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Úvod
Predkladaná dizertačná práca popisuje budovanie skúsenostnej štruktúry v oblasti
pravdepodobnosti u žiakov prostredníctvom úloh využívajúcich štatistické experimenty.
V dizertačnej práci je popísaný súčasný stav vyučovania pravdepodobnosti na
Slovensku prostredníctvom prieskumov overujúcich úroveň poznatkov z pravdepodobnosti a
výsledky prieskumu vyučovania pravdepodobnosti na základných, stredných školách
a gymnáziách. V práci je popísaný súčasný stav vyučovania pravdepodobnosti z pohľadu
Štátneho

vzdelávacieho

programu

a prehľad

učebníc

venujúcich

sa

vyučovaniu

pravdepodobnosti.
Teoretické zázemie nám poskytla Teória generického modelu profesora Hejného.
Práca na konkrétnych príkladoch popisuje budovanie pojmu pravdepodobnosti rozkladom do
piatich etáp poznávacieho procesu prostredníctvom nami navrhnutých štatistických
experimentov so žiakmi základných škôl, so študentmi strednej školy a so študentmi prvého
ročníka vysokej školy.
Na základe priameho pozorovania v triedach, rozboru písomných žiackych riešení
a štúdiom dostupných vedeckých materiálov sme identifikovali príčiny a možné riešenia
problémov pri porozumení pojmu pravdepodobnosť.
Ak chceme žiakov učiť o pravdepodobnosti, nestačí ovládať teóriu. Vychádzajúc
z myšlienok Víta Hejného, k efektívnemu učeniu potrebujeme predovšetkým poznať proces,
akým sa nové poznatky vo vedomí žiaka budujú:
„Ak chceme naučiť žiakov myslieť, ak chceme akcelerovať ich logické a abstraktné
myslenie, potom nestačí poznať produkty takejto činnosti – nádherné (pre matematiku ovšem!)
axiomatické stavby atraktívnych disciplín súdobej matematiky. Úspešnosť našej práce závisí
predovšetkým od toho, či poznáme zákonitosti, ako vzniká a rastie proces „učenia sa
myslieť“, či poznáme spôsoby, ako takýto proces môžeme u žiakov navodiť.“
(Hejný, 1978, strana 3)

Ciele dizertačnej práce a metódy použité k ich dosiahnutiu.
Hlavným cieľom dizertačnej práce je zdokumentovať možnosti využitia štatistických
experimentov pri vyučovaní pravdepodobnosti predovšetkým na základných školách.
Niektoré z námetov a úloh sú využiteľné aj pre študentov stredných škôl.
Čiastkové ciele dizertačnej práce:
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• Vytvorenie námetov a úloh využiteľných pri vyučovaní pravdepodobnosti pre žiakov
prvého a druhého stupňa základných škôl.
• Praktická realizácia navrhnutých experimentov a ich štatistického spracovania
s rôznymi vekovými kategóriami.
• Identifikácia jednotlivých etáp poznávacieho procesu na základe priameho
pozorovania v triedach a rozboru písomných riešení žiakov.
• Návrh odporúčaní pre vyučovanie pravdepodobnosti s dôrazom na konštruktivistický
spôsob výučby.
V rokoch 2011 až 2016 sme uskutočnili viaceré experimenty s rôznymi vekovými
skupinami. Týmto experimentom predchádzalo štúdium a analýza domácich a zahraničných
informačných zdrojov a pedagogických dokumentov.
•

Písomné riešenia sme získali od riešiteľov korešpondenčných seminárov Sezamko (žiaci
5. a 6. ročníka) a Sezam (žiaci 7.-9. ročníka a odpovedajúcich ročníkov OG)1.

•

Priame pozorovania sme uskutočnili v triedach prvého a druhého stupňa, v jednej triede
strednej priemyselnej školy a v rámci seminára s vysokoškolskými študentmi počas
jedného semestra. Okrajovo sme experimentovali aj s deťmi predškolského veku.

Dosiahnuté výsledky
Počas našich pozorovaní sa nám podarilo u žiakov v zadaných úlohách identifikovať
jednotlivé etapy poznávacieho procesu a zdokumentovať tak budovanie nového poznatku
pravdepodobnosti v súlade s Teóriou generického modelu.
Pri samostatnom budovaní (nielen) pojmu pravdepodobnosti sa nám ako veľmi
dôležitá ukázala spolupráca a diskusia v skupine. Diskusia je cesta k hlbšiemu porozumeniu
riešeného problému.
Na základe štúdia dostupnej vedeckej literatúry a realizovaných experimentov so žiakmi
sme identifikovali niektoré príčiny problémov porozumenia pojmu pravdepodobnosti, ktoré
popisujeme v nasledujúcom texte.

