jakém stupni učí/učili, jakou formou (pravidelná výuka, praxe v rámci studia učitelství,
doučování) a po jakou dobu. Podle těchto údajů jsem vytvořil čtyři skupiny:
• Skupina V: učitelé se zkušeností s přímou výukou,
• skupina P: studenti, kteří absolvovali učitelskou praxi,
• skupina D: respondenti, kteří mají zkušenost s doučováním matematiky,
• skupina N: respondenti bez zkušeností s výukou jakéhokoli typu.
Skupiny jsem vytvořil jako disjuktní rozklad skupiny respondentů, kteří údaje o výukové praxi uvedli (79 respondentů), přičemž priorita zařazení byla dána uvedeným pořadím skupin (takže např. aktivně vyučující učitel, který zároveň i doučuje, byl zařazen do
skupiny V). U skupiny V jsem dále zohlednil stupeň školy. Respondenty jsem zařazoval
podle nejvyššího stupně, na němž působili. Velikosti skupin jsou následující:
• Skupina V 41 respondentů:2
– učitelé 1. stupně ZŠ 4,
– učitelé 2. stupně ZŠ 11,
– učitelé 3. stupně (tj. SŠ) 17,
– učitelé 4. stupně (tj. VŠ) 9.
• skupina P 9 respondentů,
• skupina D 16 respondentů,
2

Shodou okolností právě polovina všech.
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• skupina N 13 respondentů.
Ač jsou skupiny pro skutečnou statistickou významnost příliš malé, jak bude zřejmé
z následujícího textu, zvláštně u závažnosti naznačily některé zajímavé souvislosti. Délka
učitelské praxe se v žádném sledovaném parametru neprojevila jako podstatný faktor, a
nebyla tedy nakonec do vyhodnocení zařazena.

7.3

Metoda analýzy dat

Jádrem výzkumu je kvalitativní analýza komentářů, které respondenti poskytli. Metodika
je zhruba založena na technikách zakotvené teorie (Strauss, Corbinová, 1999), fakticky šlo
o adaptivní kódování. Postupně byla stanovena množina relevantních jevů a komentářům
byly přiřazovány kódy označující jevy z této skupiny, které se v nich vyskytly. Relevantní
jevy byly určeny podle teoretických východisek (jako vnitřní vs. vnější popis chyby) a
podle frekvence výskytu.
V první fázi jsem v komentářích k jednotlivým otázkám hledal časté jevy (ať už nové
či podskupiny jevů již zaznamenaných) a označoval je sémanticky významnými kódy.
Ihned po vzniku nového kódu byl celý vzorek znovu překódován. V okamžiku, kdy tento
postup již nové jevy nepřinášel (tedy došlo k teoretickému nasycení), jsem známé jevy
odseparoval – každý komentář jsem redukoval na informaci, která v nich byla obsažena
navíc oproti informaci dané dosavadním kódováním (řada komentářů tímto způsobem
zcela vymizela), a na těchto datech jsem znovu provedl frekvenční analýzu. Vzhledem
k omezené velikosti vzorku nebylo v žádné otázce třeba tento postup opakovat. Ve výsledcích uvádím takto zjištěné jevy (zpravidla s jedním vybraným komentářem, který je
dobře vystihuje), ale i komentáře vyskytující se jednotlivě, jsou-li významné teoreticky
(např. hlubším nebo nečekaným pohledem na věc) nebo prakticky (např. svědčí-li o jiné
interpretaci otázky, než která byla zamýšlena; to vzbuzuje otázky ohledně vhodnosti její
formulace). Komentáře budou uvedeny v uvozovkách. I když je výzkum primárně kvalitativní, ve většině případů budu uvádět i četnosti jevů, které pomáhají dokreslit celkový
obrázek nahlížení respondentů na různé stránky žákovské chyby v matematice.
Fyzicky byly v dotazníku zařazeny nejprve otázky na chybnost a poté na závažnost.
Z praktických důvodů však byly části analyzovány v opačném pořadí, takže i výsledky
budou prezentovány v pořadí závažnost a následně chybnost.

7.4

Výsledky

7.4.1

Závažnost

Cílem druhé části dotazníku bylo zjistit, jak současní a budoucí učitelé matematiky hodnotí závažnost chyb. Obsahovala přepisy tří chybných žákovských postupů a společné
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zadání:
Prohlédněte si následující ukázky řešení rovnic. Určete, které z nich jsou podle
Vašeho názoru chybné, popište chyby, ohodnoťte jejich závažnost na stupnici
1 − 5 (1 – bezvýznamná chyba, 5 – nejhrubší možná chyba) a zkuste popsat,
jak daný typ chyby vznikl.
Škála 1 − 5 byla zvolena podle běžné školské klasifikace, včetně orientace. Nebylo specifikováno, zda je škála diskrétní či spojitá, necelá hodnocení však respondenti užívali
velmi vzácně. Naopak pokud se jejich hodnocení nacházelo na hraně dvou hodnot, často
uváděli místo průměrné hodnoty obě celá čísla (např. „3/4“). V takovém případě jsem
započítával průměr obou hodnot. To však neplatilo v případech, kdy respondent uvedl
různá hodnocení závažnosti v závislosti na okolnostech, které nebylo z ukázek možno určit
(např. na kterém stupni školy chyba nastala). V takovém případě nebylo respondentovi
jednoznačné hodnocení závažnosti přiděleno a nebyl zahrnut do statistiky.
Je zřejmé, že hodnocení na předložené škále není objektivní. Různí respondenti jsou
různě přísní, někteří např. automaticky považují za nejzávažnější možnou chybu každou,
která změní výsledek, jiní hodnotí, zda žák zvládl postup. Cílem tedy nebylo získat absolutní hodnoty závažnosti jednotlivých chyb, nýbrž relativní závažnost různých chyb vůči
sobě.
Při instruktáži nebylo respondentům záměrně sděleno, zda všechny ukázky chybu obsahují. Šlo o snahu přiblížit se podmínkám při reálném hledání chyb (typicky při opravě
testů). Pokud je totiž hodnotiteli známo, že výstup chybu obsahuje, pak také ví, že ji musí
najít, a označí za chybu i jev, který by v reálné situaci jako chybu hodnotit nemusel.
Důležitějším cílem než kvantitativní zkoumání číselných hodnocení závažnosti bylo kvalitativní zkoumání mechanismů, kterými učitelé závažnost chyb hodnotí, a faktorů, které
při tom zohledňují. Při instruktáži k vyplnění dotazníku byli proto respondenti vyzváni
k co nejširší volné odpovědi a zaznamenání všeho, co v souvislosti s hodnocením závažnosti demonstrovaných příkladů pokládají za významné.
Jak již bylo řečeno, při vyhodnocování jsem vycházel z množiny jevů, které se v komentářích vyskytovaly, a tyto kategorie byly dále upravovány (přidáváním, odebíráním,
slučováním a rozdělováním) tak, aby byly frekvenčně i významově relevantní. Po stabilizaci kategorií byly komentáře těmito kategoriemi zakódovány. Zbylé jevy, které kódování
nepokrylo, pak byly znova analyzovány stejným způsobem. Tak byly stanoveny hlavní a
doplňkové jevy.
Příklad 1
Ukázka, která je na obrázku 7.1, obsahovala dva typy chyb: chyby v umocňování a znaménkové chyby. Učitelé však vzdor zadání často zmiňovali jen první z nich a také závažnost zpravidla hodnotili najednou pro celý příklad právě podle chyb v umocňování, které
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Obr. 7.1: Příklad 1
všeobecně pociťovali jako závažnější. Proto jsem vyhodnocení zúžil na tento typ chyby.
Chyba zastupuje vážné algoritmické chyby v úpravách algebraických výrazů a rovnic.
Byla zvolena proto, že umožňuje širokou škálu interpretací příčin vzniku.
Celkem odpovědělo 82 respondentů, 77 z nich uvedlo číselné hodnocení závažnosti.
Chyba byla obecně hodnocena jako velmi závažná, nejzávažnější ze všech tří příkladů.
Většina (53) respondentů ohodnotila závažnost nejvyšší známkou 5, nikdo nižší známkou
než 3, průměrné hodnocení bylo 4,66. V převážné většině případů (72) respondenti své
hodnocení dále rozvedli.
Většinu tvrzení v komentářích lze rozdělit do dvou skupin odpovídajících vnějšímu
a vnitřnímu pojetí chyby, jak bylo zavedeno v první kapitole. Stručně řečeno, tvrzení
z první skupiny popisují, co je špatně se samotným výstupem (podstatu chybnosti),
tvrzení z druhé skupiny se týkala toho, co je špatně s jeho autorem (co neumí či jak
se rozhodl). Ze sedmdesáti dvou odpovědí s komentářem obsahuje 52 tvrzení z první
skupiny a 34 ze skupiny druhé (skupiny pochopitelně nejsou disjunktní, některé komentáře
obsahují tvrzení z obou skupin). Přesto, že v zadání je požadováno, aby respondenti
uvedli, „jak daný typ chyby vznikl“, je tedy častější popis chybnosti než příčin.
V obou skupinách lze ještě dobře rozlišit charakteristická tvrzení. V první je to jednak
zařazení do obecného tématu (jako „chybné umocňování“), které uvedlo 28 respondentů,
přičemž 11 se s touto úrovní popisu (alespoň vnějšího aspektu chyby) spokojilo. Zbylé
dvě podskupiny obsahují typická elaborující tvrzení. V první jsou ta, která říkají, co měl
žák udělat, zpravidla ve formě vzorce (a − b)2 = a2 − 2ab + b2 či jeho slovního opisu (18
respondentů), tvrzení v druhé popisují, co skutečně udělal, jako „umocňování člen po
členu“ nebo vzorec (a − b)2 = a2 − b2 (15 respondentů).
Typy charakteristických tvrzení ve druhé skupině jsou analogické: jednak samotné konstatování neznalosti, která chybu způsobila (jako „neumí / nerozumí umocňování“, 9 respondentů), a její elaborace – neznalost pravidla (jako „neumí vzorec“, 15 respondentů)
a neschopnost pravidlo použít (např. „neuvědomil si, že je to dvojčlen“ nebo „formální
znalost umocňování“, 14 respondentů).
Z komentářů v poslední uvedené skupině jsou zajímavé dva, které uvádějí pravděpodobné příčiny toho, že autor chyby použil algoritmus umocňování člen po členu. Jeden
na úrovni matematické: „umocněno jako násobení“ (respondent měl zřejmě na mysli,
že autor chyby umocňuje součet, jako by umocňoval součin; stejnou myšlenku vyjádřil
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ještě jeden respondent). Druhý je spíše kognitivního charakteru: „přílišné zaměření na
jednotlivé členy, ignorace celku“.
Z uvedených skupin se v popisu příčiny chyby vymyká jeden komentář, který nehledá
chybu ani ve výstupu ani v žákovi, ale v systému: „Vyplývá z toho, že nutíme žáky znát
zpaměti vzorečky, ale neumějí je využít a ztrácejí schopnost uvažovat.“
Sporadičtěji se objevují další komentáře jiných typů. Poměrně časté je hodnocení v klasifikačním smyslu, řadě respondentů patrně chybnost a penalizace splývá. Sedm komentářů obsahuje přímý či nepřímý odkaz na hodnocení či penalizaci, které nebyly navázány
na podstatu chyby („celkový postup chybný, dál bych nehodnotila“, „stejná chyba, ale
podruhé už ji nebudu penalizovat“, „chyba ulehčí řešení“, „hodnocení závisí na zbytku
řešení“, „chyba v látce nesouvisející s rovnicemi – hodnocení 5“). S hodnocením také
úzce souvisí komentář, který stanovuje jako zásadní (s hodnocením 5) každou chybu
„zamezující vyřešení úlohy“.
Sedm komentářů si všímá opakování umocňovací chyby. Většinou je bráno jako potvrzení neznalosti, ve třech komentářích je na základě toho chyba označena jako „systémová“
nebo „formální“.
Respondenti také zohledňovali kritéria popsaná v odd. 7.4.1. Kupříkladu komentář
„dle toho, zda je otázkou únavy/nesoustředění; zda sám vidí chybu, nebo jeho běžný
styl“ odkazuje dvěma způsoby na chyby z nepozornosti (nezáměrné). Druhý pak nabízí i
diagnostické kritérium. Pět komentářů zohledňuje kognitivní úroveň: dva fázi učení „záleží
na tom, v jakém momentu učení vznikla, na počátku – nácvik – procvičování“ a tři stupeň
školy („známka podle stupně školy“, „neznalost ZŠ učiva“).
Ve dvou případech se komentáře týkají záměru vyšší úrovně. Jeden zní „znalost potřeby umocnění, neznalost způsobu“, v druhém případě respondent stanovil dvě hypotézy
o vzniku chyby („žák si neuvědomil, že jde o (a − b)2 , ve vidině snadného zbavení se odmocniny se unáhlil“ a „žák netuší, jak se umocňuje dvojčlen“) a přiřadil jim odlišnou
závažnost(3 a 5).
Pouze v jednom případě reagoval respondent zkušeností ze své výukové praxe: „velmi
častá chyba“.
Ve čtyřech případech respondenti hodnotili provedení prvního a druhého umocnění jako
odlišnou chybu. U všech je první umocnění chybou „ve vzorci“, ale druhé se zcela liší
(„umocnění každého členu“, „umocněno jako násobení“, „umocnění šestičlenu“, „úplný
nesmysl“).
Čtyři vyhodnocení chybnosti jsou sama o sobě chybná, neúplná či prozrazují neznalost
respondenta. V jednom případě není jako chyba rozpoznáno provedení prvního umocnění,
v druhém není za chybu považováno provedení umocnění druhého, ale samotné jeho použití (protože zbylé odmocniny je možno odečíst). Třetímu chybí konstatování chybnosti
umocnění úplně, zato považuje za chybu nestanovení podmínek, chybějící závorku a to,
že druhé umocnění mělo být až po úpravě (podobně jako v případě přechozím). Čtvrtý
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je pak pouze návodem na řešení („převést jednu odmocninu na druhou stranu a pak
umocnit“), který však v této úloze není v žádném smyslu efektivní.
Samotné hodnocení chybnosti neskýtá vzhledem k blízkosti ke krajní hodnotě 5 velký
prostor pro rozdíly mezi učiteli z různou úrovní zkušeností s výukou. Odlišnosti v míře
vnějšího a vnitřního popisu chyby jsou výraznější, jak ukazuje tab. 7.1.

