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ANOTACE 

Diplomová práce se zabývá postavením chyby ve výuce matematiky v povědomí ţáků 

a učitelů. Zaměřuje se také na reakce ţáků a učitelů na výskyt chyb. Hlavní pozornost je 

věnována matematickým chybám. Práce se skládá ze dvou částí, z teoretické a praktické. 

Teoretická část obsahuje přehled vybraných pohledů na chybu. Obsahuje pohled na vývoj 

a proměny názorů na pojem „chyba“, rozdílná pojetí klasifikace chyb a pedagogické 

a psychologické pohledy na pojem „chyba“. Praktická část se opírá o výzkum, který byl 

proveden na 2. stupni dvou základních školách v Praze a Neratovicích. Ţáci vyplňovali 

dotazník a s učiteli byl veden řízený rozhovor.  

 

KLÍČOVÁ SLOVA 

práce s chybou, klasifikace chyb, příčiny vzniku chyb, učení bez chyb, učení s chybou  
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ABSTRACT 

The diploma thesis deals with the position of error in the teaching of mathematics in the 

awareness of pupils and teachers. It also focuses on the responses of pupils and teachers to 

errors. Main attention is paid to mathematical errors. The thesis consists of two parts, 

theoretical and practical. The theoretical part contains an overview of selected error views. 

It contains a look at the development and changes of views on the concept of "error", the 

different concepts of error classification and pedagogical and psychological views on the 

term "error". The practical part is based on the research carried out at the 2nd level of two 

primary schools in Prague and Neratovice. Pupils filled in a questionnaire and a guided 

interview was conducted with teachers.  

 

KEYWORDS 

work with error, error classification, causes of errors, learning without errors, learning with 

error 
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1 ÚVOD 

 

Diplomová práce se zabývá postavením chyby ve výuce matematiky. Pojem 

„chyba“ není pro ţádného člověka cizí, protoţe nás provází celým ţivotem. S chybou se 

setkávají děti i dospělí, vyvolává negativní reakce u muţů i u ţen a nevyhýbá se starým ani 

mladým lidem. Můţeme říci, ţe chyba soudí všechny lidi stejným způsobem.  

Motivačním faktorem pro psaní této diplomové práce byla autorčina osobní 

zkušenost. Na jedné straně si autorka uvědomovala chyby, které sama dělala, a jí samotné 

chyby vadily, a na straně druhé stála několikrát před otázkou, jak reagovat na chybu ţáka, 

se kterou se setkávala během své souvislé pedagogické praxe.  

Za dob našich rodičů byla chyba přísně trestána. V dnešní době se na chybu pohlíţí 

jiným způsobem a jinak se na chybu reaguje. Mnozí vědci se snaţí s chybou pracovat 

a změnit pohled na chybu v povědomí nejen ţáků. Právě tato myšlenka, změnit pohled na 

chybu, je cílem diplomové práce. V práci je pozornost věnována také tomu, zda si ţáci 

všímají chyb svých spoluţáků i učitelů; to je důleţité, protoţe odhalování chyb u druhých 

by ţákům mohlo pomoci změnit pohled na chybu svou. Práce také mapuje reakce 

spoluţáků a učitelů na chybu poté, co je ţák na ni upozorní. Posledním cílem této práce je 

zjistit, zda si ţáci pamatují látku déle, pokud přijdou na chybu spoluţáka nebo učitele. 

Teoretická část je rozdělena do tří kapitol. První část se zabývá charakteristikou 

a vymezením pojmu chyba. Zaměřujeme se na to, jak se problematika chyby postupně 

vyvíjela, na rozdílné pojetí chyby a na odlišné přístupy k chybě. Následně je ukázáno více 

způsobů klasifikace chyb a jsou popsány příčiny jejich vzniku. Další část práce shrnuje, jak 

na chybu pohlíţeli psychologové. V rámci této práce není moţné zabývat se podrobně 

podstatou a problematikou všech teorií učení, které jsou známé, ale jsou zde zdůrazněny ty 

části teorií, které se chybou zabývají. V kapitole jsou shrnuty zásadní odlišnosti 

psychologických teorií, ke kterým vlivem vývoje chyb došlo. Poslední kapitola teoretické 

části je věnována pedagogickému pohledu na chybu. Jsou zde shrnuty hlavní myšlenky 

pěti pedagogů, kteří se chybě ve svých publikacích věnují. 
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Praktická část diplomové práce zpracovává pomocí statistického šetření odpovědi 

ţáků, z dotazníkového šetření, a odpovědi učitelů, z řízeného rozhovoru, 2. stupně dvou 

základních škol v Praze a v Neratovicích a snaţí se zodpovědět cíle této diplomové práce. 
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2 VYMEZENÍ PROBLÉMU 

 

Chyba je součástí našeho ţivota a kaţdý jedinec se s ní setkává jiţ od narození. Je 

to něco, co nás obklopuje a my se musíme naučit s tím ţít. Chyba je obvykle jiným 

způsobem vnímána vzhledem k výuce a jiným způsobem mimo školní prostředí.  

Nejčastěji máme chybu spojenou se školou. Zde si teprve začneme uvědomovat 

význam chyby, protoţe většinou naše hodnocení je závislé na počtu chyb, které děláme. 

Hodnocení probíhá během vyučovacího procesu, během kterého si můţeme zlepšit nebo 

zhoršit své výsledky. Všechny sloţky vyučovacího procesu hrají velkou roli při hodnocení 

ţáka, např. vnímání, paměť, myšlení, dovednost nebo motivace (Hrabal 1989). Vţdy je 

důleţité brát zřetel na kaţdou sloţku vyučovacího procesu a věnovat jim nemalou 

pozornost.  

Kulič (1971, s. 14) tvrdí, ţe „chybný výkon evidovaný většinou jen v etapě 

procvičování a ověřování výsledku učení zůstává převáţně pouze aktem kontroly výsledku 

a obecné diagnózy, která interpretuje dosaţení či nedosaţení cíle“. Má tedy slouţit jako 

informace pro učitele o celkových vědomostech a schopnostech ţáka, o jejich píli, zájmu, 

soustředění, ale neumoţňuje sofistikovaný pohled na samotný průběh učení pro ţáka ani 

pro učitele (Kulič 1971). 

V odborné literatuře nenalezneme pouze jednu definici chyby. Najdeme zde 

nespočet obecných definic, z nichţ některé jsou pro tuto práci přijatelné a jiné nikoliv. 

Záleţí, z jakého hlediska chce člověk chybu sledovat. Na chybu tedy neexistuje jednotný 

pohled a odborníci ji definují různými způsoby.  

 

2.1 Vývoj a proměny názorů na pojem „chyba“ 

Chyba, které se člověk dopouští, je jev kulturně-společenský. To můţe být jeden 

z důvodů, proč se pohled na chybu během dějin lidstva značně změnil. Kořeny našeho 

vnímání chyby sahají velmi hluboko.  

Různé společnosti na chybu reagovaly různými způsoby. Nyní zde ukáţeme, jak se 

pohled na chybu vyvíjel a měnil. 
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Vnímání chyby v dobách př. n. l. 

První zmínky nalezneme jiţ ve Starém i Novém zákoně a v názoru z doby antiky 

(Hejný, Kuřina 2001): 

1) Starý zákon rozlišoval mezi chybou a hříchem. Chyba je vnímána jako omyl 

nebo mýlka, která se dá napravit. Hřích má osudové následky a je 

povaţován za velice závaţný přestupek. 

2) Nový zákon tlumí osudovost hříchu a dává člověku naději získat upřímným 

pokáním odpuštění. Ţádá vzájemné tolerování chyb. 

3) Antika vnímá chybu člověka jako přirozenou součást lidského bytí. Antika 

připouští, ţe dopustit se chyby je přirozené, zatímco setrvat v ní uţ je 

negativní.  

Je patrné, ţe jiţ v době před naším letopočtem, vnímali lidé chybu rozdílným způsobem. 

Věděli, ţe nějaké „špatné“ výsledky jsou akceptovatelné, neboť se dají napravit, a jiné 

nikoliv.  

 

Vnímání chyby v 19. století 

Stručný slovník paedagogický (Klika, Sokol 1893) chybu charakterizuje tímto 

způsobem: „Chyba od slovesa chyběti, znamená původně nedostatek něčeho vůbec. 

Nedostatek můţe přicházet u věci, u zvířete i u člověka… Nejdůleţitější vůbec a ve 

vychovatelství zvláště jsou chyby u člověka, chyby lidské. Člověk můţe býti chybným na 

svém těle, na svých smyslech nebo ve svých vlastnostech duševních. Pro všechny chyby ty 

zřízeny jsou zvláštní ústavy, by v nich chybám řečeným se buď odpomáhalo anebo se 

zmírňovaly… Duševní chyby člověka vztahují se hlavně k jeho vědění a k jeho jednání; 

v první příčině sluju chyby vědecké, v druhé chyby ethické. Chyby věděcké dělí se dle 

jednotlivých věd; i můţeme říci chyba matematická, chyba latinská… Chyby ethické 

povstávají z nedostatečného vychování mravního, jako křivdění, hřích atd. … Školy jsou 

ústavy, kde učitelé před chybami chovance varují a chyby jejich duševní opravují, aby 

nebyly závadou k vyvinutí mravní povahy. Ovšem, ţe učitel sám musí znáti chyby 

podobné, by účelu svému dostál, předem. K tomu poslouţí mu důkladná znalost 

psychologie, znalost rozvoje duše dětské, znalost logiky a zvláště znalost logických chyb 
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čili klamů… Hlavní jeho snahou bude, aby pátral po příčině chyby“ (Klika, Sokol 1893, 

s. 491).  

Autoři této definice chápou chybu jako jakési ohroţení mravnosti ţáka a mravní 

výchovy. Na konci 19. století byl na mravnost a mravní výchovu kladen velký důraz. Jiţ 

v tomto období byl kladen důraz na příčinu chyb.  

 

Vnímání chyby ve 20. století 

Stern (1928, s. 4) chybu a s ní související chybovost chápe jako „vnitřně zakotvené 

činné predispozice, které činí více pravděpodobnou realizaci chybných výkonů.“ 

Weimer, který byl inspirován asociační psychologií
1
, tvrdil, ţe chyba je „jednání, 

které proti úmyslu svého nositele se odklání od správného a jehoţ nesprávnost je 

podmíněna selháním psychických funkcí“ (Weimer 1929, s. 5). Dále dospěl k názoru, ţe 

„většina chyb má obsahový nebo normální vztah k ţádanému výkonu a leţí více nebo 

méně v jeho psychické oblasti“ (Weimer 1929, s. 5). Weimer tvrdil, ţe chyba vznikne 

selháním psychických funkcí, hlavně paměti, myšlení a pozornosti. 

V Pedagogickém slovníku je chyba definovaná podle studie Kuliče (1971) takto: 

„V pedagogice a pedagogické psychologii výkony (jednotlivé reakce, odpovědi, řešení 

úloh, výtvory), které se odchylují od vzorového průběhu či zadaného cíle, nedostačují 

poţadavkům, jsou nesprávné. Za přesně definovaných podmínek chyba nemusí ohrozit 

ţákovo učení (detekce chyby, identifikace, interpretace, korekce)“ (Průcha, Walterová, 

Mareš 2003, s. 80). 

Kulič (1971) se opírá o řadu výzkumných procesů učení a také experimentů 

v oblasti psychologie a pedagogiky, které pracují s pojmem „chyba“. Důleţitým kritériem 

v procesu učení se stává počet chybných odpovědí, který je také měřítkem dosaţeného 

výsledku učení. Kulič (1971) se zmiňuje také o tradičním vyučování, kde je chybný výkon 

chápán jako součást etapy upevnění, kontroly a hodnocení naučení. Chyba je povaţována 

za znak a míru neúspěchu, je chápána jako selhání při dosahování cíle učení a také není 

součástí učení. Chyba se stává pro učitele pouze informací o celkových schopnostech ţáka. 

Kulič se snaţil prohloubit zájem odborné veřejnosti o zkoumání chybného výkonu, aby se 

                                                           
1
 Asociační psychologie je věda zabývající se sdruţováním představ. 
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tak docílilo toho, ţe bude chyba brána jako jakýsi „pomocník“ při usilování o úspěchy 

v učení, nikoli něco neţádoucího a obávaného.  

Kulič (1971) na základě vlastních poznatků a výzkumů dospěl k názoru, ţe chyby 

jsou v počátcích učení zákonitým jevem. Z chyb, které ţák dělá, můţeme hodně vyčíst. 

Kulič (1971) uvádí, ţe při rozboru úlohy, ve které k chybě došlo, by měl učitel dodrţet tyto 

čtyři důleţité etapy: 

1. detekce chyby – zjistit a odhalit, ţe se vyskytla určitá chyba, 

2. identifikace chyby – zjistit, o jakou chybu jde a určí přesné místo, 

3. interpretace chyby – zjistit, proč se ţák chyby dopustil a v čem spočívá, 

4. korekce chyby – zajistit opravení chyby. 

Pokud chceme, aby chyba nesniţovala cíle učení, je důleţité, aby došlo k provedení všech 

těchto čtyř etap. 

 Mareš a Křivohlavý (1995) uvádějí, ţe se dá chyba chápat dvojím způsobem: 

1. Chyba je něco neţádoucího, nepatřičného, co by se nemělo vůbec objevit. 

Pokud se chyba objeví, je to známka ţákovy nepozornosti, nepřipravenosti, 

neschopnosti a nezájmu. 

2. Chyba je běţná součást kaţdé lidské činnosti, která se objevuje, pokud ţák 

zkouší zvládnout nové poznatky. 

Stern (1928), Weimer (1929) i Kulič (1971) se přiklánějí k názoru, ţe počet chyb při 

počátečních fázích učení by měl být co nejmenší. Naopak chyba, která vznikne při učení 

sloţitějších poznávacích činností, při řešení problémů a tvůrčích činností, není tak závaţná. 

 

Vnímání chyby ve 21. století 

Chybu nebo spíše „soubor chyb vztahujících se k předcházejícím znalostem“ 

definuje Novotná (2006, s. 23), která čerpá z Brousseau (2012), jako překáţku. Brousseau 

(2012) rozlišuje tři navzájem provázané pojmy: chyba, nezdar a překáţka (viz kapitola 

4.3).  

Polák (2017, s. 33) shromáţdil několik tvrzení o chybě:  

1. „Chyba je všechno, co se odchyluje od hodnoty, od obecně platné normy.  
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2. Chyba patří k učení a ke kaţdé lidské činnosti a je tedy spjata se školou 

a vyučováním.  

3. Za chyby se ve škole odnepaměti nejrůznějším způsobem trestalo a to vedlo ţáky 

k některým „záchranným akcím“ (napovídání, opisování, přepisování známek v ŢK
2
), 

za něţ se ovšem opět trestá.  

4. Chyba vyvolává strach, stres, blokuje myšlení, vede k podvodům a lhaní.  

5. Chyba je informací, která vyzývá ke změně, korekci, k nápravě.  

6. Okamţitá zpětná vazba spolu s odhalením vlastních chyb a moţností nápravy je 

jednoduchá a účinná cesta k pochopení, ţe chyba je prostě součástí učebního procesu.  

7. Chyba nemá být zlem, ale příleţitostí k lepšímu porozumění učivu. Chyba je 

ukazatel další cesty ve vzdělávání.“ (Polák, staţeno 10. 2. 2017, s. 33) 

Pro Poláka (2017) je důleţité, aby ţáci dokázali sami sebe kaţdý den ohodnotit. Ve 

školním prostředí je jedna z výchovných metod taková, kdy ţák konfrontuje pohled na 

sebe sama a své výkony s pohledy vyučujících a spoluţáků. Při práci s chybou je dle 

Poláka (2017) důleţité: 

1. vyhledávání chyb  

– předpokládá návyk zpětně kontroly vlastní práce (eventuální opravování chyb 

mezi spoluţáky), 

2. určení typu chyb 

- náhodná (omyl), zákonitá (špatné pochopení), závaţná (podstatně ovlivnila 

výsledek práce), nepodstatná (příliš neovlivnila výsledek práce), u jednotlivce, 

u celé skupiny, 

3. vysvětlení chyby 

- hledáme hlubší příčiny vzniku chyb (styl učení, neporozumění atd.), 

4. náprava chyby 

- předpokládá poznat příčiny chyby (např. zvládnutí správného stylu učení). 

Pokud porovnáme čtyři kroky pro práci s chybou, které stanovil Kulič (1971) a které 

stanovil Polák (2017), nalezneme jistou shodu. Kulič (1971) svůj výzkum provedl jiţ 

                                                           
2
 ŢK = ţákovská kníţka, citace Polák (2017) 
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minulém století, zatímco Polák (2017) své myšlenky zveřejnil letos, přičemţ jejich pohled 

na práci s chybou se téměř shodují.  

 

Shrnutí 

Z uvedených definic je patrné, ţe neexistuje jednotný pohled na chybu. Na počátku 

dvacátého století se chybou zabývalo několik vědních disciplín. V této práci budeme 

zkoumat názory odborníků dvou vědních disciplín, pedagogiky a psychologie. „Mezi 

psychologický a didaktický přístup k chybě nelze poloţit ostrou hranici, přesto mezi nimi 

obecně existují rozdíly“ (Pilous 2014, s. 27). Během období, kdy se lidstvo začalo chybou 

zabývat, se střídají dva velmi protikladné pohledy na chybu:  

1) Chyba jako jev neţádoucí, kterému je nutno se vyvarovat, a bojí se jí nejen 

ţáci, ale i učitelé. 

2) Chyba jako jev přirozený, který je důleţitou součástí učení. (Hejný, Kuřina 

2001) 

V dnešní době se odborníci snaţí široké veřejnosti ukazovat, ţe chyba je přirozená součást 

našeho ţivota a dělají ji děti i dospělí nebo ţáci i učitelé. Abychom mohli chybu správně 

odstranit, musíme najít příčinu jejího vzniku a určit typologii chyb, teprve pak máme šanci 

chybu ze svého učení eliminovat.  

 

2.2 Klasifikace chyb 

Kaţdý člověk nahlíţí na chyby jiným pohledem. Někomu chyby vadí a druhým 

chyba přijde jako přirozená součást ţivota. Psychologové, kteří chybu zkoumali, vytvořili 

různé typologie chyb. 

