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Abstrakt
Práca skúma možnosti využitia opráv a hodnotení žiackych riešení vybraných úloh z matematiky
z pohľadu možného vplyvu na rozvoj osobnosti vyučujúcich. Analyzuje výsledky experimentu,
ktorý prebiehal na sústredeniach korešpondenčných seminárov, budúcich učiteľov a na letných a
doktorandských školách. Viac než päťdesiati učitelia, vedúci korešpondenčných seminárov a
študenti učiteľstva matematiky sa zúčastnili stretnutí, na ktorých analyzovali opravy žiackych
riešení daných príkladov a potom o týchto opravách, ako aj o svojich analýzach diskutovali.
Ukázalo sa, že počas procesu analýzy opráv prišlo k pozitívnym posunom v prístupe
hodnotiaceho, pričom tento posun sa uskutočnil na viacerých osiach - inštruktívny/konštruktívny
prístup, miera osobnej investície a snahy o pochopenie postupu žiaka, postoj k alternatívnym
postupom, záujem o východiská využité pri riešení, osobná iniciatíva, kritické myslenie. Navrhli
sme tiež do budúcnosti možné využitie tohto postupu na rozvoj afektívnych i kognitívnych
učiteľských kompetencií na cielene organizovaných stretnutiach.

Abstract
In this work the exploration of evaluation and classification of corrections of pupils´ math
problems solutions is analyzed from the point of view of the possible next development of
teacher’s personality. We present the results of our experience, realized during mathematical
seminaries meetings and in the frame of doctoral and summer math education schools with more
than fifty teachers, teachers trainees and with correspondence seminary supervisors. The
participants have evaluated and analyzed given corrections of pupils´ solutions of selected math
problems and, consequently, discussed and reasoned their evaluation and it’s analyse. We
observed an advancement in the approach of the most participants, and this in numerous aspects
– instructive/constructive approach, personal investigation and effort to understand the pupil’s
thinking, attitude to the various solution processes, interest in the background used for a solution,
personal activity, critical thinking. We propose also to apply the analysis of pupils´ solutions to
develop affective and cognitive teaching competences in the frame of the focused meetings.
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Úvod
Pre tému „Hodnotenie riešení matematických problémov ako metóda vzdelávania budúcich učiteľov“ som
sa rozhodla na základe mojich dlhoročných skúseností s priamou pedagogickou činnosťou na základnej
škole a gymnáziu. Pochopila som, že vzdelanie a rast, ako odborný tak aj osobnostný, sú pre učiteľa
kľúčové parametre, ovplyvňujúce zásadným spôsobom kvalitu jeho pôsobenia na žiakov.
Na príklade diskusie o učebnici matematiky pre 9. ročník ZŠ, ktorá vyšla v roku 2013, je vidno,
ako chápe vyučovanie matematiky veľké percento učiteľov na Slovensku a tiež veľká časť dospelých,
rodičov detí. Z diskusií je zrejmá prevaha názoru, že štúdium matematiky by mala byť drina, že by malo
ísť v prvom rade o dril, nácvik riešení typizovaných úloh. Vymýšľať vlastné úlohy, či špekulovať
o riešeniach nie vždy presne zadaných úloh alebo úloh z reálnym kontextom – to všetko sa pokladá za
stratu času, či dokonca za znevažovanie presnosti matematiky. V duchu tejto myšlienky sú učitelia ochotní
odpustiť učebnici nadkritické množstvo chýb, lebo tento fakt vyvažuje „správny“ výučbový štýl, ktorý
nepripúšťa nepresnosti a neočakávané detské riešenia.
Pri práci s deťmi v rámci korešpondenčných seminárov sme mali možnosť vidieť a analyzovať
nejedno kreatívne detské riešenie. Pri spracovávaní dizertačnej témy sme niektoré z týchto riešení použili
ako odrazový mostík pre náš výskum. Detské riešenia sme namnožili, nechali sme ich opraviť viacerými
opravovateľmi a potom sme sa s učiteľmi spoločne rozprávali o jednotlivých opravách, o ich
odlišnostiach a o rôznych reakciách opravovateľov na rovnaké detské riešenie. V týchto diskusiách menili
diskutujúci učitelia nielen pohľad na matematiku, ale získavali vhľad do myslenia detí a kolegov. Videli,
že existuje mnoho rozdielnych opráv, že existuje mnoho spôsobov riešenia rovnakého problému. Priamo
na mieste sme mali možnosť pozorovať ich premenu. Videli sme záujem o netradičné zadanie, radosť zo
správneho riešenia, zmeny v postoji k opravám v tom zmysle, aby čo najviac pomohli žiakovi rásť. Na
základe týchto skúseností ponúkame kurz pre budúcich učiteľov matematiky. Veríme, že aspoň malou
troškou prispeje k zmene postojov učiteľov k matematike, ale aj k vyučovaniu a práci so žiakmi.
V tejto práci postupne formulujem problematiku, ktorou sme sa zaoberali, objasňujem, prečo som
si vybrala práve túto tému a analyzujem, ako riešia podobnú problematiku iní autori. V práci sú uvedené
aj teoretické východiská, ktoré využívam pri spracovaní a interpretácii získaných údajov. Nosnou časťou
práce sú experimenty a ich výsledky. Nasledujú návrhy pre ďalší výskum, ale aj konkrétnu prácu s
učiteľmi, ktoré z nich vyplývajú.
Teoretické pozadie, práca na príprave témy, experiment, jeho vyhodnotenie, interpretácia a návrh
možného využitia výsledkov práce tvoria nasledujúcu štruktúru práce:
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V prvej kapitole sú presnejšie formulované teoretické východiská problematiky, ktorú sme v práci
riešili. Rozoberáme rôzne druhy školskej interakcie a problém hodnotenia. Stručne popisujeme náš
výskum, a vysvetľujeme, že naše experimenty budú pokrývať najmä interakciu učiteľ – učiteľ a učiteľ –
žiak. V dostupnej literatúre sa nám nepodarilo nájsť výsledky, riešiace problém, ktorým sa zaoberáme. Na
základe našich doterajších zistení sme dospeli k názoru, že ide o tému, ktorá zatiaľ nie je publikovaná.
Dobre sú popísané analýzy žiackych riešení, o ktoré sme sa opreli hlavne v oblasti terminológie. Nosné
myšlienky, z ktorých vychádzame, rozoberajú poznávací proces žiaka, týkajú sa využitia procesu
a konceptu vo vzdelávaní. V neposlednom rade nás zaujímajú aj postoje učiteľov, hlavne v súvislosti s ich
vnímaním žiackej chyby. Keďže bol náš výskum realizovaný na Slovensku a v Čechách, rozhodli sme sa
čerpať najmä z prístupu profesora Hejného a jeho spolupracovníkov. Vychádzame taktiež zo Štátneho
vzdelávacieho programu a jeho formulácií a poukazujeme na potrebu vytvorenia pozitívneho postoja
k vyučovaniu matematiky u učiteľov aj žiakov.
Druhá kapitola popisuje jednotlivé experimenty, ktoré sme počas práce na dizertačnej téme
zrealizovali. V kapitole je zachytený aj vývoj experimentov. Po každom experimente sme urobili analýzu
výstupov, ktoré sme získali. Následne sme experiment obmenili vždy, keď sme mali pocit, že zmenou
dosiahneme lepšie výsledky, alebo že overíme naše ďalšie predpoklady. V podkapitolách druhej kapitoly
uvádzame rozbory opráv konkrétnych úloh tak, ako sme ich zrealizovali na dvoch doktorandských
školách Pedagogickej fakulty Karlovej univerzity, na dvoch konferenciách o vyučovaní na 2. stupni ZŠ
v Litomyšli, na konferencii pre matematiku na prvom stupni MaMat, na letnej škole matematiky
Pytagoras, konferencii o využití matematiky vo vede a technológiách MiST a tiež na seminároch pre
študentov na FMFI UK. Výsledkom je, že sa experimentov zúčastnilo spolu viac než 50 respondentov
rôznych vekových skupín, s rôznymi učiteľskými aj matematickými skúsenosťami. V pláne máme
pokračovať s experimentmi v iných jazykových a kultúrnych prostrediach.
Tretia kapitola popisuje prepojenie teoretických východísk našej práce s realitou, ktorú sme
sledovali počas experimentovania. Na príkladoch v nej uvádzame analógiu medzi poznávacím procesom
žiaka a získavaním skúseností učiteľov s opravovaním detských riešení.
Štvrtá kapitola obsahuje náš návrh kurzu pre budúcich učiteľov, ktorého osnovu a jednotlivé
stretnutia sme navrhli na základe výsledkov experimentov uvedených v tejto práci. Veríme, že aj naša
fakulta nám v budúcnosti poskytne priestor na nasadenie takéhoto kurzu do vyučovania budúcich učiteľov
matematiky. Doteraz sa nám seminár ako predmet štúdia pre budúcich učiteľov otestovať nepodarilo. V
práci preto uvádzame len návrh kurzu, ktorý by sa mal po jeho otestovaní upraviť podľa reakcií
a hodnotenia účastníkov kurzu.
Cieľ našej práce vidíme hlavne v možnosti vplývať na zmenu postojov študentov – budúcich
učiteľov matematiky. Budúci učiteľ by mal vedieť, že matematika nie je iba o trénovaní algoritmov,
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nácviku presných postupov a o korektnom a precíznom vyjadrovaní sa, či dodržiavaní názvoslovia.
Pomocou opravovania detských riešení, ktoré nemusia byť výhradne tradičné, by sme chceli študentov
upozorniť na komplexnosť úlohy učiteľa pri hodnotení žiackeho riešenia, na to, ako do tohto hodnotenia
učiteľ projektuje vlastné porozumenie úlohe, ako subjektívne preferuje krajšie riešenie, ako vážne môže
dieťaťu ublížiť nevhodnou reakciou na jeho riešenie. V praxi sa totiž stáva, a podobnú skúsenosť môžu
mať z detstva aj sami študenti, že detské riešenie, aj keď sa javí ako úplne nesprávne, je vlastne veľmi
blízko k správnemu, alebo rieši úlohu, ktorá je trochu iná, než myslel učiteľ, keď ju zadával.
Chceli by sme budúcim učiteľom ukázať, ako učiť či hodnotiť s väčším porozumením pre
matematický rast žiaka. Aby bola matematika zaujímavá, inšpiratívna a podnecujúca a nie nudná
a stresujúca.