Skupina V
Skupina P
Skupina D
Skupina N
všichni resp.

průměr vnější popis (v %)
4,59
53,7
4,44
77,8
4,82
81,3
4,83
69,2
4,66
63,4

vnitřní popis (v %)
41,5
66,7
37,5
30,8
41,5

Tabulka 7.1: Průměrné hodnocení a podíl vnitřních a vnějších popisů chyb v prvním
příkladu v jednotlivých skupinách respondentů.
Nápadný je především velmi vysoký poměr vnějších a vnitřních popisů u skupin D a
N, samozřejmě ve srovnání se skupinami V a P, neboť vnější popisy dominují ve všech
skupinách. Jinými slovy, respondenti, kteří ještě nemají zkušenosti se školní výukou ani
formou praxe (a tedy neopravovali nikdy písemné testy), obecně málo psali o příčinách
chyb. Rozdíl přibližně 25 procentních bodů v obou kategoriích mezi skupinami V a P naopak nelze považovat za významný vzhledem k různé době vyplňování dotazníků různými
skupinami.
Ač statisticky nevýznamný, je mezi průměrným hodnocením a podílem vnitřních popisů
negativní vztah (skupiny jsou podle jednoho a druhého uspořádány opačně).
Příklad 2

5 sin x + cos2 x − 1 + cos2 x = 4 cos2 x
5 sin x − 1 = 6 cos2 x
Obr. 7.2: Příklad 2
V tomto případě jde o jednoduchou chybu v převedení na druhou stranu, záměrně
v tématu podstatně pozdějším (goniometrické rovnice). Cílem bylo zjistit, jak budou respondenti reagovat na velký rozdíl mezi předpokládanou kognitivní úrovní autora chyby a
kognitivní náročností látky, v níž se jí dopustil – zvláště, zda ji rozpoznají jako mimovolní,
„numerickou“ chybu, a jak ji budou hodnotit.
Odpovědělo 80 respondentů, 77 uvedlo číselné hodnocení. Průměrné hodnocení závažnosti bylo střední, 3,16, avšak s velkým rozptylem (viz tab. 7.2).
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interval hodnocení h1; 1,5i
počet respondentů
5

(1,5; 2,5i (2,5; 3,5i
24
17

(3,5; 4,5i (4,5; 5i
15
14

Tabulka 7.2: Charakteristika hodnocení závažnosti chyby ve druhém příkladu.
Intervaly naznačují spojitou škálu hodnocení. Ve skutečnosti bylo ovšem jen šest necelých hodnocení (počítaje i takové jako „závažnost 3–4“, kde jsem započítával průměr
hodnot, takže lze hodnocení považovat za diskrétní a není třeba zohledňovat fakt, že první
a poslední interval v tabulce mají poloviční délku než intervaly zbylé.
Nápadný je velký rozdíl mezi první a druhou skupinou. Je zjevné, že i když respondenti hodnotili chybu jako málo závažnou, nebyli ji ochotni zařadit do skupiny nejméně
závažných chyb (předpokládám, že do této kategorie řadí chyby, které nejsou spojeny
s penalizací, např. proto, že neovlivní výsledek).
Zdánlivě pravidelný pokles počtu respondentů od druhé do páté kategorie je ve skutečnosti náhodný. Respondenti se rozdělili poměrně ostře na dvě skupiny: ti, kteří chybu
hodnotili pouze z vnějšího hlediska anebo z vnitřního hlediska považovali chybu za výsledek neznalosti, hodnotili nejčastěji známkami 4 a 5 (43 respondentů, průměr 3,76),
ostatní vyjadřovali v nějaké formě přesvědčení, že chyba není znalostní (nejčastěji tak,
že jde o chybu z nepozornosti), a hodnotili mírněji známkami 2 a 3 (32 respondentů,
průměr 2,35). To, že první skupina obsahuje i nízká hodnocení (2 × 1, 4 × 2, 10 × 3),
naznačuje, že nepozornost zohlednili i ti, kteří tuto příčinu explicitně neuvedli. Ve skupině
se zdůrazněním nepozornosti jsou vysoká hodnocení závažnosti vzácnější (2 × 4, 1 × 5).
Charakteristiky tvrzení v komentářích lze z velké části přenést z předchozího příkladu.
Tři jevy ve vnějším popisu chyb se vyskytují i zde – odkaz na téma („chyba v ekvivalentních úpravách“, „chyba v převedení na druhou stranu“; 16 respondentů), co měl žák
udělat („/ − 2 cos2 x“; 10 respondentů) a co udělal („místo odečítání přičítal“; 20 respondentů). Navíc přibyl jeden jev, přímá oprava výsledku (podtrhnutí či škrtnutí číslice 6
a/nebo uvedení správné hodnoty; 8 respondentů), kterou lze chápat jako nejkonkrétnější
označení chybnosti bez analýzy, která je třeba i pro zařazení do tématu. Dohromady
obsahovalo nějakou formu vnějšího popisu chyby 49 komentářů.
Odlišnější od prvního příkladu je vnitřní popis chyby. Tvrzení, že chyba je nebo může
být způsobena neznalostí správného postupu, je okrajové. Vyskytuje se jen v pěti komentářích, z nichž dva uvádějí jako alternativní možnost nepozornost. Dva ze tří zbývajících jsou stručné („základní neznalost“) a jeden poněkud záhadný: „tato chyba se
těžko odstraňuje – nechápání významu řešení rovnice“. I proto, že jeho autor je učitelem
na základní škole, se domnívám, že se spíše vyjadřoval k fázi přímé výuky (a testování)
poznatků o úpravách rovnic než úrovni, kterou předpokládají členy rovnice.
Naopak vnitřním popisům chyby výrazně dominuje přesvědčení, že chyba nenastala
na vědomé, záměrné úrovni. Nejčastěji je vyjádřeno tvrzením, že jde o chybu „z nepozornosti“ (24 respondentů), případně „z přehlédnutí“ (4 respondenti), jeden respondent
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hovoří o „chybě ze zbrklosti“. Velmi pravděpodobně do této kategorie spadají i tvrzení,
která označují chybu za „numerickou“ (7 respondentů), protože průměr jejich hodnocení
je ještě výrazně nižší než průměr celé skupiny komentářů kladoucích příčinu na mimovolní úroveň (1,79 vs. 2,35). Předpokládám, že pojem „numerická chyba“ není myšlen
doslova (tedy že by šlo o chybu v provádění aritmetických operací s čísly), ale že označuje v přeneseném smyslu právě chybu mimovolní (kam na vyšších stupních škol spadají
prominentně právě skutečné numerické chyby). Protože však v tomto případě skutečně
jde o numericky chybný výsledek, není rozlišení původního a přeneseného významu zcela
jisté.
Druhý příklad je na doplňková tvrzení (tedy ta, která nejsou přímo zařazením do předchozích skupin) chudší. Převažují ta, která se přímo či nepřímo týkají nepozornosti, buď
jen jako možnosti („potřebovala bych odlišit, zda nejde o chybu pozornosti“, 3 respondenti), nebo s diagnostickým kritériem („Těžko rozhodnout, podíval bych se na zbytek,
zda se jedná o chybu ze zbrklosti. Pokud by byla chyba i jinde, 5, pokud ne, 2.“, 3 respondenti), nebo jako zdůvodnění toho, že chyba skutečně z nepozornosti vznikla („na
této úrovni (práce s goniom. fcemi) pravděpodobně nepozornost, student určitě umí ekvivalentní úpravy“, 4 respondenti). V kontrastu k tomu jeden komentář naopak hodnotí
rozdíl kognitivní úrovně úlohy a chyby jako přitěžující: „Učivo ZŠ, na SŠ chyba 5.“
Dva respondenti se s prostým konstatováním nepozornosti nespokojili. Jeden se pokusil
najít hlubší příčinu: „Nepozornost, soustředěnost na sin, cos, ne na základní počty.“
Druhý svým komentářem „nepozornost, absence zpětné kontroly“ poukazuje na to, že ač
chybám z nepozornosti nelze zabránit, lze je odstranit dodatečnou kontrolou, takže jejich
nevyhnutelnost žáka nezbavuje odpovědnosti za ně.
Stejně jako u prvního příkladu se vyskytovaly odkazy na klasifikační hodnocení. Podle
tří respondentů závažnost „záleží na složitosti příkladu“, dva konstatují, že chyba neovlivnila náročnost řešení („neulehčil si příklad“). Jeden explicitně odlišuje hodnocení
závažnosti samotné chyby a významu pro řešení úlohy: „4 vzhledem k původu chyby, 5
vzhledem k řešení rovnice.“
Další myšlenky se vyskytovaly už jen jednotlivě. Jeden respondent mínil, že „kdyby
bylo uvedeno / − 2 cos2 x, bylo by to lepší“. Ačkoli lze toto tvrzení interpretovat i tak, že
trvá na určitém zápisu, domnívám se, že tím vyjadřuje myšlenku, že by takový zápis nade
vši pochybnost potvrdil správnost (vědomého) záměru, a tedy to, že chyba je mimovolní.
Stejně jako u prvního příkladu jenom jeden respondent uvedl v komentáři svou zkušenost
z praxe: „+/− je vždycky zlo“ (zjevně narážka na běžnost znaménkových chyb).
Chybně opraven byl druhý příklad jen jednou, když respondent podtrhl nespávnou
číslici 6 a napsal pod ni – také nesprávnou – číslici 4. Při interpretaci tohoto jevu jsme
ve stejné situaci jako respodenti při hodnocení chyby v druhém příkladu: je zjevné, že
chybný výsledek nebyl způsoben neznalostí. V tomto případě lze, byť vzhledem k nedostatku informací spekulativně, jít za pouhé konstatování, že jde o chybu numerickou.
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Je pravděpodobné, že respondent aplikoval správný postup, tedy odečtení 2 cos2 x, avšak
nikoli na původní pravou stranu, ale až na chybný výsledek s číslicí 6.
Vzhledem k vyšší variabilitě hodnocení závažnosti jsou ve druhém příkladu větší rozdíly
mezi průměrnými hodnotami v různých skupinách (viz tab. 7.3).

