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Srovnání výkonu v TIM3-5: Hejného metoda 

ABSTRAKT 

Cílem studie bylo zjistit, zda se děti vyučované matematice Hejného metodou liší od dětí vyučovaných 

běžným způsobem ve výkonu v testu TIM3–5. Abychom na otázku dokázali odpovědět, zjišťovali jsme nej-

prve, zda učitelé vyučující matematiku Hejného metodou stráví ve výuce víc času konstruktivistickými 

metodami než učitelé vyučující běžným způsobem. Poslední výzkumnou otázkou bylo, zda se děti vyučo-

vané matematice Hejného metodou liší od dětí vyučovaných běžným způsobem ve způsobu chybování. 

Celkem bylo zkoumáno 223 žáků a 10 učitelů. Zjistili jsme, že učitelé vyučující matematiku Hejného me-

todou ve své práci využívají statisticky významně víc metod spadajících do konstruktivistického pojetí 

výuky matematiky než učitelé vyučující běžným způsobem. Hejného metoda pak vysvětluje 6,5 % rozptylu 

výkonu v testu TIM3–5 a děti vyučované touto metodou podávají vyšší výkon v testu TIM3–5. Vytvořili jsme 

také kategorický systém pro chybování v testu TIM3–5 a dospěli k závěru, že skupiny žáků se od sebe liší v 

kategoriích chyba v porozumění, počítání, a v kategorii bez chyby. V ostatních kategoriích se žáci neliší. 

 

Klíčová slova: Hejného metoda, Test pro identifikaci nadaných žáků v matematice, TIM3–5, konstruktivis-

mus, konstruktivismus ve vzdělání, konstruktivismus ve vyučování matematice 

 

The aim of this study was to examine whether the children taught Math by Hejný’s method reach signifi-

cantly different results in the test TIM3–5 compared to the children taught in a common way. To be able to 

answer this question, we firstly examined whether the teachers who teach Math by Hejný’s method spend 

more time during teaching with constructivist methods compared to the teachers who are teaching in a 

common way. The last research question was to examine whether the children taught Math in Hejný’s 

method differ from the children taught in a common way in the types of mistakes. 

We examined 223 pupils and 10 teachers. We found out that the teachers teaching by Hejný’s method use 

in their work significantly more constructivist methods compared to the teachers teaching in a common 

way. Hejný’s method explains 6,5 % of variance in achievement in the test TIM3–5 and children taught by 

this method perform higher in the test TIM3–5. We created a categorical system of mistake types for the test 

TIM3–5 and we concluded that the groups of pupils differ in categories mistake in understanding, counting and 

no mistake. In other categories the pupils do not differ. 

 

Keywords: Hejný’s method, Test for identification of exceptionally gifted pupils in Math, TIM3–5, construc-

tivism, constructivism in education, constructivism in teaching Math 
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Srovnání výkonu v TIM3-5: Hejného metoda 

Úvod 

Test pro identifikaci nadaných žáků v matematice (TIM3–5) je nově vyvinutý screeningový test určený ke 

zmapování úrovně logicko-matematického myšlení žáků 3. - 5. tříd základních škol. Test je cíleně zaměřen 

na nadané žáky. Testové položky jsou tedy charakteristické relativně vyšší obtížností vzhledem k věku 

testovaných žáků (Cígler, Jabůrek, Straka, & Portešová, 2017b). Doposud učitelé neměli v rukou standardi-

zovaný nástroj, na základě jehož výsledků by mohli doporučit vyšetření dítěte v pedagogicko-

psychologické poradně pro výjimečné nadání v matematice. Obvykle se tak museli spoléhat na svůj subjek-

tivní úsudek. TIM3–5 by mohl být ze své povahy objektivnější metodou. 

S ohledem na zaměření testu by měl být výkon v něm ovlivněn primárně úrovní logicko-matematického 

myšlení testovaného žáka. Je však zřejmé, že existují i další faktory, které mohou výkon v testu ovlivňovat. 

Může se jednat např. o dyslexii (Portešová, 2011), ADHD (Vaivre-Douret, 2011), poruchy autistického spek-

tra (Foley Nicpon, Allmon, Sieck, & Stinson, 2011), ale i sociokulturní znevýhodnění (srov. Sierra, 

Alminana, Dupont, Riog, & Cuenca, 2015). Předpokládáme, že jedním z takových faktorů může být i osoba 

učitele testovaného žáka. Jedním z cílů naší práce je tedy v zásadě ověřit, zda osoba učitele může ovlivňo-

vat vytipování nadprůměrných žáků ke komplexnímu vyšetření v pedagogicko-psychologické poradně 

i v případě použití „objektivního“ testu. S ohledem na formu testu TIM3–5 může být jedním z hlavních fak-

torů na straně pedagoga, které tak nepřímo ovlivňují výkon žáka v testu, způsob výuky matematiky. 

Výuka matematiky je ovlivňována mnoha faktory. Patří k nim zejména vyučovací styl učitele (Heimlich 

& Norland, 2002) a metody výuky (Maňák & Švec, 2003; Zormanová, 2012). V současné době existují 

v České republice ucelené přístupy k výuce, mezi nimi například Montessori, Waldorfská škola a Dalton-

ská škola (Průcha, 2012; Svobodová, 2007). Nejrozšířenějším alternativním přístupem k výuce matematiky 

je Hejného metoda. 

V této diplomové práci se zaměřujeme na rozdíly ve výkonech dětí vyučovaných Hejného metodou 

oproti dětem vyučovaným běžným způsobem a definujeme, jak tento způsob výuky ovlivňuje výkon 

v testu TIM3–5 u žáků čtvrtých tříd. Zkoumán je také způsob chybování u těchto dětí. 

Test pro identifikaci nadaných žáků v matematice 
Snahou této kapitoly je co nejlépe vystihnout podstatu testu TIM3–5 (Cígler, Jabůrek, Straka, & Portešová, 

2017a; Cígler et al., 2017b). Aby však nebyla snižována validita testu veřejným šířením jeho znění, není 

možné zde uvádět konkrétní ukázky jednotlivých položek. 

TIM3–5 má za cíl měřit matematické nadání. Tento pojem je nutné vymezit tak, jak jej chápou autoři testu 

(Cígler et al., 2017b). Matematické nadání není pouze výborné zvládání matematického učiva, ale je schop-

ností myslet matematicky kreativně (Lithner, 2006, cit. dle Oystein, 2011). Kreativní myšlení v Lithnerově 

smyslu znamená schopnost žáka použít takové postupy a způsoby uvažování, které jsou pro tohoto žáka 

doposud neznámé. Za kreativní matematické myšlení tak v tomto smyslu považujeme jakékoliv vyřešení 
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problému, aniž by se konkrétní žák s takovým postupem v minulosti setkal. Za kreativní řešení tak bude-

me považovat i takové řešení, ve kterém je využit postup jinak obecně známý. Druhou podmínkou pro to, 

abychom určité myšlení označili za matematicky kreativní, je schopnost zdůvodnit, proč je dané řešení 

správné. V opozici k matematicky kreativnímu myšlení stojí dle Lithnera myšlení imitativní. V tomto pří-

padě je způsob řešení žákovi již znám, žák při řešení matematické úlohy používá známé a naučené postupy. 

Oystein (2011) zdůrazňuje, že imitativní myšlení není nežádoucím způsobem řešení matematických pro-

blémů – naopak využíváním imitativního myšlení je celý proces řešení matematické úlohy často efektivněj-

ší a úspornější. Také většina nadaných žáků zvládá mnoho zadaných příkladů řešit díky zautomatizova-

ným myšlenkovým procesům. Chybou však je, pokud je tato automatizace považována za matematické 

nadání. Žák, který je zběhlý v imitativním myšlení, ale který zároveň není matematicky nadaný, bude nau-

čené algoritmy pravděpodobně uplatňovat i na neznámá matematická zadání, která se budou svou podsta-

tou lišit od zadání známých. Žák díky aplikaci naučeného algoritmu pravděpodobně dospěje k chybnému 

výsledku. Žák si navíc tuto svou chybu nemusí uvědomovat. Nadaný žák naproti tomu bude na neobvyklé 

zadání reagovat pružně a logickou úvahou odvodí správné řešení – je však možné, že se při postupu bude 

dopouštět numerických chyb. Pokud je hodnocení učitele založeno na množství rutinních příkladů, nemusí 

nadaný žák dosahovat nadprůměrných studijních výsledků. 

TIM3–5 je konstruován takovým způsobem, aby vyřešení jeho úloh vyžadovalo kreativní matematické ře-

šení v Lithnerově smyslu (cit. dle Oystein, 2011). Matematické úlohy na začátku testu jsou jednodušší, část 

z nich je možné vyřešit naučenými způsoby, které žák čtvrté třídy již pravděpodobně ovládá. I takové pří-

klady jsou však potřebné, především pro zažití úspěchu a pro zvýšení motivace žáka pokračovat ve vypl-

ňování testu. Pro správné řešení většiny položek v testu TIM3–5 je však nezbytné využít takové postupy, 

které u žáků 4. třídy většinou nejsou zautomatizované, často nejsou ani známé. Položky testu jsou tedy pro 

žáka 4. třídy položkami, které je schopen vyřešit za použití kreativního matematického myšlení 

v Lithnerově smyslu. 

Matematické nadání, jak je pojímáno autory testu TIM3–5 (Cígler et al., 2017b), také přibližně odpovídá 

schopnosti zpracování kvantitativních vztahů dle C-H-C teorie inteligence (Cattell – Horn – Carroll teorie 

inteligence, cit. dle Cígler et al., 2017b). Schopnost zpracování kvantitativních vztahů dle C-H-C teorie inte-

ligence spadá pod fluidní inteligenci. Je to jeden z důvodů, proč jako srovnávací kritérium dvou skupin 

žáků používáme Cattellův test fluidní inteligence. 

TIM3–5 má dvě paralelní formy (A a B), z nichž každá obsahuje 25 položek. Obecně můžeme položky 

v testu rozdělit do sedmi faset, z nichž autoři vycházeli při tvorbě jednotlivých úloh: číselné obory (např. 

číselné řady), logické úlohy, geometrické představy, konstrukční geometrické úlohy, početní geometrické 

úlohy, kombinatorické úlohy, úlohy z teorie grafů a problémové a aplikační úlohy (Cígler, 2016). Tyto fase-

ty pak autoři sloučili do tří obecnějších celků na základě podobnosti úloh, jednalo se o aplikační, geome-

trické a aritmetické úlohy (tamtéž). Ty byly následně samostatně pilotovány a z každé skupiny úloh byly 

do finální verze testu vybrány ty nejlépe fungující položky. Po provedení faktorové analýzy se však ukáza-

lo, že navzdory odlišné povaze jednotlivých úloh je test jednodimenzionální. Všechny položky testu TIM3–5 

tedy měří stejnou schopnost. 

Informace o reliabilitě a validitě testu jsou uvedeny v sekci Metody. 
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Proces řešení slovních úloh 

TIM3–5 se skládá z matematických úloh, z nichž většina je koncipována jako slovní úlohy. Slovní úlohy jsou 

v kurikulech výuky matematiky nejrozšířenějším typem matematických úloh (Jonassen, 2003), protože jsou 

měřítkem obecné schopnosti řešení problémů (Marchis, 2012). Zároveň jsou ale tyto úlohy obvykle nároč-

nější než čistě matematické příklady bez kontextu (Nathan, Long, & Alibali, 2002). 

Řešení slovních úloh je aplikací matematických znalostí a schopnost jejich zobecnění a tento způsob sig-

nalizuje míru žákova matematického uvažování (Vágnerová, 2001). Při řešení slovních úloh žáci uplatňují 

různé schopnosti. Jsou jimi mimo jiné matematické znalosti (Fuchs et al., 2006; Van de Walle, Karp, & Bay-

Williams, 2012), pozornost (Fuchs et al., 2006), pracovní paměť (Raghubar, Barnes, & Hecht, 2010), poro-

zumění jazyku, porozumění faktickým informacím o problému, převedení relevantních informací o pro-

blému a vytvoření adekvátní mentální reprezentace, navržení plánu řešení a provedení správných matema-

tických výpočtů (Jitendra, Griffin, Deatline-Buchman, & Sczesniak, 2007). Řešení slovních úloh je tedy 

komplexní postup, který vyžaduje porozumění vztahům a cílům v matematickém zadání. Učebnice mate-

matiky však tuto komplexitu často oklešťují, protože zařazují slovní úlohy se stejným matematickým řeše-

ním za právě procvičované postupy, které žáci natrénují na neslovních příkladech (tamtéž). Ve své podsta-

tě tedy původně nerutinní problém transformují na problém rutinní. 