První členění chyb se objevuje jiţ ve Starém zákoně (viz kapitola 2.1). Od dob 

Starého zákona po současnost prošel pohled na chybu značným vývojem. V literatuře 

můţeme objevit různé klasifikace chyb od různých autorů. Práce je zaměřena na klasifikaci 

chyb těch autorů, jejichţ teoriím se budeme v dalších částech textu věnovat (viz kapitola 3, 

kapitola 4). 
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2.2.1  Weimerovo dělení chyb 

      Weimer v roce 1929 (Kulič 1971) se jako první pokusil sestavit ucelený systém 

klasifikace chyb. Byl názoru, ţe chyba se můţe opakovat na základě toho, ţe byla jiţ 

jednou udělána a není tedy jev náhodný. Následně uvedl pět kategorií chyb (Kulič 1971): 

a) Chyby vzniklé na základě větší zběhlosti  

Tyto chyby vznikají větší frekvencí ve zkušenostech. Pokud se ţák podívá na úlohu, uvidí 

dvě čísla a automaticky úlohu nesprávně vyřeší. Jestliţe ţák spočítá, ţe 3 x 3 = 6, je 

pravděpodobné, ţe se jedná o záměnu dvou běţných početních operací. Místo násobení ţák 

pouţil sčítání. Můţeme se domnívat, ţe méně častou operaci zaměnil za tu 

frekventovanější. 

b) Perseverativní chyby  

Chyby perseverativní jsou výsledkem působení ulpívajících tendencí, např. ţák, který se 

intenzivně zabýval němčinou, můţe nyní v angličtině číst určitá písmena „německy“ 

(anglicky „see“ ţák přečte jako „sé“). 

c) Chyby na základě podobnosti  

Vznikají záměnou podobných prvků, např. záměna znamének „<“ a „>“. 

d) Chyby vzniklé působením několika příčin současně 

e) Chyby podmíněné působením emocí a volních procesů 

Emoce a volní procesy můţou zapříčinit například chybu stupňování, kdy emocionální 

vztah k určité události vede vypravěče ke zveličování informací. 

 

2.2.2  Selzovo dělení chyb 

V souvislosti s druhy chyb uvedl Selz dvě kategorie chybných reakcí a řešení 

(Kulič 1971): 

1) „vnější chyby“ (tzv. úplné) 

Chyby úplné Selz chápe jako chyby „hloupé“, které vzniknou z nepozornosti. 

2) „vnitřní chyby“ (tzv. oprávněné, dobré) 

Tyto chyby lze v průběhu řešení vysvětlit, zdůvodnit, interpretovat. 
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Selz tvrdí, ţe kdyby nebylo „oprávněných“ chyb, „nemohlo by nikdy opakování 

nezdařených pokusů o řešení vést k cíli“ (Kulič 1971, s. 41). Se Selzovým rozdělením 

chyb se ztotoţňovali i další odborníci a pouţívali podobná označení. V Tabulce 3 je 

uveden přehled odborníků a jejich rozdělení chyb. 

 

Tabulka 3: Rozdělení chyb dle jednotlivých odborníků. 

Autor Chyby: 

Selz Oprávněné Úplné 

Köhler Dobré Smysluprosté 

Duncker Dobré Nesmyslné 

Luchins  Smysluplné Bezvýznamné 

Lawrence Kognitivní Nekognitivní 

Menčinská Poučné Hloupé 

Green Smysluplné Bezvýznamné 

Oléron Poučné Neinstruktivní 

Ashby Běţné Smrtelné 

 Zdroj: (Kulič 1971, s. 94) 

 

2.2.3  Kuličovo dělení chyb 

Kulič dlouho zkoumal chyby z různých úhlů pohledů a díky tomu vytvořil vlastní 

typologii chyb, ve které rozlišuje chyby podle několika hledisek (Průcha, Walterová, 

Mareš 2003): 

1) podle kognitivní hodnoty – chyby smysluplné a nesmysluplné, 

2) podle organizovanosti – chyby pravidelné a nahodilé, 

3) podle nositele – chyby individuální a hromadné, 

4) podle typičnosti – chyby běţné a neobvyklé, 
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5) podle závaţnosti – chyby podstatné a hromadné, 

6) podle charakteru nedostatku – chyby deklarativní a procedurální. 

 

2.2.4 Hejného dělení chyb 

Hejný provedl v letech 2001 – 2004 rozsáhlý výzkum chyb na základních 

a středních školách. Jako výzkumnou metodu zvolil rozhovory se ţáky, ze kterých 

identifikoval dva typy chyb. Stává se, ţe ţák je kárán za chybu, které se nedopustil. Ţák 

můţe být kárán nedopatřením, ale pokud nedojde k nápravě a vysvětlení nedorozumění 

mezi ţákem a učitelem, není vše v pořádku. Někdy je ţák kárán za to, ţe sice dospěl ke 

správnému výsledku, ale způsobem, který není pro učitele ţádoucí. Tyto dva typy chyb 

nazývá Hejný (2004) jako chyby domnělé. Tyto chyby působí velmi emotivně a často 

bývají zdrojem konfliktů.  

Hejný rozlišuje tři hlavní příčiny domnělé chyby
3
: 

1) Neukončený poznávací proces 

Tato domnělá chyba vzniká v případě, ţe ţák jiţ má určité znalosti o daném problému, ale 

jeho znalost ještě není zcela vytvořená. Např. „…ţák páté třídy řešil rovnici 8x – 3 = 25 

tak, ţe zkoušel za x dosadit postupně čísla 5, 3, 4 a pak objevil, ţe hledané x je uprostřed 

mezi 3 a 4 a správně napsal x = 3,5 a udělal kontrolu…“ (Mikošová 2007, in Hejný 2005, 

s.68). 

2) Narušení konvence terminologie nebo záznamu 

Ţák na základě svých dosavadních znalostí vytvoří vlastní postup řešení dané situace. 

Např. „ţák třetí třídy při určení rozdílu 914 – 567 postupoval tak, ţe číslo 914 rozloţil na 

600 a 314, potom odčítal 600 – 567 = 33 a nakonec sečetl 314 + 33 = 347“ (Mikošová 

2007, s. 32). 

3) Interpretační nesoulad 

Pokud ţák pochopí úlohu jinak neţ učitel, vzniká interpretační nesoulad. Tento typ 

domnělé chyby můţe být způsoben nejasnou formulací zadané úlohy. Např. „Úloha je 

uvedená v učebnici Matematiky pro třetí ročník ZŠ nakladatelství Alter na straně 20. 

                                                           
3
 V tomto případě máme na mysli situace, kdy učitel považoval daný postup za chybu. 
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Zadání úlohy zní: Pan Jaroš má 6 párů holubů. Kaţdý pár má dvě holoubata. Kolik 

holoubat je v holubníku? Kolik má pan Jaroš holubů? 

Tuto úlohu zadala jedna paní učitelka ve své třídě a popisuje, jak ona se ţáky při řešení 

postupovali: Nejprve jsem si myslela, ţe řešení je 12 + 12, tedy 24 holubů. Jeden ţák mi 

ale řekl, ţe podle něj je to jen 12 holubů a pak 12 holoubat. Nechala jsem ţákům, aby toto 

řešení posoudili. Po delší zajímavé diskusi třídy jsem jejich myšlenky shrnula: z první věty 

úlohy plyne, ţe holubů je 12; ze druhé ţe holoubat je téţ 12; přesto je odpověď nejasná, 

neboť nevíme, co autor myslí pod termínem „holub“ v otázce…“ (Mikošová 2007, in 

Hejný 2005, s. 69). 

Jsou dvě moţnosti, jak v těchto třech případech můţe učitel k domnělé chybě přistupovat. 

Buď povaţuje ţákovo řešení za chybné, i kdyţ se dobere ke správnému výsledku, nebo 

nechápe ţákův postup jako chybu, ale naopak bere ţákovu úvahu jako „výzvu“ a zamýšlí 

se s ţákem nad postupem, který ţák sám vymyslel. Záleţí na samotném učiteli, který 

přístup k domnělé chybě si vybere. 

 

2.3 Příčiny vzniku chyb 

Při práci s chybou je důleţité si uvědomit, co chybu vyvolává a čím je způsobena. 

Kaţdá chyba má své příčiny a jeden ze způsobů, jak se z chyby poučit, je najít její příčiny. 

Existuje široké spektrum příčin, jeţ chybu vyvolávají. Nejčastější příčiny chyb jsou 

nedorozumění, nedbalost, nepozornost a nedostatek zkušeností. Abychom mohli předejít 

nejčastějším příčinám chyb, měli by si učitelé jako jeden z hlavních cílů vzdělávacího 

procesu určit, ţe naučí ţáky se soustředit na činnost, kterou právě vykonávají (Hejný, 

Kuřina 2001).  

Matematika nabízí dostatek příleţitostí k rozvíjení pozornosti a soustředěnosti, ale 

dává ţákům moţnost nemít jí rád. Často slýcháváme, ţe matematiku ţáci hodnotí jako 

jeden z nejobtíţnějších předmětů. Jedním z důvodů můţe být, ţe si ţáci nedokáţí 

odpovědět na otázku: „K čemu mi to bude?“ Nechuť k učení a malá motivovanost mohou 

být příčinou chyb.  

Příčina vzniku chyb závisí také na charakteru vyučovacího procesu. Pokud jde pouze 

o předávání informací, chyba signalizuje, ţe tento systém nefunguje, protoţe ţák nové 

poznatky dobře nepochopil, špatně si je zapamatoval nebo málo procvičil.  
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Jednou z příčin chyb, jak uvádí Mareš a Křivohlavý (1995), můţe být, jak ţáci při 

práci s textem porozumí právě vyučované látce. Vytyčili, co můţe vést k chybným 

odpovědím v této souvislosti: 

 neporozumění slovu – ţák slovo vůbec nezná nebo ţák slovo zná, ale do daného 

kontextu mu nezapadá 

 neporozumění větě  

 neporozumění vztahu mezi větami – ţák nedokáţe najít souvislosti 

 neporozumění struktuře textu – ţák nedokáţe najít hlavní myšlenku textu 

Učitel by měl pomoci ţákům chápat chybu jako přirozenou výzvu. Společně by měli 

najít příčinu chyb a hledat takové postupy, které dovedou ţáka v učení k úspěchu.  
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3 POHLED NA CHYBU Z HLEDISKA PSYCHOLOGŮ 

 

Psychologie je vědní obor, který se chybě věnuje prakticky od svého vzniku. Do 

psychologie zasahuje i kognitivní věda, která se chybou začala zabývat v 50. letech 

20. století. Kognitivní věda se zabývá interdisciplinárním výzkumem mysli a jejích 

procesů. Je velmi sloţité jednoduše tuto vědu definovat, protoţe „není moc zdrojů, odkud 

bychom se o této vědě mohli dovědět“ (Havlíček 2014, online). Havlíček (2014, online) 

o kognitivní vědě napsal, ţe tento pojem „je stále uţitečný jako obecný název pro studia 

mysli“. Kognitivní věda je povaţována za průsečík mezi mnoha zavedenými disciplínami, 

které mají širší záběr, zasahuje i do psychologie.  

Kulič (1971) ve své práci vychází z řady výzkumů procesu učení a také 

experimentů v oblasti psychologie, které pracují s pojmem „chyba“. Pracoval i s pojmem 

kognitivní chyba. Kulič (1971, s. 40) tento pojem stavěl na předpokladu, ţe „kaţdý 

psychický akt je nějakým způsobem smysluplný; podle toho je zároveň kaţdá odpověď, 

kaţdý výsledek činnosti ověřením tohoto smyslu, které k němu vedly. Pokud byl tento 

výsledek identifikován, zapojuje se jako důleţitá informace do psychické regulace další 

činnosti.“ Pojem kognitivní chyba převzal Kulič (1971) z prací některých autorů, např. 

Dunckera (1935), protoţe, jak sám uvádí, neměl dostatek jiného stručného vyjádření. 

Pohlíţel na chyby jako na jev, který je v učebním procesu velmi důleţitý pro dosaţení 

konkrétního cíle. „Ve vztahu k chybě v procesu učení jsou psychologické teorie učení ostře 

rozděleny na skupiny, které Kulič (1971) nazývá teoriemi: 

a) učení bez chyb, 

b) učení z chyb“ (Pilous 2014, s. 28). 

 

3.1 Učení bez chyb   

Kapitola učení bez chyb se věnuje názorům odborníků, kteří na chybu nahlíţejí 

jako na jev neţádoucí. Stručně jsou zde popsány vybrané teorie, které se snaţí lidskou 

chybu odstranit. Cílem není dopodrobna popsat všechny teorie, které se chybou zabývaly, 

ale ukázat rozdílné psychologické pohledy na chybu, jak ji psychologové vnímali a jak s ní 
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pracovali. Učení bez chyb se opírá o nejstarší teorie, které nejčastěji vycházejí 

z asocianistické psychologie
4
 a především z behaviorismu

5
 (Pilous 2014).  

Do práce byly vybrány čtyři teorie, které se zabývají teorií Učení bez chyb. Teorie 

jsou popsány postupně, a to podle data jejich vydání. Jedná se o Weimerovu teorii chyb, 

Guthrieovu kontiguitní teorii učení, Spearmanovu reproduktivní teorii chyb a Skinnerův 

deskriptivní behaviorismus. 

 

Weimerova teorie chyb (1925) 

O jeden z prvních pokusů ve vědecké teorii chyb se zaslouţil Weimer. Svou teorii 

chyb vybudoval na poznatcích asociační psychologie. V té době se hovořilo 

o průkopnickém činu, ve kterém se Weimer pokusil „vytvořit ucelený systém teorie chyb, 

budovaný na velkém bohatství interpretovaného konkrétního didaktického materiálu, ale 

ve svém výkladu omezený na elementovost asocianistického pojetí psychiky“ (Kulič 1971, 

s. 27).  

Weimer na základě své definice o chybě (viz kapitola 2.1) počítal s tím, ţe ţáci 

chyby dělají, ţe chybný výkon je u kaţdého jedince výsledkem aktuálního psychického 

dění a není náhodný. Věnoval se moţným reakcím na chybu. Snaţil se bojovat proti 

výskytu chyb tím, ţe se chyby snaţil odstranit. Chyby odstraňoval tak, ţe nechtěl navodit 

situaci, za kterých chyba v minulosti vznikla, aby zabránil jejímu znovuobjevení. Weimer 

(1929, s. 57) tvrdil, ţe „korekce získává smysl, aţ kdyţ je zdůvodněna“. Uvaţoval také 

o tom, jak má učitel na ţákovu chybu reagovat, ale nezamýšlel se nad důsledky, které mohl 

chybný výkon vyvolat. Tyto důsledky mohly mít vliv na další vývoj a vzdělávání jedince. 

Weimer své postřehy vyhodnotil vytvořením vlastní klasifikace chyb (viz kapitola 2.2.1). 

 

 

 

 

                                                           
4
 Asocianistická psychologie „chápe učení převáţně jako vytváření spojů mezi elementovými obsahy 

psychického dění na základě dotyku psychických obsahů v prostoru a čase a myšlení jako zřetězování těchto 

spojů (Kulič 1971, s. 25) 
5
 „Behaviorismus je myšlenkový směr, v jehoţ centru zájmu stojí chování, jeho pozorování a analýza. Cílem 

nepředvídání a ovládání chování“ (http://www.ssvp.wz.cz/Texty/Behaviorismus.html, staţeno 23. 2. 2017) 

http://www.ssvp.wz.cz/Texty/Behaviorismus.html


23 
 

Spearmanova teorie chyb (1928) 

Teorii učení bez chyb podporoval svou reproduktivní teorií chyby Spearman, který 

se přikláněl k asocianistické interpretaci chyby.  Spearman, který je povaţován za jednoho 

z předních teoretiků měření inteligence, se snaţil o měření kognitivních schopností.  

Ve své teorii Spearman vysvětluje vznik chybné odpovědi na základě reproduktivní 

tendence
6
. Tvrdil, ţe hlavním faktorem, který rozhoduje o chybě, není to, ţe ţák neumí 

reprodukovat existující obsah, ale neumí ho aplikovat na jiný zadaný úkol. Můţe tedy 

nastat problém, ţe při reproduktivním zapamatování obsahů se do řešení vnutí prvek, který 

ţák aplikoval v předchozím řešení, ale při řešení stávající situace je neadekvátní. Chyba 

tedy vyplývá z nepochopení. Ţák si musí během reprodukce uvědomit změny v kontextu, 

aby dokázal vhodný prvek aplikovat do nové úlohy. Musí postřehnout, ţe se změnila 

situace řešení, a adekvátně zareagovat. O výskytu chyb rozhoduje správná či špatná 

aplikace naučeného. Podle Spearmana je tedy za chybu zodpovědná především retentivita, 

tj. pamětní funkce člověka. Ţák si zapamatuje jeden systém řešení, který stále pouţívá, a to 

je zdrojem chyb. 

 

Guthrieova kontiguitní teorie chyb (1959) 

Guthrie byl behaviorista, který svou kontiguitní teorií učení (někdy nazývaná téţ 

teorií styčnosti) prosazoval také teorii Učení bez chyb. Podmínkou učení je kontiguita, coţ 

znamená „tvorba spojení na základě dotyku v čase a prostoru“ (Ďurič 1974, s. 205). Podle 

zákona kontiguity
7
 (dotyku) v prostoru „existují spoje mezi představami, které vznikly na 

stejném místě“ (Plháková 2006). V učení záleţí na vztahu mezi podnětem a reakcí. Podle 

této teorie spojení mezi podnětem a reakcí nezávisí na čase, ale vše nastupuje při prvním 

pokusu, při prvním dotyku (kontiguity) (Ďurič 1974). Pro Guthrie je tedy důleţitá při učení 

asociace, která aktuálně u ţáka nastane a na kterou působí v danou chvíli všechny podněty 

(Nakonečný 1998). Pak uţ nezáleţí na dalším zpevňování dané látky. Pokud vznikne 

asociace, vše se jiţ děje podle principu „vše-nebo-nic“ („all-or-none“).  

 

                                                           
6
 Reprodukční tendence = aplikování zapamatovaného obsahu do řešení nové úkolové situace. 

7
 Například potkám-li člověka, s nímţ jsme byli minulý rok u moře, začnou se nám vybavovat záţitky 

z loňské dovolené. 



24 
 

Skinnerův deskriptivní behaviorismus (1961) 

Jedním z nejvýznamnějších odborníků, kteří prosazovali teorii Učení bez chyb, 

je americký psycholog a zakladatel programového učení
8
 Skinner. Jeho teorie učení je 

známa jako operantní podmiňování
9
 a je v pedagogické psychologii jednou 

z nejrozšířenějších teorií. V některých publikacích se „operantní podmiňování označuje 

jako učení úspěchem“ (Plháková 2006, s. 177). 

Při programovém učení lze regulovat výskyt počtu chyb. Učitel během 

programového učení můţe ovlivnit pravděpodobnost správných či chybných odpovědí. 

„Existuje totiţ řada poměrně početních a individuálně značně variabilních prostředků, 

jimiţ lze řídit vymezení, tj. určovat rozsah, náročnost, úroveň i sled předpokládaných 

učebních a kontrolních aktivit subjektu“ (Kulič 1971, s. 10). Je to tedy pedagog, který 

určuje vymezení a způsoby výuky. Chyba je přirozený jev v učení a pedagog můţe tento 

jev eliminovat. Nejlepší okamţik, kdy můţeme chybu eliminovat nejvíce, je ten, kdy se 

ţák setká s novým tématem. Pedagog můţe vhodným zavedením nových pojmů, definic 

atd. sníţit počet chyb u ţáka. Jedním z cílů učitele by mělo být nalezení oblastí, ve kterých 

ţáci častěji chybují. Je to jeden ze způsobů, který můţe pomoci ţákům chybě předcházet.  

