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Cíle (stanovení, splnění, reflexe splnění) 

V Úvodu formuluje  autorka čtyři cíle: změnit pohled na chybu (aniž by bylo specifikováno, čí a 

přesně jak; to nelze považovat za validní cíl odborné práce), zjistit, zda si žáci všímají chyb svých 

spolužáků a učitelů, zmapovat reakce spolužáků a učitelů na odhalení chyby a zjistit, zda má 

odhalení chyby pozitivní vliv na retenci látky. V Závěru cíle opakuje, avšak první zcela odlišně: 

cílem mělo být „ukázat, jak je pojem chyba zakotvený v povědomí žáků a učitelů“ (což je, při této 

vágnosti a tedy obecnosti, gigantický cíl). Závěr obsahuje i reflexi splnění těchto cílů, avšak 

problematickou: k prvnímu cíli konstatuje jen to, že žáci vnímají chybu nejednotně, zatímco učitelé 

(v autorčině malém vzorku) jednotně, k druhému jen tolik, že jsou si žáci žáci chyb spolužáků i 

učitelů vědomi, k třetímu procento negativních reakcí na chybu v jejím výzkumu a ke čtvrtému opět 

jen nejednostnost žákovských a jednotnost učitelských odpovědí. První a třetí cíl jsou stanoveny 

příliš široce, takže forma jejich splnění je úzká na to, aby ji bylo možno považovat za vyhovující, 

druhý cíl je triviální a v případě čtvrtého cíle pak explicitně vystupuje základní metodologický 

problém – autorka se pokouší rozhodnout tvrzení o reálných jevech na základě jejich subjektivního 

vnímání žáky (místo aby je pozorovala přímo nebo hovořila právě jen o žákovském vnímání). 

Obsahové části (úplnost, relevance, řazení) 

Teoretickou část práce za úplnou označit nelze. V historickém exkurzu (str. 10–15) autorka skáče 

z antiky (do které zasahuje jen obecnou interpretací vztahu k chybě převzatou z literatury, aniž by 

uváděla přímo historická fakta) přímo na konec 19. století, dále uvádí dva autory z dvacátých let 20. 

století, jednoho ze sedmesátých let a další až z nového tisíciletí, a přitom zcela pomíjí mohutný 

proud kognitivistického zkoumání chyby v druhé polovině devadesátého století, který prakticky 

nastavil dnešní paradigma vnitřního pohledu na chybu (tedy na její příčiny a chybujícího jedince 

obecně, bez sociálních aspektů ve výuce), a to i při výčtu teorií učení s chybou (str. 26–31). 

V rozporu s touto faktickou selektivitou autorka v Závěru tvrdí, že zmapovala „jak se pohled na 

chybu vyvíjel od období před naším letopočtem po současnost“.  Stejně tak v části věnované 

pedagogickému a psychologickému pohledu na chybu sice uvádí nejdůležitější dichotomii 

smysluplných a nesmysluplných chyb, ale pouze v předkognitivistických pracech, a pomíjí tak její 

přirozené kognitivistické vysvětlení, ačkoli je obsaženo v jí uváděné literatuře. Uvedenou 

dichotomii navíc nepoužívá k intepretaci získaných odpovědí, ačkoli by to bylo nejpřirozenější, a 

místo toho nekonzistentně a násilně užívá jiných výsledků z literatury (viz dále), jejichž relevance 

je problematická (jako odkaz na Selzovy výsledky na str. 58). 

Úplnost výzkumné části je také problematická. Je zjevně neúplná vzhledem ke stanoveným cílům, 

to je však spíše chyba jejich příliš široké formulace. Bohužel ji však nepovažuji za úplnou ani 

vzhledem realizovanému plánu výzkumu. Autorka z totiž většinu problémů zkoumá 

zprostředkovaně – neptá se žáků, proč oni sami dělají chyby, jak reagují na jejich odhalení nebo 

nakolik se poučí z vlastních chyb, nýbrž proč dělají chyby jejich spolužáci, jak jejich splužáci 

reagují na odhalení a nakolik se sami poučí z cizích chyb. Spolehlivost zprostředkovaných 