Tzv. rutinní problém je takový (v našem případě matematický) problém, které dítě zná, resp. u kterého 

má naučen předem daný postup výpočtu (Mayer & Hegarty, 1996). Může se jednat o pamětní výpočet pří-

kladu 6 × 6, ale dle Novické (1992) se může jednat i o aplikaci známého schématu, například vypočítání 

trojčlenky, která je žákovi předložena v typickém, a tedy naučeném formátu. Nerutinní problém je takový 

problém, u kterého není postup řešení předem známý a nalezení způsobu řešení je tedy samotným hleda-

ným řešením nerutinního problému. Při specifickém způsobu výuky matematiky tak mohou být nerutinní 

slovní úlohy velmi okleštěny. TIM3–5 je testem, který obsahuje především nerutinní problémy. 

Žáci při řešení slovní úlohy, která je nerutinním problémem, procházejí dle  Divíška (1989) několika eta-

pami řešení: 

1. Porozumění textu (pochopení přečteného textu, rozlišení potřebných a nadbytečných údajů) 

2. Rozbor (objevování vztahů, zamyšlení se, zda se řešitel s podobnou úlohou již setkal, a pokud ano, 

jak ji řešil) 

3. Matematizace reálné situace (zvolení neznámé a vyjádření ostatních údajů) 

4. Řešení matematické úlohy (řešení vytvořené rovnice či grafické znázornění) 

5. Ověření správnosti zkouškou (numerické ověření správnosti) 

6. Slovní odpověď 

Hejný a Stehlíková (1999) přitom upozorňují na to, že žák se během řešení slovní úlohy k jednotlivým 

etapám řešení vrací a pokud v některé z etap selhává, dochází k rezignaci a náhodné kalkulaci. 

Při řešení slovních úloh (tedy při průchodu jednotlivými stadii řešení slovní úlohy) pak žáci využívají 

různé postupy, kterými slovní úlohu řeší. Hejný (2005) tyto fenomény definuje a konkretizuje: 

1. Proces uchopování – probíhá ve vědomí řešitele při vnímání textu úlohy a není tedy možné jej ana-

lyzovat zpětně při hodnocení testu. Pokud v tomto bodě žák selhává, může volit úhybnou strategii 
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(např. opisování) či rezignaci (neřešení úlohy). Někteří žáci naopak mohou po přečtení zadání vi-

dět řešení okamžitě a k procesu uchopování u nich nedochází či k němu dochází ve velmi krátkém 

časovém úseku. 

2. Interpretace – pokud je úloha jednoznačná, pak je interpretace buď správná, nebo nesprávná. U ne-

jednoznačných úloh je prostor k interpretaci větší (např. zda se slovem „týden“ myslí pět nebo 

sedm dní). V některých případech je na interpretaci možné usuzovat ze zápisu či přímo z výpočtu. 

3. Jazyk – žáci mohou při řešení využívat jazyk (např. písmena – nejčastěji „x“, případně slova – „Ja-

kub“, „první kočka“). 

4. Vizualizace - graficko-výtvarný produkt žáka, který je vytvořen se záměrem porozumět úloze, najít 

její řešení nebo formulovat výsledek (na rozdíl od ilustrace, který tomuto porozumění nenapomá-

há). 

5. Řešitelské strategie – hledání cesty, jak úlohu vyřešit, jak najít cestu od známých údajů k nezná-

mým. Významnou roli zde může hrát zápis. 

6. Proces řešení – zvládnutí mentálních či písemných kalkulací, které žák vytvořil ve strategii. 

7. Odpověď. 

Výše uvedené fáze ovlivňují přímo řešení slovních úloh v matematice. Uvedené jednotlivé fáze řešení 

slovních úloh mohou být přímo ovlivněny osobou pedagoga, konkrétně jeho stylem výuky a použitými 

vyučovacími metodami (viz níže). Těmto faktorům se v práci věnujeme podrobněji, protože přímo souvisí 

s vlivem Hejného metody na výkon dětí v testu TIM3–5. Na jejich základě jsme vytvořili systém kategorizace 

chybování v testu. 

Nejprve však představíme vyučovací metody a styl výuky a jejich vliv na výkon žáků v matematice. 

Vyučovací metody 

Různí autoři přistupují k definici termínu „vyučovací metody“ rozdílně. Maňák a Švec (2003) definují vyu-

čovací (či výukovou) metodu jako „uspořádaný systém vyučovací činnosti učitele a učebních aktivit žáků 

směřující k dosažení daných výchovně-vzdělávacích cílů“ (s. 23). Metodu považují za komplexní edukační 

fenomén. Hlavní funkcí vyučovací metody je zprostředkování vědomostí; Maňák a Švec (tamtéž) ovšem 

zdůrazňují, že je třeba pamatovat také na její funkci aktivizační a komunikační. 

Vyučovací metody je možné dělit různými způsoby. Např. Maňák a Švec (2003) navrhují dělení na kla-

sické (slovní metody, metody názorně-demonstrační a metody dovednostně-praktické), aktivizující a kom-

plexní výukové metody. Přestože se jedná o tradiční a často citovaný přístup, jednotlivé kategorie se zde 

často překrývají (např. vysvětlování, spadající do slovních, a tedy klasických metod, spadá zároveň 

do frontální výuky, což je dle autorů komplexní výuková metoda). 

Zormanová (2012) již k dělení metod přistupuje jiným způsobem, dělí je na metody tradičního vyučování 

(tato kategorie se překrývá s klasickými metodami dle Maňáka a Švece, 2003) a inovativní (např. metody 

diskusní, situační, inscenační, řešení problémů, skupinová a projektová výuka). Pro účely našeho výzkumu 

se držíme dělení dle Zormanové, protože lépe vystihuje rozdíl mezi Hejného metodou a běžným způsobem 

výuky matematiky, resp. mezi transmisivním a konstruktivistickým pojetím výuky (viz níže). 
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VLIV VYUČOVACÍCH METOD NA VÝKON DÍTĚTE 
Vyučovací metody mají vliv na výkon dítěte a specificky pak vyučovací metody používané v matematice 

mají vliv na výkon dítěte v matematických úlohách. 

Muijs a Reynolds (2000) provedli výzkum se 78 učiteli a 2128 žáky. Zaměřovali se na konkrétní chování 

učitelů prvních, třetích a pátých tříd základní školy a sledovali, jaký vliv má toto chování, včetně výběru 

vyučovacích metod, na výkon jejich žáků v matematice. Výzkumníci identifikovali několik metod výuky, 

které se signifikantně podílejí na výkonu žáků v matematice. První metodou, která podle autorů zvyšuje 

výkon dětí v matematice, je frontální výuka celé třídy. Autoři však upozorňují, že zahrnutí pouze této me-

tody ve výuce matematiky by bylo kontraproduktivní, neboť graf vlivu frontální výuky na výkon žáků 

bude mít zřejmě tvar obrácené U křivky. Podle výzkumníků je nutné, aby výuka zahrnovala také otevřené 

otázky a možnost více správných odpovědí, aby bylo dosaženo co nejvyššího výkonu žáků. Autoři také 

tvrdí, že jakákoliv metoda, která se zaměřuje na samostatné poznávání problému žákem, tedy metody kon-

struktivistického přístupu k výuce matematiky, jsou na prvním stupni základní školy kontraproduktivní. 

Nároky konstruktivistického přístupu jsou podle nich v tomto případě vyšší, než jaké jsou kognitivní 

schopnosti žáků prvního stupně. Autoři tento fakt vysvětlují potřebou vyšší kognitivní struktury u dětí 

ve věku prvního stupně základní školy. 

Také Wenglinsky (2002) dochází k závěru, že metody, které učitel ve výuce využívá, mají na výkon stu-

dentů velký vliv. Upozorňuje, že největší vliv na výkon mají proměnné na straně studenta. Hned za nimi 

však následují vyučovací metody, konkrétně časté využívání úloh zaměřených na řešení problému 

(ve většině tedy slovní úlohy) přispívá k těmto dovednostem. Kromě toho za významnou označuje tzv. 

aktivní výuku, tedy metody, které pracují s různou úrovní abstrakce. Jejich využívání na základě výsledků 

výzkumu přináší nejvyšší výkon žáků. 

Kromě obecnějších metod využívaných při výuce matematiky je pak samozřejmě důležité to, jakým způ-

sobem pedagog žáky učí řešit přímo tento typ matematických problémů, tedy slovní úlohy. Např. Marchis 

(2012) se zaměřovala na to, jak učitelé zlepšují výkon svých žáků při řešení slovních úloh. Většina učitelů 

podněcuje žáky k detailnímu čtení slovního zadání a skutečnému porozumění problému. Naopak pouze 

třetina učitelů podněcuje žáky k hledání více správných řešení. Polovina učitelů pak po žácích požaduje 

prezentaci výsledků (např. formou slovní odpovědi). 

Kromě výukových metod, které učitel používá jako prostředek k dosažení cíle, je pro výkon dětí 

v matematice důležitý také vyučovací styl učitele. 

Vyučovací styl 

Vyučovací styl, tedy způsob, jakým učitel vyučuje svůj předmět, je v různé literatuře definován různým 

způsobem a zahrnuje rozdílné komponenty. 

Vyučovací styl nemá v literatuře jednoznačné vymezení (srov. Maňák a Švec, 2003). Někteří autoři jej 

používají jako synonymum pro vyučovací metody či techniky. Většina výzkumníků však poukazuje na to, 

že vyučovací styl je soubor pedagogického chování, ale také myšlení a přesvědčení, které je relativně sta-

bilní v čase nezávisle na prostředí a obsahu učiva (srov. Heimlich & Norland, 2002). Například Conti (2004) 
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zdůrazňuje, že vyučovací styl je založený na přesvědčení učitele o tom, co obsahuje nejlepší možné vyučo-

vání. Styl je kongruencí mezi přesvědčeními o tom, co je dobré vyučování, a chováním učitele ve výuce 

(Heimlich & Norland, 2002). Má na něj vliv osobnost, vzdělání, zkušenost, znalost oboru, postoje a pře-

svědčení (tamtéž). 

V českém prostředí byl vyučovací styl dříve definován jako „svébytný způsob, jakým učitel 

je“ (Mareš, 1998, s. 16). Dnes se většina autorů shoduje na definici dle Průchy, Walterovové a  Mareše 

(2009), podle kterých je vyučovací styl způsob, jakým učitel vyučuje, a soubor činností, které učitel uplatňu-

je ve vyučování. Typické podle autorů je, že učitel používá vyučovací styl ve většině pedagogických situací 

nezávisle na tématu či třídě. Podle autorů je vyučovací styl stabilní a obtížně měnitelný. 

Je důležité zmínit, že ne všichni autoři se na obtížné měnitelnosti vyučovacího stylu shodují. Například 

Hein a kol. (2012) zdůrazňují, že každý učitel používá mnoho různých vyučovacích stylů v závislosti 

na tom, jaký je jeho cíl v dané vyučovací hodině a s danými žáky. Antoniou a Kalinogloua (2013) navíc 

ve svém výzkumu dokázali, že vyučovací styl je možné měnit edukací učitelů. Také pokud se podíváme na 

faktory, které dle Heimlicha a Norlanda (2002) ovlivňují vyučovací styl, některé (např. osobnost) jsou 

ovlivnitelné jen obtížně, naopak jiné (především chování a přesvědčení, tamtéž) prokazatelně ovlivnitelné 

a změnitelné jsou. 

Předpoklad měnitelnosti vyučovacího stylu je pro náš výzkum důležitý. Hejného metoda není obvykle 

hlavním způsobem výuky matematiky, ve kterém jsou vzdělávání budoucí učitelé matematiky na českých 

univerzitách. Budoucí učitelé tedy obvykle prochází studiem běžné výuky matematiky a během studia si 

utvářejí specifický vyučovací styl. Pokud mají tito učitelé později zájem vyučovat matematiku Hejného 

metodou, absolvují kurzy k tomu určené. Pokud budeme Hejného metodu považovat za vyučovací styl 

(viz níže), který je možné si osvojit, pak musíme nutně vycházet z předpokladu, že vyučovací styl učitele je 

možné změnit. Toto tvrzení není v úplném rozporu ani s původní definicí Průchy, Walterové a Mareše 

(2009), protože i ti připouští možnost změny ve vyučovacím stylu učitele. Je však důležité mít na paměti 

rozdílnost názorů na toto téma a neustále si uvědomovat, že výzkum, který byl proveden, vychází 

z konkrétních předpokladů, tedy zde například z předpokladu možné měnitelnosti vyučovacího stylu. 

V tomto místě je důležité zmínit vztah mezi vyučovacím stylem a vyučovací metodou. Podle Čápa 

a Mareše (2007) je vyučovací metoda neosobní, nad-individuální, nesouvisí s učitelovými zvláštnostmi ani 

názory, jak vyučovat. Jde tedy o konkrétní způsob, jak učitel předává žákům učivo. Učitel pak ve svém 

vyučovacím stylu (který je naopak osobitý a typický) využívá učební metody. Na základě svého vyučova-

cího stylu učitel volí specifické vyučovací metody (Mareš, Slavík, Svatoš, & Švec, 1996). 