Skupina V
Skupina P
Skupina D
Skupina N
všichni resp.

průměr vnější popis (v %)
3,38
53,7
3,00
55,6
2,66
81,3
3,27
61,5
3,16
59,8

vnitřní popis (v %)
48,8
55,6
31,3
53,8
46,3

Tabulka 7.3: Průměrné hodnocení a podíl vnitřních a vnějších popisů chyb v druhém
příkladu v jednotlivých skupinách respondentů.
Nejvyšší průměr má skupina V, následují skupiny N a P a nakonec s velkou odchylkou
od celkového průměru skupina D. Skupina D má ovšem stejně jako v prvním příkladě
velmi vysoký poměr vnějších a vnitřních popisů, takže výrazně nízké hodnocení zcela
odporuje vztahu mezi hodnocením a vnitřními popisy, který platil v prvním příkladě
a který splňují i ostatní skupiny v příkladě druhém. Skupiny V a P mají také poměr
přibližně stejný jako v prvním příkladě, skupina N naopak svůj charakter změnila a
místo skupině D je podobné skupinám V a P.
Příklad 3
(neznámá x, parametry a, b)
(1 − ba)x = 1 + b / : (1 − ba)
1+b
x=
⇒ ab 6= 1
1 − ab
Obr. 7.3: Příklad 3
Druhý řádek rovnice na obrázku 7.3 je sám o sobě záznamem chyby záměru, která
se neprojevila jako matematická chyba. Implikace, jak je u studentů běžné, patrně ve
skutečnosti nevyjadřuje logické vyplývání, ale postupové vyplývání, tedy návaznost kroků
algoritmu řešení, který má student osvojen (či obecněji, informační závislost). Ve srovnání se správným postupem řešení autor v tomto smyslu zaměňuje příčinu a důsledek.
Z logického hlediska však implikace platí (ve skutečnosti jsou tvrzení ekvivalentní).
Příklad jsem při instruktáži k vyplnění explicitně označil za „úplné“ řešení, tedy kompletní žákův výstup. V takovém případě je další chybou absence části výsledku (z čistě
matematického hlediska neplatí mezi první a druhou rovnicí ekvivalence, kterou takový
zápis předpokládá, pouze zpětná implikace). Učitelé však zpravidla hodnotí chybu jako
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odchylku od vyučovaného postupu a hovoří o tom, že chybí podmínka při dělení a/nebo
„část řešení“, přičemž řešením rozumějí nikoli výsledek, ale zápis postupu.
Bohužel, informace o úplnosti záznamu nebyla vždy respondenty přijata (či spíše zapamatována; třetí příklad je na samém konci dotazníku), jak dokazují i komentáře („měl
tu i další případ?“). Tento fakt pravděpodobně ovlivnil četnost významných jevů – ten,
kdo se domnívá, že jde jen o výsek z řešení, nemůže za chybu považovat chybějící větev
výpočtu. Protože nelze zpětně určit, kteří respondenti deklarovanou úplnost výstupu zohlednili, nelze se k tomuto předpokladu při posuzování výsledků vztahovat. Proto také
není možné činit závěry z poměru zjištěné četnosti komentářů, které za chybu označují
absenci části řešení, a komentářů identifikujících chybu přímo v uvedeném zápisu.
Primárním cílem zařazení tohoto příkladu bylo zjištění, zda respondenti odhalí postupovou chybu, i když je výsledný zápis matematicky platný, a jak budou vyvozovací chybu
hodnotit. Informace u úplnosti záznamu měla již tak jemnou chybu zakrýt přítomností
druhé, jasně viditelné chyby, neúplnosti výsledku.
Na otázku odpovědělo 79 respondentů, číselně hodnotilo 60 respondentů (cca o pětinu
méně než u předchozích příkladů). S průměrem 2,85 jde o nejmírněji hodnocený příklad,
i když ne významně oproti příkladu druhému (3,16). Rozptyl byl v tomto případě menší
(viz tab. 7.4).
interval hodnocení h1; 1,5i
počet respondentů
9

(1,5; 2,5i (2,5; 3,5i
13
28

(3,5; 4,5i (4,5; 5i
17
1

Tabulka 7.4: Charakteristika hodnocení závažnosti chyby ve třetím příkladu.
Rozložení je v tomto případě přibližně „normální“, až na výrazný propad nejvyšších
hodnocení – kromě jednoho neoznačovali respondenti chybu za nejzávažnější možnou. Ač
je tedy průměrné hodnocení blízké druhému příkladu, charakteristika je odlišná. V druhém příkladě se respondenti rozdělili na dvě skupiny, z nichž jedna považovala chybu
za závažnou a druhá nikoli, zde naopak respondenti vytvořili jednu skupinu (byť též
s nezanedbatelným rozptylem), a to přesto, že (jak uvidíme) považovali za chybu různé
jevy.
Jevy v komentářích mají v tomto případě charakter odlišný od předchozích příkladů.
Vyskytlo se pět komentářů, podle kterých ukázka chybu neobsahuje nebo ji respondent
nenašel. V jednom případě přitom dokonce obsahuje popis chyby: u nerovnosti ab 6= 1 je
uvedeno „asi by to mělo být nahoře (není chyba)“.
Domnívám se, že v praxi se neodhalení chyby může vyskytovat častěji. Je velmi pravděpodobné, že běžná hloubka analýzy žákovských výstupů (zvláště neveřejných, jako
písemné testy) učitelem ve výuce je menší, než do jaké ji respondenti prováděli na malém
vzorku tří příkladů při vyplňování specializovaného dotazníku. Fakticky je pak posuzována jen přítomnost některých částí výstupu a nikoli jejich vzájemné vztahy. Proto mohou
v praxi „jemnější“ chyby, které neovlivní součásti výsledku, unikat pozornosti. Typicky to
75