Skinner chtěl vyloučit chyby z učení tím, ţe vhodným způsobem uspořádá 

problémové situace a bude zpevňovat jen správně odpovědi (Kulič 1971). „Skinner na 

základě svých pokusů rozlišil dva obecné důsledky chování, a to posílení (zpevnění), coţ 

je kladný důsledek, a trest, coţ je záporný důsledek (Plháková 2008, s. 176). Podle něj 

existují dva druhy posílení (zpevnění): 

a) „Pozitivní posílení (zpevnění) je proces, při kterém je určitý projev chování 

odměněn něčím, co vyvolává příjemné pocity“ (Plháková 2008, s. 176), např. 

jídlo, pití, pochvala, dárek, peníze, medaile aj. 

b) „Při negativním posílení (zpevnění) jsou důsledky chování kladné v tom 

smyslu, ţe vedou ke zmírnění nebo zastavení působení nepříjemných podnětů“ 

(Plháková 2008, s. 176), např. zalepení odřené paty od nových bot aj. 

                                                           
8
 Programované učení je proces lidského učení pojímaný jako předem plánovitý a psychologicky zdůvodněný 

sled učebních činností a dílčích aktivit, navozovaný přesně vymezenými podmínkami a prostředky, které jej 

řídí a kontrolují. http://kraken.pedf.cuni.cz/~zegklitm/programovana_vyuka/# (25. 2. 2017) 
9
 „Operantní podmiňování je druh učení, při kterém se mění pravděpodobnost budoucího výskytu aktů 

chování (operantů) na základě jejich důsledků“ (Plháková 2003, s. 176). 

http://kraken.pedf.cuni.cz/~zegklitm/programovana_vyuka/
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Ve své snaze sníţit počet chyb během učení, které ţáci dělají, úplně vylučoval 

tresty a negativní posílení (zpevnění). Pro vyloučení chyby z učení jsou rozhodující 

především učitelovy reakce na chybu, které následují bezprostředně po konkrétní situaci. 

Pokud ţák uvede správnou odpověď, odměníme ho. Je velmi důleţité, čím a koho budeme 

odměňovat. Odměna musí být konkrétním subjektem opravdu přijata. Jiným způsobem 

budeme odměňovat dítě, ţáka nebo dospělého člověka.  

Protoţe Skinner byl zastánce teorie Učení bez chyb, snaţil se chybu z učení 

odstranit. Tvrdil, ţe „učení z chyb není podstatné pro osvojení úspěšného chování a chybu 

je třeba předjímat a učit studenta tak, aby se jí vyhnul. Ţák se nemá angaţovat 

v nesprávných odpovědích v okamţiku, kdy je jeho chování nejvíce zranitelné“ (Skinner 

1961, s. 59). Pokud chceme u ţáka sníţit počet chyb, je nutné, aby bezprostředně po 

správné reakci následovalo zpevnění. Další moţností je sníţit počet chyb postupnou 

aproximací, tj. malými kroky ve velmi promyšleném logickém sledu.  

Hlavní cíl Skinnerovy teorie bylo zajistit trvalý úspěch ţáka, protoţe jen tak 

můţeme zaručit vysokou a stálou pozitivní motivaci k učení. Skinner uvádí (in Kulič 1971, 

s. 31), ţe „dobrým vyučovacím programem je pouze ten, který zajistí nejméně 95 % 

správných odpovědí.“ 

 

3.2 Shrnutí 

Psychologové, kteří podporovali a podporují teorii učení bez chyb, povzbuzují ţáka 

při správných výsledcích jeho činnosti a tím se snaţí z učení vylučovat chybu. Zdůrazňují, 

ţe pokud je to moţné, je nutno vyloučit z učení všechny případy, v nichţ by ţák 

praktikoval chybnou odpověď. „Učení bez chyb je tedy yykupováno řadou negativních 

průvodních jevů“ (Kulič 1971, s. 10). Ševarjov (1959, s. 141) tvrdí, ţe „je vţdy moţno 

vytvořit situaci, kdy kaţdý ţák řeší úkol správně“, a uvádí, ţe „ideálem je taková metodika 

vyučování, při níţ všichni učící se plní jakékoli jim předloţené úkoly správně“. 

Učení bez chyb je ideální způsob učení, ale fakticky nemoţný (Kulič 1971).  
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3.3 Učení z chyb 

Někteří psychologové (např. Thorndike, Selz, Duncker, Harlow, Rubinštejn aj.) si 

začali uvědomovat, ţe teorie učení formou absolutní bezchybnosti není pro všechny ţáky 

vhodná, ba dokonce ve většině případů je nevýhodná (Kulič 1971). S tímto uvědoměním 

psychologové přišli na to, ţe chybný výkon můţe mít větší vypovídací hodnotu neţ 

samotné učení bez chyb. Psychologové začali čerpat informace z negativních výkonů 

a docházelo k učení z chyb. Při učení z chyb začali odborníci pouţívat pro chybu název 

kognitivní chyba. 

Do této práce bylo vybráno pět teorií, které se zabývají teorií Učení z chyb. 

Jednotlivé teorie nejsou popsány do hloubky, coţ nebylo cílem této práce, ale jsou zde 

zachyceny důleţité myšlenky jednotlivých psychologů, které ukazují, jakým způsobem je 

moţné eliminovat počet chyb v ţákově snaţení. Teorie jsou popsány postupně, a to podle 

data jejich vydání. Jsou to Thorndikova teorie pokusu a omylu, Selzova teorie chyb, 

Dunckerova teorie chyb, Harlowova teorie faktoru chyb a Rubinštejnova teorie chyb. 

 

Thorndikova teorie pokusu a omylu (1911) 

Problematikou lidského a zvířecího učení se zabýval americký psycholog 

Thorndike, který se zaměřoval na otázky inteligence a výchovy. Thorndike se snaţil 

vytvářet spoje mezi nervovou prezentací vnímané podnětové situace s určitými 

motorickými impulsy, které ukazují jednotlivé reakce a různé formy chování (Kulič 1971). 

„Klasický model učení, které se uskutečňuje postupným výběrem řady nahodilých reakcí, 

vytvořil ve své teorii učení pokus a omyl“ (Kulič 1971, s. 37). Tuto teorii Thorndike 

zdůrazňoval jako základní a nejdůleţitější formu učení. V odborné literatuře je 

Thorndikova teorie nazývána konekcionalistickou teorií (Ďurič 1974). 

 Thorndikovo učení podle teorie pokus a omyl je chápáno jako řešení úkolové 

situace s celou řadou reakcí a řešení. Podle učitelovy reakce ţák sám pochopí, který postup 

řešení je vhodný při řešení stávající situace. Správný, dobrý neboli úspěšný postup řešení 

(definovaný jako uspokojení organismu) ţák dále upevňuje jako ustálenou formu chování 

a jednání. Reakce, které nejsou pro ţáka příjemné, sám postupně vylučuje. Teorie pokusu 

a omylu je tedy forma učení, která vhodným výběrem a nenásilným způsobem ukazuje 
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a podporuje pozitivní formy chování a jednání. Důleţitou roli v tomto učení hraje chybný 

výkon. 

Thorndike na základě výsledků svých výzkumů vytvořil tři tzv. velké zákony: 

1) Zákon pohotovosti znamená, ţe jestliţe ţák je připraven něco vykonat, ale je 

mu to znemoţněno, je nespokojený. Je nespokojený i tehdy, je-li nucen dělat 

něco, do čeho se mu nechce. 

2) Zákon cviku znamená, ţe čím víc ţák opakuje určitou situaci, tím víc si 

zapamatuje postup, který vedl k úspěšnému řešení úkolové situace a naopak.  

3) Zákon efektu znamená, ţe ţákovo uspokojení z výsledku posilňuje jeho 

sebevědomí, sniţuje postupně mnoţství chyb a neuspokojení z výsledku 

naopak. (Ďurič 1974) 

Sám Thorndike povaţuje zákon efektu za základní zákon učení a vyučování (Ďurič 

1974). Zákon cviku „vedl v pedagogice k pověstnému drilu, k biflování bez opravdového 

pochopení učiva“ (Ďurič 1974, s. 210). „ Pověstný dril v učení bez náleţitého pochopení 

učební látky“, se nepříznivě odrazil při vyučování aritmetice na vyšších stupních škol“ 

(Ďurič 1974, s. 211). Vytvořením zákonu cviku se Thorndike pokusil minimalizovat chyby 

v učení, ale učení bez pochopení nevede k trvalému úspěchu.  

Thorndikova teorie učení pokusu a omylu je zcela přirozená, avšak ve své klasické 

podobě je realizována zcela zřídka (Kulič 1971). 

 

Selzova teorie chyb (1922) 

Selz je představitel německé psychologie. Zabýval se převáţně otázkami myšlení. 

Zjistil, ţe k chybnému řešení nedochází vlivem reprodukčních tendencí, jak uváděl např. 

Spearman, ale primárně dílčím působením jednotlivých úloh. Základ teorie chyb Selz 

budoval na produkci chybných reakcí, které podroboval kvantitativní i kvalitativní analýze 

a klasifikaci (Kulič 1971). 

Pokud ţák má vyřešit zadanou úlohu, ve které nejsou všechny důleţité 

charakteristiky úkolové situace na první pohled znatelné, můţe získat mylnou představu 

o zadané úloze. Ţák totiţ vidí prvky nepodstatné pro tuto úlohu a ty najednou získají 

převahu nad těmi důleţitými. „Za takových podmínek dojde k záměně úloh, protoţe 
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původní úkol je zaměněn s jiným, nepřiměřeným“ (Kulič 1971, s. 42). „Při takovém dílčím 

posunutí úlohy se řešení realizuje podle týchţ zákonitostí jako při plném působení úlohy, 

vede však nutně k chybným reakcím, protoţe při něm nedojdou uplatnění všechny sloţky 

úlohy“ (Selz 1922, s. 12). Nejedná se tedy o chybu při reprodukci, ale při špatně 

pochopeném zadání. Dochází, jak nazývá Selz, k „posunutí významu úlohy“. 

 

Dunckerova teorie chyb (1935) 

Behavioristickou psychologii velmi silně začala kritizovat ve 20. století tvarová 

psychologie, pro kterou je rozhodujícím faktorem úloha celku a struktury. K rozvoji 

tvarové psychologie přispěl i Duncker, jehoţ teorie chyb byla tímto směrem ovlivněna.  

Tvarová psychologie se zaměřuje na zkoumání psychických fenoménů celostní 

povahy (Plháková 2008, s. 23). Podle tvarové psychologie je „celek něco jiného neţ suma 

částí, z nichţ je sloţen“ (Plháková 2008, s. 23). Důraz je kladen na tvary, celky a formy 

a zabývá se otázkami vnímání, myšlení, chování, usilování a problematikou řešení 

problémů. Proto také tvaroví psychologové vycházeli z tradičního pojetí řešení a učení 

vhledem. 

Duncker experimentálně dokázal, ţe opakovaným uţíváním určitých předmětů 

vzniká přesvědčení, ţe kaţdý předmět má určitou funkci, coţ lidem brání pouţít ho 

v případě potřeby méně obvyklým způsobem. Toto Duncker označil „tzv. funkční fixací, 

coţ je zvláštní druh mentálního nastavení, které se projevuje především v oblasti 

praktických problémů (Plháková 2006, s. 141). Ve svých experimentech se opíral 

o výzkumy myšlení. Sloţité myšlenkové pochody srovnával z hlediska obsahu. Během 

řešení úloh, které měly vést ke správnému řešení, mu nezáleţelo na „historii“ celého 

řešení, nýbrţ pouze na jeho „obsahu“ (Kulič 1971).  

K Dunckerově teorii o chybách přispělo i rozdělení chyb na chyby „dobré, chytré“ 

nebo „bláznivé, úplné“. První zmiňované chyby vznikají správným postupem řešení, ale 

konkretizace je nedostatečná, zatímco druhé zmiňované chyby vznikají řešením bez 

porozumění (Kulič 1971). „Pokud je řešení jako nesprávné rozpoznáno, můţe se stát 

podnětem buď k novému pokusu o řešení, nebo k analýze a korekci starého postupu“ 

(Kulič 1971, s. 86).  
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Harlowova teorie faktoru chyb (1959)  

Teorii faktoru chyb vytvořil americký psycholog Harlow, který byl skeptický 

k tehdejším názorům týkajících se procesů učení. Tehdejší názory vycházely ze studia 

příliš jednoduchých procesů (Kulič 1971). „Sám odvodil svoji teorii učení ze studia změn, 

které bylo moţno prokázat v pokusech, kdy pokusná zvířata měla za úkol řešit postupně 

velmi dlouhou řadu problémů určité třídy (převáţně diskriminačního typu
10

)“ (Kulič 1971, 

s. 44). 

Svou teorii faktoru chyb Harlow vyzkoušel na pokusných zvířatech, přičemţ 

nejčastěji pracoval s opicemi. Na obr. 1 lze vidět, jak probíhá křivka učení při jeho 

pokusech. Na Obr. 1a vidíme, ţe křivka učení má tvar písmene S, coţ je podobné křivce 

charakterizující učení „pokusem a omylem“. Je to dáno tím, ţe při prvních pokusech 

dochází nejprve k učení, ohmatání informací, setkání s něčím novým, a teprve pak 

následuje velké zrychlení v procesu učení. V závěru dochází opět k nepatrnému zlepšení. 

Při druhých pokusech křivka jiţ velmi rychle roste a přibliţuje se křivce „učení vhledem“, 

přičemţ čím déle řeším jen jednu situaci, tím jsem úspěšnější, coţ představuje obr. 1b. 

Obr. 1 ukazuje, ţe čím déle pokusná zvířata řešila úlohy, tím to pro ně bylo snaţší 

a dělala i méně chyb. „Učení tohoto druhu je definováno postupným přechodem od reakcí 

typu „pokusu a omylu“ k řešení „vhledem““ (Kulič 1971, s. 45). Zvířata tedy nejprve řešila 

problémy nahodile, ale s postupem času a zkušeností aplikovala osvědčené postupy a 

reakce a tím došla k úspěšnému řešení. 

Harlow vytvořil teorii, která k učení a řešení problémů nepouţívá pojem asociace, 

ani pojem zpevnění. Otázkou zůstává, do jaké míry je Harlowova studie pouţitelná 

na dospívající a dospělé jedince, neboť závěry jsou získány z práce se zvířaty (převáţně 

primáty) a malými dětmi. Omezenost této teorie ještě spočívá ve skutečnosti, ţe studium 

proběhlo jen na učení určitém typu (diskriminační učení) (Kulič 1971).  

 

 

 

                                                           
10

 „Diskriminační neboli diferenciační učení spočívá v tom, ţe jedinec vybírá, zapamatovává si z opakovaně 

vnímaného souboru jevů na základě posilování pouze některé jevy, zatímco ostatní se stávají indiferentními“ 

(Krempová 2009, s. 38). 
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Obr. 1: Harlowova křivka učení  

 

Zdroj: ( Harlow 1959, in Kulič, s. 45) 

 

Rubinštejnova teorie chyb (1964) 

Teorii kognitivních chyb podporovali také ruští psychologové. Typickým 

představitelem a psychologem, který pracoval s kognitivními chybami, je Rubinštejn. 

Učení chápe jako proces řešení úloh (řešení problémů). Jeho výzkum vypovídá o tom, ţe 

v procesu učení a řešení úloh má své místo i chyba způsobená chybným výkonem jedince. 

S chybou se dá nadále pracovat a jistým způsobem ji můţeme řídit a korigovat. 

V Rubinštejnově teorii chyb jsou při řešení úloh důleţité „obě základní myšlenkové 

operace analýza a syntéza, které si neustále vyměňují své místo“ (Kulič 1971, s. 47). 

V procesu analýzy a syntézy chyba postupně mění svoji funkci.  

Analýzou rozebíráme a vyčleňujeme „v problému to, co je dané, známé, a co je 

neznámé, hledané“ (Ďurič 1974, s. 183). Analýza ze souhrnu vyčlení podmínky úkolu 

a jeho poţadavky. Rubinštejn rozlišoval dvě formy analýzy: 

1) Počáteční analýza typu „filtru“ – filtruje chybn á řešení, odstraňuje chyby 

2) Zaměřená analýza – odhaluje nejdůleţitější obsahy, vlastnosti a vztahy. 



31 
 

První analýza postupně přechází do druhé. Pokud k chybě dojde aţ ve druhé analýze, musí 

pomoci pedagog. Pedagog poskytne nepřímou, často zprostředkovanou pomoc tím, ţe 

ţákovi předloţí pomocnou úlohu. Pak by ţák měl dojít ke správnému cíli, tedy ke 

správnému řešení.  

Po analýze následuje syntéza, při níţ se vzájemně porovnávají podmínky 

s poţadavky úkolu. Nejde-li ţákovi úlohu vyřešit, uchyluje se k syntetickému aktu, začíná 

konfrontovat aktuální úlohu s úlohou, se kterou se jiţ někdy setkal. Snaţí se najít způsob 

řešení z předchozích situací, které jsou mu jiţ dobře známé. 

 

3.4 Shrnutí 

Psychologové, kteří byli a jsou zastánci teorie Učení z chyb, vědí, ţe chyba je jev 

přirozený. Vyloučit chybu z učení „nejen nepřispívá k úspěšnému učení, ale naopak vede 

téměř vţdy k značnému omezování prostoru pro samostatnou aktivní činnost ţáků“ (Kulič 

1971, s. 1). Pokud ţák udělá chybu, je potřeba zjistit důvody a příčiny, proč se chyby 

dopustil. Dělat chyby nikterak nevypovídá o inteligenci, ale naopak neodhalená chyba nás 

můţe ohrozit. U některých ţáků můţe chyba vést k lepším výkonům. Nevadí, kdyţ ţák 

chyby dělá, ale měl by umět s nimi pracovat. 
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4 POHLED NA CHYBU Z HLEDISKA PEDAGOGŮ 

 

Jeden z mnoha problémů, se kterými se učitel i ţák setkávají ve vzdělávacím 

procesu, je práce s chybou. Práci s chybou, nejen v matematice, je věnována větší 

pozornost neţ dříve (Hejný, Kuřina 2001). Mnoho lidí nahlíţí na chybu jako na jev 

neţádoucí (Hejný, Kuřina 2001). Otázkou je, jestli je důleţité vyhnout se tomuto 

neţádoucímu jevu, kterého se bojí jak učitelé, tak i ţáci, nebo naopak máme brát chybu 

jakou poučení a motivaci na další zlepšení. Pedagogové (např. Hrabal, Pavelková, Hejný) 

říkají, ţe chyba není neţádoucí jev, ale musíme umět s ní pracovat. Chyba je přitom pro 

kaţdého z nás důleţitou součástí ţivota a reakce na ni můţe rozhodujícím způsobem 

ovlivnit náš ţivot.  

Nové poznatky, přístupy a trendy, které stále do výuky pronikají, mají sníţit počet 

chyb, kterých se ţáci dopouštějí, a zaměřují se např. na rozvoj motivace, sebereflexi 

a seberealizaci (např. Hrabal, Man, Pavelková 1989; Hrabal, Pavelková 2010). Dosavadní 

výzkumy potvrzují (Kulič 1971), ţe úspěšné učení nemusí být vţdy jen učení bez chyb. 