informací problematická a jejich zjišťování by tak mělo smysl, jen pokud by byly konfrontovány 

s informacemi zjištěnými přímo (ať výzkumem či z literatury), což se však neděje. V tomto smyslu 

je výzkum neúplný. Zároveň mám vážné výhrady i k relevanci částí výzkumu, konkrétně některých 

otázech v žákovských dotaznících. Autorka se kupříkladu ptá žáků, zda jejich spolužáci resp. učitelé 
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chybují, a to dokonce redundantně dvěma funkčně shodnými otázkami (2 a 5a resp. 6 a 9a; otázka 

9a je v dotazníku v příloze uvedena chybně (jako kopie 5a), její správné znění je na str. 67, i tam je 

ovšem chybně uvedeno, že cílem bylo, aby se žáci zamysleli nad tím, proč chybují jejich spolužáci), 

přičemž nevysvětluje, proč předpokládá, že by relevantní počet žáků odpověděl negativně (resp., 

pokud to nepředpokládá, proč je otázka zařazena), stejně u otázky „Povede se ti někdy udělat 

chybu?“, nebo jaké odpovědi očekává třeba na otázku, proč jejich spolužáci nedělají chyby. 

Řazení částí práce je oproti tomu logické a funkční. 

Odborná část (matematika/didaktika: náročnost, správnost, výstavba, konzistence apod.) 

Teoretická část obsahuje řadu prohřešků jako nedoložená a neodborně vágní tvrzení („Mnozí vědci 

se snaží s chybou pracovat a změnit pohled na chybu v povědomí nejen žáků“, str. 8, "V dnešní 

době se odborníci snaží široké veřejnosti ukazovat, že chyba je přirozená součást našeho života", 

str. 15), tvrzení prakticky bezobsažná („Vždy je důležité brát zřetel na každou složku vyučovacího 

procesu a věnovat jim nemalou pozornost.“, str. 10,) a nesmyslná („Tyto chyby vznikají větší 

frekvencí ve zkušenostech. Pokud se žák podívá na úlohu, uvidí dvě čísla a automaticky úlohu 

nesprávně vyřeší.“, str. 16) a nepřesné vyjadřování (na str. 10 označuje vnímání, paměť, myšlení, 

dovednost a motivaci za „složky vyučovacího procesu“,  dále třeba „Kulič se opírá o řadu 

výzkumných procesů učení“, str. 12), vše ovšem spíše jednotlivě a nikoli v závěrech. Na str. 12 

dezinterpretuje předcházející citát Kliky a Sokola, na téže straně chybně přebírá z klasické Kuličovy 

práce (Chyba a učení, str. 21), když přičítá Kiesslingovu definici chybovosti Sternovi. Na str. 22 a 

dále autorka používá spojení „teorie Učení bez chyb“, jako by šlo o název jedné teorie; ve 

skutečnosti jsou „teorie učení bez chyb“ neformálním označením skupiny často velmi odlišných 

teorií, které spojuje jen to, že odmítají roli chyby ve výuce.  

Pakliže teoretická část obsahuje jednotlivé problémy, výzkumná už celkově selhává. V první řadě 

se to týká výzkumného nástroje, dotazníku pro žáky. Kromě již uvedených problémů se 

zprostředkovaností a relevancí některých otázek se vyskytují problémy formulační – jedna 

z ústředních otázek, „Vadí ti, že děláš chyby nebo je to normální?“ (sic; viz formální náležitosti), je 

falešnou dichotomií: žák může zcela přirozeně považovat chyby za normální (ve smyslu 

všudypřítomné a principiálně neodstranitelné) a zároveň mu mohou vadit (protože zhoršují jeho 

hodnocení), nebo naopak ani jedno. Jiné nerespektují přirozenou závislost na kontextu – odpověď 

na otázku „Upozorníš na chybu své spolužáky?“ jistě zásadně závisí na tom, zda si respondent 

představí situaci, kdy si všimne sousedovy chyby při počítání v lavici, chyby spolužáka řešícího 