1

korešpondenčné matematické semináre SEZAM a SEZAMKO organizuje JSMF Žilina a Fakulta riadenia
a informatiky Žilinskej univerzity.
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1. Narušený poznávací proces
Deformovaný poznávací proces je jednou z hlavných príčin problémov s porozumením
pravdepodobnosti. Poznávací proces, ako ho popisuje Milan Hejný (Hejný, 2014), obsahuje
fázy:
• motivácie
• etapu izolovaných modelov
• etapu generického modelu
• abstrakčný zdvih
• etapu kryštalizácie
Narušením tohto procesu dochádza k neporozumeniam, mylným predstavám a
nedostatočnému ukotveniu vedomostí, ktoré nie sú trváce a hlboké. Najčastejšie je poznávací
proces deformovaný absenciou izolovaných modelov, prípadne je táto etapa nedostatočná.
Zbieraniu elementárnych skúseností nie je venovaný dostatok času a prechádza sa priamo na
transmisívne odovzdávanie vedomostí, vzťahov, postupov a vzorcov. Často sa stáva, že na
utužovanie poznatku neostane dostatok času, nasleduje písomné preverenie vedomostí
a prechádza sa rovno k ďalšiemu tematickému celku.
„Znalost, která není opřena o žádný izolovaný model, o žádnou konkrétní představu, je
obvykle silně formální.“
(Hejný, Kuřina 2015, str. 131)
Riešením tejto situácie je rešpektovanie poznávacieho procesu žiaka, dostatok
izolovaných modelov v podobe náhodných experimentov a diskusia v triedach.
2. Nezáujem žiakov, strata motivácie
V súčasnej dobe sa čoraz viac prejavuje nezáujem žiakov o školské učivo, neochota učiť
sa a zhoršujúca sa úroveň vedomostí, na ktorú upozorňujú aj inštitúcie venujúce sa
vzdelávaniu. Na druhej strane pre deti je túžba objavovania nových vecí a spoznávanie
zákonitostí sveta prirodzená. Mala by byť jednou zo základných hnacích síl ich rozvoja a
rastu. Táto potreba je zakódovaná v našich génoch. Bez túžby skúmať a objavovať nové veci
by človek nebol schopný prežiť.
Problém straty vnútornej motivácie sa čoraz častejšie presúva do nižších ročníkov. Týka sa
študentov vysokých aj stredných škôl, žiakov na druhom stupni základných škôl, no objavuje
sa už aj u žiakov krátko po začatí školskej dochádzky.
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Pri výučbe pravdepodobnosti je pravdepodobne hlavnou príčinou straty motivácie nevhodný
spôsob sprostredkovania vedomostí, ktorý prebieha predovšetkým prostredníctvom výkladu
(Vrábelová, Knejpová, 2009).
Riešením tejto situácie je ponúknuť žiakom neštandardné zaujímavé úlohy, ktoré sa dajú
riešiť s pomocou štatistických experimentov a skupinovej spolupráce a vedú k samostatnému
porozumeniu pojmu pravdepodobnosti. Pamäťové učenie je vhodné obmedziť na minimum.
3. Sociálno-kultúrne aspekty chápania náhody, kauzálny prístup, intuícia
Žiaci už prichádzajú do školy s vlastnou predstavou a vierou v „náhodu“ a „šancu“,
ovplyvnení výchovou, náboženstvom, či kultúrou prostredia, v ktorom žijú. Nie vždy sú ich
skúsenosti a intuície v škole vypočuté. Za dverami školy tvrdo narážajú na „školskú
pravdepodobnosť“, ktorá v ich očiach nemá nič spoločné s reálnym životom. Ak sa pridá ešte
„jazyková bariéra“2, utvárajú sa tak dva svety – reálny svet a svet školskej pravdepodobnosti,
kde platia len naučené (väčšinou formálne) pravidlá, vzorce a vzťahy.
Rozvoj intuitívneho chápania istoty a neistoty škola často potláča a ignoruje. Buduje tým
iný svet „školskej“ pravdepodobnosti, v ktorom sa väčšina úloh nedá vyriešiť bez
kombinatorického prístupu. Intuíciu nie je dobré ignorovať aj z dôvodu, že môže byť
nesprávna. V takýchto prípadoch je potrebné postarať sa o nápravu predstáv detí.
Kultúra, kauzálna výchova, či náboženstvo môžu ovplyvniť neformálne vedomosti
z pravdepodobnosti. U niektorých žiakov sa môže prejaviť kauzálny prístup a ignorácia
faktora náhody. Náhodné udalosti môžu byť u niektorých žiakov pripisované Božej vôli.
Chassapis a Chatzivasileiou (Chassapis a Chatzivasileiou, 2008) popisujú teologickú
interpretáciu náhody ako Božiu vôľu, ktorú nemá zmysel predpovedať, nakoľko nevieme s
akou pravdepodobnosťou udalosť nastane.
Problémy s pochopením pravdepodobnostných pojmov a vzťahov môžu mať pôvod aj
v mylných predstavách žiakov. Časť žiakov bola pri našich experimentoch presvedčená, že
nič sa nedeje náhodou a nemá zmysel riešiť úlohy týkajúce sa pravdepodobnosti.
Pri experimentovaní sme sa stretli so žiakmi, ktorí boli presvedčení, že dokážu ovplyvniť
výsledky náhodných pokusov (napríklad výsledok hodu kockou), ale aj so žiakmi, ktorí boli
presvedčení, že „záleží na tom, kto hádže“. K mylným predstavám patrí aj predsudok rovnako
pravdepodobných udalostí – equiprobability bias, popísaný v odseku 4.1.