nastává při bodové kontrole výstupů (zpravidla pouze výsledku, případně mezivýsledků).
V řešení rovnice s parametrem jsou přirozenými kontrolními body podmínka a výsledek a jsou-li přítomny a správné, může být výsledek některými hodnotiteli považován za
správný bez ohledu na interpretaci (a většinou i bez samotné interpretace) celého zápisu.
O tom, že učitelé někdy skutečně hodnotí především součásti výsledku a méně už třeba
vztahy mezi nimi, svědčí kromě výše uvedeného dalších šest komentářů, které hovoří
o tom, že autor „určil podmínku dodatečně“ (např. „student ví, že má napsat podmínky,
to, že je píše až po provedené úpravě, nepovažuji za závažnou chybu“) a chybu hodnotí
mírně (průměr 2,17). Fakticky tak pod pojmem podmínka směšují dva významově odlišné
objekty, podmínku platnosti a podmínku smysluplnosti.
Mezi vnějšími popisy chyb výrazně dominuje absence či pozdní uvedení podmínky
pro dělení (30 respondentů) a neúplnost řešení (32 respondentů). Deset komentářů obsahuje oba popisy, což při celkovém počtu komentářů, které nějaký (vnější či vnitřní)
popis chyby obsahují (64), znamená nevýznamnou negativní korelaci. První skupina je
poměrně uniformní, druhá je diferencována mírou elaborace: 12 respondentů se spokojilo
s konstatováním neúplnosti řešení, 8 uvádí, že chybí „větvení“ či „rozdělení na případy“,
12 specifikuje, že chybí případ ab = 1.
S výrazným odstupem je třetím nejpočetnějším typem popisu chyby vyvozovací chyba,
kterou alespoň jako možnost různými způsoby vyjádřilo devět respondentů. Osm z nich
přímo odkazuje na implikaci, dva pouze jejím označením (zakroužkováním), čtyři přímo
a jeden nepřímo na jejím místě požadují obrácenou implikaci, případně ekvivalenci, poslední pak konjukci. Jak bylo řečeno výše, implikace ve třetím příkladu je matematicky
platná; respondenti ve skutečnosti neposuzovali logické vyplývání, ale postupové uspořádání (tedy, která informace musí být ve správném postupu zjištěna dříve). To podporuje
i komentář devátého respondenta, který hovoří o „logicky špatném pořadí vyvozování“.
Čtyři z respondentů, kteří popsali vyvozovací chybu, neuvedli jinou chybu a hodnotí ji
mírně (2,00), ostatní podobně jako průměr (3,00). Z toho by bylo možno usuzovat (samozřejmě se silou úměrnou malé velikosti vzorku), že učitelé hodnotí logické a usuzovací
chyby jako málo závažné, pokud neovlivní výsledek (jeden například píše „neznemožňuje
řešení, kontrolu řešení, výsledek, pokud je správně proveden“). Může však jít nejen o velikost, ale i o strukturu vzorku: i přes malý počet respondentů lze vysledovat pozitivní
vztah mezi nejvyšším stupněm, na kterém respondent vyučoval, a pociťovanou závažností vyvozovací chyby (jeden respondent v komentáři přímo hodnotí chybu závažností
3, pokud by nastala u středoškolského studenta, a závažností 5 u studenta vysokoškolského). Lze předpokládat, že učitelé zohledňují poměr kognitivní úrovně vlastních žáků
k pociťované obtížnosti postupu, v němž nastala chyba.
Další vnější popisy chyb v komentářích jsou již okrajové. Pět respondentů uvedlo jen
obecně, že jde o chybu při práci s parametrem (případně o chybějící diskusi), jen jeden
či dva (interpretace druhého komentáře není zcela jasná) v nějaké formě konstatovali, že
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určení podmínek pro parametry nemá jako závěr smysl („do jisté míry záměna neznámé
a parametru (ale záleží na interpretaci zápisu)“). Tři respondenti chybu považují pouze
za zápisovou či formální (jeden z nich to považuje za jednu z možností, „záleží, zda jde
jen o neobratnost v zápisu, nebo logicky špatné pořadí vyvozování“). Předpokládám, že
stejně jako u výše popsaného „pozdního určení podmínky“ tito respondenti kladou důraz
na součásti výsledku (podmínku a vyjádření neznámé) a nikoli jejich vztah, který je pro
ně druhotnou, realizační („zápisovou“) záležitostí.
V mnohem menší míře než v předchozích příkladech se objevuje vnitřní popis chyby
– komentářů, které ho obsahují, je oproti přechozím příkladům necelá třetina, přesně
deset (plus dva sporné) a jen dva neobsahují zároveň i vnější popis. Čtyři z nich různými
způsoby vyjadřují tvrzení, že autor chyby neuvažoval všechny možnosti („neuvědomění
si všech možných hodnot par.“), dva „nepochopení“ práce s parametry („chyba pramení
z nepochopení logiky diskuse parametrů“). Další dva se zaměřují na chybu ve vyplývání a
kladou ji na vysokou kognitivní úroveň („na ZŠ je neuvědomění si závislosti v podmínkách
pouze chybou vhledu do problému“, „Je zapotřebí cit pro logiku, vědět, co vlastně z čeho
vyplývá. Tento cit se buduje až na VŠ.“). Na logiku snad odkazuje i komentář „příčina:
studenti nejsou zvyklí argumentovat“. Zajímavý je komentář „Pozdní určení podmínky.
Silněji zažité, že jmenovatel nesmí být 0.“, který vysvětluje záměnu předpokladu a závěru
vyšším upevněním (snad frekvečním) použitého postupu. Sporné komentáře jsou velmi
podobné („student zapomněl vyřešit případ, kdy 1 − ba = 0“ a „tvrzení je pravdivé, ale
opomněl další řešení“) a mají sice formu vnitřního popisu, ale je nepravděpodobné, že by
je jejich autoři mysleli doslova (tedy že „zapomenutí“ bylo skutečnou kognitivní příčinou
chyby) – spíše jen opisovali vnější fakt absence části řešení.
Zajímavým kognitivním popisem žákova postupu (ale ne přímo chyby) je komentář
„student automaticky když vidí zlomek, hledá podmínky“, který vysvětluje, proč vlastně
autor chyby podmínku dodatečně určil. Poukazuje na to, že žáci užívají silně automatizovaných postupů asociovaných s určitými jevy (jako zlomky) bez ohledu na základní
algoritmus řešení, který provádějí. Oproti těm respondentům, kteří se zaměřili pouze na
přítomnost podmínky, má tedy tento respondent vybudovány předpoklady pro to, aby
hodnotil správnost postupu, kterým k ní autor dospěl.
Doplňkové jevy se vyskytují spíše okrajově. Třikrát je to zohlednění kognitivní úrovně
(stupně školy), ve stejném počtu pak zohlednění fáze výuky. Dva respondenti si povšimli
záměny pořadí parametrů a a b v součinu mezi prvním a druhým řádkem a konstatují,
že vzhledem ke komutativitě násobení o chybu nejde.
Z jednotlivě se vyskytujících myšlenek jsou zajímavé dvě. První nezvykle komentuje
vynechání podmínky při dělení prostřednictvím zkušenosti z výuky: „Špatná práce s nulou, žáci ji často nepokládají za číslo.“ Patrně tím respondent mínil, že žáci při úvahách
o parametrech často nezahrnují nulu mezi jejich možné hodnoty, což je pozorování podle
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mých zkušeností pravdivé,3 avšak v tomto případě patrně irelevantní, neboť úloha takové
obecné úvahy nevyžaduje; potřebná podmínka pro rozdělení na případy je přímo předpokladem pro operaci nezbytnou k explicitnímu vyjádření neznámé, dělení výrazem 1 − ab.
Druhý komentář rozlišuje, zda je řešení rovnice cílem či nástrojem: „pokud bude testováno čerstvě probrané učivo – přísněji (4), při řešení praktické situace 2“, a dále tvrdí, že
v druhém případě by žák buď na případ ab = 1 narazil, nebo by nebyl podstatný, čímž
odůvodňuje mírné hodnocení absence příslušné větve v tomto případě.
Kromě respondentů, kteří žádnou chybu nenašli, a těch, kteří hodnotili implikaci jako
nesprávnou, ještě dva respondenti popsali chyby nepřesně či diskutabilně. Jeden respondent píše, že autor „nerozdělil případy b = −1, b 6= −1“; ve skutečnosti základní dělení,
které neprovedl, je podle podmínky ab = 1, podle podmínky b = −1 probíhá až následující větvení případu ab 6= 1. Druhý respondent za chybu považuje, že „chybí vyřešení
podmínky a 6= 1b “ – tento poněkud zmatený zápis patrně znamená, že respondent požaduje k úplnosti řešení převedení podmínky ab 6= 1 do uvedeného tvaru, což však při
řešení rovnic s parametrem obecně nebývá požadováno (a též se o tom nezmiňuje žádný
jiný respondent).
Vzhledem k nízkému počtu vnitřních popisů chyby nemá v tomto případě jejich statistické zpracování po skupinách dobrý smysl, uvádím proto jen průměrná hodnocení a
procento vnějších popisů (viz tab. 7.5).

Skupina V
Skupina P
Skupina D
Skupina N
všichni resp.

průměr vnější popis (v %)
2,75
68,3
3,30
88,9
2,67
81,3
3,19
92,3
2,85
75,6

Tabulka 7.5: Průměrné hodnocení a podíl vnitřních a vnějších popisů chyb ve třetím
příkladu v jednotlivých skupinách respondentů.
Procento vnějších popisů je naopak vyšší než v předchozích příkladech, respondenti
tedy obecně dali přednost vnějšímu popisu před vnitřním.
Obecné komenáře
Čtyři komentáře jsou nezávislé na předložených příkladech (resp. se týkají všech). Tři
z nich konstatují, že pociťovanou závažnost chyby ovlivňuje fáze výuky, ani jeden však
nespecifikuje jak. Naopak, jeden komentář vyjadřuje jistou obtížnost jednoznačného rozhodnutí tohoto problému: „Závažnost chyby se mění vzhledem k probírané látce. Otázkou
je, zda za větší chybu považovat chybu v nové látce, nebo v látce, kterou má student dávno
3

Typickým příkladem je úloha limn→∞ a·n. Studenti výsledek většinou vyhodnocují jako ∞, případně
jako ±∞; uvážení možnosti a = 0 je vzácné a zpravidla až dodatečné.
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ovládat. Viz ekvivalentní úpravy rovnic při výpočtu. Sama si tuto otázku často kladu.“
Čtvrtý komentář je metodologická poznámka. Respondent navrhuje, aby byl dotazník
pro učitele prvního stupně ZŠ přizpůsoben tak, aby obsahoval „nějaké úlohy, se kterými
mají zkušenosti oni sami, aby věděli na co navazovat“. Tato poznámka je relevantní,
protože učitelé prvního stupně nemusejí být např. k řešení rovnic s parametrem vůbec
kvalifikováni, natož aby je bylo možno považovat za jejich zkušené hodnotitele. Protože
však zkušenost s výukou pouze z prvního stupně deklarovali jen čtyři respondenti, nejsou
tímto faktorem výsledky výzkumu zásadně ovlivněny.
Závěry k závažnosti chyby
Respondenti pojmu závažnost chyby všeobecně rozumějí a umějí ji vyhodnocovat, toto
vyhodnocování je však subjektivní. Analýza jejich komentářů ukazuje, že ačkoli zohledňují (prakticky) omezený počet faktorů, přisuzují jim individuálně různou důležitost a
hodnocení závažnosti sice korelují, ale nejsou shodná (ani při stejném předpokládaném
mechanismu vzniku chyby). Nejčastěji ovlivňovaly hodnocení (přímo či podle tvrzení respondentů obecně) následující faktory:
• Souvislost s penalizací. Od závažnosti se úzce odvíjí penalizace chyby. Řada respondentů tyto pojmy patrně dokonce ztotožňuje, protože i při dotazu specificky na
závažnost odpovídají v termínech penalizace („strhl bych čtvrtinu bodů“).
• Náročnost úlohy. Jednak je to vztah hodnotitelem pociťované obtížnosti úlohy k náročnosti látky, v jejímž použití chyba nastala (takto zřejmě hodnotitelé detekují
„numerické“ chyby), jednak změna náročnosti úlohy s chybou („ulehčil si to“, ale
i „neulehčil si to“).
• Opakování chyby. Respondenti vědomě či nevědomě rozlišují náhodné a systematické chyby. Toto rozlišení má výrazný vliv na jejich hodnocení závažnosti chyb.
Opakování chyby respondenti považovali za potvrzení systematické příčiny chyby
(miskoncepce). Řada komentářů závažnost prohlásila za závislou na širším výstupu
právě kvůli určení povahy chyby („záleží také na tom, jaká je další práce s parametrem“).
• Kognitivní úroveň. Respondenti zohledňovali kognitivní úroveň autora chyby, nejčastěji odkazy na stupně škol. Závažnost obecně se stupněm rostla (většinou skokově).
• Kognitivní fáze. Tento faktor je v jistém smyslu lokální variantou kognitivní úrovně.
Respondenti hodnotí chybu jako méně závažnou na začátku než na konci školního
programu osvojování příslušného poznatku. Je zde zjevné spojení s penalizací chyby.
• Záměr. Respondenti výrazně mírně hodnotili chyby, u nichž předpokládali mimovolní vznik (nejčastěji chyby „z nepozornosti“, často také chyby „numerické“).
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Velká část respondentů ovšem toto kritérium nepoužila a hodnotili závažnost především podle toho, nakolik chyba ovlivnila výsledek. Ti hodnotili stejné chyby jako
podstatně závažnější.
Pokud by žákovská chyba v matematice byla čistě chybou matematickou, mohli bychom
říci jen to, že logický vztah, který konvence mezi pod sebe psanými rovnicemi v uvedených
příkladech předpokládá (ekvivalence), není platný. Na této úrovni však respondenti chyby
nehodnotí. Forma zápisu řešení úlohy je přímo přizpůsobena (např. zápisem operací po
straně rovnic) tomu, aby žákovské výstupy bylo možné rozpoznávat alespoň jako postup
– algoritmus, kterým autor takový výstup vytvořil. Kroky algoritmu (jako „umocnění“)
jsou také nejnižší úrovní, na které respondenti chybnost popisovali.
Ačkoli zadání jasně žádalo „zkuste popsat, jak daný typ chyby vznikl“, převažovaly
(ve třetím příkladě drtivě) vnější popisy chyb, tedy popisy toho, co je (nebo není) chybné
v zápisu samotném. Vnitřní popisy, týkající se autora chyby (např. faktory a mechanismy vzniku chyb), obsahovala ve všech příkladech méně než polovina komentářů, avšak
v prvních dvou příkladech více než 40 %.
Většina vnitřních popisů chyby je dosti mělká. Někdy jde dokonce jen o opisy vnějších chyb („opomněl další řešení“, u mimovolních chyb je konstatována jen nezáměrnost
(„chyba z nepozornosti“), u chyb vzniklých na vědomé úrovni pak většinou pouze v různé
míře obecnosti neznalost („neumí umocňovat“, „neumí vzorec“). Poněkud hlouběji jdou
komentáře, které místo absence znalosti přepokládají její nepoužití („neuvědomil si, že
je to dvojčlen“) – tito respondenti si alespoň podvědomě uvědomují, že z hlediska použití znalosti je podstatný nejen její obsah, ale také vyvolání. Jen okrajově respondenti
vyslovovali hlubší kognitivní hypotézy o příčinách, např. „přílišné zaměření na jednotlivé členy, ignorace celku“ (vysvětlení, proč autor umocňoval součet člen po členu) nebo
„nepozornost, soustředěnost na sin, cos, ne na základní počty“ (vysvětlení příčiny nepozornosti). Asi nejvýznamnějším rozdílem mezi mými předpoklady a skutečnými odpovědmi respondentů je téměř úplná absence zmínek o zpětné kontrole (tu zmínil pouze
jeden respondent).