úlohu před třídou na tabuli nebo chyby v opisované písemné práci (tuto závislost na kontextu by 

bylo možno pominout, jen pokud by kontexty tvořily spojité spektrum, což není pravda), stejně jako 

je odpověď na následující otázku „Jak reagují?“ závislá na představě o formě upozornění na chybu, 

která může být sociálně pozitivní (pomoc kamarádovi), neutrální (sebeprezentace) i negativní 

(posměch). Kontextem by snad bylo možno vysvětlit i některé neočekávané odpovědi žáků, které 

autorka nechává bez komentáře – např. pět odpovědí „Omluví se“ na otázku, jak reagují spolužáci 

na upozornění na jejich chybu (v obvyklých kontextech výuky matematiky není důvodu, aby se za 

svoji chybu někdo omlouval). Kromě šesti otevřených otázek nabízí ostatní ostatních dvanáct jen 

dvě možné odpovědi,  kromě jedné vždy ANO – NE. To považuji přílišnou a zbytečnou redukci; 

obvyklé čtyři kategorie (např. na otázku „Upozorníš na chybu své spolužáky?“ možnosti „vždy“, 

„většinou ano“, „většinou ne“, „nikdy“) lépe pokrývají realitu a přinesly by bohatší data.  Dotazník 

nemá doladěnu logickou strukturu: v otázce 7a, „Upozornil(a) jsi na chybu učitele?“ kterou 

respondent zodpovídá pouze v případě, že kladně odpoví na předchozí otázku „Všiml(a) sis někdy, 

že učitel udělal chybu?“, je jednou z možností „žádnou jsem nenašel/nenašla“. Z celkového počtu 

devíti otázek v části dotazníku pro žáky věnované jim samotným a jejich spolužákům považuji za 

bezproblémovou a informačně výtěžnou pouze jednu, otázku 5b; poněkud lepší je část věnovaná 

učitelům, kde je zcela korektní a účelná polovina z osmi otázek. 

Velmi problematické je vyhodnocování výsledků. Autorka zde poněkud nepochopitelně volí formu 

hypotéz (str. 43), což je v případě kvantifikovaných dat (čtyři případy z osmi) principiálně 

nevhodné. Kupříkladu optimálním vyhodnocením otázky 3a, zda respondent upozorní spolužáka na 

chybu, je prostý podíl kladných odpovědí, tedy reálné číslo (které autorka uvádí); následující 

zamítnutí hypotézy H1: „80 % žáků, kteří zjistí, že jejich spolužák udělal chybu, ho na chybu 



upozorní“ je oproti tomu jen binární informace, která sděluje nepoměrně méně, a vyžaduje 

arbitrární stanovení hranice (zde i v ostatních třech hypotézách autorka zvolila 80 %, což nijak 

nezdůvodňuje a z hlediska skutečně zjištěného poměru 65 % to nedává dobrý smysl). Ve třech ze 

čtyř hypotéz tohoto typu včetně uvedené je pak uvedena přesná hodnota, nikoli rozmezí (pouze 

v H5 je „nejméně 80 %“); autorka nijak nevysvětluje užitečnost zamítnutí takových hypotéz. Navíc 

autorka podle svého tvrzení všechny hypotézy ověřuje Pearsonovým χ2 testem, který je určen pro 

kategoriální data, a není jasné, jak mohl být v těchto případech použit; autorka neuvádí základní 

informaci o proměnných v použité kontingenční tabulce. Zásadním problémem je i vágní formulace 

hypotéz (resp. absence upřesnění), kvůli které není jasný obor platnosti – jsou-li „žáky“ myšleni 

pouze ti, kteří se zúčastnili výzkumu, nemají hypotézy žádný smysl, mají-li mít platnost obecnější, 

měla se autorka zabývat problémem reprezentativnosti svého vzorku.  