2

V bežnom jazyku spojenie „Pravdepodobne prídem,“ znamená, že prídem v veľkou šancou, s vysokou
pravdepodobnosťou. Naproti tomu v matematickej terminológií toto slovné spojenie neposkytuje žiadnu
informáciu o pravdepodobnosti javu – „prídem“.
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4. Problémy na strane učiteľov
Časť problémov treba hľadať aj na strane učiteľov, či už v nedostatočných vedomostiach
a skúsenostiach s vyučovaním pravdepodobnosti alebo v tendencií „učiť tak, ako boli učení“
(Estepa, 2008). Učitelia by mali poznať etapy vývoja pojmu pravdepodobnosti u detí, aby ich
v objavovaní mohli povzbudzovať, prípadne vhodne reagovať na mylné predstavy
a neporozumenia. Učivo pravdepodobnosti a štatistiky je často krát odsúvané do doby, kedy
sú už ostatné tematické celky prebrané a na pravdepodobnosť a štatistiku ostalo málo času.
Nie je však výnimkou, že dostatok času neostalo, učivo sa „preletí“, žiakom sa v rýchlosti
ukáže pár príkladov riešených učiteľom na tabuli a tým sa táto kapitola uzavrie. Zo strany
žiakov často nasleduje reakcia v podobe nezáujmu. A pritom by možno stačilo málo – aktívne
zapojiť žiakov do vyučovacieho procesu, umožniť im vyberať si témy podľa vlastných
záujmov, samostatne zbierať a vyhodnocovať získané údaje.
Pri formálnom spôsobe vyučovania žiaci nie sú schopní aplikovať nadobudnuté
vedomosti na problémy bežného života. Zmysel vyučovania tejto časti matematiky sa
redukuje len na naučenie sa vzorcov, definícií a úspešné zvládnutie testovania na konci
tematického celku. Joan Garfield a Andrew Ahlgren

vo svojej štúdií (Garfield

a Ahlgren,1988) venujúcej sa ťažkostiam pri učení základných pojmov pravdepodobnosti
a štatistiky, píšu:
„Študenti sú schopní zapamätať si vzorce a postupy zreteľne definovaných problémov,
ale len zriedka objavujú ich hlbší význam. Následne nie sú schopní

aplikovať získané

vedomosti na nové situácie. Vedomosti, ktoré sa študenti naučili rýchlo miznú. Mnoho
študentov

v úvodných

kurzoch

pravdepodobnosti

a štatistiky

na

vysokých

školách

neporozumie pojmom, ktoré študujú.“
(Garfield a Ahlgren,1988, strana 46)
5. Nedostatočné