1. Teoretické východiská práce
Využitie hodnotenia opráv detských riešení ako nástroja vzdelávania učiteľov sme v dostupnej literatúre
zatiaľ nenašli. Keďže sme chceli touto témou nadviazať na existujúce teórie, hľadali sme tie
najpríbuznejšie, ktoré aspoň terminológiou pokrývajú riešenú problematiku. V tejto kapitole preto
využijeme nasledujúce oblasti: rôzne typy interakcie vo vzdelávacom procese, teória poznávacieho
procesu žiaka a nadobúdania nových poznatkov, polarita procesu a konceptu vo vzdelávaní
a v neposlednom rade práca s chybou a náhľad na ňu. Našu tému taktiež napojíme na existujúce štátne
dokumenty týkajúce sa vzdelávania a hodnotenia žiakov.
1.1.

Interakcia vo vzdelávacom procese

Vedomé či podvedomé hodnotenie ľudí, vecí alebo udalostí je bežnou súčasťou života. Vďaka tejto
reflexii sme schopní meniť naše postoje a konanie ako z pozície hodnotených, tak aj z pozície
hodnotiteľov.
Na školách dochádza k rôznym typom interakcií, a teda aj hodnotenia. Navzájom sa hodnotia
učitelia a žiaci, učitelia medzi sebou, žiaci medzi sebou a samozrejme dochádza aj k externému
hodnoteniu, teda hodnoteniu učiteľa rodičmi, nadriadenými, či inšpekciou.
Pozrime sa na jednotlivé vzťahy podrobnejšie.
Učitelia na všetkých stupňoch a typoch škôl očakávajú, resp. dúfajú, že hodnotenie ovplyvní (vo
väčšine prípadov smerom k lepšiemu) vedomosti ich žiakov či študentov, poprípade aj ich postoje a
konanie. Málokedy si však uvedomujú, že hodnotením, aj keď možno nie cielene, ovplyvňujú aj sami
seba. Aj cez hodnotenie formujú svoje učiteľské presvedčenie, kryštalizujú metódy, ktoré používajú. Žiaci
a študenti svojich vyučujúcich tiež hodnotia. Najčastejšie sú učitelia hodnotení v neverejných diskusiách
medzi žiakmi, ale niekedy prichádza aj k priamej, ústnej či písomnej, komunikácii s učiteľmi. Žiaci
neočakávajú zmenu postojov a konania učiteľa, aj keď v niektorých prípadoch v zmenu dúfajú. Rovnako
ako učitelia škatuľkujú, nálepkujú žiakov, aj žiaci predpokladajú, že ich učitelia sú spravodliví, prísni,
alebo naopak neobjektívni, či náladoví.
Hodnotenie tak medzi žiakmi, ako aj medzi učiteľmi navzájom sa najčastejšie obmedzuje na
posudzovanie ich ľudských a profesionálnych kvalít. Väčšinou ide iba o konštatovania, pochvaly alebo
naopak negatívne hodnotenia. Zmena postojov a konania účastníkov týchto interakcií sa neočakáva,
prinajmenšom nie v krátkodobom časovom horizonte. K vzájomnému ovplyvňovaniu však samozrejme
dochádza.
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U externých hodnotiteľov sa stáva, že priam nástoja na zmene konania učiteľov. Dôvod zmien je
často podopretý zákonom, vyhláškou či nariadením. Tento typ interakcie najčastejšie prebieha iba jedným
smerom.
Interakcia učiteľ – žiak je pomerne podrobne spracovaná mnohými autormi, a to nielen z pohľadu
praktického využívania, ale aj s teoretickým opodstatnením či pokusmi o vysvetlenia priebehu interakcie.
„Učenie hrou“ popisuje už Komenský (Komenský 1653). Od jeho čias sa rozvinulo už mnoho teórií
učenia a učenia sa. Veľmi podrobne sú spracované Hejným (Hejný et al. 1990), ktorý popisuje metodiky
jednotlivých tém učiva základnej a strednej školy tak, aby boli žiakovi zrozumiteľné. Kladie dôraz na
poznávací proces žiaka ako aj na paralelu fylogenézy a ontogenézy.
Konštruktivizmu vo vzdelávaní sa venujú napr. Kuřina (Hejný a Kuřina 1998, 2009), C. R.
Rogers (Rogers a Freiberg 1994) a mnohí ďalší. K ich názorom sme sa priklonili aj my a hlavné zásady
konštruktivizmu sme sa v našich aktivitách snažili dodržiavať. S konštruktivizmom v didaktike úzko
súvisí aj sociálny konštruktivizmus. Interakciu žiak – žiak rozoberajú mnohí psychológovia – či už ide o
Piageta (Piaget 1969) alebo, z pohľadu sociálnej interakcie, o Vygotského (Vygotsky 1976), Leontieva
(Leontiev 1995). Tieto vzťahy sú totiž menej závislé na vyučovacom procese, aj keď aj ten ich
samozrejme ovplyvňuje.
Kontakt učiteľa s nadriadenými je riadený predpismi, pravidlami, vyhláškami a zákonmi.
Interakciu učiteľ – učiteľ poznáme viac z vlastnej praxe ako z literatúry, ale niektoré pre našu prácu
zaujímavé pozorovania sú popísané v rámci aktivít Asociácie pre zlepšovanie vyučovania a kurikula
(Langer, Colton a Goff, 2003). Autori poukazujú na výhody spoločných analýz žiackych prác skupinou
učiteľov. Nespomínajú síce matematiku, ale popisujú fenomény, ktoré sme zaznamenali počas
experimentovania aj my. Ten najpodstatnejší je nepochybne rôznorodosť názorov, čo umožňuje vytvorenie
objektívnejšieho pohľadu na žiaka. To následne učiteľovi umožňuje správnu komunikáciu so žiakom na
vyučovaní aj mimo neho.
Pri výchove budúcich učiteľov sa rozborom opráv žiackych a študentských písomných prác
venuje pozornosť vo vyššej miere iba pri vyučovaní cudzích jazykov, napríklad pri oprave esejí
(Hedgcock a Lefkowitz 1994). Opravovaniu žiackych riešení matematických úloh a práci s chybou sa
venujú M. Hejný a F. Kuřina (Hejný a Kuřina 2009), Scherer a Steinbring (Scherer a Steinbring 2006,
Steinbring 1989).
V našej práci sme si všímali všetky kombinácie vzťahov učiteľov a žiakov. K budovaniu účinnej
didaktickej a metodickej komunikácie medzi učiteľmi, prípadne k sebareflexii učiteľov a zlepšeniu ich
postojov sme využili opravy a najmä analýzy opráv písomných riešení matematických úloh
vypracovaných žiakmi základných a stredných škôl. Na základe experimentov sme navrhli seminár pre
budúcich učiteľov.
Ako sme už popísali vyššie, téme rozboru riešení žiakov a študentov sa venuje veľa didaktických
prác. Je spísanej mnoho literatúry, existujú rôzne metodiky ako opravovať úlohy, uskutočňuje sa mnoho
konferencií a pracovných dielní. My sme sa pokúsili túto problematiku rozšíriť o rozbor opráv žiackych a
študentských riešení učiteľmi. Vidíme v tom možnosť sebareflexie opravovateľa, ako aj možnosť použiť
rôzne opravy k diskusii medzi viacerými učiteľmi alebo študentmi učiteľských smerov. Podobne, ako pri
pochopení viacerých rôznych detských riešení učiteľ lepšie porozumie myšlienkovým postupom žiakov,
budú môcť učitelia (pri pochopení spôsobu opravovania jednej úlohy viacerými učiteľmi) nahliadnuť do
rôznych postojových stratégií, uvedomiť si, aké môžu byť motivácie rôzneho opravenia rovnakej úlohy,
a pokúsiť sa predvídať reakciu žiaka na takúto opravu.
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Na základe analýz opráv vieme zisťovať ako hĺbku matematických znalostí učiteľa, tak aj jeho
schopnosť riešiteľovi - žiakovi porozumieť. Žiaci totiž používajú častokrát vlastný, nie korektný
matematický slovník a tiež svojské, nie typické, modelové postupy riešenia. Učiteľ tak stojí pred náročnou
úlohou vžiť sa do uvažovania dieťaťa, a jeho slovník i postup si „preložiť“ do vlastného zrozumiteľného
jazyka. Druhou, pri rozboroch dobre viditeľnou rovinou, je komunikačná schopnosť učiteľa. Tú
pokladáme za kľúčovú. Akýkoľvek komentár je zbytočný, ak mu žiak nerozumie. Všímame si preto jazyk,
ktorý opravovateľ používa. V neposlednom rade je pre nás dôležité analyzovať spôsob, akým učiteľ
riešiteľa usmerňuje. Či iba hodnotí aktuálny stav jeho vedomostí alebo ponúka aj možnosti ďalšieho rastu,
či chváli alebo trestá, či povzbudzuje do ďalšej práce alebo naopak žiaka demotivuje.
Veríme, že tak ako podrobné rozbory žiackych riešení vedú k hlbšiemu poznaniu žiaka, jeho
znalostí, vedomostí, ale aj jeho osobnostných kvalít, tak aj podrobné rozbory opráv riešení povedú k
zmenám učiteľov. Krátkodobé, resp. okamžité zmeny sme mali možnosť zaznamenať už počas
experimentov, na tie dlhodobé si budeme musieť počkať ešte niekoľko rokov. Sme presvedčení, že
rozbory opráv, realizované či už samostatne (učiteľ si sám rozanalyzuje opravy iných) alebo v skupine,
môžu pomôcť učiteľovi pochopiť vlastné postoje a stratégie, ktoré voči žiakom uplatňuje. Pochopenie
samého seba, zvedomenie si vlastných názor, vlastného správania chápeme ako nutnú podmienku
k prípadnej práci na sebe a zlepšeniu vyučovacieho štýlu. Veríme, že aj zmena učiteľových postojov a
stratégií, ktoré uplatňuje vo vzťahu k svojim žiakom, môže byť inicializovaná vďaka rozborom opráv
žiackych riešení.