Učitel s dobrým vyučovacím stylem vždy využívá řadu vyučovacích metod. Není možné říci, že jedna 

metoda sama o sobě je lepší než jiná a na základě toho ve vyučování používat pouze tuto metodu (viz např. 

Muijs & Reynolds, 2000). Každou vyučovací metodu je možné adaptovat pro jakýkoliv vyučovací styl – 

vyučovací styl se použitím konkrétní metody nemění, ovšem jakým způsobem a při jakých příležitostech 

využívají učitelé konkrétní metody, již samotný vyučovací styl definuje (Heimlich & Norland, 2002). 

Vyučovací styly jsou různými autory různě kategorizovány. Například Leung, Lue a Lee (2003) jej chá-

pou jako kontinuum s póly „na žáka zaměřený“ (student-centered) styl a „na učitele zaměřený“ (teacher-

centered) styl. Tato škála nám nejsnáze objasní roli učitele vyučujícího matematiku Hejného metodou (viz 

níže), která je představitelkou „na žáka zaměřeného“ přístupu. 
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Nejčastějším dělením vyučovacích stylů je pak systém dle Fenstermachera a Soltise (2004), kteří vyučova-

cí styly dělí na exekutivní (učitel je manažerem výukových procesů), facilitační (učitel pomáhá žákům do-

sahovat vysoké sebeaktualizační úrovně) a liberální (učitel pomáhá žákům stát se vyváženými a morálními 

bytostmi). 

Důležité je však také poznamenat, že problematika vyučovacího stylu není jednoduchá. Vhodný vyučo-

vací styl obecně sice může zvýšit průměrný výkon všech dětí ve třídě (viz níže), zaměříme-li se však 

na výkon každého jednotlivého žáka, je nutné mít na paměti tzv. match, tedy shodu mezi vyučovacím sty-

lem učitele a studijním stylem žáka. Existuje mnoho důkazů pro to, že na úrovni jednotlivých žáků je důle-

žité, aby vyučovací styl učitele co nejlépe odpovídal jejich individuálním potřebám (např. Pratt, 2002). 

VLIV VYUČOVACÍHO STYLU NA VÝKON DÍTĚTE 
Vyučovací styl má prokazatelně vliv na výkony dětí. Například Allen a kol. (2013) shrnuli závěry svého 

výzkumu v tvrzení: „Dobré učení je dobré nezávisle na obsahu učiva“ (s. 91). Interakce učitele a žáka je 

podle jejich závěrů nejdůležitějším faktorem pro celkový výkon dítěte, a to větším než různé demografické 

ukazatele včetně socioekonomického statutu rodiny a rodinného zázemí. Interakci učitele a žáků měřili 

výzkumníci u 643 žáků a jejich 37 učitelů ve třech oblastech: Emoční podpora, organizace třídy a podpora 

při instrukcích. Do emoční podpory spadalo pozitivní a negativní klima, citlivost a respekt k perspektivě 

žáků. Organizace třídy zahrnovala chování, produktivitu a formy učení. Podpora při instrukcích obsahova-

la škály porozumění obsahu, analýza a řešení problémů a kvalita zpětné vazby. Kromě negativního klima-

tu byly všechny složky emoční podpory asociovány s lepším výkonem žáků. Stejně tak formy učení a ana-

lýza a porozumění obsahu mají dle výzkumníků významný vliv na výkon žáků. 

Bota a Tulbure (2015) jsou ve svých závěrech ještě specifičtější – zjišťovaly vliv konkrétního pedagogic-

kého chování učitele na výkon žáků. Výzkumnice testovaly 285 učitelů a 370 jejich žáků a závěry ukazují, 

že nejlepšího výkonu dosahují žáci, jejichž učitelé upřednostňují logické učení, aplikování reprezentace 

pojmů (tedy konkrétní a názorné vyučování, důraz na porozumění a pozdější aplikaci v logických úlohách), 

metody založené na exploraci a aktivity ve skupinách. Jsou to tedy učitelé, kteří kladou důraz na porozu-

mění konkrétnímu obsahu a jeho přenos do dalších oblastí. V takovém přístupu je důležité, že žáci nejsou 

pouze pasivními příjemci, ale je na ně kladen nárok být aktivní a podílet se na vlastním poznání. 

Také Ngware, Ciera, Musyoka a Oketch (2015) se zaměřovali přímo na pedagogické chování učitelů a je-

jich dovednosti a na základě výsledků svého výzkumu definovali matematické dovednosti (tedy doved-

nosti předat matematické učivo – například využívání různých technik a metod), kognitivní náročnost 

zadávaných matematických úloh (tedy požadované a očekávané přemýšlení žáka nad zadanou úlohou) 

a učitelovu znalost matematiky jako znaky kvalitní výuky matematiky. Kvalitní výuka má pak podle auto-

rů přímý vliv na výkony žáků v matematice, a to i v případě, kdy jsou kontrolovány další proměnné včetně 

počtu hodin matematiky, které žák týdně absolvuje. 

Konkrétnímu pedagogickému chování učitele se věnovali také Trautwein, Lüdtke, Schnyder a Niggli 

(2006). Ti zkoumali způsob zpětné vazby, kterou poskytuje učitel žákovi, na výkon žáka. Zaměřovali se 

přitom na dvě složky zpětné vazby – kontrolu (tedy kontrolování, že práce byla vykonána) a motivování 

(tedy podpora žáka, aby byl sám zodpovědný za svou práci). Přestože ve svém původním výzkumu nezjis-

tili signifikantní rozdíl ve výkonu žáků při odlišném způsobu zpětné vazby učitele, na jejich práci navázali 
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Xu a Wu (2013), kteří vliv zpětné vazby učitele na výkon dítěte potvrdili. Dle jejich závěrů ovšem zpětná 

vazba učitele musí být provázena žákovým pocitem, že splnění úlohy je samo o sobě přínosné. 

Také způsob, jakým učitel mluví na své žáky v hodinách matematiky, ovlivňuje pozdější výkon těchto 

žáků (Klibanoff, Levine, Huttenlocher, Vasilyeva, & Hedges, 2006). Klibanoff a její kolegové (2006) dokázali, 

že žáci rozvíjeli matematické znalosti mnohem lépe, pokud učitel během hodin matematiky používal ma-

tematické výrazy (např. výpočet, rovná se). Konkrétně ti žáci, kteří byli vystaveni této „matematické 

mluvě“ dosahovali většího nárůstu matematických znalostí než jejich vrstevníci, kteří této mluvě byli vy-

stavování v menší míře. Výsledky byly potvrzeny i ve studii Boonena, Kolkmana a Kroesbergen (2011). 

Přitom například Hejný a Jirotková (2003) zdůrazňují, že pro žáky je ve třetím ročníku základní školy stále 

složité porozumět některým matematickým, resp. geometrickým pojmům, a tak přímo nabádají k užívání 

samostatné terminologie. Ta je sice navázána na reálnou zkušenost dítěte (např. u krychlových staveb tak 

dítě používá slovo „podlaha“ místo směru pohledu), ovšem na základě výzkumu tato nematematická řeč 

může snížit výkon v testové situaci. 

Ze závěrů výzkumů je patrné, že konkrétní pedagogické chování učitele, tedy jeho osobní vyučovací styl, 

má velký vliv na výkon žáka v předmětu, který jej daný učitel vyučuje. A matematika není výjimkou. Pro-

tože částečně chápeme Hejného metodu jako specifický vyučovací styl, a protože předpokládáme, že vyu-

čovací styl má vliv na výkon dětí, myslíme si, že je nezbytné v Testu pro identifikaci nadaných žáků 

v matematice tento specifický způsob výuky zohlednit. 

Hejného metoda 
Dílčí prvky Hejného metody, tedy specifického přístupu k výuce matematiky, vznikaly již od 70. let 20. 

století (H-mat, 2017c), uceleně byly poznatky publikovány poprvé v roce 1987 (Hejný, 1987). Stály tak 

na počátku konstruktivistického vnímání didaktiky matematiky (Stehlíková & Cachová, 2006), Hejný sám 

se ovšem od striktního konstruktivismu distancuje a užívá termín vyučování orientované na budování schémat 

(Hejný, 2014). Detailnějšímu popisu konstruktivistického přístupu k výuce matematiky se věnujeme níže. 

Do roku 2007 vycházejí v nakladatelství Fraus první učebnice vyučování orientovaného na budování 

schémat, zkráceně Hejného metody, pro žáky základních škol. Roku 2013 je založena společnost H-mat, 

o. p. s., která metodu systematicky rozvíjí. Komplexní systém výuky dle Hejného metody je tedy relativně 

nový, přestože určité prvky Hejného metody jsou známy již po dlouhou dobu. 

Hejného metoda je nejkomplexněji popsána na vlastních webových stránkách (H-mat, 2017a). Uvědomu-

jeme si, že vlastní popis metody, který čerpáme převážně z těchto stránek, není vždy odborný. H-mat se 

na stránkách většinou neodkazuje na výzkumné studie, které by prezentované závěry podporovaly. Aby-

chom ale čtenářům co nejlépe přiblížili Hejného metodu a její hlavní principy, rozhodli jsme se přesto 

z tohoto neodborného zdroje čerpat. 

Hejného metoda respektuje dvanáct základních principů (H-mat, 2017a). Těmito principy jsou: 

 Budování schémat 

Hejného metoda pojem schéma převzala z psychologie (Oldfield & Zangwill, 1942) a chápe ho jako souhrn 

navzájem propojených znalostí týkajících se známého prostředí. Pracuje s mottem „Dítě ví i to, co jsme ho 



Srovnání výkonu v TIM3-5: Hejného metoda 
 16 

neučili“ (H-mat, 2017b) a ve výuce matematiky pracuje se schématy, která děti znají z běžného života. Tím-

to svým předpokladem se hlásí k myšlence pedagogického konstruktivismu (Zormanová, 2012). Protože se 

jedná o hlavní princip metody, byla původně pojmenována jako Vyučování orientované na budování 

schémat (Hejný, 2014), dnes je však známější jako „Hejného metoda“. 

 Práce v prostředích 

Hejného metoda využívá 25 prostředí, z nichž každé funguje na jiném principu a která by společně měla 

zachycovat všechny styly učení (H-mat, 2017g). Každé prostředí obsahuje série na sebe navazujících úloh se 

stejným námětem – děti začínají u jednoduchých úloh, postupně se prostředí stává složitějším. Tato různá 

prostředí, z nichž některá jsou dětem známá z běžného života, dle Hejného metody motivují děti k práci, 

jednotlivá prostředí mají dětem připomínat hru. 

 Prolínání témat 

Prolínání témat úzce souvisí s principem budování schémat (H-mat, 2017h). Informace, které se dítě učí, 

jsou uloženy ve schématech – především takových, která děti znají z běžného života. Děti by proto měly 

být schopny si tato schémata vybavit i s větším odstupem času. Hejného metoda stojí proti memorování 

izolovaných pravidel bez skutečného pochopení, což obecně odpovídá nárokům konstruktivistického pří-

stupu k výuce matematiky (Zormanová, 2012). 

 Rozvoj osobnosti 

Hejného metoda reformuje roli učitele ve třídě (H-mat, 2017m). Nejedná se o autoritu a dominantní osob-

nost, stává se především organizátorem a facilitátorem. Velká část zodpovědnosti je přenesena na děti, 

které díky komunikaci rozvíjejí kromě matematických schopností také své sociální dovednosti. Část výuky 

leží na schopnosti žáků vysvětlit si učivo navzájem a schopnosti pochopit, jak přemýšlejí druzí. Součástí 

metody je také rozvíjení schopnosti sebehodnocení. Výchovné cíle jsou pro Hejného nadřazeny cílům po-

znatkovým. 

 Skutečná motivace 

Za správnou motivaci považuje Hejný motivaci vnitřní, spoléhá se na dětskou potřebu poznávat svět ko-

lem sebe (H-mat, 2017n). Externí motivaci nazývá Hejný stimulací a tvrdí, že v běžné výuce matematiky je 

typická stimulace (externí motivace) na úkor (vnitřní) motivace, což je dáno především užíváním známko-

vacího systému. 

 Reálné zkušenosti 

Hejný staví své postupy na reálné zkušenosti dítěte (H-mat, 2017k). Využívá nejprve konkrétních zkuše-

ností, až posléze přechází k abstrakci (což je ale nutný postup při výuce dětí v prvních ročnících základní 

školy, protože v té době se žáci nachází v období stadia konkrétních operací, Piaget & Inhelder, 1969/2014). 