V dnešní době se chybě, práci s ní a jejímu odstranění věnuje mnoho odborníků. 

Tato práce zachycuje myšlenky odborníků, se kterými se autorka osobně setkala nebo se 

během studia setkala s jejich názory. Konkrétně jsou zde rozebrány myšleny autorů 

Pavelková a Hrabal (viz 4.1), Kuřina (viz 4.2), Brousseau (viz 4.3) a Hejný (viz 4.4). 

 

4.1 Chyba z pohledu Hrabala a Pavelkové 

Hrabal (1989, 2003), Hrabal a Pavelková (2010) a Pavelková (2002) podrobně 

popisují, kteří vnitřní a vnější činitelé ovlivňují mnoţství chyb, které ţák dělá. Je zde 

popsáno několik příkladů, jakým způsobem tito činitelé (obliba, obtíţnost, význam, 

prospěch, výkon, pozice ve skupině, píle a nadání) ovlivňují chybovost u ţáka, a jakým 

způsobem se dá chybám předcházet.  
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Obliba, obtížnost, prospěch a význam předmětu 

Podle Hrabala a Pavelkové (2010) můţe oblíbenost a obtíţnost předmětu ovlivnit 

to, jak ţák na chybu reaguje a jak ji vnímá. Je nutno věnovat pozornost velkým rozdílům 

mezi oblibou a obtíţností. Pokud hovoříme o vztahu obliby a obtíţnosti k vyučovacímu 

předmětu, na jedné straně je „laciná“ obliba, která je spojená s extrémně malou obtíţností, 

a na straně druhé extrémní obtíţnost jako zdroj negativní motivace. Zvyšování obtíţnosti 

„je pozitivní pouze tehdy, nesniţuje-li motivovanost ţáků a oblibu předmětu a jsou-li 

poţadavky učitele z hlediska vývoje ţáka hodnotné“ (Hrabal, Pavelková 2010, s. 27). 

Chyba a především reakce na chybu přitom upevňuje ţákův vztah k předmětu a ţákovu 

oblíbenost.  

S chybou ve výuce souvisí mimo obliby a obtíţnosti, také význam a prospěch. 

Jejich souvislost je zachycena v Tabulce 1. Tato provázanost je ilustrována na předmětu 

matematika, ve kterém ţáci dělají chyby poměrně často. Matematika (viz Tabulka 1) se 

u ţáků těší niţší oblibě. S tím souvisí i druhé kritérium, kritérium obtíţnosti. Do výzkumu 

bylo zařazeno 16 předmětů a matematika z nich byla uvedena jako druhý nejobtíţnější 

předmět. Ve školách bývá matematice přikládán velký význam, neboť je důleţitá nejen 

z důvodu rozvoje logického myšlení, nejvyšší míry abstrakce, přesnosti, ale i protoţe nás 

provází celý ţivot. Ač je matematika pro ţáky velmi obtíţná, je pro ně i velmi důleţitá. 

Ţáci matematiku povaţují za třetí nejvýznamnější předmět. Prospěch v matematice je po 

českém jazyku jako druhý nejhorší ze všech zkoumaných předmětů. Někdy můţe prospěch 

souviset i s oblibou předmětu, protoţe pokud ţáci dělají v matematice velké mnoţství 

chyb, nestane se jejich oblíbeným předmětem.  

Všechny parametry uvedené v Tabulce 1 (obliba, obtíţnost, význam, prospěch) 

můţe do jisté míry ovlivnit učitel. Učitel má řadu moţností, jak můţe ovlivnit, kolik chyb 

jeho ţáci dělají. Nerespektuje-li však při tom ţákovy individuální potřeby, můţe být 

výsledek jeho snaţení i negativní, protoţe zvolil metodu výuky, která ţákovi nevyhovuje.  

Z vlastní zkušenosti autorka soudí, ţe velice obtíţné předměty nejsou obvykle 

oblíbené a ţáci v nich mají častěji horší prospěch (ve shodě s Tabulkou 1). 
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Tabulka 1: Pořadí předmětů podle parametrů obliby, obtížnosti a významu, jak je 

vnímají žáci, a podle prospěchu jednotlivých žáků.  

Pořadí Obliba Obtížnost Význam Prospěch 

1 Informatika český jazyk Angličtina pracovní výchova 

2 tělesná výchova Matematika český jazyk tělesná výchova 

3 pracovní výchova Chemie Matematika výtvarná výchova 

4 rodinná výchova Němčina Informatika rodinná výchova 

5 výtvarná výchova Fyzika Němčina hudební výchova 

6 hudební výchova Angličtina Zeměpis Informatika 

7 občanská výchova Dějepis Dějepis občanská výchova 

8 Přírodopis Přírodopis Fyzika Přírodopis 

9 Dějepis Zeměpis Přírodopis Dějepis 

10 Angličtina občanská výchova tělesná výchova Zeměpis 

11 Zeměpis Informatika Chemie Chemie 

12 Chemie hudební výchova občanská výchova Angličtina 

13 Matematika pracovní výchova rodinná výchova Němčina 

14 Němčina tělesná výchova pracovní výchova Fyzika 

15 Fyzika výtvarná výchova výtvarná výchova Matematika 

16 český jazyk rodinná výchova hudební výchova český jazyk 

Zdroj: (Hrabal, V., Pavelková, I. 2010, s. 32) 

 

Prospěch a výkon 

Ţáci jsou ve většině škol hodnoceni podle počtu chyb, které udělají. Jak uvádí 

Hrabal a Pavelková (2010), existuje vztah mezi prospěchem a výkonem ţáků. Výkon ţáka 

odhaduje učitel. V Tabulce 2 jsou porovnávány známky a hodnocení výkonu 

u jednotlivých předmětů všech ročníků 2. stupně ZŠ. Můţeme vidět, ţe hodnocení výkonu 

a klasifikace spolu korespondují daleko více u hlavních předmětů (český jazyk, angličtina, 

matematika) neţ u výchov. Z Tabulky 2 je patrné, ţe průměr známek je lepší neţ 



35 
 

odhadovaná výkonnost ţáků. U takzvaných hlavních předmětů výkon koresponduje 

s klasifikací nebo dokonce je výkon hodnocen výše, neţ jak byl ţák učitelem známkován. 

Hrabal a Pavelková (2010) to vysvětlují takto: 

 Učitel dává najevo, ţe není spokojen s prací ţáka. 

 Učitel chce ţáka špatnou klasifikací motivovat. 

 Učitel nechová k ţákovi sympatie. 

 Učitel není spokojen s celkovým chováním ţáka. 

 

Tabulka 2: Rozdíly v prospěchu a učitelově odhadu výkonnosti žáků 

 Hodnocení výkonu 

korespondující se 

známkou 

Výkon je hodnocen 

výše, než jak je 

oceněn známkou 

Výkon je hodnocen 

níže, než jak je 

oceněn známkou 

český jazyk 46 % 32 % 22 % 

anglický jazyk 44 % 33 % 23 % 

německý jazyk 33 % 20 % 47 % 

Matematika 47 % 33% 20 % 

Fyzika 39 % 12 % 49 % 

Chemie 32 % 9 % 59 % 

Přírodopis 35 % 9 % 56 % 

Zeměpis 37 % 9 % 54 % 

Dějepis 37 % 10 % 53 % 

občanská výchova 26 % 4 % 70 % 

rodinná výchova 8 % 1 % 91 % 

výtvarná výchova 10 % 0 % 90 % 

hudební výchova 5 % 1 % 94 % 

tělesná výchova 20 % 1 % 79 % 

pracovní výchova 10 % 2 % 88 % 
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Informatika 23 % 1 % 76 % 

Zdroj: (Hrabal, Pavelková 2010, s. 80). 

 

Pozice ve skupině 

Dle Hrabala (2003) je pro kaţdého jedince důleţitá pozice ve skupině, která bývá 

posuzována mimo jiné podle obliby. Hejný (2004) hovoří v tomto smyslu o „nálepkování“ 

ţáků. Ve škole si ţáci i učitelé budují jistý obraz o sobě navzájem a tím získávají různé 

pozice (nálepky). Jsou různé způsoby, jak své postavení ve třídě vybudovat. Pozice ve 

skupině nebo „nálepka“, kterou ve vědomí o ţácích jejich spoluţáci i učitelé nesou, 

do značné míry ovlivňuje interakci mezi nimi. Učitel i spoluţák jiţ předem očekává, jak se 

bude ţák za konkrétních okolností chovat. Ukáţeme si to na příkladu ţáka, který dostal 

nálepku „slabý ţák“. Učitel dle Hejného (2004, s. 52) od „slabého ţáka“ očekává, ţe: 

 „ţák se bude dopouštět chyb a bude nutné mu věci názorně a trpělivě vysvětlovat, 

 můţe mít sklon k rezignaci a bude třeba jej povzbuzovat, 

 bude mít tendenci hádat a je nezbytné případnou správnou odpověď prověřit, 

 často si nebude umět poradit jak dál a bude třeba jej „popostrkovat““. 

Pokud ţák získá pozici slabého ţáka, můţe očekávat, ţe se mu spoluţáci za chybu vysmějí 

nebo ho naopak budou litovat. Je velmi obtíţné svou pozici změnit. Pokud slabý ţák napíše 

dobře písemku, učitel jej podezírá z opisování. Udělá-li úspěšný ţák v písemce velké 

mnoţství chyb, chápe to učitel jako chvilkové selhání jedince.  

  

Píle a nadání  

Vzájemné působení učitele a ţáka ovlivňuje úspěšnost ţáka ve škole. Úspěšný ţák je 

ten, který se dopouští co nejmenšího počtu chyb. Kaţdý učitel má svou vlastní představu, 

jak by měl vypadat úspěšný ţák, proto na své ţáky klade poţadavky do jisté míry odlišné. 

V různých předmětech ţáci musí disponovat rozdílnými předpoklady, aby se stali 

úspěšnými. V matematice ţákům nestačí se nad problémem jen zamyslet, ale musí mít 

osvojenu řadu poznatků, které v dané situaci aplikují. Jedině vhodná aplikace poznatků 

sníţí počet chyb u ţáků a díky tomu můţe být ţák označen za úspěšného.  
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Úspěšný ţák získává ve škole pozici pilného nebo nadaného ţáka. Z koncepce 

sociálního vnímání člověka se učitelé uchylují k představě, ţe pilní ţáci mají větší míru 

nadání, coţ v obecně platných podmínkách nemusí být vţdy pravdou (Hrabal, Pavelková 

2010). Oba typy ţáků mohou stále pracovat na sniţování počtu chyb ve svých výkonech. 

Pilní ţáci musí být ke svým výkonům motivováni. Právě motivace je jeden ze způsobů, jak 

zvýšit píli u ţáka. Málo emotivní učitelé nevedou ţáky k rozvoji motivace a tudíţ ani k 

rozvoji jejich píle. Hrabal a Pavelková (2010, s. 87) uvádějí, ţe „učitelé výtvarné výchovy, 

matematiky a jazyků mívají silnější tendenci vidět za výkonem ţáků nadání neţ učitelé 

hudební výchovy nebo zeměpisu, kteří povaţují za výkonné častěji ty ţáky, o nichţ si 

myslí, ţe jsou pilní“.  

 

Shrnutí 

 Kapitola 4.1 ukazuje, ţe za úspěchem ţáka stojí celá řada činitelů, která ovlivňuje 

ţákův úspěch. Nejen obliba, obtíţnost, význam, prospěch, výkon, pozice ve skupině, píle 

a nadání zajistí, ţe ţák bude ve škole úspěšný. Rozvojem schopností kaţdého ţáka a jeho 

dovedností bude docházet i ke sniţování počtu chyb, které bude dělat. Díky tomu, ţe ţák 

sníţí počet svých chyb, získá lepší hodnocení a bude ve škole úspěšnější. Tímto rozvíjíme 

jeho zdravé sebevědomí a on si upevňuje své postavení ve společnosti. S větším úspěchem 

ţáka také souvisí nárůst jeho potřeb, které se k úspěchu váţí. Ţákovy potřeby „jsou 

motivačním zdrojem činnosti a chování, které směřuje jednak k osamostatňování, 

potvrzení a prosazení vlastního Já, jednak k jeho obraně, je-li ohroţeno“ (Hrabal, 

Pavelková 2010, s. 137).  

Pro ţáky i učitele by mělo mít velkou vypovídací hodnotu dle Hrabala a Pavelkové 

(2010) sledování mnoţství chyb v testu na počátku probírané látky a na jejím závěru. Pro 

učitele to můţe mít hodnotu sebereflexe, neboť zjistí, jak si jeho ţáci vedou. Zda učitelovo 

úsilí bylo ţákovi prospěšné nebo zda by se měl učitel zamyslet a změnit styl výuky, odhalí 

aţ v závěru probírané látky díky příslušným testům. 

  

4.2 Kuřinův pohled na chyby 

Jak tvrdí Hejný a Kuřina (2001), transmisivní vzdělávání je převáţně 

orientováno na transmisi (přenos) části hotové vědy, která se má vrýt do paměti ţáků. 
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Pokud by se poznatky opravdu vryly do paměti, mohlo by to znamenat odbourání 

chybovosti. Tato situace můţe nastat, ale není optimální, protoţe pro ţáka je důleţité, aby 

porozuměl dané látce. Pokud chybí porozumění faktům, postupům a procesům, můţe dojít 

ve většině případů pouze k chvilkovému zapamatování poznatků a tím ke chvilkovému 

sníţení počtu chyb. Pro vzdělávání je důleţitá názornost, jasnost a pouţití v praxi, protoţe 

v opačném případě se těţko podaří sníţit počet chyb u ţáků a tím máme mizivou naději na 

úspěch (Kuřina 2012). 

Jeden ze způsobů, jak sníţit počet chyb v matematice, je, ţe ţáci získají co 

největší praxi tím, ţe si naučené učivo budou neustále procvičovat. Tohoto názoru je 

i Kuřina a Půlpán (2006). Ti si po svých studiích mysleli, ţe „člověk si osvojuje 

matematiku soustředěným studiem souboru příslušných definic, vět a jejich důkazů“, ale 

dnes jsou přesvědčení, ţe si kaţdý vytváří „svůj vlastní matematický svět na základě 

představ, které získává kontaktem s matikou, s jejími pojmy, postupy a aplikacemi“ 

(Kuřina, Půlpán 2006, s. 9). Pokud dlouhodobě pracujeme s definicemi a neustále se k nim 

vracíme, snáze si je zapamatujeme. V opačném případě se jedná pouze o krátkodobé 

zapamatování.  

 

4.3 Brousseauova teorie didaktických situací 

Francouzský didaktik matematiky Brousseau je autorem mnoha publikací, které 

se věnují teori didaktických situací. Teorie didaktických situací (TDS) se začala rozvíjet od 

sedmdesátých let 20. století a „zpočátku jejímu rozšiřováním bránil fakt, ţe většina práce 

byla psána pouze ve francouzském jazyce“ (Brousseau 2012, s. 9). Tato situace se 

v posledních letech značně změnila a teorie našla vyuţití nejprve ve frankofonních 

oblastech a později i v dalších Evropských zemích. 

„Dělat matematiku nespočívá jen v získávání, učení se a vysílání pravdivých 

a relevantních (vhodných) zpráv o matematice. Vyslovit větu neznamená jen předat 

informace; znamená to vţdy potvrdit, ţe co je řečeno, je v daném systému pravdivé, být 

připraven obhájit tento názor pomocí důkazu. Pro ţáka to tedy neznamená jen „znát“ 

matematiku, ale pouţívat ji jako důvody k přijetí nebo odmítnutí návrhu (věty), strategie, 

modelu, coţ vyţaduje dokazování. Tento postoj není vrozený. Vyvíjí se a udrţuje pomocí 
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určitých didaktických situací.“ (Brousseau 2012, s. 24). Právě na tyto situace se Brousseau 

zaměřuje, přičemţ podstatnou sloţku TDS tvoří práce s chybou.  

Brousseau v TDS rozlišuje tři pojmy, které jsou navzájem provázané: chyba, 

nezdar a překáţka.  

a) Nezdar se vztahuje k celkovému výsledku ţákova snaţení. Signalizuje, ţe cíl, ke 

kterému jsme chtěli dojít, nebyl dosaţen. Musíme nalézt příčinu, proč došlo 

k nezdaru, tudíţ odhalit, kde se stala chyba. Někdy příčinou můţe být i několik 

dílčích chyb, které vedly ke špatnému výsledku. Důleţité je, aby ţák byl schopen 

identifikovat chyby a tím zjistit příčiny nezdaru. 

b) Chyby se ţák dopouští v průběhu řešení problému. Chybou není špatný výsledek, ten 

je důsledkem chyb, ke kterým došlo při řešení zadané úlohy, kdy se ţák odklonil od 

správného postupu (Novotná 2014). 

c) Překážka je znalost. „V tomto případě máme na mysli situace, kdy ţák pouţije 

znalost, která je pravdivá za nějakých konkrétních podmínek, je za těchto podmínek 

správná, v prostředí, kde uţ správná není. Tedy původně správná znalost vyvolala při 

nevhodném pouţití chybu a následný nezdar ţáka při řešení úlohy, stala se tedy 

v novém prostředí překáţkou.“ (Novotná 2014, s. 39). „Překáţka je odstraněna 

teprve tehdy, kdyţ dojde k jejímu upevnění v kognitivní struktuře jedince, a to 

hlavně její oblasti platnosti“ (Novotná 2014, s. 24). Překáţka nezmizí po malých 

kouscích, protoţe jedinec musí postupně odstranit všechny obtíţe, které ji tvoří 

(Novotná 2014). Je-li překáţka jednou překonána, uţ se neopakuje (Novotná a kol. 

2006). 

 

 Chyba, nezdar a překáţka jsou pro ţáka velké „nástrahy“, přičemţ jedna souvisí 

s druhou. Pokud je ţák zvládne všechny obejít, můţeme konstatovat, ţe pochopil dané 

učivo a dokáţe ho v zadané situaci aplikovat na konkrétním příkladě. 

Brousseau (2012) tvrdí, ţe pokud ţák ví, jak při řešení konkrétního problému 

postupoval, na otázku „proč“ se neodvolá na autoritu dospělého, nýbrţ své myšlenky 

dokáţe fakticky zdůvodnit a vysvětlit a tím i přijít na chyby svého počínání. „Přechod od 

přirozeného myšlení k pouţití logického myšlení je doprovázen konstrukcí, odmítnutím 
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a návratem k různým prostředkům pro ověření: rétorickým, pragmatickým, sémantickým 

a syntaktickým.“ (Brousseau, 2012, s. 15) 

 

4.4 Hejného studie chyby 

Nejen o teoretické, ale i o praktické vyuţití poznatků o chybách se snaţil Hejný, 

který pomocí své studie v letech 2001 - 2004 uskutečnil výzkum, který se týkal vnímání 

chyb (Mikošová 2007, s. 36). Zaměřil se „především na učitele, na to: 

 jak se staví k chybě ţáka i ke své chybě;  

 jak dovede pomoci ţákům i sobě překonat frustrující vliv chyby;  

 jak dovede tlumit strach z chyby;  

 jak dovede chybu ţáka vyuţít k urychlení jeho rozvoje, a to jak 

kognitivního, tak i osobnostního;  

 jak dokáţe naučit ţáka i sebe poučit se z vlastních i cizích chyb; 

 jak dovede vést ţáky k tomu, aby dokázali z chyb vlastních i chyb svých 

spoluţáků vyvodit cenná poučení“ (Hejný 2004, s. 63). 