1.2. Fenomény, ktoré v našej práci využívame
Ako sme už naznačili v predošlej kapitole, problematika, ktorej sa venujeme, t.j. rozbor opráv žiackeho
riešenia a jeho vplyv na učiteľa, je v literatúre veľmi málo spracovaná, hoci každý učiteľ je vo svojej praxi
okamžite postavený pred úlohu, opravovať riešenia svojich žiakov. O tom, že to pre mnohých učiteľov nie
je ľahká úloha svedčí napríklad fakt, že žiaci často dostanú presne predpísané, ako má ich odpoveď
vyzerať. Tým sa učiteľ podvedome vyhýba náročnej úlohe hodnotiť myšlienky žiaka. Pri požiadavke
odpovede v uzavretom tvare stačí skontrolovať, či žiak napísal očakávanú odpoveď, alebo nie. Odbornú
literatúru priamo o analýzach opráv žiackych matematických riešení učiteľmi sme doteraz nenašli. Ako
odrazový mostík nám pre potreby práce poslúžili výsledky pozorovaní a výskumov, v ktorých sa
analyzovali riešenia samotných žiakov, nie ich opravy učiteľmi. Základ výskumu preto vychádza z teórií
skúmajúcich poznávací proces žiaka, z rôznorodosti vyučovacích metód, či teórie psychického vývoja,
smerujúceho k duševnému rastu žiaka.
Pri akejkoľvek práci so žiakom, a teda aj pri oprave žiackeho riešenia, by sme nemali zabudnúť na
poznávací proces žiaka. Podľa nás je to jedna z kľúčových vecí, ktorú potrebuje učiteľ poznať pre
kvalitnú prácu s deťmi. M. Hejný (Hejný et al. 2004, Ed.) rozložil poznávací proces, resp. zrodenie
matematického poznatku, do niekoľkých hladín a zdvihov. Ide o hladinu motivácie, separovaných
modelov, zovšeobecnenia, generických modelov, abstrakčný zdvih a o kryštalizáciu poznatkov. Myslíme
si, že rovnakým spôsobom, ako je vyššie popísaný proces zrodu matematického poznatku u žiaka,
prebieha poznávací proces, uchopovanie vedomostí a zručností aj v iných oblastiach a celoživotne. Z toho
prirodzene vyplýva, že aj pri vzdelávaní učiteľov potrebujeme prejsť postupne všetky vyššie popísané
hladiny a zdvihy. Budúci učitelia potrebujú v prvom kroku nadobudnúť „skúsenosti“, teda získať väčšie
množstvo skúseností s pôsobením na žiakov. Až potom budú schopní lepšie porozumieť svojim žiakom,
resp. ich riešeniam, a následne na ne kvalitne a hlavne pre žiakov zrozumiteľne reagovať.
Na to, aby sa učiteľ rozhodol investoval svoj čas do rozboru opráv žiackych matematických
riešení, musí byť k tejto činnosti motivovaný. Ako motivácia by mohol slúžiť napríklad predpoklad, že
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metóda rozborov je jedna z možností osobnostného aj odborného rastu, smeruje k lepšiemu porozumeniu
dieťaťu a mala by pomôcť k lepšej komunikácii s ním.
Hladinu izolovaných modelov predstavujú rozbory jednotlivých opráv žiackych matematických
riešení jednej alebo viacerých úloh.
Veríme, že po absolvovaní dostatku rozborov bude učiteľ schopný zovšeobecňovať aspoň niektoré
opakujúce sa javy, ktoré sa pri rozboroch vyskytnú a postupne tak bude schopný vytvárať si generické
modely (Obr. 1).