Důležité také je, že zkušenost získá dítě i při neúspěchu. 
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 Radost z matematiky 

Radost z učení považuje Hejný za předpoklad motivace (H-mat, 2017j). Radost podle něj přichází při oce-

nění a při vlastním objevení něčeho nového. Prostředí jsou nastavena tak, aby radost z úspěchu zažívali 

i méně nadaní žáci. 

 Vlastní poznatek 

Poznatek získaný vlastní úvahou je podle Hejného kvalitnější než poznatek převzatý (H-mat, 2017o). Po-

znání postupuje od zkušenosti k abstrakci. Žák tedy rozumí tomu, proč platí dané matematické vzorce 

a jeho poznání je tak trvalé, neredukuje se na pouhé memorování, což také přesně odpovídá konstruktivis-

tickému pojetí výuky matematiky (Zormanová, 2012). 

 Role učitele 

Učitel je v Hejného metodě (a také v celém konstruktivistickém přístupu) průvodcem, rádcem a moderáto-

rem diskuzí, nikoliv nositelem vědomostí (H-mat, 2017l). Učitel dohlíží, aby všichni žáci měli adekvátní 

(tedy úrovni přiměřenou – ani příliš jednoduchou, ani příliš složitou) práci. 

 Práce s chybou 

Hejný se ve své metodě drží zásady, že „dítě, které by mělo zakázáno padat, by se nikdy nenaučilo cho-

dit“ (H-mat, 2017f). Žáky ve výuce matematiky vede k analýze chyby, učí je vysvětlovat, proč chybu uděla-

li. Hejný apeluje také na to, aby z chyby neměl strach ani učitel – upozorňuje, že v transmisivním přístupu 

učitel žáka na chybu rychle upozorňuje a sám chybu opravuje. V konstruktivistickém přístupu učitel a žák 

neodhalují chybu, ale její příčinu. 

 Přiměřené výzvy 

Různé obtížnosti úloh v Hejného metodě zaručují pocit úspěchu u méně nadaných žáků (H-mat, 2017i). 

Naopak nejnadanějším žákům přináší metoda úlohy relativně těžké, které jsou pro ně výzvou a děti se tak 

v hodinách matematiky nenudí. Každé dítě tak v daný čas může řešit jinou matematickou úlohu. Takovýto 

postup akceptuje Vygotského (1978) zónu proximálního vývoje. Pro hodnocení žáků pak učitelé používají 

tzv. gradované testy, ve kterých si děti samy volí obtížnost úlohy.  

 Podpora spolupráce 

Děti na příkladech pracují samostatně, ve dvojicích i skupinách – velikost skupiny si děti mohu často volit 

samy. Cílem každé práce je, aby dítě pochopilo postup a dokázalo jej vysvětlit ostatním (H-mat, 2017e). 

Na základě zmíněných dvanácti principů jsme se zamýšleli nad tím, jestli je Hejného metodu vhodné zařa-

dit mezi učební metody nebo vyučovací styl. Na tomto místě je důležité připomenout, že vyučovací styl 

a vyučovací metoda nejsou dva zcela oddělené fenomény. Způsob uplatnění vyučovacích metod je závislý 

na vyučovacím stylu učitele (Maňák & Švec, 2003). Naším závěrem je, že Hejného metoda, navzdory svému 

názvu, není ani vyučovací metodou, ani vyučovacím stylem, ale nachází se někde na pomezí obou koncep-

tů. Hejného metodu považujeme za specifický přístup k výuce matematiky, který obsahuje konkrétní popi-

sy vyučovacích metod, ale který může z velké části ovlivňovat vyučovací styl učitele. S vyučovací metodou 
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má Hejného metoda společného mnoho – přináší učitelům matematiky specifické postupy, jakým předat 

dítěti matematické učivo. Přesahuje však dál. Svými dvanácti základními principy ukazuje učitelům kom-

plexní, konstruktivistický přístup k výuce matematiky a může tak zasahovat do individuálního vyučovací-

ho stylu každého učitele. Z toho důvodu jsme Hejného metodu zařadili na pomezí obou konceptů a 

v teoretickém přehledu jsme se snažili postihnout vlivy vyučovacích metod i vyučovacích stylů na výkon 

dětí v matematice. 

Rozdíly mezi Hejného metodou a běžným způsobem 

výuky matematiky 

Hejného metodu je možné považovat za konstruktivistické pojetí výuky – v protikladu k běžnému, tedy 

transmisivnímu pojetí. Transmisivní (tedy předávající) vyučování zprostředkovává žákům předpřipravené 

vědomosti a dovednosti, žáci si osvojují hotové poznatky (Zormanová, 2012). Žáci jsou pasivními příjemci 

(Kalhous & Obst, 2009). 

Běžný způsob výuky matematiky chápeme stejně jako  Finlayson (2014): 

 Zaměřuje se nejprve na chápání částí – zdůrazňuje základní dovednosti 

 Striktně dodržuje kurikulum 

 Striktně se drží učebnic a pracovních sešitů 

 Učitel předává vědomosti/žáci vědomosti přijímají 

 Učitel zastává direktivní, autoritářkou roli 

 Hodnocení probíhá formou testování/zjišťování správných odpovědí 

 Vědomosti nejsou získávány aktivně 

 Studenti pracují samostatně 

Učitel je v pozici autority, používá přímé instrukce a rozhoduje, na čem budou všichni žáci pracovat. 

Studenti přijímají informace pasivně, nezpochybňují autoritu učitele jako nositele vědění. Vědomosti jsou 

žáky přijímány také z učebnic, které stojí v podobné roli jako učitel, a nezaměřují se na proces porozumění, 

ale na získání vědomostí. Studenti pracují individuálně a hledají správné odpovědi – jen minimum času je 

věnováno skupinové práci a diskuzi. Učení může sklouznout k memorování na úkor aktivního porozumě-

ní (Zormanová, 2012) 

Konstruktivistické pojetí výuky se snaží o překonání tradičního transmisivního modelu. Za zakladatele 

konstruktivistického přístupu v pedagogice můžeme považovat Jeana Piageta (Piaget & Inhelder, 1969). 

Piaget zdůrazňuje, že dítě aktivně konstruuje své poznání, hledá vlastní významy a vytváří mentální spo-

jení, není jen pasivním příjemcem nových informací. Důležitým znakem konstruktivismu v pedagogice je 

práce s prekoncepty žáka (Zormanová, 2012). Konstruktivistické pojetí výuky se zaměřuje na úroveň žáko-

vých schopností, znalostí a na samotný proces učení (tamtéž). 

Konstruktivismus není uceleným a sourodým přístupem k výuce a vzdělávání. V rámci konstruktivismu 

existuje mnoho proudů (srov. Stehlíková a Cachová, 2006). Někteří autoři (srov. Gordon, 2009) dokonce 

tvrdí, že mezi různými konstruktivistickými přístupy ve vzdělávání existuje víc rozdílností než společných 
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rysů. Můžeme ale říci, že hlavním rysem konstruktivistického pojetí výuky je proces konstruování význa-

mů, který je aktivní, záměrný a sociální (Zormanová, 2012). Očekává nasazení odpovídajících výukových 

strategií (do kterých spadají mimo jiné i vyučovací metody). Konstruktivistický přístup k vyučování mate-

matiky je typický aktivním vytvářením částí matematiky v mysli žáka, pro kterou je nejzásadnější složkou 

motivace. Hejného metoda tyto konstruktivistické zásady naplňuje a řadí se do proudu tzv. didaktického 

konstruktivismu (Stehlíková & Cachová, 2006). 

V praxi nastává situace, kdy učitelé nemohou nebo nechtějí používat Hejného metodu jako jediný pří-

stup k výuce matematiky (Kvačková, 2016). Často argumentují tím, že běžný (transmisivní) způsob výuky 

je jim bližší, ovšem uznávají, že Hejného metoda je vhodná jako zajímavé doplnění běžné výuky či jako 

rozšíření pro rychlejší a nadané žáky. Také se stává, že učitel, který deklaruje, že vyučuje plně dle Hejného 

metody, si může některé prvky vyložit jiným způsobem či Hejného metodu doplňovat o prvky běžné výu-

ky matematiky. Stejně tak je možná opačná situace, tedy že učitelé, kteří neučí podle Hejného metody, po-

užívají ve své výuce prvky této metody a obecně tíhnou ke konstruktivistickému přístupu k výuce mate-

matiky. Abychom ověřili, nakolik učitelé, kteří deklarují, že učí Hejného metodou, ale také učitelé, kteří 

deklarují, že učí běžným způsobem, naplňují svá slova, rozhodli jsme se vytvořit metodu, díky které jsme 

schopni definovat, nakolik se daný učitel blíží výuce dle Hejného metody a obecně konstruktivistickému 

pojetí výuky matematiky. Výsledky a popis metody jsou součástí sekcí metody a výsledky. 

Kritika Hejného metody 

Pro úplnost dodáváme, že ani Hejného metoda není stoprocentně přijímána a nevyhnula se kritice někte-

rých odborníků a učitelů, kteří ji využívají v praxi. 

Např. Motl (2014) kritizuje Hejného metodu jako příliš volnou. Argumentuje, že samostatné nacházení 

řešení je pro děti příliš náročné a většina z nich potřebuje při výuce matematiky vedení, čímž se, alespoň 

zohledňujeme-li nároky dětí na prvním stupni základní školy, shoduje se závěry Muijse a Reynoldse (2000). 

Hejného metodu kritizuje jako naprosté nepochopení toho, co matematika ve skutečnosti je – podle Motla 

jde o schopnost pracovat s logicky přesnými údaji a pravidelnostmi. Fakt, že děti přicházejí na řešení samy, 

označuje za redukci matematiky a upozorňuje, že Hejného metoda nepracuje s univerzálností matematic-

kých pravidel. Říká také, že je špatně nechat děti pracovat pouze se známým prostředím, protože matema-

tika je právě o schopnosti použít naučené vzorce v prostředí neznámem, podstatou je také zobecňovat a tím 

pádem myslet matematicky  

Stejně jako Motl (2014), i Rendl (2008) na Hejného metodě kritizuje, že nepracuje s danými matematic-

kými pravidly a že tato pravidla nefixuje. Na Rendlovu kritiku však odpovídá Kvasz (2016), který zdůraz-

ňuje, že v matematice skutečně platí objektivní zákonitosti, o kterých není možné diskutovat, ovšem co je 

na Hejného metodě jiné (osobní), jsou nástroje poznávání. Rendl (2008) také upozorňuje, že kdybychom 

dovedli Hejného metodu do extrému, pak je role učitele naprosto zbytečná, protože cokoliv, co učitel dě-

tem řekne, je neúčinné či dokonce škodlivé, protože tím učitel zabraňuje osobním poznáním žáků. Opět 

je však možné uvést reakci Kvasze (2016) – z popisu Hejného metody nevyplývá, že učitel je zbytečnou 

figurou. Není ani pouhým dohlížitelem, ovšem jeho role je oproti běžnému pojetí změněna – je především 
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facilitátorem diskuze, formuluje problémy, klade otázky. A na otázky žáků neodpovídá před tím, než do-

tazy zazní. 

S Hejného metodou dozajista nesouhlasí všichni odborníci, ani učitelé, rodiče a žáci. Jisté však je, že má 

své zastánce a že se jedná o nejrozšířenější alternativní způsob výuky matematiky v České republice a jako 

takovou ji není možné zcela opominout. Z tohoto důvodu také považujeme za nutné ověřit, zda výkon dětí 

v našem Testu pro identifikaci nadaných žáků v matematice nemůže být tímto způsobem výuky matema-

tiky do určité míry ovlivněn. 

Výzkumné otázky a hypotézy 

Účelem diplomové práce je srovnání výkonu v testu TIM3–5 u dětí vyučovaných Hejného metodou a dětí 

vyučovaných běžným způsobem. Z tohoto účelu nám vplývá první výzkumná otázka: 

1. Liší se děti vyučované matematice Hejného metodou a děti vyučované běžným způsobem ve výkonu 

v testu TIM3–5? 

Abychom na tuto otázku dokázali odpovědět, definovali jsme si jako nutné ověřit, zda je výuka deklarova-

ná jako Hejného metoda skutečně odlišná od námi definovaného běžného způsobu. Hejného metodu jsme 

definovali pozorovatelnými způsoby výuky, které odpovídají konstruktivistickému pojetí výuky matema-

tiky. Položili jsme si tedy druhou výzkumnou otázku: 

2. Stráví učitelé vyučující matematiku Hejného metodou ve výuce konstruktivistickými metodami víc 

času než učitelé vyučující matematiku běžným způsobem? 

Očekáváme, že žáci vyučovaní odlišnými způsoby se mohou lišit nejen v samotném výkonu v testu TIM3–5, 

ale také ve způsobu uvažování nad zadanými úlohami a v návaznosti na to také ve způsobu chybování. 