Za nejdůleţitější tři hladiny, které také ve svém výzkumu zkoumal, byly: 

1) chování ţáka, který se chyby dopustil, 

2) chování dospělého, který na chybu ţáka reaguje, 

3) dopad této reakce na další konání ţáka (Hejný 2004). 

Hejný (2004, s. 70) říká, ţe „učitel, který vede ţáka ke strachu z chyby, 

zpomaluje jeho kognitivní rozvoj, protoţe strach odebírá intelektuální energii“. Naopak 

„učitel, který vede ţáka k tomu, aby se chyb nebál a poučil se z nich, urychluje ţákův 

matematický i osobnostní růst“. Otázkou zůstává, jestli učitel, který na chybu pohlíţí jako 

na jev neţádoucí, tak koná ze zlé vůle nebo byl vychováván v prostředí, kde byla chyba 

brána jako selhání. „Dobrý“ učitel je ten, který se snaţí s ţákem analyzovat jeho chyby 

a pomáhá mu odstraňovat umělé překáţky, které mu přináší sám ţivot (Hejný 2004). Tím 

se ţákův osobnostní růst rozvíjí daleko rychleji. 
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Aby učitel pomohl co nejlépe ţákovi odstranit při procesu poznání chybu, 

definoval Hejný (2004) šest dílčích činností: 

1) poznání přítomnosti chyby,  

2) lokalizace chyby,  

3) věcná analýza chyby, 

4) odstranění chyby, 

5) procesní analýza chyby (jak k ní došlo), 

6) vyvození poučení. 

Ne pokaţdé, kdyţ ţák projde všemi šesti kroky, odstraní ze svého 

matematického světa plného výpočtů a problémových situací chyby. Odstranění chyb 

samozřejmě závisí i na celkové gramotnosti, matematické vyspělosti a zralosti ţáka. 

Hejný (2004, s. 72) uvádí, ţe „ústřední problém vedení slabého ţáka nespočívá 

ani tak v oblasti kognitivní, jako v oblasti volní. Nejde o to, jak ţáka to nebo ono naučit, 

ale jak zajistit, aby měl víru, ţe jeho učení se je smysluplné“. Je důleţité, ukázat ţákovi, 

proč se dané učivo má učit a k čemu mu v budoucnu bude dobré. To by mohl být jeden ze 

způsobů, jak eliminovat chybu u slabého ţáka. 

Je dobré, kdyţ učitel nechá ţáky přijít na to, kde udělali chybu. Řekne kaţdému 

jedinci, ve které oblasti nebo části matematiky je slabší a pokusí se společnými silami tento 

fakt zlepšit. Důleţité je, aby ţák cítil, ţe má v učiteli oporu, protoţe ten mu můţe pomoci, 

aby nedělal chyby, a můţe mu být oporou při odstranění svých chyb. Na začátku probírané 

látky, kdy je u ţáka patrná snaha, je dobré dávat mu úlohy odpovídající jeho stávajícím 

matematickým schopnostem, aby mu stouplo sebevědomí. Toto vše můţe ţákovi dát 

vnitřní pocit radosti ze zdolání překáţky.  

Hejný také uvádí, ţe občas dochází ke konfliktu dvou hodnot: moci a pravdy. 

Vztah ţáka a učitele ve vyučovacím procesu je jiţ dopředu daný. Jejich postavení je 

samozřejmě nevyváţené, přičemţ učitel má vţdy „moc“ a ţák jeho slova často chápe jako 

„pravdu“. Vítězství moci nad pravdou můţe mít dlouhodobý vliv nejen na chybujícího, ale 

na všechny přítomné. „Učitel, který od ţáků poţaduje, aby matematiku dělali přesně tak, 

jak to on vyţaduje, nerozvíjí, ale znásilňuje ţákům intelekt. Nevychovává myslící lidi, ale 

poslušné roboty“ (Hejný 2004, s. 77). Prosazování moci nevyvolává v ţácích důvěru, 
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vyvolává v nich strach a můţe to mít následek, ţe ţáci zvýší počet chyb ve svých 

matematických výkonech. Kaţdý učitel matematiky má moţnost ze ţáků vychovat velice 

kvalitní, matematicky zdatné, jedince, kteří budou hýřit vysokou úrovní tvořivého myšlení. 

Z Hejného studie vyplynulo, ţe ţáci chybu povaţují za jev neţádoucí. Chybu 

učitele jsou ţáci většinou schopni tolerovat a nejhorší je pro ţáky zesměšňování ze strany 

učitelů (Hejný 2004). 

Učitelé svou největší chybu vidí v nedostatečné komunikaci se ţákem, kdy 

většinu času mluví učitel sám, nevěnuje se tolik slabým ţákům nebo naopak slabé ţáky 

upřednostňuje (Hejný 2004). 
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5 VÝZKUM CHYB 

 

V praktické části diplomové části se autorka zaměřila na vnímání chyby z pohledu 

ţáka a učitele. Cílem bylo zjistit, jaký pohled mají ţáci na „chybu“ a na příčiny chybování. 

Ţákům byly poloţeny otázky, které měly ověřit, zda ţáci poznali, ţe udělali chybu oni 

sami, jejich spoluţáci i učitelé. Výsledky této práce ukazují, jaký pohled má ţák na chybu 

svou, chybu spoluţáka a chybu učitele. Závěry práce také shrnují, zda učitel svými 

reakcemi na ţákovu chybu a svými chybami, které udělá, ať uţ úmyslně nebo neúmyslně, 

můţe ovlivnit ţákův pohled na chyby. 

 Při výzkumu byly pouţity dvě základní empirické metody – dotazníkové šetření 

a řízený rozhovor. Osloveni byli ţáci a učitelé dvou základních škol. Abychom zajistili co 

největší upřímnost odpovědí ţáků, byl jim předloţen anonymní dotazník, aby ţáci 

nemuseli mít obavu, ţe by učitel mohl jejich odpovědi hodnotit. Ţáci mohli při vyplňování 

dotazníku své odpovědi delší dobu zvaţovat, v klidu si otázku přečíst a nad odpovědí 

přemýšlet. Ţáci nebyli limitováni časem. S učiteli byl veden řízený rozhovor, jehoţ rámec 

byl předem připravený. 

 

5.1 Stanovení hypotéz 

Před zahájením výzkumu autorka stanovila několik hypotéz. K hypotézám ji vedly 

otázky, které si pokládala během své pětileté praxe, kterou vykonávala na jedné 

z oslovených základních škol. 

 

Hypotézy: 

H1: 80 % ţáků, kteří zjistí, ţe jejich spoluţák udělal chybu, ho na chybu upozorní. 

H2: 80 % ţáků, kteří zjistí, ţe jejich učitel udělal chybu, ho na chybu upozorní. 

H3: Neexistuje závislost mezi upozorněním spoluţáka na chybu a upozorněním učitele na 

chybu. 

H4: Pokud udělá učitel chybu, pak 80 % ţáků se na tu svou chybu dívá méně kriticky. 

H5: Nejméně 80 % ţáků si myslí, ţe dělat chyby je normální. 
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H6: Pohled ţáka na vlastní chybu není ovlivněn učitelem. 

H7: Učitel neovlivňuje vztah mezi nalezením chyby spoluţáka a delším zapamatování si 

látky. 

H8: Neexistuje závislost mezi nalezením chyby učitele a delším zapamatováním látky. 

 

5.2 Popis výzkumu 

Sběr dat, který slouţí jako podklad k metodám tohoto výzkumu, byl proveden na jaře 

roku 2013 ve dvou základních školách. Celkem bylo osloveno 252 ţáků druhého stupně 

a 5 vyučujících matematiky, kteří v daných třídách matematiku vyučovali. Byli osloveni 

ţáci a učitelé ve školách v Praze a v Neratovicích. Na Základní škole, Praha 8, 

Hovorčovická 11
11

, bylo osloveno 83 ţáků a 3 učitelé. Učitele nazveme Marta, Víťa 

a Petra. Marta učila na jaře roku 2013 šestou třídu, Víťa jednu sedmou třídu a osmou třídu 

a Petra učila jednu sedmou třídu a devátou třídu. V Základní škole Neratovice
12

 

se zúčastnilo dotazníkového šetření 169 ţáků a 2 učitelé. Učitele pojmenujeme Alena a 

Jiří. Alena vyučovala ve školním roce 2012/2013 ţáky sedmé a osmé třídy. Jiří vyučoval 

šestou třídu a deváté třídy. V Tabulce 4 je přehled tříd, počty ţáků v jednotlivých třídách 

a jména učitelů, kteří v konkrétních třídách učili. V obou školách vyplňovali dotazník 

všichni ţáci druhého stupně, kteří byli ve škole přítomni v den, kdy proběhl sběr dat. 

Třídy, ve kterých bylo dotazníkové šetření prováděno, nebyly specificky zaměřené. 

 

Tabulka 4: Počet dotázaných žáků na jednotlivých školách 

  Praha  Neratovice  

Třída 6.A 7.A 7.B 8.A 9.A 6.A 7.A 7.B 8.B 8.C 9.A 9.B 9.C 

Počet žáků 17 18 15 19 14 23 23 24 19 19 18 21 22 

Učitel Marta Víťa Petra Víťa Petra Jiří Alena Alena Alena Alena Jiří Jiří Jiří 

 

                                                           
11

 Základní škola, Praha 8, Hovorčovická 11 – dále jen ZŠ Praha 
12

 Základní škola Neratovice – dále jen ZŠ Neratovice 
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5.2.1 Dotazník určený žákům 

 Dotazník určený ţákům (viz Příloha 1) se skládal ze tří částí. První část dotazníku 

se týkala samotného ţáka. Měl se zamyslet nad tím, jestli dělá chyby, vnímá je a jestli mu 

jeho chyby vadí. Ve druhé části se ţáci zamýšleli nad chybami svých spoluţáků a ve třetí 

části nad chybami učitele. Ve druhé a třetí části dotazníku ţáci odpovídali na otázky, zda 

spoluţáci nebo učitelé chyby dělají, jestli své spoluţáky a učitele na chyby upozorní a jak 

následně spoluţáci a učitelé na jejich upozornění reagují. Všechny otázky jsou postupně 

rozebrány v kapitole 1.3. 

 Otázky dotazníku byly otevřeného i uzavřeného charakteru. Ţáci měli moţnost se 

vyjádřit k danému tématu vlastními slovy a vyjádřit své aktuální přesvědčení nebo pouze 

zakrouţkovat jednu z moţností. 

 Dotazník byl v kaţdé třídě uveden příslušným vyučujícím, který ţákům vysvětlil, 

ţe otázky se týkají chyb, které dělají v matematice. Měli se tedy zamýšlet nad 

„matematickými chybami“. Na hodinu, ve které mělo probíhat dotazníkové šetření, byly ve 

třídách původně naplánovány písemné práce. Autorka si předem tyto hodiny vytipovala. 

Ţáci byli těsně před vyplňováním dotazníku motivováni tím, ţe pokud se budou snaţit 

a vyplní dotazník podle svého nejlepšího vědomí, nebudou jiţ tuto hodinu písemku psát. 

Vyplnění dotazníku, které probíhalo ve všech třídách na začátku hodiny matematiky, 

ţákům zabralo přibliţně 15 – 20 minut.  

 

5.2.2 Dotazník určený učitelům 

S učiteli byl veden řízený rozhovor, jehoţ pilířem bylo 15 předem připravených 

otázek (viz Příloha 2). První část, 9 otázek, byla zaměřena na chyby, které dělá sám učitel. 

Druhá část, 6 otázek, začínala konstatováním „Ţáci rozhodně chyby dělají“, a týkala se 

chyb ţáků z pohledu učitelů. Učitelé měli tedy moţnost se vyjádřit k chybám svým 

i k chybám ţáků. Odpovídali na otázky, které se týkaly i reakcí na chyby. 

 Rozhovory s učiteli byly dělány přibliţně měsíc po vyplnění dotazníku ţáky. 

Rozhovor prováděla sama autorka, která odpovědi zapisovala. Pokud bylo potřeba, kladla 

učitelům doplňující otázky. 
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5.3 Zpracování dotazníkového šetření 

 V této kapitole postupně rozebereme všechny otázky z dotazníkového šetření. 

 

5.3.1 Otázka č. 1 

První otázka byla rozdělena do dvou podotázek 1a, 1b. Pokud ţák na první část 

odpověděl kladně, odpovídal i na druhou část otázky. 

 

Otázka č. 1a: Stane se ti někdy, že uděláš chybu? 

V otázce č. 1a ţáci odpovídali, zda chybu opravdu dělají. Podle Kuliče (1971) je při 

procesu učení důleţité, aby si ţák uvědomil, ţe chybu dělá, protoţe pak můţeme s chybou 

pracovat. Uvědomění si chyby je důleţité pro další práci s ní.   

 

Otázka č. 1b: Pokud ANO: Vadí ti, že děláš chyby, nebo je to normální? 

Otázka č. 1b měla ukázat, jak ţák nahlíţí na chyby, které dělá. Pokud ţákovi vadí, 

ţe dělá chyby, můţe ho to motivovat k jejich odstranění. Jestliţe si ţák myslí, ţe dělat 

chyby je normální (jak je přesně uvedeno v dotazníku), jejich odpovědi budou ve shodě 

s názory Hejného (2004), Kuřiny (2012), kteří uvádějí, ţe na chybu máme nahlíţet jako na 

jev přirozený. 

 

Vyhodnocení odpovědí na otázku č. 1 

Otázka 1a 

Na otázku 1a všichni ţáci odpověděli kladně, coţ znamená, ţe si uvědomují, ţe 

nejsou neomylní. Z pohledu např. Weimera (1925) je dobré, ţe ţák chybu přizná, protoţe 

pak můţeme přemýšlet a zkoumat příčiny chyby, její odstranění a reakce na ni. Tato otázka 

je autorkou povaţována za důleţitou, protoţe pokud by některý ţák odpověděl, ţe se mu 

nikdy nepovede udělat chybu, dalo by se pochybovat o serióznosti jeho odpovědí. 
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Otázka 1b 

Vadí ti, že děláš chybu? 

Graf 1: Postoj žáků k chybování 

 

Z Grafu 1 můţeme vyčíst, ţe v některých třídách je poměrně velký rozdíl mezi 

počtem ţáků, kterým vadí, ţe dělají chybu, a počtem ţáků, pro které je chyba normální 

součást ţivota. Celkem 53 % ţáků odpovědělo, ţe „je to normální“ dělat chybu. 

U této otázky bylo cílem zjistit, zda si ţáci myslí, ţe dělat chyby je normální. 

Stanovené hypotézy (nulová a alternativní) jsou: 

H5: Nejméně 80 % ţáků si myslí, ţe dělat chyby je normální. 

H5A: Existuje jiné procentuální rozloţení ţáků, kteří si myslí, ţe dělat chyby je normální. 

K vyhodnocení hypotézy byl pouţit Pearsonův chí-kvadrát test
13

. Pomocí 

kontingenční tabulky a kalkulačky byla vypočítaná hodnota 

 χ
2
 = 116,715.  

Spočtená hodnota testovacího kritéria (χ
2
 = 116,715) překračuje mez vymezující 

kritický obor (χ
2

1(0,95) = 3,841) na zvolené 5% hladině významnosti, tudíţ nulovou 

hypotézu H5 zamítáme a přijímáme alternativní hypotézu H5A. 

                                                           
13

 Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Test_dobr%C3%A9_shody 
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 S touto otázkou koresponduje otázka, která byla poloţena učitelům, a zní „Jak 

reaguje ţák na svou chybu?“. Všech pět dotázaných učitelů odpovědělo, ţe ţáci na svou 

chybu reagují různě. Následně své přesvědčení vysvětlovali takto: 

 Víťa - Jak který. / Jak kdy. / Jak u koho. 

 Alena - Vztekají se. Vadí jim, ţe udělali chybu. 

 Marta - Špatně chybu přijímá. Vzteká se. 

 Jirka - Ztrácí sebedůvěru 

 Petra - Zakleje a vzdá snahu. 

Názory učitelů podporují alternativní hypotézu H5A (viz výše). Kromě Víťi uvedli 

všichni učitelé odpovědi, ţe ţáci si myslí, ţe dělat chyby je špatné. Pokud ţák chybu udělá, 

vadí mu, ztrácí sebedůvěru, vzteká se a ztrácí motivaci. 

 

Ovlivňuje učitel žákův pohled na chybu? 

Graf 2: Vliv učitele 

 

 

Z Grafu 2 můţeme na první pohled zjistit, ţe ţáci jsou do velké míry ovlivněni 

učitelem. Je to patrné především v ZŠ Neratovice, kde matematiku vyučovali dva učitelé – 

Alena a Jiří. Ve třídách, ve kterých učil Jiří, 68 % ţákům vadilo, kdyţ udělali chybu. Ve 

třídách, kde učila Alena, chyba vadila pouze 39% ţákům. Z Grafu 2 bychom si mohli 

myslet, ţe s vyšším věkem ţákům víc vadí, ţe chyby dělají. Jiří učil všechny deváté třídy, 
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ve kterých ţákům vadí, kdyţ dělají chyby, ale učil i třídu šestou. Věk ţáka tedy v tomto 

vzorku neovlivnil hodnocení.  

Z Grafu 2 můţeme vyčíst, ţe v ZŠ Neratovice je výrazný rozdíl v odpovědích ţáků 

jednotlivých učitelů. Ve třídách Jiřího chyba vadí 68 % ţáků, zatímco ve třídách Aleny 

chyba vadí jen 39 % ţáků. V ZŠ Praha rozdíl v odpovědích není tak veliký. Největší podíl 

ţáků v ZŠ Praha, kterým vadilo, ţe dělali  chybu, byl ve třídě 6.A. Tuto třídu a pouze tuto 

třídu učila Marta. Zde 53% ţáků vadilo, ţe chybují. Naopak ve třídách, které učili Petra 

a Víťa, chyba vadila jen 31 %, respektive 30 % ţáků. Průměrně v ZŠ Praha vadí chyba 

35 % ţáků a v ZŠ Neratovice 53 % ţáků. Rozdíl na jednotlivých školách je poměrně 

markantní. 

U této otázky bylo cílem zjistit, zda učitel opravdu hraje roli v ţákově pohledu na 

chybu. Tato otázka se týká stanovené hypotézy H6. Nulová a alternativní hypotéza zní: 

H6: Pohled ţáka na vlastní chybu není ovlivněn učitelem. 

H6A: Učitel ovlivňuje ţákův pohled na fakt, jestli ţákovi vadí, ţe dělá chyby, nebo mu to 

přijde přirozené. 