porozumenie

pojmov

súvisiacich

so

zlomkami,

percentami

a desatinnými číslami, problémy s pojmami kombinatoriky
V mnohých prípadoch sa vyučovanie pravdepodobnosti využíva na precvičenie počtových
úkonov so zlomkami, percentami, desatinnými číslami a pomermi. Veľa žiakov má problémy
s porozumením učivu pravdepodobnosti a štatistiky, hoci ich ťažkosti v skutočnosti pramenia
v nedostatočnom porozumení práve pojmov súvisiacich so zlomkami, percentami
a desatinnými číslami. Dôvodom je fakt, že ťažisko „školskej“ pravdepodobnosti je postavené
na týchto pojmoch a operáciách s nimi. Pravdepodobnostné myslenie sa však dá úspešne
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rozvíjať už u detí predškolského veku (Fischbein, 1984), ktoré ešte nemajú rozvinuté
proporcionálne uvažovanie a nie sú ani schopné porozumieť a pracovať so zlomkami.
Práve zlomky, percentá a pomery sú hnacím motorom „školskej pravdepodobnosti“. Žiak,
ktorý nemá dostatočne ukotvené a zautomatizované počítanie so zlomkami, percentami
a desatinnými číslami, nemá šancu uspieť ani pri riešení úloh z počtu pravdepodobnosti
a štatistiky a už vopred je odsúdený na neúspech.
Ďalším pôvodcom ťažkostí súvisiacich s vyučovaním pravdepodobnosti je kombinatorika.
Prikladá sa jej dôležitá úloha, hoci sama je len pomocným nástrojom. Kombinatorika priamo
neprispieva k porozumeniu pojmu pravdepodobnosti. Autori Fischer, Malle a Burger tvrdia:
„Kombinatorika v rámci stochastiky3 stojí na okraji. Na zistenie hodnôt kombinačných čísel
sa dajú využiť kalkulačky a tabuľky.“
( Fischer, Malle a Burger, 1992)
6. Deduktívny prístup v matematike
Klasický prístup používaný v matematike je založený na deduktívnom (apriori) myslení. Teda
na postupnosti následných krokov:
definícia → veta → dôkaz → príklad
Štatistické myslenie je induktívne (a posteriori), čo má za následok vznik problémov pri
vyučovaní. Induktívny spôsob, typický pre prírodné vedy, je založený na postupnosti:
pozorovanie → vytvorenie modelu → skúmanie modelu → formulácia záveru → testovanie
pozorovaním
7. Testovanie pravdepodobnostných vedomostí
Jednou z príčin vznikajúcich ťažkostí môže byť prílišná orientácia nášho školského systému
na ľahko merateľné výstupy – percentuálnu úspešnosť pri testovaní, či úspech na prijímacích
pohovoroch.

Záver
Hlavným cieľom dizertačnej práce bolo zdokumentovať možnosti využitia náhodných
experimentov pri vyučovaní pravdepodobnosti.
Využitie štatistických experimentov pri vyučovaní pravdepodobnosti
nápomocné pri:

3

stochastika je spojenie počtu pravdepodobnosti a štatistiky
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sa ukázalo

• Osvojovaní a budovaní základných pojmov teórie pravdepodobnosti ( jav, šanca, istý,
nemožný, možný, neistý jav). Mladší žiaci k pomenovaniu javov a procesov používali
svoj vlastný jazyk.
• Zlepšovaní praktických zručností pri štatistickom zbere, spracovaní a vyhodnocovaní
dát.
S narastajúcimi skúsenosťami získavali žiaci schopnosť porovnávať šance náhodných
javov (napríklad pri hode dvomi kockami padne častejšie súčet čísel 7 než súčet 3).
Porovnávanie šancí by malo postupne smerovať k číselnému ohodnoteniu šancí ( napríklad
hod čísla 6 na kocke sa ohodnotí zlomkom 1/6 alebo pomerom 1:5). V ideálnom prípade by
mohol nastať objav číselného významu pravdepodobnosti spontánne, v skupine spolužiakov.
Pri našich experimentoch sme k tejto fáze poznávacieho procesu so žiakmi nedospeli. Mladší
žiaci prvého stupňa neboli na objav číselného ohodnotenia šancí pripravení a žiaci druhého
stupňa, s ktorými sme pracovali, tento poznatok dostali sprostredkovaný transmisívne už v
minulosti.
Na základe zistených skutočností sa nám experimentálny prístup v počiatkoch budovania
pojmu pravdepodobnosti na základných školách javí ako jediný vhodný.