Proto jsme si položili závěrečnou výzkumnou otázku:  

3. Liší se děti vyučované matematice Hejného metodou a děti vyučované běžným způsobem  ve způso-

bu chybování v testu TIM3–5? 

Na základě těchto výzkumných otázek jsme stanovili konkrétní výzkumné hypotézy, přičemž u první a 

druhé hypotézy jsme zaměnili pořadí, aby na sebe analýza dat logicky navazovala: 

1. Učitelé vyučující matematiku Hejného metodou stráví ve výuce konstruktivistickými metodami víc 

času než učitelé vyučující matematiku běžným způsobem. 

2. Žáci vyučovaní matematice Hejného metodou a běžným způsobem se ve výkonu v testu TIM3–5 liší. 

3. Žáci vyučovaní matematice Hejného metodou a běžným způsobem se ve způsobu chybování v testu 

TIM3–5 liší. 

Na tyto hypotézy pak navazují hypotézy nulové, které ověřujeme v sekci výsledky: 

1. Učitelé vyučující matematiku Hejného metodou stráví ve výuce konstruktivistickými metodami víc 

času než učitelé vyučující matematiku běžným způsobem. 

2. Žáci vyučovaní matematice Hejného metodou a běžným způsobem se ve výkonu v testu TIM3–5 neli-

ší. 

3. Žáci vyučovaní matematice Hejného metodou a běžným způsobem se ve způsobu chybování v testu 

TIM3–5 neliší. 



Srovnání výkonu v TIM3-5: Hejného metoda 
 21 

METODOLOGIE 

Výzkumný soubor 
Pro účast ve výzkumu bylo osloveno osm základních škol v Brně a jeho okolí, na kterých je matematika 

vyučována Hejného metodou. Školy byly oslovovány dle mapy škol, které vyučují matematiku Hejného 

metodou a která je uvedena přímo na stránkách věnovaných Hejného metodě (H-mat, 2017d). Z osmi oslo-

vených škol pouze čtyři splňovaly kritéria pro náš výzkum – vyučovaly Hejného metody komplexním způ-

sobem ve čtvrtých třídách. Abychom dosáhli co možná nejpodobnějšího počtu žáků v obou skupinách, 

oslovili jsme také dvě školy vyučující matematiku běžným způsobem. Dvě školy, na kterých je matematika 

vyučována běžným způsobem, byly oslovovány na základě předchozí spolupráce. Obě školy souhlasily 

s účastí ve výzkumu. 

Všem školám, učitelům i žákům byla v rámci výzkumu slíbena anonymita. Z tohoto důvodu nejsou 

v celé práci uvedeny názvy škol, jména učitelů, ani jména žáků. Každý žák v testech vyplnil pouze kód, 

pod kterým byl veden ve všech analýzách. Zároveň byl pod tímto kódem hodnocen i svým učitelem. Žá-

kům, učitelům ani školám nebyla za účast ve výzkumu přislíbena finanční ani jiná odměna. 

Všechny školy byly osloveny a všechna data byla sbírána jedinou osobou, a to autorkou diplomové prá-

ce. Zajistili jsme tím srovnatelný přístup administrátora ke všem testovaným osobám.  

Do výzkumu bylo zahrnuto 223 žáků čtvrtých tříd s průměrným věkem 10,34 (SD = 0,4; min = 8,75; max = 

11,5).  V následujících tabulkách jsou uvedeny deskriptivní statistiky zkoumaného souboru. 

Tabulka č. 1 obsahuje počty žáků v jednotlivých třídách, způsob jejich výuky a také procentuální zastou-

pení vzhledem k celému souboru. Tabulka obsahuje také hodnotu adherence s Hejného metodou, tedy 

procentuální vyjádření času, který je v rámci výuky využit na konstruktivistické metody výuky matemati-

ky (viz níže). Hodnota 0 zde znamená, že učitel ve výuce nepoužil žádnou z konstruktivistických metod, 

hodnota 1 znamená, že všechny metody, které učitel ve výuce použil, bychom mohli zařadit mezi metody 

konstruktivistické. 
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TABULKA 1 

Počet žáků v jednotlivých třídách a způsob výuky 

 

Kód 

třídy 

Počet 

žáků 

Způsob 

výuky 

Kód 

školy Procent 

 

Adherence 

1 22 Běžný 1 9,9 0,00 

2 23 Běžný 1 10,3 0,09 

3 26 Běžný 1 11,7 0,13 

4 22 Běžný 2 9,9 0,24 

5 23 Běžný 2 10,3 0,11 

6 24 Hejného 3 10,8 0,97 

7 23 Hejného 3 10,3 0,78 

8 18 Hejného 4 8,1 0,88 

9 18 Hejného 5 8,1 0,91 

10 24 Hejného 6 10,8 0,74 

Celkem 223 

 

 100,0  

 

Z celkového počtu 223 žáků jich bylo 107 (48 %) vyučováno Hejného metodou, 116 (52 %) bylo vyučová-

no běžným způsobem. 

Učitelé byli dotazováni na nadání svých žáků, ale také na případné specifické poruchy učení a další cha-

rakteristiky, které by žáky mohly znevýhodňovat v testové situaci. Jako matematicky nadaných bylo identi-

fikováno 10 žáků, 8 žáků bylo označených jako nadaných v jiné než matematické oblasti. Přehled nadání 

je uvedený v tabulce č. 2. 

TABULKA 2 

Nadání testovaných žáků 

 

  Počet Procenta 

Bez nadání 205 91,9 

Jiné než matematické nadání 8 3,6 

Matematické nadání 10 4,5 

Celkem 223 100,0 

 

Žáci mohou být v testové situaci znevýhodněni, pokud mají specifické poruchy učení, ale také další cha-

rakteristiky. Za znevýhodňující charakteristiky pro účel tohoto výzkumu rozumíme dyskalkulii a obecné 

znevýhodnění v matematickém porozumění. Přehled všech specifických poruch učení a znevýhodňujících 

charakteristik je uveden v tabulce č. 3. Na specifické poruchy učení byly dotázáni učitelé v dotazníku, jde 

tedy o zprostředkované informace. 
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TABULKA 3 

Specifické poruchy učení a další znevýhodňující charakteristiky testovaných žáků 
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Nepřítomno 221 203 216 205 217 217 206 222 212 217 222 

Přítomno 2 20 7 18 6 6 17 1 11 6 1 

Nepřítomno % 99,1 91,0 96,9 91,9 97,3 97,3 92,4 99,6 95,1 97,3 99,6 

Přítomno % 0,9 9,0 3,1 8,1 2,7 2,7 7,6 0,4 4,9 2,7 0,4 

 

Zjistili jsme také, že 12 zkoumaných žáků z celkového počtu 223 (tj. 5,38 %) dosahovalo výsledku v testu 

TIM3–5 více než 2 směrodatné odchylky od průměru, což je očekávatelný výsledek. Žádný z těchto žáků 

nebyl učitelem označen za výjimečně nadaného v matematice (4 z uvedených žáků měli výsledky 2 směro-

datné odchylky nad průměrem). Pouze jeden z těchto žáků byl označen za obecně nadaného. Stejně tak 

žádný z žáků s výsledkem menším než 2 směrodatné odchylky pod průměrem nebyl označen za žáka 

s jakoukoliv SPU či znevýhodněním, pouze jeden z těchto žáků byl označen za žáka s dysortografií a poru-

chou pozornosti. 

Metody 
Při testování žáků byly použity metody Test pro identifikaci nadaných žáků v matematice (TIM3–5) a Cat-

tellův test fluidní inteligence (CFT 20-R). Ve všech třídách také proběhlo pozorování způsobu výuky, jehož 

výsledky byly použity pro vyjádření adherence s Hejného metodou. 

Test pro identifikaci nadaných žáků v matematice 

Test pro identifikaci nadaných žáků v matematice je detailně popsán v teoretickém úvodu. Zde tedy 

pouze pro úplnost uvádíme psychometrické charakteristiky testu. 

Reliabilita testu byla ověřována několika způsoby (Cígler et al., 2017a). Reliabilita ve smyslu vnitřní kon-

zistence byla ověřována ve standardizační studii, ve které se Cronbachovo α v závislosti na ročníku a for-

mě pohybuje od 0,668 do 0,910 (pro 4. ročníky, které byly testovány v naší studii, je pro formu A hodnota α 

= 0,786 bez položky A25 s nulovým rozptylem v tomto ročníku; pro formu B je α = 0,828). 

Reliabilita ve smyslu stability v čase a ekvivalence paralelních forem byly na rozdíl od reliability 

ve smyslu vnitřní konzistence ověřovány v rámci pilotní studie (Cígler et al., 2017a). Celková reliabilita je 

v tomto případě r = 0,775, pro 4. ročník je reliabilita r = 0,682. 



Srovnání výkonu v TIM3-5: Hejného metoda 
 24 

Na základě ověřování tzv. lokální reliability (test měří přesněji u žáků s vyšší úrovní měřené schopnosti) 

autoři nedoporučují používat TIM3–5 u dětí, u nichž lze očekávat výsledek na úrovni 30. a nižšího percenti-

lu. 

Provedené analýzy svědčí o jednodimenzionalitě testu (Cígler et al., 2017a). Konvergentní validita byla 

ověřována během pilotní studie na vztahu mezi testem TIM3–5 a mimořádným nadáním diagnostikovaným 

v pedagogicko-psychologické poradně. Cohenova d se pro jednotlivé ročníky pohybovala mezi 1,2 – 1,8. 

TIM3–5 na základě výsledků s velkou mírou přesnosti rozlišuje mezi dětmi s identifikovaným mimořádným 

matematickým nadáním a běžnými dětmi, přičemž matematické nadání je zde chápáno jako nadprůměrná 

míra matematických schopností. 

Souběžná validita, testovaná u dětí, jimž byl vyšetřen intelekt testem Woodcock-Johnson IE II COG 

a/nebo WICS-III, je střední až vysoká (pro detailnější zpracování výsledků a souvislost s jednotlivými sub-

testy viz Cígler et al., 2017a). 

Průměrné skóre dosažené v testu TIM3–5 ve formě T-skóru u našeho vzorku bylo 60,03 (SD = 9,71). Pro 

adherenci s Hejného metodou je korelace r = - 0,37 (p < 0,001), Hejného metoda byla kódována jako 0, běžný 

způsob výuky matematiky jako 1. 

Cattellův test fluidní inteligence 

Cattellův test fluidní inteligence (Cattell & Weiss, 2015) nebo-li CFT 20-R jsme použili jako nástroj pro 

srovnání žáků vyučovaných matematice Hejného metodou s žáky vyučovanými běžným způsobem. CFT 

20-R je neverbální nástroj běžně používaný k měření fluidní inteligence. 

Fluidní inteligencí zde myslíme schopnost logického myšlení, řešení problémů, identifikace vzorů 

a vztahů. Stojí v opozici vůči inteligenci krystalické, která je závislá na získaných znalostech. Hodnota 

fluidní inteligence nám přináší představu o tom, jakého výkonu by daný jedinec mohl dosáhnout v případě 

nejoptimálnějších vnějších i vnitřních podmínek (Cattell & Weiss, 2015). 

CFT 20-R se skládá ze dvou částí, přičemž každá z těchto částí má čtyři neverbální subtesty: série (dopl-

ňování řady), klasifikace (vybrání obrazce, který logicky nepatří mezi ostatní), matice (vybrání obrazce, 

který logicky doplňuje matici) a topologie (vybírání obrazce, který odpovídá pravidlům v předloze). Test je 

určen dětem ve věku 7 a půl let až 14 let a 11 měsíců (Cattell & Weiss, 2015). 

Standardizace CFT 20-R proběhla v České republice v letech 2011 – 2013 na 1779 dětech, normy tak lze 

považovat za aktuální (Cattell & Weiss, 2015). Pro CFT 20-R jsou v manuálu uvedeny čtyři koeficienty reli-

ability: ekvivalence částí (r = 0,81), vnitřní konzistence (r = 0,88), split-half (r = 0,36 až r = 0,80 v závislosti na 

subtestu). Stabilita v čase byla zjišťována u původního, německého vzorku, r = 0,91. Na českém vzorku byla 

zjišťována souběžná a faktorová validita s testem IDS – Inteligenční a vývojová škála. Latentní proměnná 

testu IDS „Kognice – rozšíření“ koreluje s CFT 20-R, r = 0,98. Tento model je odhadnut metodou maximální 

věrohodnosti, přičemž indexy dobré shody jsou Chi2 = 374,17; df = 220; Chi2/df = 1,7; RMSEA = 0,048. 