izolovaný
model 1

poznatok 2
generický
model 1

izolovaný
model 2

izolovaný
model 3

abstrakčný
zdvih
generický
model 2

poznatok

kryštalizácia

poznatok 3

poznatok 1

izolovaný
model 4

poznatok 4

Obr. 1

Treba zdôrazniť, že nám nejde o etiketovanie, či nejakú jednotnosť opravy, ale o hľadanie
zákonitostí. O zákonitosti v uvažovaní žiaka, o zákonitosti v uvažovaní učiteľa pri oprave, ktoré majú
reálnu šancu žiakovi pomôcť v osobnostnom a matematickom raste a učiteľovi v komunikácii so žiakom.
Následne sa tak dostane k abstrakčnému zdvihu, teda k akémusi novému poznatku, ktorý dokáže učiteľ
verbalizovať, a hlavne bez väčšej námahy pri opravách používať. Máme na mysli napríklad použitie
vhodného oslovenia alebo uprednostnenie návodných úloh pred prezradením riešenia, čo ukázali naše
experimenty. Na presnejšie popísanie tvorby generického modelu a zdvihu by sme potrebovali viac času,
viac experimentov a pravdepodobne aj možnosť dlhodobejšej spolupráce so stabilnou skupinou učiteľov.
Hladina kryštalizácie bude prebiehať následne, keď bude učiteľ novo nadobudnuté skúsenosti a
vedomosti používať pri vlastných opravách. Veríme, že tento proces povedie k ďalším izolovaným a
generickým modelom, k ďalším zdvihom a teda k lepšej a prospešnejšej komunikácii učiteľa a dieťaťa.
Sme presvedčení, že opravovaním a rozborom opráv môže učiteľ nadobudnúť aj nové odborné (v
našom prípade matematické a pedagogické) vedomosti. To, že dieťa rieši úlohu netradične, ako aj to, že sa
opravovateľ snaží nájsť príčiny chýb a nepresností alebo následne, že sa pokúša dieťa priviesť návodnými
otázkami či úlohami k spresneniu riešenia alebo odstráneniu chyby, vedie nepochybne aj k odbornému
rastu učiteľa.
Nepochybne každý súhlasí s názorom, že ak chceme žiaka niečo naučiť, musí nám rozumieť.
V predošlej kapitole sme písali o tom, že učiteľ potrebuje vedieť, v ktorej etape poznávacieho procesu sa
žiak nachádza. Nemenej dôležitá pri vhodnej komunikácii je aj informácia, či žiak myslí skôr procesuálne
alebo konceptuálne. Vo svojich prácach sa tejto problematike venovalo mnoho autorov. My sme sa opreli
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najmä o práce a výskumy autorov E. Gray a D. Tall (Grey a Tall, 1991), ako aj M. Hejného (Hejný 2012).
Pojmy proces a koncept charakterizujú dva duálne či komplementárne spôsoby, ktorými naše
vedomie vníma pojmy, vzťahy, situácie, javy a udalosti reálneho sveta, ktorými ich ukladá do
skúsenostného poľa a ktorými s nimi zaobchádza. (Hejný a Michalcová, 2001, str. 59-60)
Uvádzame príklad takmer istého nepochopenia opravy riešenia „konceptuálneho“ učiteľa jeho
„procesuálnym“ žiakom (samozrejme sa situácia môže vyvinúť aj naopak) ilustrujeme na riešení úlohy
z pravdepodobnosti.
Skrátený prepis zadania
Alicina hracia kocka mala teda šesť stien, na ktorých boli čísla od jedna do šesť. Alica si zobrala
pero a papier a začala hádzať. Ak šestka padla na prvýkrát, napísala si na papier číslo 1. Potom hádzala
a počítala znova od jedna. Ak šestka padla na druhýkrát, napísala si na papier číslo 2 a znovu pokus
zopakovala... Takto hádzala niekoľko hodín ...
„Čo si myslíš, padá šestka častejšie na piatykrát alebo na druhýkrát?“ Alebo inak, ktoré číslo mala Alica
častejšie napísané na papieri, päťku alebo dvojku? Prečo to tak je?

Prepis riešenia - Martina - 9. trieda
Keby 6 padla na 5 krát, hodíme kockou 5x z čoho 4x padnú čísla od 1 až po 5 a môžu sa opakovať a na 5
krát padne 6.
Aby padla 6 na 2 krát, hádžeme kockou 2x z čoho môže 1 krát padnúť čísla 1, 2, 3, 4, 5 a na 2 krát padne
6.
Čiže častejšie bude padať (aspoň by mala) 6 na 2x lebo je menej možností, ktoré by mohli padnúť tiež ako
keby padla na 5 krát lebo vtedy môže nastať rôzne iné kombinácie čísel, čím by sa mohlo stať, že 6 padne
skôr ako na 5 krát.
Prepis opravy
2

5

5 1
5 1
„Bez výhrad. Ešte by sa dalo riešenie vyjadriť ako (    a (    ale to je pre starších.
6 6
6 6
Okrem toho, že oprava nie je ani matematicky korektná, Martina svojmu učiteľovi nemôže rozumieť.
Nebyť prvej vety „Bez výhrad“, nemala by šancu porozumieť ani len tomu, či úlohu vyriešila správne,
alebo jej úvahy neboli dobré.

2. Vývoj metódy hodnotenia opráv ako prostriedku vzdelávania budúcich
učiteľov
Odborná literatúra je plná najnovších poznatkov o poznávacom procese, či o moderných
metódach práce na vyučovaní. Rovnako sú podrobne rozpracované obsahy jednotlivých predmetov, pre
rôzne vekové kategórie žiakov. Tieto teórie sú takmer určite aj súčasťou sylabov pedagogických príprav
budúcich učiteľov. Problém však je, tak ako povedal Hejný: „Hůře ale tyto myšlenky pronikají do praxe.
Teoretici nedokáží učitele přesvědčit o účinnosti nových metod.“ (Hejný 2012)
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Našimi experimentmi s rozbormi opráv a následným vytvorením kurzu pre budúcich učiteľov by
sme chceli prispieť k približovaniu teórií k praxi. Domnievame sa, že tak, ako sa rozborom žiackych
riešení snažíme hlbšie vniknúť do sveta žiaka, môžeme pomocou rozborov opráv preniknúť do sveta
učiteľa, opravovateľa. Veríme tiež, že sa sériami rozborov bude meniť prístup účastníkov k opravám
žiackych riešení a k žiakom podobne, ako sme mali možnosť vidieť počas už doteraz realizovaných
experimentov.

2.1.