Další čtyři hypotézy se týkají souvislosti kategoriálních dat a použití χ2 testu je zde korektní, 

problematické však jsou některé intepretace.  Na str. 60 vyvozuje autorka z procenta žáků, kteří 

odpověděli, že si někdy chyby učitele všimli, objektivní chybovost učitele (Víti), aniž by si 

uvědomila, že takové vyjádření může být podstatně ovlivněno tím, jak učitel svou chybu 

zpracovává; jako alternativní vysvětlení odlišného poměru u jiného učitele nabízí odlišný věk obou 

učitelů, není však jasné jakým způsobem (jiným než opět chybovostí) by se věkový rozdíl měl 

projevit. Dále když autorka zamítá hypotézu H6 a přijímá alternativní hypotézu „Učitel ovlivňuje 

žákův pohled na fakt, jestli žákovi vadí, že dělá chyby, nebo mu to přijde přirozené“ (str. 49), 

použití pojmu „ovlivňuje“ sugeruje kauzální vztah (tedy že žákův vztah je přímo ovlivněn 

působením daného učitele) a není zřejmé, zda si je autorka vědoma, že vztah je pouze bayesovský a 

rozdíl mezi různými učiteli může být dán např. tím, že učí různé ročníky (tuto hypotézu autorka 

okrajově zmiňuje a zamítá na str. 48–49, avšak chybně, protože tvrdí, že z toho, že učitel Jiří učí 

kromě tří devátých tříd také třídu šestou, plyne, že věk žáků výsledky neovlivnil; už vzhledem 

k tomu, že učitelka Marta učí pouze šestou třídu, to však zjevně nemusí být pravda). Zcela 

zásadním pro ovlivnění výsledků učiteli však může být fakt, že dotazník žákům uváděli právě jejich 

učitelé – jejich instruktáž a případné odpovědi na dotazy mohly teoreticky významně ovlivnit 

odpovědi jejich žáků, zvláště např. uváděli-li příklady možných odpovědí na otevřené otázky. 

Autorka neuvádí, zda tento faktor kontrolovala. 

Kromě uvedených obecnějších problémů se vyskytují i závažné lokální nekorektnosti. Kupříkladu 

při ve vyhodnocení otázky 4 na str. 55 autorka tvrdí, že „Cílem bylo zjistit, zda odhalení chyb 

spolužáků pomůže žákům snížit počet svých chyb u konkrétního tématu“, což, jak již bylo uvedeno 

výše, pomocí dotazníku nelze zjistit a zcela jistě ne pomocí hypotézy H7: „Učitel neovlivňuje závislost 

mezi nalezením chyby spolužáka a delším porozuměním látce.“, kterou autorka kvůli tomuto cíli 

ověřuje. Ve vyhodnocení otázky 5b na str. 58 autorka tvrdí, že žádný žák neuvedl jako příčinu chyb 

spolužáků neznalost nebo nepochopení látky, ačkoli 16 nebo 17 % (v textu uvedeno jedno, v grafu 

druhé) žáků uvedlo odpoveď „Neučí se“, což neznalost přímo implikuje. Dále konstatuje, že se žádný 

žák nezamýšlel nad možností vzniku chyb ze špatného pochopení zadání, není však jasné, na základě 

čeho předpokládá, že by tomu mohlo být jinak; tento typ chyb, ač se ve výuce matematiky vyskytuje, 

není – zvláště na druhém stupni – příliš frekventovaný a je spíše nepravděpodobné, že by jej měli žáci 

natolik fixován, aby jej v dotazníku uvedli; především však není prototypickou chybou, tou je spíše 

nesprávný výsledek matematické operace než chybná interpretace zadání. Následující odkaz na práce 

Selze a Spearmana je proto nelogický a bezúčelný. Podobně nelogicky vyznívá na str. 74 tvrzení „V 

našem vzorku se názor z doby antiky nepotvrdil.“ (proč by také měl) nebo konstatování, že učitelé ve 

svých odpovědích neuvedli „rozdělení“ (sic) mezi nezdarem, překážkou a chybou, jak je rozlišuje 

Brousseau (není jasné ani proč autorka předpokládá, že by je měli znát, ani proč by je v případě jejich 

znalosti měli uvádět, když byli dotazováni jen na jeden z nich, chybu; pokud je neznají a tedy 

nerozlišují, je nesmyslné tvrzení, že je „shrnou do jednoho pytle“). 