CFT 20-R se doposud běžně používalo jako doplňková metoda při testování nadání u dětí. Vzhledem 

k tomuto kritériu, k možnostem administrace, věkovému rozpětí, a především k teoreticky ověřené predik-

tivní validitě testů inteligence vůči testu TIM3–5 (Cígler et al., 2017a) jsme se rozhodli výsledek testu CFT 20-

R použít jako měřítko srovnání tříd vyučovaných matematice Hejného metodou a tříd vyučovaných běž-
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ným způsobem a zjistit tak, jestli jsou tyto třídy ve výkonu vzájemně statisticky srovnatelné. Současně si ale 

uvědomujeme, že ani výsledek v CFT R-20 není perfektním srovnávacím ukazatelem pro porovnání dvou 

skupin v rámci matematického nadání (pro vztah mezi matematickým nadáním v pojetí testu TIM3–5 a mě-

řením inteligence a kognitivních schopností srov. Cígler et al., 2017b) 

Průměrné skóre dosažené v testu CFT 20-R ve formě IQ u našeho vzorku bylo 103,22 (SD = 13,561). Kore-

lace s výukovým stylem je r = - 0,172 (p < 0,01), Hejného metoda byla kódována jako 0, běžný způsob výuky 

jako 1. Korelace s výsledkem dosaženým v TIM3–5 je r = 0,685 (p < 0,001). 

Adherence s Hejného metodou 

V současnosti existuje mnoho metod, jak měřit vyučovací styl či vyučovací metody, které učitel používá ve 

výuce (viz Muijs & Reynolds, 2000). Žádná z těchto metod ale plně neodpovídala našim potřebám. Na zá-

kladě našeho výzkumného designu jsme potřebovali zjistit, zda učitelé, kteří deklarují, že své žáky vyučují 

Hejného metodou, tak ve skutečnosti činí. Stejně tak jsme potřebovali zjistit, jestli učitelé, kteří učí matema-

tiku běžným způsobem, nepřejali během své učitelské praxe způsoby blížící se výuce dle Hejného metody. 

Vytvořili jsme postup k měření adherence s Hejného metodou. Při jeho sestavování jsme se inspirovali 

výzkumem Muijse a Reynoldse (2000), kteří pro svůj výzkum taktéž vytvářeli nový měřící nástroj. Původně 

jsme zamýšleli měřit četnost definovaných projevů u učitelů matematiky v rámci jedné vyučovací hodiny. 

Na základě argumentů uvedených ve výzkumu Muijse a Reynoldse (2000) jsme se však rozhodli zmapovat 

časové zastoupení jednotlivých projevů učitelů v rámci výuky. Muijs a Reynolds (tamtéž) například uvádě-

jí, že je důležité zohlednit čas potřebný k jednotlivým postupům. Příkladem může být skupinová práce, 

kdy si čtyři spolužáci vysvětlují postup při výpočtu zlomků, kterou bychom kódovali jako jeden výskyt 

konstruktivistického přístupu ve výuce matematiky. Tato skupinová práce zabere například 10 minut času 

v porovnání s frontálním vysvětlením učitele, které bychom kódovali jako transmisivní přístup a který by 

zabral například 3 minuty. Naší prioritou zde není určit, že v prvním případě byl použit jeden konstrukti-

vistický přístup a ve druhém jeden přístup transmisivní. Pro porovnatelnost výsledků je důležité určit, 

kolik času bylo využito pro konstruktivistické a kolik pro transmisivní přístupy. 

Adherence s Hejného metodou je poměr vyjadřující procento času výuky, během kterého se třída pod 

vedením učitele věnuje konstruktivistickému uvažování o matematice. Hodnota adherence se tak pohybuje 

od 0 (0 % času věnovaného konstruktivistickým metodám) do 1 (100 % času věnovaného konstruktivistic-

kým metodám). Do celkového objemu času je zahrnut pouze čas věnovaný výuce, nikoliv čas věnovaný 

třídnickým činnostem jako např. vyjasňování služeb během týdne apod. Celkový čas věnovaný výuce tak 

nemusí vždy nutně odpovídat 45 minutám, které jsou běžně určeny pro jednu výukovou hodinu. 

Výčet konstruktivistických přístupů vychází především z Dvanácti klíčových principů Hejného metody 

(H-mat, 2017a), ale také z konstruktivistického pojetí výuky matematiky (Molnár, Schubertová, & Vaněk, 

2007). Spadají sem postupy budující schémata, využívající reálné zkušenosti a prolínání témat (např. pro-

pojování toho, co děti znají z běžného života, s matematickým učivem – vysvětlování zlomků na pizze, 

čokoládě aj.). 

Spadá sem také práce v prostředích, u tohoto postupu však přepokládáme, že se bude objevovat pouze 

v hodinách učitelů vyučujících podle Hejného metody. Příklady v Hejného učebnicích jsou totiž postavené 
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na využívání těchto prostředí, naopak příklady v běžných učebnicích prostředí specifická pro Hejného 

metodu nevyužívají. Učitel však musel během využívání prostředí také vyučovat dle konstruktivistických 

zásad, aby byl tento čas započítán jako užití Hejného metody. Takový učitel musel především dbát na to, 

jakou roli zastává při výuce Hejného metodou, tedy především roli mentora, nikoliv nositele vědomostí. 

Do postupů spadajících k Hejného metodě jsme zařadili také situace, ve kterých byly děti vedeny 

k aktivní spolupráci, což koresponduje s požadavkem podpory spolupráce, ale také rozvoje osobnosti. Za 

spolupráci byly považovány situace, kdy měly děti aktivně pracovat ve dvojicích či skupinách, nikoliv 

aktivity, kdy se měly děti navzájem kontrolovat a upozorňovat na chyby. 

Do Hejného přístupu spadají také postupy vedoucí k vlastnímu poznatku dětí, v opozici stojí metody 

vedoucí k memorování (např. zadání učitele „A tohle si zapamatujte, že to tak prostě je.“). Stejně tak meto-

dy zohledňující jednotlivou úroveň dětí spadají většinou pod Hejného (resp. konstruktivistický) přístup, 

ovšem pouze v případě, že byly při takovém postupu zachovány další podmínky konstruktivistického 

smýšlení o výuce matematiky (např. rozdílné úrovně jednoho příkladu, příklady „pro chytré hlavičky ma-

kovičky“, tedy děti, které už splnily zadané úkoly apod.). 

Důležitá pro nás byla práce s chybou – postupy, které vedly k práci s chybou v Hejného pojetí, jsme za-

řadili pod adherenci s Hejného metodou, naopak popírání chyby, čisté oznámení, že v příkladu je chyba, 

a to bez jakékoliv analýzy této chyby, jsme zařadili k „běžnému“ přístupu. Jsme si vědomi toho, že také 

učitelé, kteří nevyučují matematiku Hejného metodou, dělají svou práci kvalitně. Důvodem, proč konkrétní 

práci s chybou zařazujeme pod adherenci s Hejného metodou či jinam, je čistě výzkumný. 

Analýza chyb 

Jednou z našich výzkumných otázek je, zda se děti vyučované matematice Hejného metodou a děti vyučo-

vané běžným způsobem liší ve výkonu v testu TIM3–5. Vzhledem k odlišnému způsobu výuky ale také oče-

káváme, že tyto děti se mohou lišit ve způsobu, jakým jednotlivé slovní úlohy řeší. Žáci by se mohli lišit 

v jakémkoliv bodě postupu řešení matematické úlohy (srov. Hejný, 2005), pokud ale dojdou svou cestou ke 

správnému výsledku (a pokud tato cesta není pouhým tipem), je jejich řešení v zásadě v pořádku. 

Zamýšleli jsme se však nad tím, že děti mohou být v rámci výuky Hejného metodou vedeni k jinému 

způsobu práce – z pozorování během výuky i samotného testování vyplynulo, že děti jsou často vedeny 

k práci s názornými pomůckami a ke konzultaci postupu řešení i výsledků mezi sebou. Tyto možnosti však 

nejsou v průběhu testování metodou TIM3–5 přípustné – žáci nemohou používat jiné než dovolené pomůc-

ky (kam patří pouze tužka, nikoliv však kalkulačka, ale ani pravítko, kostky, předměty aj.). Žáci také ne-

mohou své postupy konzultovat s ostatními spolužáky, přičemž v běžné třídě je takováto konzultace, stejně 

jako v případě testování metodou TIM3–5, považována za nedovolené razení se, někdy dokonce za podvod. 

Ve třídě, která je vyučována Hejného metodou, je však komunikace mezi žáky přípustná – odpovídá totiž 

klíčovým principům Hejného metody (především princip podpora spolupráce, ale i role učitele či rozvoj 

osobnosti; H-mat, 2017a). Došli jsme tedy k závěru, že takovéto omezení může vést k typické chybovosti 

u děti vyučovaných Hejného metodou. 

Zároveň si uvědomujeme, že opět díky způsobu výuky je možné, že děti budou přicházet s jinými po-

stupy řešení, než jaké známe od dětí vyučovaných matematice běžným způsobem. Je možné, že děti vyu-
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čované Hejného metodou budou seznámeny s jinými typy příkladů a z tohoto důvodu mohou v těchto 

příkladech použít imitativní před kreativním matematickým myšlením v Lithnerově smyslu (Lithner, 2006, 

cit. dle Oystein, 2011). Rozhodli jsme se tedy, že kromě již zavedeného způsobu hodnocení odpovědí dle 

manuálu testu TIM3–5 vytvoříme specifičtější kategorie pro detailnější analýzu chyb. 

Kategorie byly vytvořeny na základě kvalitativní analýzy získaných dat. Na základě odpovědí žáků jsme 

nejprve dle manuálu testu určili chybné odpovědi. Dále jsme sledovali, jestli je chyba způsobená tím, že 

žák vůbec neodpověděl, nebo tím, že odpověď je sama o sobě chybná. Příklady, ve kterých žáci vůbec ne-

odpověděli, jsme nejprve definovali jako prázdné (označené kódem 9) a až později jsme je rozdělili na ta-

kové, které byly úplně prázdné (neřešil) a které obsahovaly záznam nevztahující se k řešení (čmárání). Dů-

vodem byla možnost pozdějšího využití tohoto skórování a chtěli jsme být v možných kategoriích co 

nejspecifičtější. 

Dále jsme narazili na kategorie, ze kterých bylo patrné, že žák již nad danou úlohou přemýšlel, ale ne-

dobral se řešení. Také tuto kategorii jsme později rozdělili na dvě, neboť jsme identifikovali rozdíl mezi 

přepsáním (žák se pokusil definovat proměnné na základě zadání) a počítáním (žák se pokusil o matema-

tické vyjádření vztahů). Dle Hejného (2005) se jedná o dva odlišné kroky v procesu řešení slovní úlohy - 

proces uchopování a proces interpretace. 

V ostatních případech jsme nalezli odpovědi, kdy žáci poskytli odpověď, ovšem tato odpověď byla 

chybná z různých důvodů. Pokud se jednalo o důvody čtení a počítání, tyto chyby jsme odlišili od chyb 

v porozumění, protože za takovéto řešení je dle manuálu testu TIM3–5 často přidělována alespoň část bodů. 

Ostatní chyby jsme definovali jako chyby v porozumění. Jsme si vědomi toho, že chyby v porozumění by 

bylo možné dále analyzovat (např. dle Hejného (2005) definovat, ve kterém bodě procesu řešení slovní 

úlohy udělal žák chybu). Z dat, která jsme měli k dispozici, na takovéto závěry však nebylo možné usuzo-

vat, protože žáci často neuváděli postup řešení slovní úlohy. Proto jsme všechny zbývající chyby zařadili 

do jediné kategorie. 

Přehled kategorií uvádíme v tabulce č. 4. 
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TABULKA 4 

Kategorie chybných odpovědí 

 

Kód Název Popis 

9 No solving Neřešil 

8 Scratching Čmárání 

7 Rewriting Přepis 

6 Counting Počítání 

5 Mistake in understading Chyba v porozumění  

4 Mistake in reading Chyba ve čtení  

34 Mistake in reading & counting Chyba ve čtení i počítání  

3 Mistake in counting Chyba v počítání  

0 No mistake Bez chyby 

 

První část kategorií obsahuje položky, kdy žák neodpověděl, což je v testu TIM3–5 skórováno jako chybná 

odpověď. Kategorie jsou číslovány od 9 směrem k 0 z praktického důvodu – kód „9“ původně označoval 

položku, která je sice hodnocena 0 body (tedy jako chybná), ale v praxi vyvstala potřeba takovéto položky 

v testu z výzkumných důvodů odlišovat. Posléze jsme došli k závěru, že z výzkumných důvodů chceme 

odlišit také další specifika „ne-odpovědí“, tedy např. čmárání. Nově vznikající kategorie byly kódovány 

od 9 směrem k nižším číslům. V následujících odstavcích jednotlivé kategorie blíže definujeme a přikládá-

me také ukázky typických příkladů popsaných typů odpovědí. 