7.4.2

Chybnost

První část dotazníku zkoumala, co vůbec respondenti považují za chybné. Všechny otázky
se týkaly jevů, o nichž z praxe vím, že na jejich chybnost (přinejmenším v konkrétních
kontextech) existují mezi učiteli rozdílné názory. Byl mi však znám pouze jejich výskyt,
nikoli prevalence. Její odhad byl jedním z cílů této části dotazníku.
Otázky byly záměrně formulovány velmi obecně. Součástí zkoumání bylo i to, jakým
způsobem budou respondenti zadání interpretovat. Bohužel měl tento přístup neočekávaný negativní efekt: řada respondentů nedokázala k obecnému jevu vůbec přiřadit konkrétní situaci, proto jsem byl nucen při instruktáži k vyplnění dotazníku zadání vysvět80

lovat a ilustrovat, nejčastěji příklady z praxe. Např. jako příklady „součástí řešení, které
nejsou relevantní“ jsem uváděl ponechané („neškrtnuté“) slepé větve výpočtu, náčrtky
doprovázející postup, jehož nejsou integrální součástí (ilustrace), odpovědi na nepoložené otázky nebo „taháčky“ – seznamy vzorců relevantních pro daný typ úlohy, které si
někteří žáci a studenti na začátku jejího řešení sepisují jako vizuální pomůcku, aniž by
pak všechny použili. Je zjevné, že uvedení konkrétních příkladů do značné míry eliminuje nezávislou interpretaci zadání respondenty a ovlivňuje tedy zprostředkovaně i jejich
hodnocení. Domnívám se však, že tomuto jevu se nelze při zachování obecnosti zcela
vyhnout.
Protože měly být výsledky analyzovány především kvalitativně, byli respondenti při
instruktáži vyzváni k co nejširším odpovědím. Ačkoli jsem tak nasbíral větší množství
dat, jejich vyhodnocení je komplikováno jejich různorodostí.
Na rozdíl od oddílu věnovaného závažnosti jsem nezjistil významné rozdíly mezi odpověďmi skupin V, P, D a N, proto je v tomto oddíle neporovnávám.
Otázka 1
Je chybný celý postup od první odchylky od postupu správného, nebo je třeba
chybnost posuzovat vzhledem k poslednímu kroku?
Cílem otázky bylo zjistit, zda učitelé primárně hodnotí chybnost výsledku nebo postupu. Je-li chybnost chápána jako rozdíl od správného výsledku, jsou zpravidla chybné
všechny mezivýsledky od první chyby, která výsledek změní,4 takže lze považovat celý
postup od ní za chybný. Naopak hodnotíme-li správnost postupu, posuzujeme jednotlivé
kroky, proto je třeba obecně porovnávat každý stav výstupu s předchozím stavem.
Zde je třeba poukázat na zavádějící formulaci otázky. Místo adjektiva „předchozí“ jsem
použil nepřesné „poslední“ (protože při kontrole žákova postupu učitelem jde v každém
okamžiku o poslední krok, který byl kontrolován). Díky upřesňovanání otázky při instruktáži k vyplnění však k nedorozumění patrně prakticky nedocházelo, jeho (možný) projev
se objevil v jediném komentáři (viz níže).
Doplňkovým cílem otázky 1 bylo zjištění role efektivity při hodnocení chybnosti. Podle
mého předpokladu je hlavním důvodem pro posuzování chybnosti podle výsledku právě
jeho podstatně nižší časová i mentální náročnost – při důsledném hodnocení postupu je
třeba nejen kontrolovat celý postup, ale i přepočítávat následující postup po každé chybě,
která změní výsledek. Na druhou stranu však „výsledková“ strategie hodnocení značně
zplošťuje, mimo jiné prakticky eliminuje zohlednění závažnosti, kterou učitelé intuitivně
cítí (přesněji, redukuje ji na rozdělení do dvou kategorií podle toho, zda chyba ovlivní
4

Ale ne vždy. Zvláště v úlohách, kde dochází mezi vstupem a výstupem k velké informační redukci,
může být výsledek přes zjevnou chybu v postupu správný, viz obr. 3.7. Kromě toho existují i (dosti
vzácné) případy, kdy opakovaná chyba (např. znaménková) změní chybný výsledek zpět na správný.
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výsledek). Mým záměrem bylo zjistit, nakolik jsou si respondenti vlastností obou strategií
vědomi a jaká kritéria preferují.
Všech 82 respondentů se k otázce vyjádřilo. 51 respondent odpověděl na otázku, z toho
osm „ano“, čtyři „spíše ano“, tři „spíše ne“ a 36 „ne“. Negativní odpovědi tedy převažují
více než tři ku jedné.
Nějakou formu komentáře uvedlo 54 respondentů. Odpověď i komentář dalo 23 respondentů, což znamená negativní korelaci. Ta je dobře vysvětlitelná tím, že komentáře psali
především ti, kteří se nemohli rozhodnout k jednoznačné odpovědi.
Vůbec nejpočetnějším jevem (24 respondetů) byla komentovaná nejednoznačnost hodnocení. Pouze dva z těchto komentářů nebyly dále rozvedeny („závisí od okolností“),
dva obecně hovoří o závislosti na konkrétním příkladě, ostatní specifikovaly, na čem je
chybnost závislá. Vyskytovaly se stejné jevy jako v druhé části věnované závažnosti: 14 respondentů nějak zohlednilo závažnost chyby (13 hovoří o „lehké“ či „numerické“ chybě,
tři o chybě systematické), čtyři fázi výuky, tři náročnost („složitost“) úlohy, jeden kognitivní úroveň (stupeň školy). Sedm respondentů uvedlo, že by jejich hodnocení záviselo na
tom, jak by první chyba změnila obtížnost úlohy. Dva explicitně uvedli, že je podstatné,
nakolik chyba ovlivní výsledek (v kontrastu k těm, kteří zohledňují závažnost – „člověk
není počítač, numerická chyba nebo špatné opsání neznamená, že žák látce nerozumí“),
jeden vyjádřil tutéž myšlenku implicitně a jako jediný v celém dotazníku se zdůvodněním:
„Pokud se zhroutí most proto, že v návrhu vznikla chyba, za kterou následovaly samé
mat. správné kroky, je jejich správnost k ničemu.“
Doplňkového cíle, tedy zjištění role efektivity, resp. kritérií pro volbu hodnotící strategie, jsem dosáhl jen v malé míře, neboť se tomuto tématu věnovalo jen málo respondentů.
Podle předpokadu bylo hodnocení postupu komentováno jako spravedlivější a více motivující pro žáky (čtyři responenti), ale méně časově ekonomické než hodnocení výsledků
(pět respondentů). Dva respondenti uvedli obojí a položili do kontrastu („Samozřejmě
by bylo lepší z hlediska posouzení skutečných mat. schopností žáka hodnotit celý postup,
zabývat se i kroky za první odchylkou. V praxi je to ale z časových důvodů často nemožné.“). Jeden doporučuje kontrolovat postup navzdory časové náročnosti „minimálně
u větších prací“. Pouze jeden respondent explicitně uvádí smíšenou hodnotící strategii
(„vzhledem k poslednímu kroku, ale nikoli donekonečna. Já obvykle dávám za 1. chybu
1/3 až 1/2 bodů, za 2. chybu nic“), což podle mého názoru neodpovídá jejímu skutečnému
rozšíření v praxi.
Třináct respondentů v komentáři přímo odkazovalo na to, jak situaci nastolenou v otázce
řeší ve vlastní praxi („Záleží na příkladu, co testuje. Z větší části hodnotím správnost
řešení, odchylku přepočítávám.“). Zvláště ti respondenti, kteří nemají zkušenosti s praktickou výukou, užívali při formulaci kondicionál („mělo by se přepočítávat“).
Dva komentáře svědčí o nedorozumění. Autor prvního z nich („Nerozumím otázce.
Postup se nestává chybný odchylkami od jakéhokoli postupu. Postup nepovažuji za kom82