Pri

experimentálnom prístupe k vyučovaniu pravdepodobnosti, predovšetkým na základných
školách, žiaci poznatky aktívne objavujú, nielen pasívne prijímajú.
Pri transmisívnom spôsobe výučby, kedy sa žiakom predkladajú hotové poznatky
v podobe formálnych informácií, je poznávací proces výrazne narušený absenciou
izolovaných modelov – náhodných experimentov. Aj v takejto situácií vidíme prínos
náhodných experimentov a ich štatistického spracovania ako vhodného spôsobu doplnenia
chýbajúcich častí poznávacieho procesu a dobudovania prepojení medzi existujúcimi
formálnymi poznatkami a vlastnými skúsenosťami žiakov.
Dôležitým cieľom vyučovania pravdepodobnosti má byť tiež poznanie, že náhoda sa
správa podľa určitých pravidiel len pri veľmi veľkom počte opakovaní. Pri jednotlivých
pokusoch nám informácia o veľkosti pravdepodobnosti náhodnej udalosti nehovorí takmer
nič. Ani pravdepodobnosť 99% neznamená istotu, že daný jav pri nasledujúcom náhodnom
pokuse nastane. Inými slovami nevieme, či nasledujúci pokus bude jedným z 99 priaznivých
alebo to bude práve ten nepriaznivý stý.
Pri vyučovaní pravdepodobnosti je potrebné žiakom ponúknuť zaujímavé problémy
a úlohy zodpovedajúce úrovni ich vedomostí. Predovšetkým pri starších žiakoch je vhodné
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využiť neštandardné úlohy a zaujímavé problémy (napríklad (Dunn,2005) alebo (Plocki,
2001)).
Návrh a priebeh realizácie náhodných experimentov je vhodné v čo najväčšej miere
ponechať v réžii samotných žiakov. Skúsenosti sú omnoho cennejšie než pasívne prijaté
vedomosti.
Okrem náhodných experimentov je veľmi dôležitá diskusia a spolupráca, ktorá v triede pri
riešení problémov prebieha. Práve diskusia je cestou k hlbokému porozumeniu pojmu
pravdepodobnosti (a nielen tohto pojmu). Žiaci prostredníctvom diskusie konfrontujú svoje
nápady a výsledky náhodných experimentov so spolužiakmi. Vďaka spolupráci sa pri našich
experimentoch výrazne zvýšil počet dostupných výsledkov náhodných experimentov.
V konečnom dôsledku sa experimentálny prístup s využitím štatistického experimentu pri
vyučovaní pravdepodobnosti javí pre život vhodnejší než prístup klasický. Náhodné
experimenty orientujú vyučovanie na schopnosti žiakov, učiteľ je pri ich realizácií v úzadí ako
pozorovateľ.
Náhodné experimenty a ich štatistické spracovanie by mali určite predchádzať
výpočtovým úlohám. Žiaci si s ich pomocou dokážu intuitívne osvojiť zákony
pravdepodobnosti.

Na

týchto

základoch

sa

dá

neskôr

budovať

klasická

teória

pravdepodobnosti. Počiatočné skúsenosti s náhodou by mali žiaci nadobudnúť už na prvom
stupni základných škôl, pred stretnutím sa s klasickou definíciou pravdepodobnosti.
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Abstrakt
Predkladaná dizertačná práca popisuje možnosti využitia štatistických experimentov
pri vyučovaní pravdepodobnosti na základných a stredných školách. Prostredníctvom
priamych pozorovaní na hodinách a rozboru písomných žiackych riešení sa nám podarilo
popísať budovanie matematického pojmu pravdepodobnosť v súlade s Teóriou generického
modelu prof. Milana Hejného, ktorá poznávací proces žiaka rozkladá do viacerých etáp.
Vďaka možnostiam diagnostiky matematických predstáv žiaka, ktoré táto metóda umožňuje,
sme identifikovali najčastejšie miesta narušenia poznávacieho procesu a popísali možnosti
nápravy tohto stavu. V práci sú vypracované analýzy experimentov vykonaných so žiakmi
základných škôl a študentmi stredných škôl, na základe ktorých je možné orientovať sa v
zostavenom didaktickom materiáli a s porozumením ho použiť pri práci s deťmi.
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Abstract
The submitted dissertation thesis describes the possibilities of using statistical
experiments in teaching of probability at the primary and secondary school level. Using direct
observations of lessons and analysis of pupils’ written solutions, we describe building of the
mathematical concept of probability in accordance to prof. Milan Hejný’s Theory of generic
models, which recognizes several stages of the pupil’s learning process. Since this method
enables diagnostics of the pupils’ mathematical thinking, we were able to identify the most
problematic spots in the learning process and describe the possible corrections. The thesis
includes analyses of experiments performed with primary school pupils and secondary school
students, which help in orienting the reader in the created didactic materials and in using them
with understanding in the work with children.
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