Jako no solving, tedy neřešil, jsou kódovány všechny příklady, ve kterých prokazatelně není žádná odpo-

věď. Takový příklad si mohl žák přečíst, ovšem v záznamovém listu není jediná známka pokusu o řešení. 

Do scratching, čmárání, spadají takové odpovědi, ve kterých je nakresleno či napsáno cokoliv, co však 

přímo nesouvisí s řešením příkladu. Spadá sem jakékoliv nesouvislé čmárání, obrázky (srdíčka, ilustrace), 

fajfky, háčky, ale také otazníky či nápisy „Nevím“. Předpokládáme, že především poslední dvě varianty 

odpovědi svědčí o tom, že žák minimálně četl zadání, nicméně protože nemůžeme s jeho myšlenkové po-

chody s určitostí odhadnout, seskupili jsme všechny nespecifické odpovědi do této kategorie. Stejně tak 

odpovědi, které jsou přeškrtány takovým způsobem, že nejsou čitelné, či na které žák použil zmizík, jsou 

kódovány jako čmárání – žák prokazatelně psal do zadání, ovšem my nemůžeme určit, z jakého dalšího 

důvodu svou odpověď přehodnotil. Protože se však nejedná o kód 9, rozhodli jsme se takovýto příklad 

skórovat jako kategorii 8. Příklad odpovědí skórovaných jako čmárání uvádíme na obrázcích č. 1 a č. 2. 
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OBRÁZEK 1 

Ukázka odpovědi spadající do kategorie „čmárání“ 

 

OBRÁZEK 2 

Ukázka odpovědi spadající do kategorie „čmárání“ 

 

Jako odpověď rewriting, přepis, jsou označeny takové odpovědi, ve kterých je již patrné, že žák zadání četl 

a snažil se mu porozumět a k tomuto porozumění mu měl posloužit pomocný zápis nebo obrázky. U žáka 

tedy došlo k procesu porozumění textu či alespoň snahy o toto porozumění (Divíšek, 1989) a žák se snaží 

o rozbor slovní úlohy. V odpovědích tohoto typu se však neobjevují další kroky řešení matematické úlohy. 

Za přepis jsou považovány i náčrtky, které evidentně mají sloužit k lepšímu porozumění zadání (na rozdíl 

od ilustrací), pokud tyto náčrtky neměly být dle zadání samotným výsledkem. Ukázkou takovéto odpovědi 

jsou obrázky č. 3 a č. 4. 
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OBRÁZEK 3 

Ukázka odpovědi spadající do kategorie „přepis“ 

 

OBRÁZEK 4 

Ukázka odpovědi spadající do kategorie „přepis“ 

 

Counting neboli počítání je odpověď, ve které došlo k matematizaci reálné situace (Divíšek, 1989), ale žák 

nedošel k jakémukoliv (ani správnému, ani špatnému) výsledku. Ukázky takovýchto odpovědí jsou na 

obrázcích č. 5 a č. 6. Pokud žák došel jen k určité části výsledku a sám odvodil, že neví, jak dál postupovat, 

často, navzdory zadání, tento výsledek přeškrtal. Na základě doporučení manuálu testu TIM3–5 však i tako-

vé odpovědi, jsou-li čitelné, hodnotíme stejně, jako by přeškrtnuté nebyly. 
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OBRÁZEK 5 

Ukázka odpovědi spadající do kategorie „počítání“ 

 

OBRÁZEK 6 

Ukázka odpovědi spadající do kategorie „počítání“ 

 

 

Až do tohoto momentu byly všechny odpovědi, které žáci poskytli, bez jasného určení výsledku – žáci 

buď neodpověděli vůbec, nakreslili ilustraci, či se snažili porozumět a matematizovat problém, ovšem ne-

dobrali se k žádnému výsledku. Následující kategorie již označují takové odpovědi, ve kterých se žáci dob-

rali k výsledku. Pokud byl tento výsledek chybný, je dále přesněji specifikováno, jakého typu chyby se žák 

dopustil. 

Mistake in understanding neboli chyba v porozumění byla nejčastější chybou, které se žáci dopouštěli. Žák 

v takovém případě neporozuměl zadání, provedl chybný úsudek či chybnou logickou (tedy vlastně nelo-

gickou) úvahu. Jako chyba v porozumění byla označena i taková odpověď, kdy žák poskytl pouze číslo jako 

výsledek a tento výsledek byl chybný. V takovém případě totiž nemůžeme prokázat, zda se jednalo o nu-

merickou chybu či skutečně chybu v porozumění. Na základě postupu uvedeného v manuálu testu TIM3–5 

(Cígler et al., 2017a) kdy je pouze numerická chybná odpověď hodnocena 0 body (na rozdíl u případu, kdy 

žák sice uvede chybnou numerickou odpověď, ale zároveň ji doplní správným matematickým postupem, 
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což je v některých příkladech hodnoceno 1 bodem), jsme se rozhodli, že takovouto odpověď budeme kate-

gorizovat jako chybu v porozumění. 

Mistake in reading, chyba ve čtení, je takovou chybou, kdy žák prokazatelně rozumí zadání, ale chybu udě-

lal z důvodu chyby ve čtení zadání nebo chyby ve čtení vlastních zápisů/výpočtů. Typickým příkladem 

byla záměna dvouciferných a trojciferných čísel, přehlédnutí některé části zadání, chybné přepsání vlast-

ních výpočtů apod. U této a všech následujících kategorií je ale důležité, že žák prokazatelně rozumí zadání 

– používá správné logické a matematické postupy, které by vedly ke správnému výsledku. 

Mistake in counting neboli chyba v počítání je numerická chyba ve výpočtu. Tato chyba je často zohledněna 

i v manuálu přiznáním alespoň částečného počtu bodů. 

Na základě zkušenosti jsme zavedli ještě jednu „přechodnou“ kategorii – mistake in reading & counting, 

tedy chyba ve čtení i počítání. Někteří ze žáků se dopustili v konkrétním případě jak chyby ve čtení, tak chy-

by ve výpočtu – více chyb je ale dle manuálu většinou hodnoceno 0 body (na rozdíl od samostatné chyby 

ve čtení či samostatné chyby v počítání), proto jsme jako reakci na tuto odlišnost zavedli i kategorii, která 

zohledňuje, že se žák dopustil obou chyb zároveň. Stále ale platí, že v odpovědi muselo být prokazatelné, 

že žák zadání i způsobu řešení rozumí. 

Design 
Sběr dat proběhl od února do června 2017. V každé třídě nejprve proběhlo pozorování, během kterého 

bylo sledováno, kolik času bylo během výuky věnováno konstruktivistickým a kolik nekonstruktivistickým 

metodám. Žáci tak měli možnost seznámit se s účelem testování, s pozorovatelkou/administrátorkou testů 

a měli také možnost zeptat se na jakékoliv dotazy. Pozorování prováděla vždy autorka diplomové práce, 

a není tak možné uvést reliabilitu jako shodu posuzovatelů. 

V každé třídě poté v jiný den proběhlo testování žáků. Všem žákům byl nejprve předložen test CFT 20-R 

a ihned poté test TIM3–5. 

Třídním učitelům i školám byly přislíbeny výsledky testování. K předání výsledků dojde po ukončení ce-

lého výzkumu. 
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VÝSLEDKY 

Adherence s Hejného metodou 
Během výzkumu jsme si pokládali otázku, zda učitelé, kteří deklarují, že vyučují matematiku Hejného me-

todou, tak skutečně činí. Zároveň nás zajímalo, zda učitelé, kteří mají matematiku vyučovat běžným způ-

sobem, nepoužívají během výuky především postupy, které bychom zařadili pod konstruktivistický pří-

stup k výuce matematiky, potažmo pod Hejného metodu. Z tohoto důvodu jsme si stanovili výzkumnou 

hypotézu: Učitelé vyučující matematiku Hejného metodou stráví ve výuce konstruktivistickými metodami 

víc času než učitelé vyučující matematiku běžným způsobem. V tabulce č. 5 předkládáme procenta času, 

která zkoumaní učitelé stráví ve výuce konstruktivistickými metodami, tedy metodami, které odpovídají 

výuce matematiky dle Hejného metody. 

TABULKA 5 

Popisné statistiky: Procenta času stráveného ve výuce konstruktivistickými metodami 

 

Vyučovací styl N Průměr SD 

 Hejného 5 0,86 0,09 

Běžný 5 0,11 0,09 

 

V každé skupině bylo testováno pět tříd, a tedy i pět učitelů. Učitelé vyučující matematiku dle Hejného 

metody strávili průměrně 86 % času výuky konstruktivistickými metodami (M = 0,86, SD = 0,09). Učitelé 

vyučující matematiku běžným způsobem strávili ve výuce průměrně 11,4 % času konstruktivistickými 

metodami (M = 0,11, SD = 0,09). 

Abychom na tuto výzkumnou otázku dokázali odpovědět, použili jsme t-test pro nezávislé výběry, na 

základě jehož výsledků jsme schopni zhodnotit, zda je rozdíl mezi dvěma skupinami učitelů statisticky 

významný. 
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TABULKA 6 

T-test pro nezávislé výběry: Procenta času stráveného ve výuce konstruktivistickými metodami 

 

 

Lavenův test pro 

rovnost rozptylů 

T-test pro 

rovnost průměrů 

F Sig. t df Sig. (2-tailed) 

 
Předpoklad rovnosti rozptylů 0,40 0,54 12,97 8 0,000 

Předpoklad nerovnosti rozptylů 
  

12,97 7,93 0,000 

 

Lavenův test pro rovnost rozptylů v našem případě testuje, zda jsou si rozptyly obou skupin rovny. Pro-

tože v tomto případě p = 0,54 a Lavenův test je tedy nesignifikantní, můžeme tvrdit, že předpoklad homo-

genity rozptylů byl naplněn. 

Na základě výsledků t-testu pro nezávislé výběry můžeme tvrdit, že existuje signifikantní rozdíl pro ad-

herenci s Hejného metodou pro čas strávený ve výuce konstruktivistickými metodami u učitelů vyučujících 

matematice Hejného metodou (M = 0,86, SD = 0,09) a pro čas strávený ve výuce konstruktivistickými meto-

dami u učitelů vyučujících matematice běžným způsobem (M = 0,11, SD = 0,09); t(8) = 12,97; p < 0,001. 

Cohenovo d v tomto případě dosahuje hodnoty 8,3 a my tak můžeme tvrdit, že velikost účinku je v tomto 

případě skutečně velká. 

Rozdíl v procentech času stráveného výukou konstruktivistickými metodami učiteli vyučujícími Hejného 

metodou je statisticky významně rozdílný od procent času stráveného konstruktivistickými metodami uči-

teli vyučujícími běžným způsobem. Na základě dat pak můžeme tvrdit, že učitelé vyučující matematice 

Hejného metodou tráví konstruktivistickými metodami více času než učitelé vyučující běžným způsobem. 

Rozdíl ve výkonu 
Aby se nám podařilo odpovědět na výzkumnou otázku č. 1, tedy zda se žáci vyučovaní matematice Hej-

ného metodou a běžnou metodou ve výkonech v testu TIM3–5 liší či nikoliv, využili jsme vícenásobnou re-

gresní analýzu. Vícenásobnou z toho důvodu, že do analýzy byl zahrnut výkon v testu CFT 20-R jako ne-

závislá proměnná, neboť na základě předchozího výzkumu víme, že právě výkon v inteligenčních testech 

je významným prediktorem výkonu v testu TIM3–5 (Cígler et al., 2017a). Způsob výuky (Hejného metoda vs. 

běžný způsob) byl do analýzy přidán až ve druhém kroku. 

Všechny předpoklady regresní analýzy byly naplněny. Výsledky v testu CFT 20-R jsme použili jako kri-

térium, podle kterého jsme srovnávali obě skupiny žáků a jejich kognitivní předpoklady. Zjistili jsme, že 

skupina vyučovaná Hejného metodou se od skupiny vyučované běžným způsobem statisticky signifikant-

ně neliší. Proměnné „výkon v CFT 20-R“ i „výkon v TIM3–5“ jsou kardinální, proměnná „způsob výuky“ je 

nominální, ovšem pouze se dvěma kategoriemi. Prediktory mají nenulový rozptyl a zároveň nemají per-

fektní multikolinearitu, stejně tak je naplněn předpoklad homoskedascity a nezávislosti. Nezávislost chyb 
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je potvrzena Durbin-Watsonovým testem, jeho hodnota je 1,93. Chyby mají normální rozdělení a přesto, že 

prediktory nemusí být normálně rozloženy, proměnná „výkon v CFT 20-R“ tuto podmínku naplňuje. 

Existují také podmínky, které nejsme schopni na základě testů doložit, pouze je předpokládáme, a to li-

nearitu a také předpoklad, že prediktory nekorelují s externími proměnnými. V tabulce č. 7 předkládáme 

hodnoty korelací a další důležité statistiky pro konečnou regresní rovnici. 