K vyhodnocení hypotézy byl pouţit Pearsonův chí-kvadrát test. Pomocí 

kontingenční tabulky a kalkulačky byla vypočítaná hodnota 

 χ
2 

= 24,57. 

Na 5% hladině významnosti je spočtená hodnota testovacího kritéria (χ
2 

= 24,57) 

vyšší neţ mez vymezující kritický obor (χ
2

4(0,95) = 9,483), tudíţ hypotézu o nezávislosti 

jednotlivých znaků zamítáme a přijímáme alternativní hypotézu H6A. 

Z výpočtu je patrné, ţe ţákův pohled na jeho chybu ovlivňuje i jiný činitel, v našem 

případě učitel.  

 

5.3.2 Otázka č. 2  

Dělají chyby tvoji spolužáci? 

Druhá otázka měla ukázat, zda si ţáci všímají, ţe i jejich spoluţáci dělají chyby. 

U předchozí otázky jsme viděli, ţe všichni ţáci si jsou vědomi toho, ţe oni sami chyby 

dělají. Nyní se ţáci museli zamyslet, zda se občas zmýlí i jejich spoluţák. 
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Vyhodnocení odpovědí na otázku č. 2 

Na tuto otázku odpověděli pouze dva ţáci záporně. Jeden ţák z osmé třídy ze 

ZŠ Praha a druhý ţák z deváté třídy ze ZŠ Neratovice. Tento fakt mohl být ovlivněn jejich 

aktuální náladou, tím, ţe otázku nesprávně pochopili nebo se jiţ nechtěli dále dotazníku 

věnovat. Na další otázky týkající se chybovosti ţáků totiţ odpovídali jen ti ţáci, kteří 

věděli, ţe i jejich spoluţáci chyby dělají. 

 

Na další otázky týkající se chybovosti spolužáků odpovídali pouze žáci, kteří na otázku č. 2 

odpověděli ANO. Jedná se o 250 žáků. 

 

5.3.3 Otázka č. 3 

Třetí otázka z dotazníku byla rozdělena do dvou podotázek 3a, 3b. Pokud ţák na 

první část odpověděl kladně, odpovídal i na druhou část otázky. 

 

Otázka č. 3a: Upozorníš své spolužáky na chybu?  

Ţáci se nejprve museli zamyslet nad otázkou, zda si všímají a vlastně i uvědomují, 

ţe jejich spoluţáci také dělají chybu. Teprve poté mohli zhodnotit, zda své spoluţáky na 

chybu upozorní. Pokud si totiţ ţák chybu spoluţáka uvědomí, nemusí ho na ni upozornit. 

 

Otázka č. 3b: Jak reagují?  

Druhá část otázky se týká pouze těch ţáků, kteří na první část odpověděli kladně. 

Jedná se o 162 ţáků. Pokud ţák přijde na chybu spoluţáka, nemusí ho na ni z různých 

důvodů upozornit. Cílem otázky bylo zjistit, jak ţák reaguje na upozornění svého 

spoluţáka, ţe udělal chybu. Učitelova oprava ţákovy chyby je přirozená, ba dokonce 

očekávaná součást vyučování, ale oprava od spoluţáka můţe v ţákovi vzbudit rozporuplné 

pocity. Někteří ţáci mohou reagovat kladně nebo neutrálně a jiní velmi negativně.  
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Vyhodnocení odpovědí na otázku č. 3 

Otázka 3a 

Graf 3: Upozornění na chybu spolužáků 

 

 

V Grafu 3 můţeme vidět, ţe v průměru 35 % dotázaných ţáků neupozorní své 

spoluţáky na chybu, pokud ji zjistí. Je mnoho důvodů, proč ţáci na chybu svého spoluţáka 

neupozorní, pokud nebudeme brát v potaz, ţe na chybu vůbec nepřijdou. Za povšimnutí 

stojí v Grafu 3 odpovědi ţáků, které učil Jiří. Zatímco 68% jeho ţáků vadilo, ţe dělají 

chybu, 73 % jeho ţáků na chybu spoluţáka upozorní. Jedním z důvodů by mohl být fakt, 

ţe čím víc ţáci na chyby upozorňují, tím víc jim vadí chyby vlastní. Nebo čím víc ţáci 

chybují, tím víc upozorňují na chyby své spoluţáky. U jiných učitelů není ten rozdíl tak 

markantní. 

Cílem bylo zjistit, jestli ţáci upozorňují své spoluţáky na chybu nebo jsou vůči 

tomuto faktu imunní. Zhodnocením otázky můţeme odpovědět na stanovenou hypotézu 

H1. Nulová a alternativní hypotéza zní: 

H1: 80 % ţáků, kteří zjistí, ţe jejich spoluţák udělal chybu, ho na chybu upozorní. 

H1A: Existuje jiné procentuální rozloţení ţáků, kteří učitele na chybu upozorní, pokud ţák 

chybu učitele zjistí. 

K vyhodnocení hypotézy byl pouţit Pearsonův chí-kvadrát test. Pomocí 

kontingenční tabulky a kalkulačky byla vypočítaná hodnota 
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 χ
2
 = 18,225.  

Spočtená hodnota testovacího kritéria (χ
2
 = 18,225) překračuje mez vymezující 

kritický obor (χ
2

1(0,95) = 3,841) na zvolené 5% hladině významnosti, tudíţ nulovou 

hypotézu zamítáme a přijímáme alternativní. 

 

Otázka 3b 

Graf 4: Reakce na chybu spolužáků 

 

Odpovědi na tuto otázku, které jsou v Grafu 4 zobrazené, byly otevřené, tudíţ se ţáci 

mohli rozepsat, podle svého přesvědčení a pocitů. Všichni ţáci odpověď vyjádřili několika 

jasnými a stručnými výrazy. Odpovědi ţáků byly rozděleny do osmi kategorií. Ţáci buď 

odpověděli přesně daným výrazem, který je v Grafu 4 uveden, nebo se jejich odpověď 

nejvíce dané kategorii blíţila: 

 Reaguje dobře. 

 Reaguje normálně. 

 Poděkuje a chybu opraví. 
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Z odpovědí ţáků, které jsou zachycené v Grafu 4, je patrné, ţe většina spoluţáků na 

upozornění na chybu reaguje pozitivně. Ve většině případů se ţáci omluví spoluţákovi za 

to, ţe udělali chybu, nebo poděkují a chybu opraví. Pouze dvě kategorie jsou negativní – Je 

naštvaný (negativní reakce), Vůbec si mě nevšímá. Tyto dvě reakce na upozornění na 

chybu uvedlo celkem 25 % všech dotázaných ţáků. Znamená to, ţe čtvrtina oslovených 

ţáků reaguje negativně na to, kdyţ je spoluţák upozorní na chybu. Pokud porovnáme 

odpovědi ţáků jednotlivých tříd konkrétních vyučujících, dostáváme další vyhodnocení, 

která jsou patrná v Tabulce 5. 

 

Tabulka 5: Reakce spolužáků na chybu 

Reakce 

spolužáků                   

Třída 
Chybu 

opraví 

Omluví 

se 
Poděkuje 

Poděkuje 

a chybu 

opraví 

Reaguje 

dobře 

Reaguje 

normálně 

Je naštvaný 

(negativní 

reakce) 

Vůbec si mě 

nevšímají 

Celkový 

součet 

Neratovice 15% 2% 23% 13% 5% 21% 18% 4% 100% 

Alena 10% 2% 23% 4% 4% 31% 23% 2% 100% 

Jiří 18% 2% 23% 20% 5% 13% 15% 5% 100% 

Praha 8% 6% 11% 19% 6% 21% 23% 8% 100% 

Marta 9% 18% 9% 0% 0% 0% 45% 18% 100% 

Petra 7% 0% 13% 27% 7% 33% 7% 7% 100% 

Víťa 7% 4% 11% 22% 7% 22% 22% 4% 100% 

Celkový 

součet 
12% 3% 19% 15% 5% 21% 20% 5% 100% 

 

V Tabulce 5 můţeme vidět, ţe největší rozdíly u odpovědí ţáků jsou ve třídách 

Marty a Petry. Odpovědi u ţáků, které učí Marta, zaznamenaly nejvíce negativního 

hodnocení. Negativní hodnocení je v Tabulce 5 uvedené tučným písmem. Celkem 45 % 

ţáků je naštvaných a 18 % ţáků vůbec nereaguje, kdyţ jim spoluţáci řeknou, ţe udělali 

chybu. Z toho vyplývá, ţe 63 % dotázaných Martiných ţáků nemá rádo negativní 

hodnocení od spoluţáka. Ţáci, které učila Petra, odpovídali na tuto otázku méně negativně 

neţ ţáci ostatních vyučujících. Pouze 14 % Petřiných ţáků odpovědělo negativním 
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způsobem. Autorka soudí, ţe je to dané přístupem příslušného vyučujícího. Negativní 

odpovědi ţáků ostatních učitelů jsou poměrně vyrovnané. 

S otázkou 3b koresponduje otázka, která byla poloţena učitelům, a zní „Jak reaguje 

ţák na chybu spoluţáka?“. Z odpovědí učitelů bylo patrné, ţe záleţí na konkrétní situaci, 

kdy ţák chybuje, a na konkrétním ţákovi. Učitelé popisovali příklady z praxe.  Marta 

uvedla, ţe slabšího spoluţáka ţáci litují, zatímco „šprtovi“ se posmívají. Slabší ţáci 

i „šprti“ dostali určitou „nálepku“ a jejich pozice ve skupině je stanovena. Dle Hrabala 

(2003) je pro kaţdého důleţitá pozice ve skupině. Zde vidíme, ţe pokud ţák získá pozici 

slabšího ţáka nebo „šprta“, budou ho spoluţáci buď litovat, nebo se mu smát. Čtyři učitelé 

uvedli, ţe ţáci většinou na chybu spoluţáka vůbec nepřijdou. Pokud ale přijdou na chybu 

spoluţáka, nejčastěji se posmívají, to uvedli také čtyři učitelé. Hejného studie ukazuje, ţe 

pro ţáky není nejhorší to, ţe udělali chybu, ale to, ţe budou zesměšňováni. 

 

5.3.4 Otázka č. 4 

Když přijdeš na chybu spolužáka, pamatuješ si látku déle? 

Ve čtvrté otázce se ţáci měli zamyslet nad tím, zda jim spoluţákova chyba pomůţe 

si pamatovat danou látku déle. Autorka tuto otázku vybrala z vlastní zkušenosti. 

Předpokládala, ţe při procvičování daného tématu mohou ţáci evokovat předešlou situaci, 

kdy odhalili spoluţákovu chybu. Uvědomění si spoluţákovy chyby jim můţe pomoci 

eliminovat chybu svou, tím si danou látku déle zapamatují a především dané látce lépe 

porozumí, aby příště stejnou chybu uţ neudělali nebo zamezili výskytu takové chyby.  

 

Vyhodnocení odpovědí na otázku č. 4 

Z Grafu 5 je patrné, ţe zhruba polovina oslovených ţáků (přesně 56 % ţáků) si 

nemyslí, ţe pokud přijdou na chybu spoluţáka, zapamatují si látku déle. Tato skutečnost se 

ani nemění v závislosti na příslušném vyučujícím.   
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Graf 5: Při chybě spolužáka si žák zapamatuje chybu déle  

 

Cílem bylo zjistit, zda odhalení chyb spoluţáků pomůţe ţákům sníţit počet svých 

chyb u konkrétního tématu. V této otázce hrají důleţitou roli učitelé, proto stanovené 

hypotézy (nulová a alternativní) zní: 

H7: Učitel neovlivňuje závislost mezi nalezením chyby spoluţáka a delším porozumění 

látce. 

H7A: Závislost mezi nalezením chyby spoluţáka a delším porozumění látce ovlivňuje 

učitel. 

K vyhodnocení hypotézy byl pouţit Pearsonův chí-kvadrát test. Pomocí 

kontingenční tabulky a kalkulačky byla vypočítaná hodnota 

 χ
2
 = 2,817.  

Jelikoţ hodnota testovacího kritéria (χ
2
 = 2,817) je niţší neţ mez vymezující 

kritický obor (χ
2

4(0,95) = 9,488) na zvolené 5% hladině významnosti, nulovou hypotézu H7 

nezamítáme. Ze zjištěných údajů nelze vyvozovat, ţe učitel neovlivňuje zadanou závislost.  

 

5.3.5 Otázka č. 5 

Pátá otázka z dotazníku byla rozdělena do tří podotázek 5a, 5b a 5c. Pokud ţák na 

podotázku 5a odpověděl kladně, odpovídal dále na podotázku 5b. Pokud ţák na podotázku 

5a odpověděl záporně, dále odpovídal na podotázku 5c. 
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Otázka č. 5a: Myslíš, že spolužáci dělají chybu? 

V první části páté otázky se ţáků ptáme, zda jejich spoluţáci chybu opravdu dělají. 

Ať na tuto otázku odpověděli kladně nebo záporně, měli moţnost se ke své odpovědi 

v druhé části otázky vyjádřit. Cílem otázky bylo, aby se ţáci zamysleli nad tím, z jakého 

důvodu jejich spoluţáci chybují. 

 

Otázka č. 5b: Proč spolužáci chyby dělají? 

Druhá část otázky se týká pouze těch ţáků, kteří na první část odpověděli kladně. 

Jedná se celkem o 236 ţáků. Tato otázka ţáky přiměla k zamyšlení nad příčinami chyb 

svých spoluţáků. Tím, ţe se ţáci zamyslí nad příčinami chyb svých spoluţáků, mohou se 

zamyslet i nad příčinami svých chyb.  

 

Otázka č. 5c: Proč spolužáci chyby nedělají? 

K této části otázky se vyjadřovali jen ţáci, kteří si myslí, ţe jejich spoluţáci chyby 

nedělají. Jedná se celkem o 13 ţáků.  

 

Vyhodnocení odpovědí na otázku č. 5 

Otázka 5a 

Z Grafu 6 je patrné, ţe převáţná většina ţáků (celkem 95 % ţáků) ví, ţe jejich 

spoluţáci chyby dělají. Díky tomu, ţe si ţáci uvědomí, ţe chybují i jejich spoluţáci, by 

mohl změnit svůj přístup k chybě: Je chyba jev neţádoucí nebo přirozený? Všichni ţáci, 

které učila Marta, vědí, ţe jejich spoluţáci chyby dělají. Nejvíce ţáků, kteří si nevšimli, ţe 

jejich spoluţáci dělají chyby, jsou ze tříd, které učila Alena. 
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Graf 6: Chyby spolužáka 

 

 

Otázka 5b 

Odpovědi na druhou část otázky byly otevřené. K této části otázky se vyjadřovali jen 

ţáci, kteří si myslí, ţe jejich spoluţáci dělají chyby. Ţáci měli moţnost se rozepsat na toto 

téma, ale ţádný z nich tuto moţnost nevyuţil. Ţáci odpovídali krátce a výstiţně. Jejich 

odpovědi jsem rozdělila do sedmi kategorií. Ţáci buď odpověděli přesně daným výrazem, 

který odpovídá jedné z kategorií, nebo se jejich odpověď nejvíce dané kategorii blíţila: 

 Neučí se. 

 Spletou se. 

 Nevím. 

 Kaţdý dělá chybu. / Nikdo není dokonalý. / Splete se kaţdý. 

 Je to normální. 

 Nesoustředí se (kvůli chování, protoţe ţáci zlobí a dělají hluk). 

 Ze stresu. 

 

 

 

 

86% 88% 90% 92% 94% 96% 98%
100%

Alena

Jiří

Marta

Petra

Víťa
N

er
at

o
vi

ce
P

ra
h

a

78

80

17

27

35

7

3

2

1

ano

ne 



58 
 

Graf 7: Proč spolužáci dělají chyby? 

 

Tři odpovědi na danou otázku vyjadřují, ţe si ţáci myslí, ţe chyba je jev přirozený. 

Jsou to odpovědi – Je to normální, Kaţdý dělá chybu / Nikdo není dokonalý / Splete se 

kaţdý, Spletou se. Celkem tyto tři moţnosti zvolilo 33 % ţáků. Neutrální postoj zaujalo 

27 % ţáků, kteří odpověděli Nevím. 2 % ţáků přijde, ţe se jejich spoluţáci stresují, a to je 

důvodem k tomu, ţe dělají chyby. Dokonce 16 % ţáků vidí, ţe chybovost jejich spoluţáků 

pramení z toho, ţe se neučí. Ţákovy odpovědi na tuto otázku mohly pramenit z vlastních 

zkušeností. Ţák přemýšlel, proč chybuje jeho spoluţák, a to ho mohlo to vést zamyšlení 

nad důvody svých chyb. 

Dle názoru autorky ţáci dělají chyby většinou z neznalosti nebo z nepochopení dané 

látky. Ţádný oslovený ţák ani jednu z těchto myšlenek neuvedl. Ţáci se ani nezamýšleli 

nad moţností, ţe jejich chyby vznikají ze špatného pochopení zadání. Přitom Selz (1922) 

a Speraman (1928) zkoumali chyby, které vznikají z těchto důvodů. Spearman (1928) 

tvrdil, ţe chyba vyplývá z nepochopení dané látky, a Selz (1922) se zabýval chybami, které 

vznikají špatným pochopením zadané úlohy. 
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Otázka 5c 

Graf 8: Proč spolužáci chyby nedělají? 

 

Odpovědi na tuto část otázky byly také otevřené, tudíţ se ţáci mohli k danému 

tématu jakkoliv vyjádřit. Ţáci odpovídali krátce a výstiţně. Jejich odpovědi jsem rozdělila 

do čtyř kategorií. Ţáci odpověděli přímo daným výrazem, který odpovídá jedné z kategorií, 

nebo se jejich odpověď dané kategorii nejvíce blíţila: 

 Jsou bez chyby. 

 Jsou dokonalí. 

 Nedělají chyby. 

 Neví. 

Na tuto otázku odpovídalo celkem 13 ţáků, jejichţ odpovědi jsou zachyceny 

v Grafu 8. Všech 13 ţáků si myslí, ţe jejich spoluţáci nechybují. Těmito 13ti ţáky se nyní 

budeme zabývat. Z důvodu lepší přehlednosti je místo procent v Grafu 8 uveden konkrétní 

počet ţáků a jejich odpověď. 

Všichni ţáci, které učí Víťa a Petra, sice vědí, ţe jejich spoluţáci chybu nedělají, 

ale neví proč. Jeden z moţných důvodů můţe být, ţe ţáci se nechtěli nad problémem 

vůbec zamýšlet. Pouze 2 ţáci, které učila Alena, tvrdili, ţe jejich spoluţáci jsou dokonalí, 

proto chyby nedělají. Jeden Jiřího ţák odpověděl, ţe jeho spoluţáci jsou bez chyby a jeden 

Alenin ţák odpověděl, ţe spoluţáci chyby nedělají. Tyto odpovědi pravděpodobně zvolili 

dva ţáci, kteří jsou v matematice slabší a nepřijdou na chyby svých spoluţáků.  
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Odpovědi ţáků, které učí Marta, se v Grafu 8 vůbec nevyskytují, protoţe všichni 

její ţáci si myslí, ţe jejich spoluţáci chyby dělají, proto se k této otázce nevyjadřovali. 