Popis experimentov a ich vývoj

Počas dvoch rokov sme realizovali viacero experimentov. Základnú kostru experimentu, t.j. vyriešiť
úlohu, opraviť detské riešenie a diskutovať opravy iných učiteľov, sme nemenili. Na základe skúseností
sme však postupne menili poradie jednotlivých aktivít, resp. sme aktivity rozširovali. Snažili sme sa
dotvárať činnosti tak, aby boli použiteľné rovnako dobre pri príprave budúcich učiteľov, pre učiteľov
z praxe, vedúcich korešpondenčných seminárov, ale aj pre širšiu verejnosť, ktorá sa zaoberá matematikou
alebo jej testovaním. Rozoberali sme úlohy z korešpondenčných seminárov. Na účely experimentovania
sa nám javili menej tradičné úlohy a riešenia úloh vhodnejšie ako menej podnetné, typické školské
zadania.
Prvá časť experimentov ostávala stále rovnaká. Po krátkom predstavení seba a cieľov aktivít, si
mal každý účastník experimentu poriadne prečítať a vyriešiť úlohu, ktorej riešenia a ich opravy boli
hlavnou náplňou stretnutia. Riešenie úlohy mohlo byť akékoľvek. Nebolo dôležité snažiť sa uvažovať ako
dieťa. Túto časť experimentu totiž vnímame ako nutnú prípravu na ďalšie aktivity. Je to čosi ako
rozcvička, zahriatie, motivácia k ďalším činnostiam. Je to nutný predpoklad k tomu, aby sme mohli
spoločne navrhovať hodnotenie riešení, hodnotiť, resp. posudzovať opravy iných učiteľov.
V časti OPRAVA dostali účastníci pokyn opraviť detské riešenie. Čo presne znamená „opraviť“
sme sa snažili špecifikovať čo najmenej. Jasne sme povedali, že opravujeme riešenie z korešpondenčného
semináru. To znamená, že sa s riešiteľom nestretneme, že celá naša komunikácia prebehne iba cez detské
riešenie a našu opravu. Cieľom bol teda najmä komentár riešenia naformulovaný pre riešiteľa. Bodové
ohodnotenie pre nás vo väčšine experimentov nebolo až tak dôležité. Z opravy je totiž viditeľné, čo je pre
učiteľa dôležité – čo si na riešení všíma, čo pokladá za nutné okomentovať, či správne riešenie prezradí
alebo sa snaží žiaka naviesť otázkami, alebo jednoducho iba označí správne a nesprávne miesta.
Najdôležitejšou, ale aj najproblematickejšou, najviac sa počas experimentovania vyvíjajúcou
časťou bol rozbor opráv. Táto časť experimentu bola totiž diskusiou o rôznych opravách jedného
detského riešenia. Išlo o riadené diskusie, pričom pod slovom riadené máme spravidla na mysli vedené
tak, aby diskutujúci neskĺzli k hodnoteniu dieťaťa, ale aby sa zaoberali naozaj hodnotením opráv kolegov.
Účastníci boli vyzvaní, aby spoločne uvažovali o pozitívach a negatívach jednotlivých opráv, komentárov,
či bodového ohodnotenia. Samozrejme sme nechceli ostať iba pri slovách pekný, správny, nesprávny,
a pod. Dôležité boli argumenty, ktoré by tieto hodnotenia podporili. Navyše sme sa snažili postupne
vžívať do role dieťaťa, ktoré si náš komentár číta, a posudzovať hodnotenia aj z jeho pohľadu. Učitelia,
ako budeme nazývať všetkých účastníkov experimentov, sú totiž zvyknutí zaoberať sa detskými
riešeniami. Máme na mysli, že sa snažia napr. odhaľovať chyby v uvažovaní dieťaťa, pomôcť dieťaťu
tieto chyby odstrániť, či jednoducho iba ohodnotiť detské riešenie. Stručne povedané, myslenie učiteľov
je zacielené na dieťa, a nie na iného učiteľa. Pre účastníkov bolo preto náročné zamerať sa nie na detské
riešenia, ale na ich opravy.
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Poradie ostatne spomínaných dvoch častí, teda časti oprava a rozbor opráv sa menilo od
experimentu k experimentu. Potrebovali sme totiž porovnávať zhody a odlišnosti v názoroch účastníkov
práve podľa poriadia dvoch nosných aktivít experimentu. Na poradie častí poukazujeme v práci pri
popisoch konkrétnych experimentov.
Experimenty sme najčastejšie realizovali počas konferencií a seminárov. Uvedieme výsledky
z Letnej školy matematiky „Pytagoras“, z konferencie „Jak učit matematice žáky ve věku 10-16 let“,
z doktorandských škôl študentov pražskej pedagogickej fakulty, z konferencie MaMat určenej učiteľom
prvého stupňa ZŠ a v neposlednom rade z každotýždenných pol roka trvajúcich pracovných stretnutí s
vedúcimi korešpondenčných seminárov z matematiky. Účastníkmi našich experimentov boli teda učitelia,
študenti učiteľského štúdia rôznych stupňov, vedúci korešpondenčných seminárov ako aj ľudia
profesionálne sa venujúci testovaniu (pracovníci NÚCEM-u). Ako sme už povedali, v texte budeme
o všetkých rozprávať ako o učiteľoch.
V ďalších častiach práce popisujeme experimenty na riešeniach úloh z matematického
korešpondenčného semináru SEZAM. Každá z nich bola súčasťou aspoň dvoch rôznych experimentov.
Všetky získané materiály uvádzame v ich pôvodnej úplnej podobe, teda nemeníme štylizáciu,
neopravujeme pravopis, atď. Kvôli zachovaniu anonymity sme pozmenili iba mená riešiteľov. Mená
pôvodných opravovateľov, t.j. ľudí, ktorých sme poprosili ešte pred experimentovaním o opravy detských
riešení, ako ani mená učiteľov, účastníkov experimentov, vôbec neuvádzame.
Vyššie spomenuté postupy ukážeme skrátene na jednej z úloh, geometrickej úlohe z tretej sady
experimentov. Úloha je štandardnejšia ako úlohy z pravdepodobnosti. Tým sme zabezpečili skrátenie
prvej časti experimentu, t.j. vyriešenie úlohy učiteľmi. Získali sme tak viac času na rozbory opráv, čo bolo
pre nás veľmi podstatné. Opravy a rozbory opráv sme realizovali rovnako ako pri druhom experimente.
Niektorí účastníci robili najprv rozbory cudzích opráv a až potom napísali vlastnú opravu, niektorí mali
tieto aktivity vymenené.
V nasledujúcom texte uvádzame zadanie úlohy, jedno detské riešenie a štyri opravy, ktoré sme
mali pripravené pred experimentovaním.

Zadanie úlohy - prepis originálu1
Ďalšia stanica bola v meste konania druhého festivalu. Tu všetci fanúšikovia zase vystúpili. Okrem
jedného pomocného javiskového technika. Ten behal po celom vlaku a niečo usilovne hľadal. Jonatán sa
ponúkol, že mu s hľadaním pomôže, ak mu povie, čo to vlastne hľadá. „Hľadám trojuholník,“ vysvetľoval
pomocný technik „kolega si myslí, že by tu ešte niekde mal byť jeden z lepenkových trojuholníkov, ktoré
používame pri zdobení scény.“
„A aké by mal mať rozmery?“ zaujímal sa Jonatán.
„To si práve nevieme spomenúť. Kolega si bol istý, že má obvod 35 decimetrov. Jedna jeho strana je o
decimeter kratšia než druhá. A tretia strana je dlhá štyri krát toľko než dlhšia z prvých dvoch.“
Viete z tohoto zistiť, aké rozmery má hľadaný trojuholník? Kde by ho podľa vás mali Jonatán s
technikom hľadať? Nezabudnite riešenie zdôvodniť, nech si je Jonatán istý, že nenašiel trojuholník z
minuloročného festivalu.

1

Úloha bola súčasťou korešpondenčnej súťaže SEZAMKO určenej pre žiakov 5. – 6. ročníka ZŠ. Bola zadaná
v druhej zimnej sérii v školskom roku 2011/2012.
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Detské riešenie
Anička – 5. ročník

Môj postup: zistila som že sa to nedá robila som si to z špáradkami mala som šesť špáradie 5 bolo
rovnakých a 1. bolo o 1cm menší. Nedá sa to spojiť a nikde by to nenašli.

Rôzne opravy Aničkinho riešenia
V práci je ku každej oprave priložený kvôli autenticite aj originál textu, tak ako tu v Oprave č. 1.
Oprava Anička č. 1
ahoj :) skús nabudúce ak robíš nejaké možnosti vypísať ich, alebo aspoň skúsiť vysvetliť prečo to tak je.
Väčšinou nejde totiž o výsledok v prvom rade ale hlavne o spôsob akým si to riešila. (pridelených 0,5
bodu)

Oprava Anička č. 2
Ahoj!
To je super nápad skúšať to so špáratkami, my však potrebujeme vidieť postup. Nabudúce to nakresli
alebo odfoť a hlavne nezabudni poriadne vysvetliť, prečo to tak je. Pozri si vzorové riešenie :) (pridelené
2 body)
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Oprava Anička č. 3
A vieš aj dôvod, pre ktorý sa to nedá? A čo ak by sa to spojilo? Ako by si z toho zistila rozmery
trojuholníka? (pridelené 4 body)
Oprava Anička č. 4
Veľmi pekné a originálne riešenie. Ako si však vedela že to jedno špáradlo skrátiť práve o 1 centimeter?
Ako by sa zmenilo tvoje riešenie keby si to špáratko skrátila o inú dĺžku? Inak super riešenie :) (pridelené
4 body)
Najskôr sme túto sadu, t.j. úlohu, Aničkine riešenie a vyššie prepísané opravy použili na
konferencii MaMat určenej pre učiteľov prvého stupňa ZŠ. Účastníkov sme rozdelili na dve časti. Jedna
skupina písala opravu Aničkinho riešenia pred spoločnou diskusiou o rôznych opravách, druhá mala tieto
aktivity vymenené.
Na základe predošlých skúseností sme už očakávali rozdiely v názoroch a opravách učiteľov
podľa toho, v akom poradí aktivity realizovali. V nasledujúcom texte popíšeme priebeh experimentu, časti
diskusií, ktoré počas neho prebehli ako aj opravy, ktoré vznikli v oboch skupinách učiteľov.