Výhrady lze mít i k prezentaci dat pomocí grafů, především k její nekonzistenci. Jen u první otázky jsou 

výsledky prezentovány po třídách (str. 47), v dalších otázkách s binární odpovědí jsou výsledky 

prezentovány podle učitelů, i když v daném parametru nejsou srovnáváni. Některé grafy jsou v počtech 

respondentů, jiné v procentech, přičemž v některých se procenta vztahují k celku, v těch, kde jsou 

tříděna podle učitelů, však k jednotlivým učitelům. Zobrazení je navíc poněkud zavádějící z hlediska 

váhy, protože všem učitelům je přiřazen stejně dlouhý sloupec vzdor k tomu, že vzhledem k velmi 

rozdílnému počtu jejich tříd ve výzkumu (1–4) představují zásadně odlišné počty respondentů. 



Kontrastem k dotazníku pro žáky s uvedenými problémy je kvalitní dotazník pro učitele – otázky 

jsou relevantní, nejsou redundantní a pokrývají dobře učitelský koncept chyby. Zároveň jsou i dobře 

vyhodnoceny odpovědi (což je ovšem usnadněno tím, že šlo pouze o pět respondentů) a zjištění 

z této části jsou nejvýznamnějšími výsledky, které autorka přináší. Nasazení na (podstatně) větším 

vzorku a zpracování pomocí kódování by bylo kvalitním výzkumem, na kterém by mohla být 

postavena celá diplomová práce. 

Přínos (originalita, použitelnost apod.) 

Vzhledem k uvedeným metodologickým chybám je přínos malý. Dobře použitelný je dotazník o 

chybách pro učitele, byť jeho výsledky jsou vzhledem k malému vzorku spíše jen inspirací. 

Formální náležitosti (gramatika, styl, typografie, grafické části, odkazy a citace, celková 

úprava)  

Formální náležitosti práce jsou na průměrné úrovni. Vyskytují se překlepy jako chybějící znaky 

(hypotéza H7 na str. 44) i pravopisné chyby („odpovědi žáků byli“, str. 76, „Vadí ti, že děláš chyby 

nebo je to normální?“, str. 79), ale jsou spíše sporadické a nenarušují vyznění. Styl je průměrný, ale 

srozumitelný. Kvalita zpracování grafů a tabulek je průměrná, někde nejsou dostatečně výrazně 

odděleny různé úrovně kategorií (jednotliví učitelé vs. jejich shrnutí podle měst, Tabulka 5, str. 53). 

Odkazy jsou formulovány, jako by autorka pracovala s původními zdroji, a až u jednotlivých 

záznamů v literatuře je uvedeno, že ve skutečnosti  byly informace převzaty z jednoho 

sekundárního zdroje (včetně překladů). Citace jsou korektní. 

Zdroje (reprezentativnost, relevance, použití) 

Literatura je dosti rozsáhlá, relevantní a až na absenci kognitivistických prací o chybě 

reprezentativní. Kromě zdrojů, jež byly čerpány pouze ze sekundární české literatury, však 

neobsahuje žádné zahraniční zdroje. 

Vyjádření ke shodám v systému Theses:  Jedna shoda (< 5 %), řádně citováno. 

Hodnocení: Cílů práce – v té šíři, jak jsou stanoveny – nebylo dosaženo. Práce obsahuje velké 

množství metodologických chyb, které ji znehodnocují. Část práce, kterou lze hodnotit jako 

korektní a splňující podmínky kladené na diplomovou práci, je rozsahem a výsledky nedostatečná. 

Práce podle mého názoru nesplňuje podmínky kladené na diplomovou práci a nedoporučuji, aby 

byla jako taková obhájena. 

Otázky k obhajobě 

1) Proč autorka pominula kognitivistickou literaturu o chybě i její výsledky uvedené 

v literatuře, z níž čerpala? 

2) Jak autorka užila χ2 test u kvantitativních hypotéz? 

3) Proč v práci nazvané Chyba ve výuce matematiky na základních školách vůbec nezkoumala 

chyby samotné, ale jen názory účastníků vzděvávacího procesu na ně? 
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