pletně chybný při výskytu první chyby (je-li takto otázka myšlena).“) zjevně nechápe
pojem „správný postup“ jako odkaz na vlastnost „správnost“, kterou splňuje teoreticky
nekonečné množství postupů, ale spíše jako jeden konkrétní, kanonizovaný postup. Druhý
komentář („Ani jedno. Chyba v jednom kroku neimplikuje předchozí kroky.“) je obtížnější
intepretovat – snad jde o důsledek výše zmíněné chybné formulace otázky, kdy respondent
uvažoval skutečně poslední krok celého žákovského řešení.
Otázka 2
Je chybou nepoužití konkrétního postupu či zápisu?
Otázka zjišťuje míru tolerance k odlišnostem od vzorového postupu, resp. zápisu. Spojení postupu a zápisu do jedné otázky jsem provedl na základě předvýzkumu, ve kterém
respondenti oba pojmy převážně směšovali (zvláště zápis chápali jako záznam postupu).
V hlavním výzkumu se však tento jev neprojevil, respondenti s pojmem zápisu asociovali
spíše jeho matematickou správnost a často hodnotili postup a zápis odlišně, resp. brali
v úvahu jenom jeden z nich. U respondentů, kteří svoji odpověď nerozvedli, není možno
určit, jak otázku interpretovali, což snižuje význam jejich odpovědí. Z hlediska cílů proto
hodnotím formulaci otázky jako nevhodnou. Přesto však přinesla zajímavé informace
kvalitativního charakteru.
Opět se vyjádřili všichni respondenti. Na otázku jich jednoznačně odpovědělo 59, z toho
pět „ano“, čtyři „spíše ne“ a zbylých 50 „ne“. Negativní odpovědi tedy dominují ještě
podstatně více než u první otázky. Pět respondentů negativní odpověď zdůraznilo („Určitě
ne!“). Prakticky stejný počet respondentů jako odpověď (přesně 58) uvedlo komentář,
obojí uvedlo 35 respondentů, což znamená mírnou negativní korelaci.
V komentářích hovořilo 35 respondentů explicitně o postupu, 18 o zápisu (implicitně
více, ale často nebylo zřejmé, co má respondent na mysli, jako v odpovědi „Pokud je
smysluplný, pak ne.“). Ze čtrnácti respondentů, kteří uvedli obojí, jich devět postup a
zápis rozlišilo (fakticky uvedli dvě odpovědi, jednu pro postup a jednu pro zápis), pět
nikoli (např. jeden respondent napsal obecný komentář, ve kterém při každém výskytu
píše „postup/zápis“, u dalších nelze jedno od druhého odlišit: „Není, např. na 1. stupni
často nechávám žáky řešit úlohy vlastním způsobem. Např. někdo potřebuje slovní zápis,
někdo obrázek, jiný zapíše výpočet apod.“). Celkově se tedy speciálně k postupu vyjádřilo 30 respondentů, speciálně k zápisu 13 respondentů. To se však v přímých odpovědích
projevilo velmi zkresleně, protože devět respondentů, kteří se vyjádřili k obojímu, jednoznačně neodpovědělo (avšak takřka univerzálně hodnotili otázku tak, že odlišný postup se
správným výsledkem chybný není, zatímco zápis neodpovídající matematické správnosti
či dohodě ve výuce chybný je). Statistika odpovědí podle vyjádření k postupu a zápisu
(14× „ne“, 1× „spíše ne“, 2×„ano“ vs. 1× „ne“, 2×„ano“) tedy neodpovídá skutečnému vyjádření respondentů. To je přímý důsledek nevhodné formulace otázky, jak bylo
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rozebráno výše.
Nejčastejším jevem (14 respondentů) v komentářích o postupu bylo tvrzení, že je-li
postup, případně výsledek (většinou jako „řešení“) správný, nelze postup odlišný od kanonického považovat za chybu (pokud nebyl postup specifikován, viz dále). Devět respondentů místo o správnosti hovoří o smysluplnosti či obhajitelnosti postupu. Tři považují
postup odlišný od kanonického za důkaz „kreativity“ a „toho, že žák přemýšlí“.
Z respondentů, kteří komentovali zápis, pět nějakým způsobem zdůraznilo či vysvětlovalo jeho důležitost – ať už pro matematiku („ANO. Vzhledem k tomu, že matematiku
považuji za ‘jazyk’. Konkrétní postup a zápis jsou součástí hodnocení.“) nebo její výuku
(„formální zápis je lepší pro učitele z hlediska opravování“). Šest respondentů hodnotilo zápisové chyby jako relativně málo závažné („není; důležité je, že žák tomu rozumí,
pokud přijde na správné řešení, samozřejmě můžeme strhnout nějaký bod za řešení, ale
nemělo by to mít celkově vliv na hodnocení řešení“). Čtyři komentáře jsou ukázkou toho,
že respondenty ovlivňovaly konkretizující příklady podané během instruktáže k vyplnění
dotazníků: hodnotí totiž chybnost neuvedení odpovědi ve slovní úloze (všechny pozitivně),
což byl jeden z příkladů nedodržení standardizovaného zápisu.
Zápisu se pravděpodobně týkají i čtyři komentáře, které navrhují dát místo penalizace
zpětnou vazbu („Jako chybu bych to nebrala. Důležité je, že dítě pochopilo, jak tento
příklad počítat. Pokud jde poznat, že žák to řešení chápe, že to je logické, pak bych
ho na tu chybu pouze upozornila, ale brala bych příklad jako správně řešený. Nesmí se
pak ale tato chyba opakovat. Pro jistotu bych tuto chybu probrala i s celou třídou.“).
Ještě hlouběji jde zajímavý komentář „jedná se pouze o dílčí chybu hodnocenou vemi
mírně, ovšem o chybu se jedná – jinak by nebyla motivace ke správnému zápisu“, který
implicitně předpokládá arbitrárnost chyby a možnost využití její zpětnovazební funkce.
Zdaleka nejvýznamnějším jevem nespojeným přímo s postupem ani zápisem bylo konstatování závislosti odpovědi na položenou otázku na tom, zda je konkrétní postup či
zápis vyžadován (18 respondentů), zpravidla v zadání úlohy (15 respondentů), případně
dohodou (2 respondenti; zajímavostí je, že jeden respondent vyjádřil opačný názor: „Zápis
je nutno hodnotit z hlediska správnosti, ne z hlediska nějaké zvyklosti.“).
Devět respondentů pochopilo formulaci „nepoužití konkrétního postupu či zápisu“ jako
absenci části či celého zápisu. Osm z nich tento jev buď hodnotí jako chybný nebo
požaduje jeho penalizaci („pokud je min. náznak správného postupu → 100% hodnocení, žádný náznak, správný výsledek → 50%“). Jeden považuje absenci postupu za
„podezřelou“, další přímo hovoří o opisování: „Jak u čeho, lehké věci mohou psát z hlavy,
ale složitější úlohy je dobrý postup – vím, že to neopsal, mohu částečně uznat.“
Další jevy v komentářích už byly okrajové. Čtyři komentáře odkazovaly na výukovou
praxi respondentů, jeden zvláště zajímavý zní: „Dle mého názoru ne – pokud je postup
smysluplný; jsem nucena hodnotit odpověď bodově ve čtvrtletních pracích ⇒ na škole
je praxe, že to chyba je.“ Tři zdůrazňovaly roli opakování chyby („Pokud se vyskytne
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nepřesnost poprvé, tak to za chybu nepovažuji, pak vysvětlit, jak to dělat korektně, při
opakování už za chybu považuji, ale méně závažnou než nevyřešení úlohy.“). Tři respondenti se nějakým způsobem vyjádřili ke kognitivním procesům chybujícího (analogicky
k vnitřnímu popisu chyby u závažností) – dva jsou uvedeny v předchozích dvou odstavcích, třetí zní: „Pokud je z postupu zjevné, že žák uvažuje správně, nepovažuji chybu za
závažnou → 85 %.“ Dva zohlednili kognitivní úroveň, byť z různého pohledu: „u šikovnějších (matemat. nadanějších) není chyba“, „Já to za chybu nepovažuji, i když u starších
žáků na to upozorním.“. Dva komentáře obsahovaly typy úloh, u nichž podle jejich autorů
zápis hraje malou roli („jak kdy. Při problem solving ne“) či velkou roli („spíše ne, jen
vyjímečně (při nácviku algoritmického postupu)“).
Z jednotlivých komentářů je zajímavý jeden, který poukazuje na to, že některé matematické disciplíny (či spíše okruhy úloh) jsou k odchylkám od kanonizovaných postupů
náchylnější než jiné: „Záleží na typu úlohy. Např. některé úlohy z kombinatoriky řeší
někteří studenti ‘vhledem’ a nejsou schopni své myšlenky matem. postupem zachytit.“
Otázka 3
Jsou chybou součásti řešení, které nejsou matematicky smysluplné, jednoznačné či korektní?
Cílem otázky bylo zjistit stanovisko respondentů k funkčně správným součástem řešení, které buď nelze z hlediska matematického jazyka a jeho výukového rozšíření vůbec
interpretovat, nebo je jejich interpretace nejednoznačná či nesprávná.
Pakliže v předchozích otázkách snížila formulace otázky vypovídací hodnotu některých kvantitativních aspektů souboru odpovědí, v tomto případě již lze bohužel hovořit
o úplném selhání. V instruktáži k vyplnění jsem explicitně zdůraznil, že jde o části,
které nejsou interpretovatelné či korektní jako ryze matematický zápis, avšak mohou
být (více či méně srozumitelným) zápisem správného postupu. Postatná část respondentů však tuto informaci nepřijala. Ve svých komentářích opomíjeli to, že adjektiva
„smysluplné“, „jednoznačné“ a „korektní“ jsou míněna v čistě matematickém smyslu a
psali o „nesmyslech“ a „nekorektních řešeních“, které hodnotili jako chybu, a vůbec nepředpokládali možnost, že by taková řešení mohla vést ke správnému výsledku, případně
připouštěli nekorektní části pouze za současné přítomnosti korektního řešení (což je proti
záměru otázky. Respondenti, kteří na základě instruktáže smysl otázky pochopili, zase
většinou nedokázali přijít s vlastní intepretací (tedy představit si konkrétní příklady) a
vyjadřovali se buď velmi obecně nebo k příkladům uvedeným v rámci instruktáže, zvláště
individuálním žákovským náčrtkům a nekorektním zápisům správných aritmetických výpočtů. Celkově jsou pojetí respondentů natolik různorodá (s nadsázkou lze říci, že jde
o odpovědi na 82 různých otázek), že ze samotných odpovědí bez doplňujících komentářů
nelze učinit žádný smysluplný závěr.
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Opět odpověděli všichni respondenti. Celkový počet odpovědí, komentářů i současných výskytů obojího je téměř stejný jako u předchozí otázky (60, 57, 36), opět tedy
nevýznamně záporně korelují. Pro úplnost uvádím statistiku odpovědí, ačkoli ji nelze
považovat za významnou: 21×„ano“, 4×„spíše ano“, 2×„spíše ne“, 33×„ne“.
Nejednoznačnost uchopení otázky se nejlépe ukazuje v tom, že téměř polovina všech
respondentů (přesně 39) v komentáři odpověď nějak podmiňuje. Většina z nich na otázku
odpovídá a podmiňuje dodatečně („Ano, pokud . . . “), pro zbytek je naopak znalost stavu
podmínky primární („Záleží na . . . “). Nečekané je, že se podmínění neprojevilo na frekvenci primární odpovědi – mezi všemi respondenty, kteří uvedli komentář, jich na otázku
odpovědělo 63 %, mezi těmi, kteří odpověď podmiňovali, 64 %.
Šest respondentů podmínění nespecifikovalo – podle tří „záleží na situaci“, tři hovoří
o „konkrétním“ či „individuálním“ posouzení. Specifikované závislosti jsou velmi různorodé. Malá část (5 respondentů) uvádí podmínky funkčního charakteru. Ty jsou zpravidla
uvozeny frází „záleží na“, případně „závisí na“ (opačná závislost neplatí, obě fráze jsou
používány i pro logické podmínky ve formě „záleží na tom, zda“). Žádné dvě proměnné,
které tito respondenti uvedli, nejsou shodné. Uváděli, že chybnost či hodnocení závisí
na: „zadání“, „typu úlohy“, „jejich (částí řešení z otázky, pozn. autor) vztahu k úloze“,
„míře, jakou postihují celkovou správnost řešení“ a „na tom, jakého cíle se učitel snaží
dosáhnout“.
Výrazně převažují (24 respondentů) podmínky ve formě (případně dodatečného) předpokladu implikace. Nejčastěji je jako podmiňovací konstrukce použito „pokud“, ale vyskytují se i další – „není-li“, „v případě, že“. Dva komentáře explicitně rozdělují na případy („Jak kdy; při řešení číselných výrazů 5+3*2=3*2=6=5+6=11 to za hrubou chyby
považuji – hodnotím polovinou. V případě náčrtů to za chybu nepovažuji“). Z podmínek
je významně frekventovaná pouze správnost výsledku (10 respondentů) a postupu (čtyři
respondenti; další čtyři hovoří o „správnosti řešení“ tak, že není možno rozeznat, zda
se vztahuje k výsledku, postupu či dokonce zápisu postupu). Jeden respondent naopak
explicitně uvedl, že správnost výsledku nepostačuje. Více než jednou se vyskytly ještě tři
podmiňující faktory: relevance, učitel a smysluplnost (po řadě pět, tři a dva respondenti).
Relevancí rozumím to, že respondenti hodnotili jevy z otázky jako chybné, pokud „jsou
nezbytnou součástí řešení“, ale nikoli pokud jsou jen pomocné („pokud jsou to pouze jeho
pomocné výpočty (jednoznačně se pozná) určitě nehodnotit“). Tito respondenti tedy pro
správnost vyžadují, aby žákovský výstup obsahoval korektní matematický postup; co
obsahuje mimo něj je irelevantní („ano, pokud přímo souvisí s výpočtem, pokud jsou to
jen čmáranice na kraji a irelevantní, tak ne“). Odpovídají tak částečně na následující dvě
otázky v dotazníku.
Učitel jako podmiňující faktor znamená, že hodnocení závisí na cílech, kterých se učitel
snaží dosáhnout, a na jeho lokálních kritériích hodnocení. Nejzajímavější z komentářů,
které jej obsahovaly, dává učiteli částečnou volnost, ale jen v rámci nařízeného schématu:
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„Optimálně by opravující měl vědět, jaké mezivýsledky a údaje v řešení chce, aby ho
uznal za kompletní. Cesta mezi nimi (od jednoho k druhému) by neměla být hodnocena
už vůbec ne hodnocena jako špatná, není-li uvedena zcela.“
Dva komentáře podmiňující hodnocení (ne)smysluplností jsou odlišného charakteru.
První komentář („Ano, pokud je to opravdu nesmysl, pokud jde o ‘selský’ rozum a odpověď je logická a není v rozporu s mou odpovědí na otázku 2.“) sám nemá v druhé části
smysl, je ale zjevné, že autor smysluplnost chápe široce, nikoli jen matematicky. Druhý
paradoxně vyvozuje nechybnost (resp. zřejmě spíše praktické nepenalizování) právě z nesmyslnosti: „Pokud by řešení bylo u většiny žáků nesmysluplné, poté bych to jako chybu
nepovažovala, ale žáky bych na to upozornila.“
Z jevů nesouvisejících přímo s podmínkami bylo nejčastější (10 respondentů) označení
nekorektních částí (zvláště náčrtků) za pomocné, čímž došlo k jejich vyjmutí z hodnocení
chybnosti („Ne, bral bych je jako pomocnou věc při řešení, důležité by bylo, zda by se
dobrali ke správnému výsledku.“). Většina z těchto komentářů (a jeden další) předpokládá kromě nekorektní části i korektní postup, a je tedy podobná komentářům, které
podmiňovaly hodnocení relevancí (viz výše; jeden komentář náleží do obou skupin). Dva
z komentářů s „pomocnými“ částmi řešení a jeden další explicitně konstatují, že učitel
nemusí části postupu rozumět, podstatné je, zda jí rozumí žák. Tři komentáře (ani jeden
ze skupiny s „pomocnými“ částmi řešení) navrhují zeptat se na smysl autora (a nevyřčeně
až podle něj hodnotit).
Sedm respondentů různě opisuje myšlenku, že algoritmus, který žák vědomě prováděl,
mohl být (alespoň zčásti) korektní, ačkoli jeho zápis nikoli. Hovoří např. o „myšlenkovém
postupu“ a jeho správnost hodnotí pozitivně i v případě nekorektního zápisu (alespoň
za určitých podmínek, „ne, pokud jde pouze o zápis myšlenkového postupu, který ještě
není ukotven“), jeden totéž vyjadřuje implicitně („NE, může se jednat pouze o neznalost
správného matematického zápisu.“). Pět z nich nadřazuje správnost tohoto algoritmu
nad korektnost či smysluplnost zápisu a nekorektní zápis správného postupu nepovažují za chybu („Je-li myšlenkový postup korektní, i když není jednoznačně matematicky
smysluplný, tak to chyba není.“). Dva naopak chybnost nekorektního zápisu zdůrazňují
(„Nekorektní řešení je chybou . . . Pokud je v nekorektním řešení správná myšlenka, lze ji
ohodnotit, ale nikde ne ze 100 %.“).
Celkem deset respondentů hodnotilo příklady z instruktáže, z toho šest náčrtky (individuální žákovské, ne výukově standardizované) a čtyři neplatné zápisy správných aritmetických výpočtů. Zvláště v druhém případě bylo zřejmé, že respondenti s tímto jevem mají praktické zkušenosti, tři že čtyř uvedli konkrétní příklad (každý jiný, např.
„5 + 3 ∗ 2 = 3 ∗ 2 = 6 = 5 + 6 = 11“). Náčrtky respondenti vesměs za chyby nepovažovali, v zápisech aritmetiky jsou rozděleni napůl („Při řešení číselných výrazů
5 + 3 · 2 = 3 · 2 = 6 = 5 + 6 = 11 to za hrubou chyby považuji – hodnotím polovinou.“
vs. „Nekorektní zápisy beru jako součást myšl.pochodů a jen je opravuji, ale nepovažuji
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za chybu; (např. 32 · 2 = 3 · 5 = 15) opravím nerovnosti, ale vidím, že žák/student to umí
vyřešit.“).
V sedmi případech – častěji než v jiných otázkách – respondenti doporučovali zpětnou
vazbu, tedy rozebrat nekorektní zápis s autorem nebo, častěji, s celou třídou, a to zpravidla
místo penalizace („ne, ale snažím se to s žáky naformulovat korektně“). Do této skupiny
spadají tři ze čtyř komentářů, které obsahují popis výukové praxe respondentů.
Dva komentáře zohledňují z vnitřního hlediska fázi poznání („učitel má šanci zjistit,
kde se ž. nachází ve svém poznávacím procesu k dané látce a na to dále navázat“), dva
komentáře berou v úvahu kognitivní úroveň jako stupeň školy. Tři respondenti považují
nestandardní postup za důkaz toho, že žák „chápe“/„přemýšlí“.
Opět se jednotlivě vyskytly další zajímavé komentáře. Odpověď „SPÍŠE ANO (např.
pokud si to žák neuvědomí a neškrtne je).“ ukazuje, že respondent požaduje korektní
řešení a vznik nekorektního připouští, ale požaduje jeho eliminaci při zpětné kontrole.
Komentář „Nejzajímavější chyby. Jak to, že je tam chyba, ale výsledek je OK?“ obsahuje
netypické částečné zohlednění instruktáže – respondent si uvědomuje, že bylo řečeno, že
jevy z otázky se nemusejí projevit ve správnosti výsledku, ale postup (nebo spíše stav
řešení v určitou chvíli) má v souladu se svojí interpretací otázky za chybný.
Otázka 4
Jsou chybou součásti řešení, které nejsou relevantní?
Cílem otázky bylo zjistit, nakolik respondenti vyžadují „čistotu“ řešení, tedy aby žákův
deklarovaný výstup5 byl záznamem ideálního postupu, jehož každá část je nutná ke zjištění požadovaných výsledků (v rámci zápisové konvence). Příklady uváděné v instruktáži
jsou uvedeny v oddíle 7.4.2.
Odpověděli všichni respondenti, oproti předchozím otázkám významně převažovaly odpovědi nad komentáři (78 vs. 41) a jejich výskyt byl na sobě nezávislý (obojí uvedlo
37 respondentů). Sedm odpovědí je pozitivních (šest „ano“, jedna „spíše ano“), 70 negativních (69 „ne“, jednou „spíše ne“), jedna ambivalentní („ano i ne“ bez elaborace).
Stejně jako u druhé otázky, tedy drtivě dominují negativní odpovědi a stejně jako tam
se stanovisko respondentů projevilo i ve zdůrazňování negativních odpovědí („určitě“ či
„rozhodně ne“, 7 komentářů).
Předchozí údaje ukazují, že odpovědi na tuto otázku jsou dosti konzistentní. To potvrzují i komentáře, a to jak nižším výskytem, tak obsahem. Z kvantitativního hlediska jsou
kratší – průměrná délka komentáře (počítaná pouze z vyjádření, která skutečně obsahují
komentář, ne jen odpověď) je u této otázky 86 znaků, oproti např. 108 znakům u otázky
předchozí (směrodatná odchylka 47, resp. 68). Z kvalitativního hlediska například v ko5