Opravy pod číslami 5 až 9 sú opravy skupiny učiteľov, ktorí najprv opravovali až potom
diskutovali. Opravy 10 až 14 robili učitelia až po spoločných diskusiách.
Oprava č. 5
Anička, ahoj!
Pozdravujem Ťa, som veľmi rád, že si sa do tejto úlohy zahryzla zubami aj nechtami. Super! Máš pravdu,
rovnakých špáradiel bolo 5, to 1 bolo ale o 1 cm väčšie. Ale i v prípade, že bolo väčšie by sa spojiť
nedalo, tak ako píšeš. Ale pýtam sa, „Dá sa narysovať trojuholník z 2 strán?“ Lebo nikde tú tretiu stranu
neuvádzaš a tá bola 4x väčšia ako tá dlhšia. Riešenie je 5, 6  4 = 24 Ale za riešenie úlohy získavaš
krásnych 2,5 boda. Gratulujem

Oprava č. 6
Tvoj výsledok je správny, ale z Tvojho vysvetlenia postupu nie je jasné ako si to vypočítala. Skús vysvetliť,
prečo sa trojuholník nedá poskladať.
2 – bod za využitie špáradiel + bod za odpoveď
Oprava č. 7
Proč jsi vybrala právě 6 šparadel? (pridelené 4 body)

Oprava č. 8
Predpokladám , že si myslela 5 špáradiel po 6 cm a jedno 5 cm. Z tohto si sa snažila urobiť ∆
a nepodarilo sa Ti to. To bolo správne, len to trochu lepšie vysvetliť. Ako si použila napr. podmienku
(pridelené 4 body
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Oprava č. 9
Výborne. Nepotrebovala si dokonca ani použiť informáciu o obvode trojuholníka. Akurát si zabudla
odpovedať na otázku, aké rozmery má hľadaný ∆, ale keďže taký neexistuje, chápem, že ťa tie strany
nezaujímali. Nabudúce by si to mohla dotiahnuť aj v tomto smere. (pridelených 3,5 boda)

Oprava č. 10
Ahoj! Je to super riešenie, ktoré sa mi páčilo – názorná práca so špáradlami. Do budúcna mi chýba
nákres, prečo sa to nedalo spojiť. Pri hodnotení som preto odrátala 1 bod!

Oprava č. 11
Ahoj, Anička, to je výborný nápad riešiť úlohu pomocou špáradiel. Tvoje riešenie je správne. Škoda, že si
nepridala aj obrázok alebo fotografiu prípadne výpočty, kde by bolo jasné ako si k tomuto riešeniu došla.
 (pridelené 4 body)

Oprava č. 12
Naozaj originálne riešenie. Super. Aby ti všetci rozumeli, musíš aj vysvetliť prečo si použila šesť špáradiel
a prečo bol jeden o 1 cm kratší. Až potom ti všetci uveria, že sa to naozaj nedá. Tešíme sa na ďalšie tvoje
úlohy. (pridelené 4 body)

Oprava č. 13
Ahoj!
Vybrala si si veľmi pekný a originálny spôsob riešenia príkladu!V budúcnosti pri riešení príkladov tohto
typu skús nakresliť obrázok, alebo priložiť postup riešenia
Inak skvelá práca!

Oprava č. 14
Ahoj Anička,
Tvoj nápad riešiť úlohu so špáratkami bol super. Nabudúce by bolo vhodné tvoje riešenie
vysvetliť. Nabudúce napíš postup riešenia ako si rozmýšľala, čo si pri tom robila, ako si
postupovala príp. to nakresli, odfoť a znovu si to premysli. Čo by sa stalo, keby si Prečo si to
špáratko skrátila práve o 1 cm?
Prečo bolo to špáratko kratšie o 1 cm?
Čo by sa stalo, keby si to špáratko skrátila o inú dĺžku?
Prečo bolo špáradiel 6? Nemohla si si zobrať iný počet? Aké strany by mal mať trojuholník, aby
sa dal zostrojiť? spojiť?
Tešíme sa na ďalšie Tvoje originálne riešenia.  Ahoj!
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Pre každú sadu opráv sme vytvárali tabuľku charakteristík. Keďže je materiálov, ktoré je
potrebné popísať kvôli ich rôznorodosti, priveľa, rozdelíme tabuľku na dve časti. Prvá popisuje
opravy č. 1 až č. 9, teda pôvodné opravy a opravy, ktoré vznikli počas experimentovania, ale
učitelia ich písali pred rozbormi, druhá zachytáva opravy učiteľov, ktoré vznikli až po
diskusiách.

Body

oprava
č. 1
0,5

Oslovenie

●

Pochvala/Podpora
aspoň časti názoru,
resp. postupu riešiteľa
Návod na
písanie/vysvetľovanie
postupu riešenia do
budúcnosti
Doplňujúce otázky
k riešeniu, ktorým
Anička môže
porozumieť
Doplňujúce otázky
k riešeniu, ktorým
Anička nemôže
porozumieť –
uvažovala inak
Snaha
o prerozprávanie
Aničkinho riešenia,
ale s evidentným
nedorozumením
Prezradenie riešenia –
navyše chybného
Odkaz na vzorové
riešenia

Pôvodné opravy
oprava oprava
č. 2
č. 3
2
4

●

oprava
č. 5
2,5

oprava
č. 9
3,5

●

●

●

oprava
č. 4
4

Opravy pred rozbormi
oprava oprava oprava
č. 6
č. 7
č. 8
2
4
4

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●
●
Tabuľka charakteristík A

Z rozloženia hustoty tabuľky vidno, že každý opravovateľ sa vo svojich komentároch
zameral na odlišné veci. Pre niektorých je dôležité oslovenie, niektorí sa snažia napísať návod na
riešenie, iní preferujú návodné otázky. V niektorých opravách máme možnosť pozorovať aj
nepochopenie detského riešenia. V ďalších vidíme dokonca neschopnosť úlohu vyriešiť, resp.
presvedčenie učiteľa, že aj v prípade neexistencie riešenia je nutné najprv riešenie nájsť a potom
vyargumentovať, že neexistuje.
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Na rozdiel od prvej časti tabuľky k tejto úlohe (Tabuľka charakteristík A), je druhá časť
tejto tabuľky, nasledujúca tabuľka (Tabuľka charakteristík B), ktorá zachytáva opravy napísané
až po rozboroch cudzích opráv, pomerne hustá.
oprava

oprava

oprava

oprava

oprava

č. 10

č. 11

č. 12

č. 13

č. 14

Body

4

4

4

Oslovenie

●

●

Pochvala/Podpora aspoň časti názoru, resp.
postupu riešiteľa
Návod na písanie/vysvetľovanie postupu riešenia
do budúcnosti
Doplňujúce otázky k riešeniu, ktorým Anička
môže porozumieť

●

●

●

●

Vysvetlenie bodovania

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Tabuľka charakteristík B

Vidíme, že až na opravu č. 12 všetci učitelia mali potrebu žiaka najprv osloviť. Všetci vo
svojich opravách Aničku pochválili. Chválili riešenie alebo aspoň Aničkinu snahu, či tvorivosť –
použitie špáradiel. Vo všetkých opravách máme možnosť vidieť návod, či radu, ako riešenie
v budúcnosti lepšie popísať. Nejde teda o prezradenie riešenia, ale iba o nápady, ako riešenie
lepšie opísať iným. Tieto dve, resp. tri (aj oslovenie) charakteristiky vyšli v každej diskusii
o opravách ako najdôležitejšie.
Popísali sme, ako sa odlišovali opravy jednotlivých skupín učiteľov. To, čo sme zatiaľ
nepriblížili, boli priebehy a výsledky diskusií, ktoré počas experimentov učitelia viedli.
Prvá skupina, t.j. učitelia, ktorí najprv samostatne opravovali riešenie a až potom
diskutovali o opravách, boli k iným opravovateľom oveľa zhovievavejší. Je veľmi
pravdepodobné, že počas diskusií pochopili, že ani ich oprava nie je ideálna, že sa dopustili
podobných chýb či nedostatkov. Dvaja učitelia mi to po experimente „tajne“ povedali.
Skupina učiteľov, ktorí pred vlastnou opravou diskutovali opravy druhých, používala
oveľa tvrdší slovník na popis tej istej vlastnosti, toho istého fenoménu opravy. Sme presvedčení,
že to bolo spôsobené absenciou vlastnej skúsenosti s opravou riešenia. Pri tejto skupine nastal,
asi aj preto, problém pri výzve na vlastnú opravu. Napísať ju totiž tak, aby spĺňala všetko, čo si
počas rozborov povedali, nie je vôbec jednoduché.
Pozitívom je, že počas diskusií v oboch prípadoch, prišli učitelia k rovnakým záverom,
rovnakým názorom na jednotlivé opravy.
Ako máme možnosť pozorovať v predošlých tabuľkách, učitelia si všímali hlavne:


Formu oslovenia, ktorú vnímali ako nadviazanie kontaktu s riešiteľom.