 

Na následující otázky odpovídali opět všichni dotázaní žáci. Otázky v této části se týkaly 

chybovosti učitelů. 

 

5.3.6 Otázka č. 6 

Všiml(a) sis někdy, že učitel udělal chybu?  

 Otázka číslo 6 měla ţáky přimět k zamyšlení, jestli si někdy všimli, ţe chybu 

nedělá jen on sám, jeho spoluţák, ale i učitel. To, ţe dělá chybu ţák sám, si uvědomuje 

(viz otázka č. 1). Někteří ţáci si všimli, ţe chybu dělají jejich spoluţáci (viz otázka č. 2), 

a nyní se mají zamyslet nad chybami učitelů. Právě toto uvědomění můţe pomoci ţákům 

změnit pohled na svou chybu.  

 

Vyhodnocení odpovědí na otázku č. 6 

 Téměř 91 % všech oslovených ţáků si všimlo, ţe učitelé chyby dělají. V Tabulce 6 

můţeme porovnat odpovědi jednotlivých ţáků, kteří tuto skutečnost zaznamenali. 

 

Tabulka 6: Kolik procent žáků jednotlivých žáků si všimlo, že učitelé chybují. 

Jednotliví 

učitelé 

Podíl žáků, kteří si všimli 

chyb učitelů 

Podíl žáků, kteří si nevšimli chyb 

učitelů  Neratovice 91% 9% 

Alena 92% 8% 

Jiří 89% 11% 

Praha 92% 8% 

Marta 94% 6% 

Petra 86% 14% 

Víťa 95% 5% 

 

 Z Tabulky 6 můţeme vyčíst, ţe nejmenší podíl ţáků, kteří si všimli, ţe učitel dělá 

chyby, jsou ti, které učí Petra. Podle odpovědí ţáků naopak nejvíce chybuje Víťa. Oba 

učitelé jsou z jedné školy. Důvodem většího rozdílu v odpovědích ţáků by mohl být fakt, 
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ţe Víťa chyby skutečně dělá, nebo rozdílný věk obou učitelů. Petra byla učitelka, která 

v době sběru dat strávila ve školství teprve prvních pár let po studiu, zatímco Víťa byl uţ 

učitel s dlouholetou praxí. 

 Učitelům byla poloţená otázka: „Povede se Vám někdy při výuce udělat chybu?“. 

Všichni učitelé odpověděli jednoznačně a bez přemýšlení „ano“.  V Tabulce 6 můţeme 

vidět, ţe průměrně 91 % ţáků si všimlo, ţe učitelé chybují, zatímco 100 % dotázaných 

učitelů přiznalo, ţe chybují. 

U otázky č. 6 můţeme zhodnotit následující nulovou a alternativní hypotézu: 

H4: Pokud udělá učitel chyby, pak 80 % ţáků se na tu svou chybu dívá méně skepticky.  

H4A: Existuje jiné procento ţáků, kteří se na svou chybu pohlíţí méně skepticky, pokud si 

všimnou, ţe i učitel dělá chyby. 

  Cílem této hypotézy je zjistit, zda učitelova chybovost můţe ovlivnit ţákovo pojetí 

chyby. Pokud ţák zjistí, ţe i učitel není neomylný, můţe následně na svou chybu nahlíţet 

pozitivněji. Hypotéza H4 se týká otázky č. 1b (Vadí ti, ţe děláš chyby, nebo je to 

normální?) a otázky č. 6 (Všiml(a) sis někdy, ţe učitel udělal chybu?). Otázka č. 1b 

shrnuje, ţe 119 ţákům (47 % ţáků) vadí, ţe dělají chyby, zatímco 133 ţáků (53 % ţáků) si 

myslí, ţe dělat chyby je normální. Otázka č. 6 ukazuje, ţe 91 % ţáků (229 ţáků) si všimlo, 

ţe jejich učitelé někdy dělají chyby. 

K vyhodnocení hypotézy byl pouţit Pearsonův chí-kvadrát test. Pomocí 

kontingenční tabulky a kalkulačky byla vypočítaná hodnota 

 χ
2 

= 95,65. 

Na 5% hladině významnosti je spočtená hodnota testovacího kritéria (χ
2 

= 95,65) 

vyšší neţ mez vymezující kritický obor (χ
2

1(0,95) = 3,841), tudíţ nulovou hypotézu H4 

zamítáme a přijímáme alternativní hypotézu H4A.  

 

Na další otázky týkající se chybovosti spolužáků odpovídali pouze žáci, kteří na otázku č. 6 

odpověděli ANO. Jedná se o 229 žáků. 
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5.3.7 Otázka č. 7 

Sedmá otázka z dotazníku byla rozdělena do dvou podotázek 7a, 7b. Pokud ţák na 

první část odpověděl kladně, odpovídal i na druhou část otázky. 

 

Otázka č. 7a: Upozornil(a) jsi na chybu učitele? 

 Před odpovědí na tuto otázku se ţák musel zamyslet, zda si vůbec někdy všiml, ţe 

jejich učitel dělá také chyby. V této úvaze jim pomohla předchozí otázka č. 6. Pokud si ţák 

všimne chyb učitele, nemusí ještě na ně upozornit. 

 

Otázka č. 7b: Jak reagoval? 

 Druhá část otázky se týká pouze těch ţáků, kteří na první část odpověděli kladně. 

Jedná se o 176 ţáků. Cílem otázky bylo zjistit, jak učitel reaguje na upozornění ţáka, ţe 

udělal chybu. Přirozená situace, která během výuky nastává, je taková, ţe učitel opravuje 

chyby ţáka. Mohou nastat případy, kdy se i učitel dopustí chyby, ať je to z jakýchkoliv 

důvodů. 

 

Vyhodnocení odpovědí na otázku č. 7 

Otázka 7a 

Upozorníš učitele na chybu? 

Z odpovědí ţáků vyplynulo, ţe celkem 77 % ţáků (176 ţáků) upozorní učitele na 

chybu.  

Nyní můţeme zhodnotit následující nulovou a alternativní hypotézu: 

H2: 80 % ţáků, kteří zjistí, ţe jejich učitel udělal chybu, ho na chybu upozorní. 

H2A: Existuje jiné procentuální rozloţení ţáků, kteří upozorní učitel na chybu. 

K vyhodnocení hypotézy byl pouţit opět Pearsonův chí-kvadrát test. Pomocí 

kontingenční tabulky a kalkulačky byla vypočítaná hodnota 

 χ
2
 = 1,333.  
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Spočtená hodnota testovacího kritéria (χ
2
 = 1,333) nepřekračuje mez vymezující 

kritický obor (χ
2

1(0,95) = 3,841) na zvolené 5% hladině významnosti. Nulovou hypotézu 

nezamítáme. 

 

Existuje závislost mezi upozorněním učitele na chybu a upozorněním spolužáka na 

chybu? 

Pokud porovnáme odpovědi ţáků na otázku č. 3a (Upozorníš své spoluţáky na 

chybu?) a odpovědi ţáků na otázku 7a (Upozornil(a) jsi na chybu učitele?) můţeme 

shrnout: Zatímco spoluţáky na chybu upozorní jen 69 % ţáků (173 ţáků), učitele na chybu 

upozorní 77 % ţáků (176 ţáků). Pravdou je, ţe méně ţáků (91 % ţáků - viz otázka č. 6) 

přijde na chybu učitele neţ na chybu spoluţáka (99 % ţáků - viz otázka č. 2). Kdyţ ţák 

zjistí, ţe učitel chybuje, upozorní učitele na chybu daleko častěji, neţ kdyţ ţák zjistí, ţe 

chybuje jeho spoluţák. Cílem této otázky je zjistit závislost mezi upozorněním spoluţáka 

na chybu a upozorněním učitele na chybu. Tuto myšlenku zhodnotíme pomocí následující 

nulové a alternativní hypotézy: 

H3: Neexistuje závislost mezi upozorněním spoluţáka na chybu a upozorněním učitele na 

chybu. 

H3A:  Mezi upozorněním učitele na chybu a upozorněním spoluţáka na chybu existuje jistá 

závislost. 

K vyhodnocení hypotézy byl pouţit Pearsonův chí-kvadrát test. Pomocí 

kontingenční tabulky a kalkulačky byla vypočítaná hodnota 

 χ
2
 = 3,543.  

Spočtená hodnota testovacího kritéria (χ
2
 = 3,543) nepřekračuje mez vymezující 

kritický obor (χ
2

1(0,95) = 3,841) na zvolené 5% hladině významnosti. Nulovou hypotézu 

o nezávislosti upozornění spoluţáka na chybu a upozornění učitele na chybu nezamítáme. 

 

Otázka 7b 

Odpovědi na tuto otázku byly otevřené, tudíţ se ţáci mohli rozepsat podle svých 

přesvědčení a pocitů. Všichni ţáci odpověď vyjádřili několika jasnými a stručnými výrazy. 

Pro autentičnost ţákových odpovědí se autorka snaţila zachovat co nejpřesnější vyjádření, 
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které v dotazníkovém šetření ţáci uvedli. Odpovědi nebyly upravovány. Na tomto základě 

byly odpovědi ţáků rozděleny do osmi kategorií. Ţáci buď odpověděli přesně daným 

výrazem, který je v Grafu 8 uveden, nebo se jejich odpověď nejvíce dané odpovědi blíţila: 

 Nadával
14

. 

 Normálně. 

 Nevím. 

 Pochválil mě. 

 Poděkuje. 

 Řeknu, chybu opraví. 

 Omluví se. 

 

Graf 9: Učitelova reakce na svou chybu 

 

Z odpovědí ţáků, které jsou zachycené v Grafu 8, je patrné, ţe většina učitelů 

na upozornění na chybu reagují pozitivně. Pouze 7 ţáků odpovědělo, ţe učitel nadával, 

kdyţ mu ţák řekl, ţe udělal chybu. Při bliţším zkoumání jsem zjistila, ţe se jedná jen 

o ţáky ze ZŠ Neratovice. Konkrétně se takto vyjádřilo 5 ţáků (3 ţáci ze 7.B, 2 ţáci z 8.B), 

které učila Alena, a 2 ţáci (jeden ţák z 9.A, jeden ţák z 9.C), které učil Jiří. Výčet ţáků, 

kteří se vyjádřili negativně, je velmi rozmanitý, takţe nemůţeme hovořit o oblíbenosti 

nebo neoblíbenosti učitele v konkrétní třídě. Autorka soudí, ţe negativní odpovědi mohou 

                                                           
14

 Nadával – Ţáci pouţili přesně tento daný výraz ve svých odpovědích. 
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mít jistou vypovídající hodnotu o konkrétních učitelích nebo o konkrétní škole. Jednou 

z moţností negativních reakcí učitelů Aleny a Jiřího by mohl být větší tlak vyvíjený ze 

strany školy. 

Na otázku 7b odpovídalo celkem 174 ţáků, z nichţ 96 ţáků (55 % ţáků) odpovědělo, 

ţe pokud přijdou na chybu učitele, upozorní ho a učitel chybu opraví. Weimer (1925) byl 

toho názoru, ţe oprava chyb dává smysl, pokud je zdůvodněna. Můţeme pouze 

předpokládat, kdyţ učitel chybu opravuje, přikládá k opravě i zdůvodnění správného 

postupu nebo výsledku.  

 

5.3.8 Otázka č. 8 

 Když přijdeš na chybu učitele, pamatuješ si pak látku déle? 

V osmé otázce se ţáci měli zamyslet nad tím, zda jim učitelova chyba pomůţe 

pamatovat si danou látku déle. Autorka tuto otázku vybrala z vlastní zkušenosti. 

Předpokládala, ţe při procvičování daného tématu mohou ţáci evokovat předešlou situaci, 

kdy odhalili učitelovu chybu. Uvědomění si učitelovy chyby jim můţe pomoci dané látce 

lépe porozumět, aby eliminovali svou chybu, příště se jí nedopustili nebo alespoň zamezili 

jejímu častému výskytu. Můţe jim to pomoci k tomu, ţe si látku déle zapamatují. 

  

Vyhodnocení odpovědí na otázku č. 8 

Graf 10: Při chybě učitele si žák zapamatuje chybu déle 
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Z Grafu 10 vidíme, ţe 95 ţáků (41 % ţáků) si myslí, ţe pokud přijdou na chybu 

učitele, zapamatují si látku déle. Pokud chceme porovnat, jestli si ţáci zapamatují látku 

déle, kdyţ udělají chybu jejich spoluţáci (43 % ţáků) nebo učitelé (41 % ţáků), je 

procento odpovědí srovnatelné.  

Učitelé odpovídali na podobnou otázku jako ţáci: „Myslíte, ţe kdyţ ţáci přijdou na 

Vaši chybu, pamatují si látku déle?“. Zatímco 59 % oslovených ţáků si myslí, ţe při chybě 

učitele si látku déle nezapamatují, u učitelů je to aţ 80 % z nich. Čtyři učitelé si myslí, ţe 

ţáci si látku déle nezapamatují, pokud odhalí učitelovu chybu. Víťa řekl, ţe tuto myšlenu 

nedokáţe posoudit. Marta si myslí, ţe ţáci si díky její chybě látku déle nezapamatují, ale 

budou si pamatovat, ţe v tomto konkrétním případě udělala chybu. 

Cílem této otázky bylo odhalit, zda pomocí chyb svého učitele ţáci lépe porozumí 

dané látce, a tím si ji budou déle pamatovat. Pokud si budou pamatovat látku déle, mohu 

sníţit počet svých chyb u daného tématu. Stanovené hypotézy (nulová a alternativní) jsou: 

H8: Neexistuje závislost mezi nalezením chyby učitele a delším zapamatováním látky. 

H8A: Závislost mezi nalezením chyby učitele a delším zapamatováním si látky existuje. 

K vyhodnocení hypotézy byl pouţit Pearsonův chí-kvadrát test. Pomocí 

kontingenční tabulky a kalkulačky byla vypočítaná hodnota 

 χ
2
 = 4,608.  

Jelikoţ hodnota testovacího kritéria (χ
2
 = 4,608) je niţší neţ mez vymezující 

kritický obor (χ
2

4(0,95) = 9,488) na zvolené 5% hladině významnosti, nulovou hypotézu H8 

nezamítáme. Ze zjištěných údajů lze vyvodit, ţe ţádná závislost neexistuje. 

 

5.3.9 Otázka č. 9 

Devátá otázka z dotazníku byla rozdělena do tří podotázek 9a, 9b a 9c. Pokud ţák 

na podotázku 9a odpověděl kladně, odpovídal dále na podotázku 9b. Pokud ţák na 

podotázku 9a odpověděl záporně, dále odpovídal na podotázku 9c. 
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Otázka č. 9a: Myslíš, že učitelé dělají chybu? 

První část deváté otázky měla ţáky opět přimět k zamyšlení, zda jejich učitel 

opravdu dělá chybu. Následně se totiţ ke své odpovědi vyjadřovali, ať odpověděli kladně 

nebo záporně. Při kladné odpovědi odpovídali na otázku 9b. Při záporné odpovědi 

odpovídali na podotázku 9c. Cílem bylo, aby se ţáci zamysleli nad problémem, z jakého 

důvodu jejich spoluţáci chybují.  

 

Otázka č. 9b: Proč učitelé chyby dělají? 

Druhá část otázky se týká pouze těch ţáků, kteří na první část odpověděli kladně. 

Jedná se celkem o 210 ţáků. Tato otázka ţáky přiměla k zamyšlení nad příčinami chyb 

jejich učitelů. Tím, ţe se ţáci zamyslí nad příčinami chyb jejich učitelů, mohou se 

zamyslet i nad příčinami vlastních chyb.  

 

Otázka č. 9c: Proč učitelé chyby nedělají? 

Na tuto část otázky odpovídali ţáci, kteří na otázku 9a odpověděli negativně. Cílem 

otázky bylo zjistit, co si ţáci myslí o tom, proč učitelé nechybují. Celkem 19 ţáků 

odpovědělo, ţe učitelé chyby nedělají. Mohli se tedy vyjádřit ke svému přesvědčení 

a napsat, proč si myslí, ţe učitelé jsou z tohoto pohledu neomylní. 

 

Vyhodnocení odpovědí na otázku č. 9 

Otázka 9a 

Celkem 92 % ţáků (210 ţáků) odpovědělo, ţe vědí, ţe jejich učitelé chyby dělají. 

Toto zjištění by mohlo ţákům pomoci, hledět na své chyby méně kriticky a přiklonit se 

k názoru, ţe chyba je přirozená součást našeho ţivota. Ţáci si totiţ uvědomili, ţe chybu 

nedělají jen oni, ale i jejich spoluţáci a učitelé. 

 

Otázka 9b 

Odpovědi na druhou část otázky byly otevřené. Vyjadřovali se zde ti ţáci, kteří si 

myslí, ţe jejich učitelé chyby dělají. Na otázku 9b odpovídalo celkem 210 ţáků. Ţáci měli 
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moţnost se rozepsat na toto téma, ale přesto odpovídali krátce a výstiţně. Jejich odpovědi 

byly rozděleny do sedmi kategorií. Ţáci buď odpověděli přesně daným výrazem, který 

odpovídá jedné z kategorií, nebo se jejich odpověď nejvíce dané kategorii blíţila. Autorka 

se snaţila zachovat co nejpřesnější vyjádření ţáků, proto jedna kategorie zní „Kaţdý se 

splete“ a druhá „Splete se“. Jednotlivé kategorie jsou následující: 

 Je to normální. 

 Přepíše se. 

 Je to lidské. 

 Nikdo není dokonalý. 

 Nevím. 

 Nesoustředí se. 

 Kaţdý se splete. 

 Splete se. 

 

Graf 11: Proč učitelé chybují 

 

 

Z Grafu 11 je patrné, ţe kaţdému ţákovi je zřejmé, ţe učitelé jsou jen lidské bytosti, 

které také mohou udělat chybu. Nejčetnější odpovědí byly odpovědi „Kaţdý se splete“ 

nebo „Splete se“. Tímto slovním spojením odpovídalo celkem 83 ţáků (40 % ţáků).  
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Otázka 9c 

Z Grafu 12 je patrné, ţe pouze ţáci (2 ţáci), které učí Jiří, si mysleli, ţe učitelé 

nedělají chyby z důvodu, ţe jsou hodní. Tuto odpověď uvedli ţáci nezávisle na sobě, neboť 

jeden ţák je z třídy 6.A a druhý ţák je z třídy 9.B. Autorka se domnívá, ţe tato odpověď 

není relevantní, protoţe lidi nedělají chyby z důvodu, ţe jsou hodní. 3 ţáci (z Aleniny, 

Petřiny a Víťovy třídy) nechápou, proč učitelé chyby nedělají. Celkem 14 ţáků 

odpovědělo, ţe učitelé jsou dokonalí, vyučení
15

 a umí to. Asi proto jsou z těchto důvodů 

v jejich očích bezchybní. Za zmínku stojí, ţe všichni ţáci z Martiny třídy, kteří si myslí, ţe 

učitelé nedělají chybu, odpověděli, ţe ji nedělají z důvodu učitelovy dokonalosti. 