Žákovský výstup je vše, co žák napíše. Deklarovaným výstupem rozumím záznam informace, kterou
žák chtěl předat, tedy například bez škrtnutých částí.
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mentáři odpověď nějak podmiňuje jen 13 respondentů, což je třetina počtu u předchozí
otázky.
Kromě podmíněné odpovědi je nejčastějším jevem označení irelevantních částí za „slepou
uličku“, případně „hledání cesty“ (10 respondentů). Jde nepochybně o reflexi instruktáže, ve které byly slepé větve výpočtů uvedeny jako jeden z příkladů. Ostatní příklady
se však v komentářích vyskytly pouze jednotlivě, lze tedy usuzovat, že slepé uličky mají
pro respondenty speciální význam, snad na základě četnosti výskytu tohoto jevu v praxi.
Komentáře však přímo tuto hypotézu nepotvrzují, respondenti v tomto případě na svou
výukovou praxi téměř neodkazovali. Dalších pět respondentů intepretuje irelevantní části
jako „doplňující“ či „pomocné“, resp. tím odůvodňují, proč je nepovažují za chybné.
Podobné stanovisko formulují dva další respondenti prostřednictvím žákových vnitřních
pochodů („Myslím, že ne. Žák si někdy píše své myšlenky, kt. by mohl použít – poznáme
alespoň jak se při řešení vyvíjely jeho myšlenky.“).
Sedm respondentů se vyjádřilo k hodnocení či penalizaci (či spíše nepenalizaci) typicky
tak, jako to uvádí tento komentář: „Chyba to je, ale nebude to zařazeno do hodnocení.“
Celkem šest respondentů nějakým způsobem požadovalo čistotu postupu (viz výše cíle
otázky), resp. jeho zápisu (byť ne třeba striktně: „Je lepší, kdyby . . . “). Tři z nich chtěli,
aby žák relevantní části od irelevantních explicitně oddělil, případně označil („Po studentech ale chci, aby nakonec bylo videt, co je součast jejich řešení a co ne.“), tři přímo požadovali eliminaci irelevantních částí škrtnutím („Měl by to škrtnout, ale když je správný
výsledek i postup, tak bych v tom neviděla problém.“).
Tři respondenti explicitně přisoudili význam pouze relevantním částem řešení („Jestliže
je též uvedeno správné řešení, tak zbytek nehodnotím.“). Dalších šest uvedlo komentář,
který by odpovídal spíše smyslu předchozí, třetí otázky. Tři z nich hovoří o matematické
korektnosti („ano, posuzujeme matematickou korektnost“), tři o správnosti postupu či
výsledku („To bych jako chybu nepočítala. Důležitý je výsledek a postup.“), ačkoli byla
otázka zaměřena pouze na přítomnost irelevantních částí a jejich (ne)správnost nebyla
ani v otázce samé ani v instruktáži zmiňována.
Další jevy už se vyskytují jen jednotlivě. Kromě těch, které známe už z předchozích
otázek (jako zpětná vazba: „Možná bych si s žákem o tom řešení pohovořila, proč dělal
takový závěr.“), je zajímavý jeden, který jako jediný upozorňuje na možnost, že vytváření
(potenciálně) irelevantních částí výstupu může být žákovým záměrem: „Spíše ne, pokud
se nejedná o zjevnou strategii ‘zaplnit papír’.“
V jednom případě došlo k terminologickému nedorozumění, které poukazuje na možnou
nejednoznačnost interpretace otázky. Respondent v otázce vyznačil (rámečky) spojení
„součásti řešení“ a „nejsou relevantní“ a připsal „kontradikce?“. Pod pojmem „řešení“
tedy zjevně chápe nikoli celý žákovský výstup, jak je tomu u většiny respondentů, ale už
jen ty jeho části, které jsou relevantní, takže otázka pro něj postrádá smysl.
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Další otázky
Podle dílčích výsledků a dalších podnětů jsem dotazník v průběhu výzkumu doplňoval
o další otázky:
Hraje u irelevantních součástí roli správnost?
Je chybou krok, který je matematicky správný, ale znemožňuje další postup?
Jak byste hodnotili situaci, kdy žák k jednomu zadání odevzdá dvě řešení,
správné a chybné?
Vzhledem k dodatečnému doplnění však na tyto otázky odpovídala jen (různě velká)
část respondentů, ve které bylo navíc málo praktikujících učitelů (nejvíce učitelů bylo
v prvních testovaných skupinách). Vyhodnocení těchto otázek proto bude provedeno až
po nasbírání většího množství dat.
Závěry k chybnosti
Část věnovaná chybnosti nepřinesla tak bohatá zjištění jako část věnovaná závažnosti. Na
jedné straně potvrdila výskyt některých faktorů zohledňovaných respondenty při hodnocení chybnosti, které jsou shrnuty v závěrech z oddílu 7.4.1 (silný vztah mezi chybností
a penalizací, kognitivní úroveň apod.). Na druhé straně ukázala poměrně vysokou míru
tolerance respondentů k jevům „na hranici chybnosti“, kromě třetí otázky poznamenané
nevhodnou formulací výrazně dominují negativní odpovědi (ve druhé a čtvrté otázce až
deset ku jedné). Nelze však hovořit o konsenzu, vždy se vyskytují i pozitivní odpovědi
včetně zdůvodnění. Zajímavá je i nečekaná různorodost přístupů ke stejné otázce a implicitní představy respondentů o ideálním žákovském výstupu.
Významnější závěry jsou metodologické. Oproti otázkám na závažnost chyb, které byly
ukotveny konkrétními příklady, obecné otázky na chybnost v několika směrech neplnily
očekávání. Předpoklad, že respondenti pochopí otázky přibližně stejně a budou se lišit
v jejich konkretizaci, se ukázal být mylným – obecnost (a některé nevhodné formulace)
způsobily, že respondenti otázky interpretovali různě, v důsledku čehož nejsou jejich odpovědi přímo porovnatelné. Respondenti selhávali i v konkretizaci, takže jsem konkrétní
příklady musel uvádět v instruktáži k vyplňování dotazníku. Informace z ní však někteří
respondenti nezohlednili, jiní se naopak cíleně vyjadřovali jen k příkladům v ní uvedeným.
Kvalitativní analýzu komentářů komplikuje nepřesná terminologie respondentů. Příkladem je pojem „řešení“, který je užíván přinejmenším ve třech různých významech:
postupu, výsledku a zápisu.
Oproti mému očekávání respondenti poměrně málo odkazovali na svou výukovou praxi.
To může znamenat, že od ní abstrahovali a odpovídali na otázky v podstatě teoreticky, což
se mohlo projevit idealizací jejich odpovědí (kupříkladu mohli potlačit praktické aspekty
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hodnocení chybnosti, jako časovou efektivitu, ve prospěch aspektů ideových, jako matematické korektnosti, spravedlivosti či zpětné vazby žákovi).