Prítomnosť, resp. absenciu pochvaly, ktorú vnímali ako nutnosť, motiváciu pre ďalšie
počítanie. Išlo pritom o pochvalu akéhokoľvek druhu, či už pochvalu správneho riešenia,
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alebo snahy o riešenie, alebo snahy o podrobný popis riešenia. Počas diskusií odznievali
názory, že na každom riešení sa iste nájde nejaké pozitívum.


Prítomnosť, resp. absenciu rady, či nasmerovania k ďalšej činnosti (počítaniu aj písaniu
riešení) vo forme výzvy alebo vhodne položenej otázky.



Rozdiel vo filozofii komentára, či ide o prezradenie riešenia alebo skôr návod, ako
riešenie objaviť.



Vhodnosť použitého jazyka, či už v položených otázkach alebo komentároch, či radách
určených riešiteľovi. Učitelia pritom rozlišovali dve úrovne, matematickú – teda
vhodnosť, resp. nevhodnosť zaradenia niektorých pojmov (napr. použitie slova
„pravdepodobnosť“ v momente, keď ho riešiteľ nepoužíva a z jeho slovníka je jasné, že
mu nerozumie) a úroveň sociálnu/pedagogickú – vyjadrenia opravovateľov k snahe žiaka,
k námahe, ktorú vynaložil pri riešení a písaní úlohy. Tu sa všetci zhodli, že
najoptimálnejšie by bolo používať slovník dieťaťa alebo sa mu aspoň v čo najväčšej miere
priblížiť.



Rukopis opravovateľov, ktorý nebol vždy dobre čitateľný.



Bodové ohodnotenie hlavne v prípadoch, keď mali pocit, že opravovateľ dieťaťu poškodil
a tým ho demotivoval.

V rámci jedného z experimentov (jediný dlhodobý experiment, trvanie: jeden semester) sa
podarilodosiahnuť posun v postojoch a prístupoch zúčastnených vedúcich korešpondenčných
seminárov, pričom vznikla jasná predstava „kvalitnej“ opravy detského riešenia. Charakteristiky
opráv, o ktorých sme písali vyššie, sa pretavia do štruktúry, do zásad, na ktoré by sme pri oprave
detských riešení nemali zabúdať. Základná štruktúra kvalitnej opravy, tak ako ju viackrát popísali
učitelia počas experiment, by znela:


Nezabudni na oslovenie.



Vždy žiaka pochváľ. Keď nie za výsledok, tak aspoň za snahu, námahu, ktorú počas
riešenia vynaložil.



Používaj jazyk, ktorému má šancu dieťa porozumieť. Vyhni sa náročným
matematickým pojmom alebo cudzím slovám.



Žiakovi riešenie neprezrádzaj, radšej mu polož návodné otázky.



Snaž sa písať čo najčitateľnejšie.

Rôznorodosť opráv nám umožnila ponúknuť učiteľom celé spektrum pohľadov na
riešenie žiaka. V opravách našli učiteľa láskavého aj prísneho, učiteľa s nadhľadom
v matematike ako aj učiteľa, ktorý evidentne neporozumel úlohe ani detskému riešeniu, učiteľa,
ktorý sa zameriava na formálne chyby a naopak učiteľa, ktorý sleduje dôležité myšlienky dieťaťa
a mnoho ďalších. Práve táto skutočnosť umožnila účastníkom našich experimentov
prehodnocovať vlastné postoje k žiakom a k opravám ich riešení.
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3. Návrh kurzu pre budúcich učiteľov
Na základe všetkých experimentov, ako aj znalostí poznávacieho procesu žiaka a práce pedagógov,
navrhujeme nasledovný kurz určený pre študentov učiteľstva matematiky. Obyčajne má semester 13
týždňov, čiže 13 dvojhodinových stretnutí. Návrh bude preto rozdelený práve na 13 častí. Štruktúra
návrhu je flexibilná, je možné niektoré aktivity vynechať alebo časovo prispôsobiť aj na inú dĺžku kurzu.

1. stretnutie (90 minút)
Úvod by mal patriť v prvom rade cieľom kurzu. Účastníkov treba stručne oboznámiť s aktivitami,
s ktorými sa stretnú počas trvania kurzu. Keďže akýkoľvek rast, či už matematický, didaktický alebo
osobnostný, je možné dosiahnuť iba vlastnou aktivitou účastníkov, stretnutia budú mať pracovný
charakter. Nebude sa jednať o prednášky, ale o vlastnú aktivitu, t.j. experimentovanie, riešenie,
opravovanie, hodnotenie a diskusie. V prípade času a záujmu sa dajú tieto názory podporiť aplikovanou
teóriou o poznávacom procese žiaka – či už s využitím diela M. Hejného (Hejný et al. 1990), Vygotského
(Vygotsky 1976), Leontieva (Leontiev 1995) alebo Rogersa (Rogers, Freiberg 1994).
Hlavným cieľom semináru je nadobudnutie skúseností a zručností v hodnotení písomného riešenia
žiaka. Nepôjde nám samozrejme o rýchlosť opravovania, ale o jeho kvalitu. Sme presvedčení, že dobrá
oprava by mala viesť k rastu žiaka, či už po stránke matematickej alebo sociálnej. Mala by žiaka
vyprovokovať k ďalšej práci. Veríme tiež, že s každou ďalšou skúsenosťou rastie aj učiteľ.
Jednotlivé aktivity sú naplánované tak, aby mal každý účastník možnosť oboznámiť sa
s rôznorodosťou matematiky, prevažne druhého stupňa ZŠ. Ukážeme si tiež štandardné, ale aj veľmi
kreatívne detské riešenia jednotlivých úloh. V neposlednom rade sa budeme stretávať s rôznorodými
opravami detských riešení, ktoré sa budeme snažiť analyzovať. Vyšpecifikujeme pozitíva a negatíva
jednotlivých opráv a týmto spôsobom sa budeme postupne zlepšovať v opravovaní.
Všetky úlohy, ktoré máme pripravené, sú vybraté z matematických korešpondenčných súťaží
SEZAM a SEZAMKO. Tieto úlohy je možné nahradiť ľubovolnými inými úlohami. Jediné čo
potrebujeme, je dostatočná vzorka rôznych opráv, ktoré ale počas semináru vieme zabezpečiť tak, že
dáme niektorú úlohu opraviť účastníkom.
Záver prvého stretnutia by mal patriť oprave jedného detského riešenia. Je vhodné opraviť nie
úplne tradičné riešenie matematicky štandardnej úlohy. Z doteraz odexperimentovaných sa javí najlepšie
úloha o trojuholníku a detské riešenie robené pomocou špáradiel (viď príloha č. 1). Táto úloha je totiž
vhodná pre široké publikum. Svojou obtiažnosťou je zvládnuteľná aj pre učiteľov prvého stupňa ZŠ, ale
zamyslieť sa nad ňou môže aj vysokoškolský pedagóg.
Rovnakú úlohu a rovnaké riešenie budú účastníci semináru opravovať na záver spoločných
stretnutí a tak budú mať možnosť porovnať svoj vývoj.