 

Graf 12: Proč učitelé chyby nedělají 

 

 

5.3.10 Otázka č. 10 

Když učitel výjimečně udělá chybu, přizná ji nebo ne? 

 V poslední otázce se ţáci zamýšleli nad tím, jestli učitelé přiznají nebo nikoliv, 

kdyţ udělají chybu. Hejný (2004) tvrdí, ţe pokud učitel nepřizná chybu, můţe ţák zapření 

této skutečnosti brát jako křivdu. Někteří ţáci si tíhu této křivdy mohou nést celý ţivot. 

Nicméně zapřít chybu je z hlediska lidského nesprávné a z hlediska pedagogického, 

                                                           
15

 Vyučení – Ţáci pouţili přesně tento daný výraz ve svých odpovědích. 
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autorka soudí, nepřípustné. Ţáci si mohou vytvořit mylnou představu o daném problému 

nebo o právě probírané látce. 

 

Vyhodnocení odpovědí na otázku č. 10 

Celkem 13 % všech ţáků (28 ţáků) uvedlo, ţe učitelé svou chybu nepřiznají. Jak 

můţeme vidět v Grafu 13, Petra byla označená svými ţáky jako jediný učitel, který vţdy 

svou chybu přizná. Naopak největší počet ţáků (17 ţáků) označilo Alenu jako učitele, 

který chybu nepřizná.  

 

Graf 13: Přiznají učitelé svou chybu 

 

Učitelé odpovídali na otázku: „Přiznáte svou chybu nebo se ji snaţíte zatajit?“. 

Kaţdý oslovený učitel je přesvědčený, ţe svou chybu se nesnaţí nezatajit, zatímco pouze 

87 % oslovených ţáků uvedlo, ţe učitelé chybu přiznají. Alena, kterou největší procento 

ţáků uvedlo, ţe svou chybu nepřizná, tvrdila, ţe svou chybu přizná vţdy a opraví ji 

především z důvodu, aby si ţáci nezapamatovali nějaký špatný matematický krok. 

 

5.4 Zpracování řízených rozhovorů 

V této kapitole si představíme jednotlivé otázky a odpovědi učitelů. Pět otázek, které 

byly kladeny učitelům, bylo zmíněno jiţ v kapitole 1.3.  
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Muţi (Víťa, Jirka) byli ve svých odpovědích daleko stručnější neţ ţeny (Marta, 

Alena, Petra). Na pět otázek měli učitelé totoţné názory. Tyto odpovědi učitelů jsou 

shrnuty v následujících pěti bodech. 

Učitelé se shodli, ţe ţáci: 

 chybují občas, 

 chybují spíš u staršího učiva, u nového učiva Víťa chybu bere jako vývojový 

krok, 

 se nejčastěji dopouštějí chyb z nepozornosti, nepamatují si základní pravidla, 

vzorce a postupy. 

Učitelé se shodli, ţe oni sami: 

 chybují většinou z nepozornosti, 

 při chybě ţáka se snaţí přimět ho, aby na chybu přišel sám. Pouze Víťa 

odpověděl, ţe záleţí na ţákovi. Některému učivo znovu vysvětlí a na jiného 

můţe i křičet. 

 

Zbylé otázky z řízeného rozhovoru s učiteli jsou podrobněji rozepsány níţe. 

 Čím jste zkušenější, chybujete méně? Mění se typ chyb? 

Muţi (Jirka, Víťa) odpověděli jednoznačně NE, zatímco Alena odpověděla ANO. Petra, 

jakoţto téměř čerstvá absolventka pedagogické fakulty, zatím nedokáţe posoudit. Marta jiţ 

nedělá chyby v postupu a uvaţování, ale v její praxi nyní převaţují chyby z nepozornosti. 

 Jak reagují žáci, když přijdou na Vaši chybu? 

Ţáci na chybu učitele „reagují naprosto běţně“, tak reagovali tři dotázaní učitelé. Pokud 

ţáci vůbec přijdou na chybu učitele, upozorní ho nebo chybu přejdou a učitel pokračuje ve 

výuce dál. Víťa uvedl, ţe ţáci jsou rádi, ţe i on dělá chyby. Marta zjistila, ţe zpočátku ţáci 

reagovali nesměle, ale s postupem času odhalili, ţe je chválí, kdyţ přijdou na její chybu. 

Nyní mají ţáci radost, pokud se Marta při výuce dopustí chyby. 

 Jak reagujete, když aktuálně na chybu při výuce nepřijdete? 

V tomto případě se jedná o chyby, které vznikají většinou při psaní na tabuli, přičemţ 

chybu můţe udělat učitel i ţák. Následně ani jeden z nich chybu neodhalí. 
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Víťa a Alena se k chybě nevrací, pokud nejde o vysvětlení látky a jedná se jen 

o numerickou chybu. Marta, Petra a Jiří zadají úlohu, ve které se chybovalo (učitel nebo 

ţák), jako domácí úkol, který vyřeší sám učitel i ţák. 

 Berete chybu žáka spíš jako své selhání nebo selhání jedince (žáka)? 

Odpovědi na tuto otázku rozdělily oslovené učitele na dvě skupiny. Muţi (Jirka, Víťa) 

odpověděli jednoznačně, ţe ţákovu chybu berou jako selhání ţáka. Ţeny byly ve svých 

odpovědích více empatické. Petra řekla, ţe záleţí na mentálních schopnostech ţáka, který 

chybuje. Dle názoru Petry jsou někteří ţáci, kteří chybují, i kdyţ jim věnujeme velké 

mnoţství času mimo vyučovací hodiny, ale u snaţivých ţáků můţe učitel ţákovu chybu 

brát jako své selhání. Alena odpověděla, ţe dělat chyby je běţná součást ţivota, tudíţ 

bychom neměli brát chyby jako selhání učitele nebo ţáka. 

 Popište konkrétní případ, kdy jste udělali chybu. 

Marta – „Nejčastěji dělám chyby při triviálních počtech, při sčítání a odčítání.“ 

Víťa – „Zrovna dnes jsem vynesl do grafu bod A[2,1] a při vykreslování funkce jsem na 

tento bod zapomněl.“ 

Alena – „Žák počítá na tabuli, udělá chybu, já si jí nevšimnu, protože chodím po třídě a 

radím ostatním žákům, nebo když počítám a musím třídu častěji uklidňovat.“ 

Jirka – „Třeba špatně opíšu zadání z učebnice na tabuli, pak mi nevyjde výsledek, jaký 

bych potřeboval.“ 

Petra – „Například při řešení rovnic zaměním znaménko nebo opíšu špatně koeficient.“ 

  

5.5 Diskuze a ověření hypotéz
16

 

Hypotéza H1, ţe 80 % ţáků, kteří zjistí, ţe jejich spoluţák udělal chybu, ho na chybu 

upozorní, je zamítnuta. Ze všech ţáků, kteří se zúčastnili dotazníkového šetření, pouze 

65 % z nich odpovědělo, ţe upozorní své spoluţáky na chybu. 

Hypotéza H2, ţe 80 % ţáků, kteří zjistí, ţe jejich učitel udělal chybu, ho na chybu 

upozorní, není zamítnuta. Celkem 174 ţáků upozorní na chybu učitele. Víc ţáků upozorní 

na chybu učitele neţ spoluţáka. 

                                                           
16

 Výsledky tohoto šetření jsou omezeny výzkumným vzorkem a nelze je zobecňovat bez dalšího výzkumu. 
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Hypotéza H3, ţe neexistuje závislost mezi upozorněním spoluţáka na chybu 

a upozorněním učitele na chybu, není zamítnuta. Alespoň tři čtvrtiny ţáků, kteří upozorní 

na chybu spoluţáka, upozorní na chybu i učitele. Výzkum ukázal, ţe ţáci si všímají 

chybovosti svých spoluţáků i učitelů, protoţe mohou chyby druhých porovnat se 

svou chybou. Z celkem 252 dotázaných ţáků jich 162 upozorní na chybu spoluţáka 

a z toho 116 ţáků upozorní na chybu učitele. 

Hypotéza H4, ţe pokud učitel udělá chybu, pak 80 % ţáku se na tu svou dívá méně 

kriticky, je zamítnuta. Celkem 90 % ţáků (229 ţáků) si všimne, ţe jejich učitel udělá 

chybu, z toho pouze 54 % ţáků (124 ţáků) učitele na chybu upozorní. Výzkum ukázal, ţe 

ţáka neovlivňuje skutečnost, zda učitel udělá chybu či nikoliv. Ţákův pohled na vlastní 

chybu zůstane neměnný. 

Hypotéza H5, ţe nejméně 80 % ţáků si myslí, ţe dělat chyby je normální, je 

zamítnuta. Celkem 53 % všech oslovených ţáků si myslí, ţe dělat chyby je normální. Tito 

ţáci se tedy přiklánějí k antickému názoru, ţe chyba má být brána jako přirozená součást 

ţivota.  

Hypotéza H6, ţe pohled ţáka na vlastní chybu není ovlivněn učitelem, je zamítnuta. 

To, zda ţákovi vadí nebo nevadí, ţe udělá chybu, ovlivňuje učitel. Je to patrné z šetření 

otázky 1b. Průměrně 33 % ţáků, které učili Petra, Víťa a Alena, vadila chyba. V Jiřího 

a Martiny třídách vadila chyba 60 % ţáků. Můţeme vidět, ţe je velký rozdíl mezi 

vnímáním chyby ţáků, který učí jednotliví učitelé. Učitel tedy můţe zásadním způsobem 

ovlivnit ţákův pohled na chybu. 

Hypotéza H7, ţe učitel neovlivňuje závislost mezi nalezením chyby spoluţáka 

a zapamatování se látky, není zamítnuta. Učitel neovlivňuje vztah mezi nalezením chyby 

spoluţáka a delším zapamatováním látky. Jen 43 % oslovených ţáků (110 ţáků) 

odpovědělo, ţe pokud najdou chybu spoluţáka, zapamatují si látku déle. 

Hypotéza H8, ţe neexistuje závislost mezi nalezením chyby učitele a delším 

zapamatováním látky, také není nezamítnuta. Neexistuje závislost mezi nalezením chyby 

učitele a delším zapamatováním látky. Jen 41 % ţáků (95 ţáků) odpovědělo, ţe pokud 

přijdou na chybu učitele, zapamatují si látku déle. 

Hejný a Kuřina (2001) zjistili, ţe v dnešní době existují dva protikladné pohledy na 

chybu. Odpovědi ţáků na otázku č. 1b ukazují, ţe se jejich studie potvrdila v našem vzorku 
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oslovených ţáků. Celkem 53 % ţáků povaţuje chybu za jev přirozený (zakrouţkovali 

moţnost „Je to normální.“) a 47 % ţáků chyba vadí. V antice byl pohled na chybu více 

jednoznačný. Lidé se drţeli názoru, ţe chyba je přirozená součást ţivota. V našem vzorku 

se názor z doby antiky nepotvrdil. 

 Ţádný učitel ve svých odpovědích neuvedl základní rozdělení mezi nezdarem, 

překáţkou a chybou. Dle autorky jedním z důvodů můţe být, ţe učitelé toto rozlišení ani 

neznají. Většinou všechna tato označení shrnou do „jednoho pytle“ a označí slovem chyba. 

Pouze Víťa chybou neoznačil špatné počínání ţáka v době, kdy se učí nové učivo. Tento 

neúspěch označil termínem „vývojový krok“. 

 Pokud shrneme odpovědi učitelů, muţi (Víťa, Jirka) během rozhovoru nebyli tak 

sdílní jako ţeny. Z osobní zkušenosti autorky i z odpovědí učitelů (muţů) je patrné, ţe oba 

nahlíţí na chybu jako na jev neţádoucí. Víťa hovořil o tom, ţe záleţí na konkrétní situaci 

a na konkrétním ţákovi, ale z jeho vyjadřování bylo patrné, ţe chyba mu vadí. Učitelky 

(ţeny) byly během rozhovoru více sdílné, vyjadřovaly k ţákům jistou empatii, snaţily se 

přijít na příčiny chyb, odstranit je a chyba jim přišla jako jev přirozený. 
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6 Závěr 

 

Tato diplomová práce měla za cíl ukázat, jak je pojem chyba zakotvený v povědomí 

ţáků a učitelů. Dalším cílem bylo zjistit, zda si ţáci uvědomují, ţe chyby dělají i jejich 

spoluţáci a učitelé. V neposlední řadě měla práce za cíl zjistit, jak reagují spoluţáci 

a učitelé na chybu, kdyţ je ţák na ni upozorní, a zda si ţáci zapamatují látku déle, pokud 

přijdou na chybu spoluţáka nebo učitele. 

V teoretické části práce jsme zmapovali, jak se pohled na chybu vyvíjel od období 

před naším letopočtem po současnost. V ţádném ze zkoumaných období se odborníci 

neshodli, zda mají pohlíţet na chybu jako na přirozenou součást ţivota nebo na něco, čeho 

se mají vyvarovat. Teoretická část se také zabývá klasifikací chyb a jejich příčinami. 

Mnozí psychologové, kteří jsou v této práci zmíněni, se neshodli, zda je dobré učení bez 

chyb nebo učení s chybou. Pohledy pedagogů, jejichţ myšlenky jsou shrnuty v práci, se 

snaţí s chybou pracovat, snaţí se ji analyzovat a postupně odstraňovat.  

V experimentální části jsme se zabývali problematikou chyby jak z pohledu ţáka, tak 

z pohledu učitele. Obě strany měly moţnost vyjádřit se k tomuto problému, ţáci 

prostřednictvím dotazníku a učitelé prostřednictvím řízeného rozhovoru. Dotazník 

vyplňovalo 252 ţáků 2. stupně dvou základních škol (ZŠ, Praha 8, Hovorčovická 11, ZŠ 

Neratovice) a řízený rozhovor byl veden s pěti učiteli matematiky, kteří tyto ţáky 

vyučovali. Některé odpovědi ţáků a učitelů jsou v práci konfrontovány. 

Výsledky ukázaly, ţe pojem „chyba“ není stále ještě v povědomí ţáků jednotný. Ţáci 

se jednoznačně neshodli na tom, zda chyba pro ně jev neţádoucí nebo přirozená součást 

ţivota. Učitelé v tomto ohledu byli zajedno, protoţe všichni tvrdili, ţe chyba je běţná 

součást našeho ţivota. 

Výzkum prokázal, ţe naprostá většina ţáků si uvědomuje, ţe chybují jejich spoluţáci 

i učitelé. Pokud ţáci mají chybu vnímat jako přirozený jev, měli by ji tímto způsobem 

vnímat jak u sebe, tak u druhých. 

Výsledky šetření ukázaly, ţe čtvrtina dotázaných ţáků přijímá negativně reakci od 

spoluţáků na svou chybu. Negativní reakce na chybu od učitelů zaznamenalo jen 7 ţáků, 

z toho 5 ţáků od jednoho učitele. Můţeme soudit, ţe se jedná o selhání jedince. Pokud 
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budeme na chybu druhého reagovat křikem, pomluvou, agresí nebo dokonce násilím, 

mohou tyto reakce na chybujícím zanechat velmi silné následky na celý ţivot. V tomto 

případě nemusíme brát zřetel na věk jedince, protoţe negativní reakce můţe ovlivnit 

kaţdého člověka. Je zřejmé, ţe pokud by především ţáci změnili svůj pohled na chybu, 

mohli by reagovat na upozornění na chybu daleko lépe. 

Posledním cílem práce bylo zjistit, zda si ţáci zapamatují látku déle, pokud přijdou na 

chybu spoluţáka nebo učitele. Zatímco učitelé byli ve svých odpovědích jednotní, 

odpověděli, ţe nevidí souvislost, odpovědi ţáků byli rozmanitější. 

Za hlavní přínos této práce lze povaţovat, ţe se potvrdilo, ţe pohled ţáků na chybu 

není jednotný stejně tak, jako není jednotný po mnohá staletí. Řada učitelů, studentů a ţáků 

by se pomocí této diplomové práce mohla zamyslet nad tím, jak na chybu pohlíţet a jak na 

ni reagovat. Znamená to hodně práce a vynaloţeného úsilí, aby na chybu v procesu učení 

bylo pohlíţeno jako na přirozenou součást ţivota. 
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8 Přílohy 

8.1 Příloha 1 – Dotazník určený žákům 

1a) Povede se ti někdy udělat chybu?   ANO – NE 

1b) Pokud ANO: Vadí ti, ţe děláš chyby nebo je to normální?   

VADÍ – Je to NORMÁLNÍ 

2) Dělají chyby tvoji spoluţáci?  

Pokud ANO:  3a) Upozorníš na chybu své spoluţáky?  ANO – NE 

  3b) Pokud ANO: Jak reagují? 

  4)   Kdyţ přijdeš na chybu spoluţáka, pamatuješ si látku déle?  

                                                                     ANO - NE 

  5a) Myslíš si, ţe spoluţáci chybu dělají? ANO – NE 

  5b) Pokud ANO, proč? 

  5c) Pokud NE, proč? 

 

6) Všiml(a) sis někdy, ţe učitel udělal chybu? ANO – NE 

Pokud ANO: 7a) Upozornil(a) jsi na chybu učitele?  

ANO – NE – ţádnou jsem nenašel/nenašla 

 7b) Pokud ANO: Jak reagoval?  

 8)   Kdyţ přijdeš na chybu učitele, pamatuješ si látku déle? ANO - NE 

           9a) Myslíš si, ţe spoluţáci chybu dělají? ANO – NE 

 9b) Pokud ANO, proč? 

 9c) Pokud NE, proč? 

 10) Kdyţ učitel výjimečně udělá chybu, přizná ji nebo ne? ANO – NE 
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8.2 Příloha 2 – Orientační otázky k řízenému rozhovoru s učiteli 

1. Povede se Vám někdy při výuce udělat chybu? 

2. Přiznáte ji nebo se ji snaţíte zatajit? 

3. Jak často chybujete? 

4. Jakého rázu jsou Vaše chyby? 

5. Popište konkrétní případ  

6. Čím jste zkušenější, chybujete méně? Mění se typy chyb? 

7. Jak reagují děti? (Kdyţ na ni přijdou) 

8. Jak reagujete, kdyţ aktuálně na chybu při výuce nepřijdete? 

9. Myslíte, ţe kdyţ ţáci přijdou na Vaši chybu, pamatují si látku déle? 

 

Ţáci rozhodně chyby dělají. 

10. Myslíte si, ţe dělají chybu spíš u nového učiva nebo u právě probraného nebo u 

staršího? 

11. Berete chybu ţáka spíš jako své selhání nebo selhání jedince (ţáka)? 

12. Jak reaguje ţák na svou chybu? 

13. Jak ţáci reagují na chybu spoluţáka? 

14. Jakých chyb se ţáci nejčastěji dopouštějí? (početní, postup, pravidla,…) 

15. Jak reagujete na chybu ţáka? Vysvětlí, popíše, nabádá k přemýšlení, ať přijde, kde 

chybu udělal,…. 

 