91

Kapitola 8
Závěr
8.1

Odpovědi na výzkumné otázky

Hlavním cílem práce bylo prozkoumat z různých hledisek (zejména psychologických a
didaktickomatematických) problematiku žákovské chyby v matematice. Položil jsem si
čtyři otázky. Ke každé z nich se nyní vyjádřím.
Jak na chybu nahlíží výzkum v didaktice matematiky a v čem se jeho pohled liší od
výzkumů obecné chyby?
Ve své práci jsem ukázal, že i když je žákovská chyba ve výuce matematiky zpravidla
intuitivně chápána jako totožná s chybou matematickou, ve skutečnosti se od ní (v některých aspektech dosti podstatně) liší, už proto, že je kvantitativní, nikoli kvalitativní
povahy. Její kvantitativní charakter vystihuje pojem závažnost. Kvůli ní je také žákovská
chyba na rozdíl od chyby matematické pojmem inherentně subjektivním.
Dále ukazuji, že žákovská chyba v sobě skrývá přinejmenším dva podstatně odlišné
významy, které nazývám podle lokace chyby vzhledem k chybujícímu subjektu vnitřní a
vnější. Vnější chyba je vlastností samotného výstupu, zjednodušeně řečeno, jde o rozdíl
oproti správnému výstupu. Vnitřní chyba je oproti tomu vlastnost psychických procesů
chybujícího subjektu, které chybný výsledek vytvořily. Opět můžeme zjednodušeně říci,
že je to rozdíl výsledku oproti záměru.
Rozlišení vnitřní a vnější chyby a kvalitativního a kvantitativního charakteru chyb lze
spolu s explicitní formulací validity pojmu chyby považovat za přínos této práce k obecné
teorii chyb. Schodový model přenosu informace (obr. 3.3) navíc zasazuje hodnocení žákovských výstupů do fyzické reality a explicitně formuluje informační úrovně, na nichž
může chyba nastat, včetně těch, které jsou při úvahách o chybách často opomíjeny (interpretační a syntaktické).
Druhým aspektem, kterým jsem se v souvislosti s touto výzkumnou otázkou zabýval,
bylo užití chyby ve výuce. Tento aspekt má teoretický základ v rozdělení teorií učení na
učení s chybou a učení bez chyby, které jsou popsány s východisky i důsledky. Zároveň
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je stejná dichotomie popsána i v postojích učitelů ve výukové praxi, avšak bez ověření
vlastním výzkumem.
Třetí aspekt, který jsme v práci sledoval, spočíval v analýzách příčin chyb. Příčiny chyb
byly zpracovány teoreticky i prakticky. V teorii jde především o rozdělení příčin podle
kognitivní úrovně (automatické vs. vědomé procesy, Reasonův model) s důležitými důsledky pro didaktické zpracování chyb a ukotvení běžně používaných přívlastků chyb (jako
„numerická“ či „myšlenková“ chyba) v prověřených kognitivních mechanismech. S tím
souvisí i další teoretický přínos práce, rozdělení chyb podle stavu poznatku chybujícího
na škále uvědomělá neznalost – neuvědomělá neznalost – přehmat, opět s didaktickými
důsledky. Z praktického hlediska se věnuji příčinám chyb v kvalitativní analýze vybraných
chyb vysokoškolských studentů.
Jak lze chyby, kterých se dopouštějí budoucí učitelé matematiky, klasifikovat?
Jak vyplynulo z literatury, která tvoří teoretický rámec práce, chyby jsou často klasifikovány spíše v rámci konkrétního matematického obsahu (zvláště jsou-li cíle klasifikace primárně aplikační) než v obecně platných kategoriích. Na základě studia literatury
i vlastních zkušeností jako vysokoškolského učitele jsem vytvořil určité kategorie chyb
(spíše jevového charakteru, nejedná se o kategorizaci ve smyslu disjuktního rozkladu),
které jsem použil jakko základ pro kvalitativní analýzu písemných řešení studentů, budoucích učitelů matematiky, u úloh z matematické analýzy a souvisejících témat. Jednotlivé
typy chyb jsem ilustroval jedním či více příklady.
Vzhledem k chybě jako východisku jsou vzniklé kategorie z teoretického hlediska nesourodé – od úrovní vzniku žákovského výstupu (např. zápisové chyby) přes kognitivní mechanismy vzniku (např. přehmaty – chyby způsobené převážně nepozorností)
po miskoncepce (např. chápání množinových vlastností jako bodových). Žádným teoreticky „čistým“ přístupem však nelze pokrýt celé spektrum chyb, jak se s nimi učitelé
setkávají. Obecně jsem se snažil formulovat kategorie tak, aby byly co nejméně závislé na
konkrétním matematickém obsahu, a byly tudíž přenositelné i mimo kontext, ve kterém
vznikly.
Jak nahlížejí (budoucí) učitelé matematiky na chybnost některých vybraných hraničních
jevů a na závažnost chyby? Existují rozdíly v nahlížení na chybnost mezi respondenty, kteří
mají zkušenost s výukou matematiky, a těmi, kteří zatím zkušenost nemají?
Vnímání chybnosti a závažnosti chyb učiteli je v práci zpracováno nejen teoreticky,
ale především prakticky, a sice prostřednictvím analýzy výsledků dotazníkového šetření
mezi učiteli a studenty učitelství zaměřeného na zmapování těchto fenoménů. Podrobné
závěry jsou uvedeny přímo v kapitole 7, proto je zde nebudu opakovat. Jde především
o zjištění faktorů, které ovlivňují hodnocení chybnosti a závažnosti, porovnání pociťované závažnosti různých druhů chyb a celkové ověření neostré hranice chybnosti, jak je
učiteli vnímána (tedy ověření faktu, že existují hraniční jevy, na jejichž chybnost mezi
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učiteli panují rozdílné názory). Vzhledem k nereprezentativnímu vzorku i primárně kvalitativní koncepci celého výzkumu nejsou kvantitativní charakteristiky sebraného souboru
dat (například frekvenční zastoupení různých jevů či absolutní hodnocení závažnosti)
zobecnitelné. Za všeobecně validní však považuji kvalitativní charakteristiky, především
zmapování samotného výskytu různých postojů, zdůvodnění a dalších jevů, které může
být základem pro větší výzkum kvantitativní.
Z důvodu omezeného počtu dotazníků bylo obtížné zjišťovat rozdíly v náhledu učitelů
dané jejich výukovou praxí. Rozdělení do skupin podle typu výukové praxe (běžná výuka, učitelská praxe v rámci studia, doučování, bez zkušeností) ukázalo, že s praxí blížící
se běžné výuce roste poměr vnitřních popisů chyb (tedy toho, jak chybující subjekt postupoval) vůči popisům vnějším (tedy samotné chybnosti výstupu). Zajímavostí je, že
respondenti s pouze doučovací praxí hodnotili chyby mírněji než ostatní skupiny – byli
„na straně žáků“, a to dokonce více než studenti učitelství bez výukové praxe, kteří jsou
vlastě sami žáky.

8.2

Omezení výzkumu a jeho možné pokračování

Na tomto místě je nutné zmínit i určitá omezení mého výzkumu. Zatímco počet studentských prací, z nichž vycházely mé analýzy v první výzkumné studii, můžeme považovat
za dostatečný (neboť mi šlo o identifikaci určitých jevů a po určité době došlo k teoretické
saturaci, tedy nové jevy se neobjevovaly), u dotazníků je situace jiná. Malý počet dotazníků, který se mi podařilo získat, mi sice umožnil analyzovat odpovědi kvalitativně, ovšem
nemohl jsem provést statistické vyhodnocení. Důvody jsou ryze praktické – v dnešní době
není jednoduché získat učitele z praxe, kteří by byli ochotni věnovat poměrně dost času
vyplnění takto široce koncipovaného dotazníku. Pokud bych však dotazník zkrátil a nahradil např. otevřené otázky otázkami uzavřenými, mohlo by se stát, že by byly mé
výsledky ochuzeny o některé jevy, které se objevily, případně bych respondenty těmito
otázkami vedl k určité odpovědi. Výsledky u druhé výzkumné studie je tedy třeba chápat
v tomto světle – přinášejí určitý vhled do situace, určité spektrum jevů, které se v praxi
projevují, ovšem nejsou statisticky validovány.
Kvantitativní výsledky (jako poměr kladných a záporných odpovědí nebo charakteristika číselného hodnocení závažnosti) mají vzhledem k povaze vzorku omezenou zobecnitelnost. Na základě zkušeností a kvalitativní analýzy dotazníků se např. domnívám, že
poměr kladných a záporných odpovědí na otázku chybnosti různých jevů by byl u reprezentativního vzorku učitelů vyšší (byli by přísnější). Naopak za zobecnitelné považuji
např. pořadí konkrétních chyb uvedených v dotazníku podle zjištěné závažnosti. Celkově
mají kvantitativní výsledky vyšší důležitost „dovnitř“ skupiny respondentů (např. pro
srovnání výše zavedených skupin nebo jako vodítko v kvalitativní analýze) než „ven“.
Výzkum nelze samozřejmě považovat za uzavřený. V souvislosti s výše uvedenými zá94

věry se nabízí např. koncipování výzkumu, který by ověřil, zda se dichotomie „učení bez
chyby“ vs. „učení s chybou“ projevuje i v praxi učitelů. Užití chyby v učení je v literatuře zkoumáno především v profesních kontextech, ve výuce málo a většinou jen ve formě
specifických metodik. Tomuto tématu se věnuji v probíhajícím výzkumu, kde studenti
hledají a hodnotí vybrané chyby svých spolužáků.
Doslova „polem neoraným“ je pak hodnocení chybnosti a závažnosti učiteli, kterému
se dostupná literatura nevěnuje vůbec. Je tak možno pokračovat jak v kvalitativním
výzkumu (možné hypotézy uvádí oddíl 3.3), tak ve výzkumu kvantitativním, založeném
na výsledcích této práce.
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