2. a 3. stretnutie (90 + 90 minút)
Druhé stretnutie začneme tam, kde sme skončili prvé. Opäť sa pozrieme na zadanie úlohy z prílohy č.1.
Každý účastník si úlohu najprv samostatne vyrieši. Následne je už vhodné začať s diskusiou. Medzi
riešeniami sa určite nájdu odlišnosti, či už v spôsobe riešenia, zápisu alebo výsledku. Rozhodne sa dá
rozprávať o tom, ktoré z riešení je dobré po matematickej stránke, ktoré je niečím kreatívne, inovatívne.
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Dá sa uvažovať o tom, ktoré riešenia by sme mohli očakávať od detí, poprípade, čo by sme mohli
považovať za dostatočnú argumentáciu správnosti riešenia. Ak niekto z účastníkov urobí pri riešení
chybu, budeme sa ju snažiť spoločne analyzovať. Je potrebné zdôrazniť, že z chýb sa vieme veľmi veľa
naučiť o sebe, o žiakoch, o spôsobe uvažovania. Keď rozumieme príčine vzniku chyby, vieme ju ľahšie
odstrániť.
Keď máme predstavu o očakávaniach, nastáva vhodný čas na detské riešenia. Snažili sme sa
vybrať rôznorodé riešenia, správne aj nedoriešené (viď príloha č. 2). Každý účastník si musí jednotlivé
riešenia prečítať. Mal by sa snažiť čo najlepšie porozumieť, ako dieťa počítalo, čo myslelo jednotlivými
formuláciami, obrázkami, poznámkami. Znovu je vhodné jednotlivé názory a postrehy rozdiskutovať,
v ideálnom prípade dospieť k dohode, k jednotnému pohľadu na dané riešenia.
Záverečnou časťou stretnutí je diskusia o opravách detských riešení. V prílohe č. 3 máme
zozbierané opravy od učiteľov, budúcich učiteľov ako aj vedúcich matematických seminárov. Opäť sme
sa snažili vybrať rôznorodé opravy, rôznorodé komentáre, rozdielne počty pridelených bodov. Diskusia
by mala prebiehať bez veľkých zásahov zo strany „prednášajúceho“. Ten by mal v prípade potreby iba
diskusiu správne smerovať. Stávalo sa totiž, že sa účastníci kurzov odchýlili od rozborov opráv a skôr
skúmali zadanie úlohy alebo detské riešenie. Ukazuje sa, užitočnosť jednotlivé už naformulované
postrehy a argumenty zapisovať. Neskôr sa totiž ukáže, že sa diskutované veci opakujú, že sa učitelia
pomerne bez problémov dohodnú na spoločných pozitívach aj negatívach opráv.
Aby sme aj tieto stretnutia obohatili o teóriu, navrhujeme prejsť aspoň časť štvrtej kapitoly –
Chyba jako prvek edukační strategie učitele – z knihy Dvacet pět kapitol z didaktiky matematiky (Hejný
et al, Ed. 2004)

4. a 5. stretnutie (90 + 90 minút)
Štvrté a piate stretnutie navrhujeme venovať úlohe popísanej v druhom experimente – Santa a kartičky
(viď príloha č. 4). Na oživenie si môže „prednášajúci“ pripraviť sadu kartičiek a stretnutie začať hrou
proti účastníkom. Ešte lepší je variant účastníkov rozdeliť do dvojíc a vyzvať ich k hrám.
Scenár bude rovnaký ako pri predošlom rozbore. Vyriešiť úlohu, rozanalyzovať pozitíva
a negatíva opráv a následne opraviť jedno detské riešenie (viď príloha č. 4).
Poradie aktivít rozbor opráv a samotná oprava sa môže aj vymeniť, aby účastníci stretnutí videli
rozdiely, ktoré táto výmena ponúka.

6. a 7. stretnutie (90 + 90 minút)
Na ďalšiu dvojicu stretnutí navrhujeme aktivitu zopakovať na úlohe, ktorú sme uvádzali v prvom
experimente. Úloha je aj matematicky dosť náročná, preto sme ju zaradili na rozoberanie až ako tretiu v
poradí. Účastníci sa totiž budú musieť viac zamyslieť nad riešením, čo by mohlo byť prekážkou
v sústredení sa na opravy. Materiály sú v prílohe č. 5.

8. a 9. stretnutie (90 + 90 minút)
Posledná z pripravených sérii opráv je úloha z geometrie (viď. Príloha č. 6).
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Účastníkov treba upozorniť, že nasledujúce dve stretnutia budú venované detským riešeniam,
ktoré prinesú oni sami. Treba im dať aspoň týždeň na výber/hľadanie, resp. na dohodu kto z účastníkov
úlohy a riešenia donesie.

10. a 11. stretnutie (90 + 90 minút)
Riešenie, oprava a rozbor opráv materiálov, ktoré si doniesli sami účastníci semináru.

12. a 13. stretnutie (90 + 90 minút)
Posledné dve stretnutia budú patriť oprave rovnakého riešenia, ktoré účastníci opravovali na prvom
stretnutí (viď. Príloha č. 1). Priamo na stretnutí tak zistia, či a ak áno ako veľmi sa ich opravy zlepšili.
Veríme, že budú na seba hrdí, že pochopia akú cestu za semester urobili. Opravy je vhodné prečítať,
poprípade analyzovať zmeny.
Bolo by tiež vhodné, aby si každý napísal sebareflexiu. Dôležitá je odpoveď na otázku, čo komu
dal tento seminár.

4. Záver
Z vlastnej skúsenosti vieme, koľko času zaberá oprava testov, písomiek alebo detských riešení úloh
z korešpondenčných seminárov. Taktiež vieme, ako náročné je opravovať kvalitne a spravodlivo. Viacero
jednotlivcov a organizácií sa neustále snaží vytvárať pravidlá na opravovanie. V prípade matematickej
olympiády dostávame vzorové riešenia a pokyny k bodovaniu. Sú kvalitné, snažia sa pokryť všetky
spôsoby riešenia, ale márne. Žiaci sú častokrát tvorivejší než ich učitelia a vymyslia ešte niekoľko ďalších
spôsobov riešenia úlohy. Hlavné zásady opravovania a hodnotenia úloh z korešpondenčných seminárov
v jednom z nich zhrnuli do nasledujúcich krokov:
1. Skôr ako začnete opravovať, vyriešte si úlohu samostatne.
2. Prečítajte si aspoň 20 detských riešení, aby ste mali predstavu, čo všetko žiaci povymýšľali.
3. Na základe tejto predstavy si vytvorte čo najpresnejšiu bodovaciu stupnicu.
4. Znovu prechádzajte cez riešenia a prideľujte body podľa stupnice. Deťom do ich riešení píšte aj
komentáre. Dávajte si pozor a nepoužívajte výrazy, ktorým by deti nemuseli rozumieť.
5. Ak sa počas opravovanie ukáže potreba zmeny bodovacej stupnice, dôsledne si všetko poznačte.
Ak treba, vráťte sa k už opraveným riešeniam.
Uvedené rady sú určite veľmi užitočné a vedúci korešpondenčných súťaží ich často používajú.
Nanešťastie opäť nepokryjú všetko a hlavne sa podľa nich nedá naučiť opravovať. Ukázali sme to
napríklad počas experimentovania s vedúcimi korešpondenčných seminárov. Aj takto skúsených
opravovateľov sme boli schopní našimi aktivitami posunúť ku kvalitnejším opravám, hodnoteniam, či
komentárom.
Počas realizácie tejto dizertačnej práce sme navrhli a vyskúšali niekoľko rôznych variantov
aktivity, ktorá, ako sa ukazuje, je vhodným nástrojom práve na zdokonaľovanie sa v opravovaní žiackych
riešení. Bez toho, aby sme museli opraviť stovky detských riešení, aby sme sa museli učiť na vlastných
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chybách spôsobených vlastným, skutočným žiakom, sme schopní skvalitňovať naše opravovanie.
V príjemnej tvorivej atmosfére pracovných dielní sa učíme navzájom. Zdieľanie názorov kolegov,
účastníkov dielní, ovplyvňuje naše vlastné postoje, naše učenie, hodnotenie, opravovanie, ovplyvňuje
naše názory na žiakov a tiež na matematiku.
Myslím si, že zaradením pracovného seminára do prípravy budúcich učiteľov tak, ako som to
popísala v štvrtej kapitole, vieme formovať postoje budúcich učiteľov k učeniu, k žiakom, ale aj
k matematike. Ich vlastnou aktivitou, nie poučkami alebo spomienkami, im vieme priblížiť, aké krásy a
problémy sa skrývajú za slovom „hodnotenie“. Za dôležitú pokladáme aj pozitívnu skúsenosť účastníkov
kurzu so spoluprácou s kolegami, ktorú si zo seminára odnesú. Optimistická predstava autorky je, že
budúci učitelia prenesú získané skúsenosti na svoje pracoviská a budú aj tam šíriť myšlienky spolupráce a
novo osvojeného výučbového štýlu.
Ďalším rozšírením tejto práce by mohol byť výskum jej prenositeľnosti do iných vzdelávacích
systémov. Máme rozpracovanú spoluprácu s West Virginia University v USA a s Omsk State Pedagogical
University v Rusku. Ak sa aj tu potvrdí jej úspešnosť, bude možné povedať, že máme univerzálny nástroj
na vzdelávanie budúcich učiteľov bez potreby experimentovania vo forme učenia sa na reálnych deťoch.
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