TABULKA 7 

Tabulka regresního modelu 

 

Model R R2 Přizp. R2 F df 1 df2 Sig. 

1 0,685a 0,469 0,467 195,53 1 221 0 

2 0,731b 0,534 0,53 30,53 1 220 0 

a. Prediktory: (Konstanta), CFT 20-R IQ skór 

b. Prediktory: (Konstanta), CFT 20-R IQ skór, Způsob výuky 

 

Vícenásobná regresní analýza byla použita pro predikci výsledků v testu TIM3–5 na základě výsledků 

v CFT 20-R a způsobu výuky. Regresní rovnice je signifikantní (F(2, 220) = 126,09; p < 0,000), s R2 = 0,53. 

Na základě vícenásobné regresní analýzy jsme zjistili, že první model, ve kterém je jako prediktor zahr-

nut pouze výkon v testu CFT 20-R, vysvětluje 46,9 % rozptylu. 

Na základě totožné analýzy jsme zjistili, že druhý model, do kterého byl jako prediktor zahrnut také 

způsob výuky, vysvětluje 53,4 % rozptylu závislé proměnné. Přírůstek vysvětleného rozptylu je tedy 6,5 % 

a tato změna je signifikantní (p < 0,001). 

Celkově náš model signifikantně zlepšuje naši schopnost predikovat výsledek nezávislé proměnné, tedy 

výkonu v testu TIM3–5. V tabulce č. 8 předkládáme hodnoty regresních koeficientů. 

TABULKA 8 

Tabulka regresních koeficientů 

 

Model 

Nestandardizované 

koeficienty 

Standardizované 

koeficienty 

t Sig. B St. chyba Beta 

1 (konstanta) 9,39 3,65   2,57 0,011 

CFT 20-R IQ skór 0,49 0,04 0,69 13,98 0,000 

2 (konstanta) 15,28 3,59 
 

4,25 0,000 

CFT 20-R IQ skór 0,46 0,03 0,64 13,72 0,000 

Způsob výuky -5,01 0,91 -0,26 -5,53 0,000 
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Regresní rovnice pro tento model je následující: 

 

Výsledek v testu TIM3–5 = 15,28 + 0,46 (CFT 20-R IQ skór) – 5,01 (Způsob výuky) 

 

Výsledek v testu TIM3–5 se zvýšil o 0,46 váženého skóru pro každý bod IQ získaný v CFT 20-R a o 5,01 

váženého skóru u dětí vyučovaných Hejného metodou oproti dětem vyučovaným běžným způsobem. 

Všechny koeficienty jsou statisticky signifikantně odlišné od nuly (p < 0,001). Pro tento model jsou výsle-

dek v CFT 20-R (t(220) = 13,715, p < 0,001) a způsob výuky (t(220) = -5,56, p < 0,001) signifikantními predik-

tory výsledku v tesu TIM3–5. 

Koeficient B je pro způsob výuky záporný. Zároveň je korelace pro model 2 pozitivní (R = 0,73). Tento 

výsledek značí, že se „snižujícím se způsobem výuky“ vzrůstá hodnota výsledku v testu TIM3–5. Způsob 

výuky je kategoriální proměnnou, přičemž v našem případě je Hejného metoda kódována jako 0, běžný 

způsob je kódován jako 1. Z výsledků tedy vyplývá, že Hejného metoda jako způsob výuky signifikantně 

zvyšuje dosažený výsledek v testu TIM3–5. 

Analýza chyb 
Abychom získali odpověď na závěrečnou výzkumnou otázku, tedy zda se žáci vyučovaní matematice 

Hejného metodou liší v chybách v testu TIM3–5 od žáků vyučovaných běžným způsobem, použili jsme pro 

každý typ chyby Mann-Whitneyův test. Neparametrická varianta t-testu pro nezávislé výběry byla použita 

s ohledem na fakt, že data ve všech případech nenaplňovala předpoklad normálního rozložení. 

Ačkoliv jsou obě formy testu TIM3–5  plně ekvivalentní (Cígler et al., 2017b) nemají obsahově a formálně 

podobné položky napříč formami stejné pořadí, tzn. ne vždy je platné, že položka x ve variantě A má svou 

analogickou položku ve formě B zařazenou na stejném místě. Proto pro přehled níže uvádíme počty výsky-

tů jednotlivých variant chyb pro každou variantu testu TIM3–5 zvlášť. Tabulky č. 9 a 10 představují počty 

specifických chyb v jednotlivých variantách testu pro obě skupiny (vyučované Hejného metodou a běžným 

způsobem) dohromady. 
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TABULKA 9 

Tabulka četností chyb pro test TIM3-5, variantu A 

Číslo 

položky 
Neřešil Čmárání Přepis Počítání 

Chyba v 

porozumění 

Chyba ve 

čtení 

Chyba ve 

čtení i 

počítání 

Chyba v 

počítání 
Bez chyby 

1 1 (0,9 %) 0 0 0 6 (5,4 %) 0 0 0 104 (93,7 %) 

2 2 (1,8 %) 0 0 1 (0,9 %) 46 (41,4 %) 0 0 2 (1,8 %) 60 (54,1%) 

3 7 (6,3 %) 0 0 0 24 (21,6 %) 0 0 2 (1,8 %) 78 (70,3 %) 

4 7 (6,3 %) 1 (0,9 %) 0 0 30 (27 %) 0 0 0 73 (65,8 %) 

5 7 (6,3 %) 1 (0,9 %) 0 1 (0,9 %) 23 (20,7 %) 6 (5,4 %) 0 10 (9 %) 63 (56,8 %) 

6 2 (1,8 %) 0 0 2 (1,8 %) 29 (26,1 %) 0 0 2 (1,8 %) 76 (68,5 %) 

7 31 (27,9 %) 5 (4,5 %) 0 0 30 (27 %) 2 (1,8 %) 0 6 (5,4 %) 37 (33,3 %) 

8 10 (9 %) 1 (0,9 %) 0 1 (0,9 %) 11 (9,9 %) 68 (61,3 %) 4 (3,6 %) 5 (4,5 %) 11 (9,9 %) 

9 8 (7,2 %) 2 (1,8 %) 1 (0,9%) 2 (1,8 %) 37 (33,3 %) 1 (0,9 %) 0 7 (6,3 %) 53 (47,7 %) 

10 38 (34,2 %) 2 (1,8 %) 0 8 (7,2 %) 21 (18,9 %) 0 0 2 (1,8 %) 40 (36 %) 

11 33 (29,5 %) 2 (1,8 %) 0 8 (7,2 %) 15 (13,4 %) 1 (0,9 %) 0 5 (4,5 %) 18 (16,2 %) 

12 1 (0,9 %) 0 0 0 22 (19,8 %) 0 0 8 (7,2 %) 80 (72,1 %) 

13 7 (6,3 %) 4 (3,6 %) 0 0 37 (33,3 %) 0 0 2 (1,8 %) 61 (55 %) 

14 23 (20,7 %) 4 (3,6 %) 0 0 77 (69,4 %) 0 0 1 (0,9 %) 6 (5,4 %) 

15 17 (15,3 %) 2 (1,8 %) 0 2 (1,8 %) 45 (40,5 %) 22 (19,8 %) 0 0 23 (20,7 %) 

16 16 (14,4 %) 3 (2,7 %) 1 (0,9 %) 3 (2,7 %) 40 (36 %) 5 (4,5 %) 0 10 (9 %) 33 (29,7 %) 

17 24 (21,6 %) 2 (1,8 %) 0 2 (1,8 %) 33 (29,7 %) 2 (1,8 %) 0 1 (0,9 %) 47 (42,3 %) 

18 28 (25,2 %) 3 (2,7 %) 1 (0,9 %) 1 (0,9 %) 37 (33,3 %) 0 0 0 41 (36,9 %) 

19 15 (13,5 %) 3 (2,7 %) 6 (5,4 %) 2 (1,8 %) 46 (41,4 %) 2 (1,8 %) 0 0 37 (33,3 %) 

20 13 (11,7 %) 1 (0,9 %) 1 (0,9 %) 0 83 (74,8 %) 0 0 0 13 (11,7 %) 

21 40 (36 %) 2 (1,8 %) 1 (0,9 %) 9 (8,1 %) 53 (47,7 %) 0 0 1 (0,9 %) 5 (4,5 %) 

22 22 (19,8 %) 4 (3,6 %) 0 1 (0,9 %) 36 (32,4 %) 0 0 22 (19,8 %) 26 (23,4 %) 

23 21 (18,9 %) 1 (0,9 %) 0 3 (2,7 %) 80 (72,1 %) 2 (1,8 %) 0 3 (2,7 %) 1 (0,9 %) 

24 46 (41,4 %) 7 (6,3 %) 0 2 (1,8 %) 51 (45,9 %) 1 (0,9 %) 0 1 (0,9 %) 3 (2,7 %) 

25 54 (48,6 %) 5 (4,5 %) 3 (2,7 %) 8 (7,2 %) 35 (31,5 %) 0 0 0 6 (5,4 %) 

NA = 111 
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TABULKA 10 

Tabulka četností chyb pro test TIM3-5, variantu B 

Číslo 

položky 
Neřešil Čmárání Přepis Počítání 

Chyba v 

porozumění 

Chyba ve 

čtení 

Chyba ve 

čtení i 

počítání 

Chyba v 

počítání 
Bez chyby 

1 0 0 0 0 3 (2,7 %) 2 (1,8 %) 0 1 (0,9 %) 106 (94,6 %) 

2 0 0 0 0 29 (25,9 %) 0 0 6 (5,4 %) 77 (68,8 %) 

3 11 (9,8 %) 0 0 0 21 (18,8 %) 0 0 0 80 (71,4 %) 

4 22 (19,6 %) 3 (2,7 %) 0 0 28 (25 %) 1 (0,9 %) 0 4 (3,6 %) 54 (48,2 %) 

5 4 (3,6 %) 0 0 1 (0,9 %) 16 (14,3 %) 0 0 14 (12,5 %) 77 (68,8 %) 

6 0 0 0 0 29 (25,9 %) 2 (1,8 %) 0 8 (7,1 %) 73 (65,2 %) 

7 12 (10,7 %) 1 (0,9 %) 0 1 (0,9 %) 15 (13,4 %) 6 (5,4 %) 0 3 (2,7 %) 74 (66,1 %) 

8 9 (8 %) 2 (1,8 %) 0 1 (0,9 %) 13 (11,6 %) 66 (58,9 %) 3 (2,7 %) 1 (0,9 %) 17 (15,2 %) 

9 27 (24,1 %) 2 (1,8 %) 0 0 13 (11,6 %) 4 (3,6 %) 0 1 (0,9 %) 65 (58 %) 

10 17 (15,2 %) 0 0 0 28 (25 %) 14 (12,5 %) 0 3 (2,7 %) 50 (44,6 %) 

11 18 (16,1 %) 2 (1,8 %) 0 7 (6,3 %) 39 (35,1 %) 21 (18,9 %) 1 (0,9 %) 5 (4,5 %) 18 (16,1 %) 

12 26 (23,2 %) 2 (1,8 %) 0 11 (9,8 %) 27 (24,1 %) 11 (9,8 %) 1 (0,9 %) 8 (7,1 %) 26 (23,2 %) 

13 2 (1,8 %) 0 0 0 18 (16,1 %) 4 (3,6 %) 0 6 (5,4 %) 82 (73,2 %) 

14 11 (9,8 %) 0 0 2 (1,8 %) 27 (24,1 %) 0 0 4 (3,6 %) 68 (60,7 %) 

15 23 (20,5 %) 0 0 0 76 (67,9 %) 0 0 1 (0,9 %) 12 (10,7 %) 

16 22 (19,6 %) 5 (4,5 %) 2 (1,8 %) 2 (1,8 %) 26 (23,2 %) 3 (2,7 %) 0 5 (4,5 %) 47 (42 %) 

17 18 (16,1 %) 1 (0,9 %) 0 1 (0,9 %) 33 (29,5 %) 31 (27,7 %) 0 0 28 (25 %) 

18 17 (15,2 %) 2 (1,8 %) 2 (1,8 %) 2 (1,8 %) 34 (30,4 %) 3 (2,7 %) 0 0 52 (46,4 %) 

19 32 (28,6 %) 5 (4,5 %) 16 (14,3 %) 2 (1,8 %) 27 (24,1 %) 0 0 3 (2,7 %) 27 (24,1 %) 

20 50 (44,6 %) 4 (3,6 %) 1 (0,9 %) 0 31 (27,7 %) 0 0 0 26 (23,2 %) 

21 18 (16,1 %) 2 (1,8 %) 0 1 (0,9 %) 53 (47,3 %) 11 (9,8 %) 0 1 (0,9 %) 26 (23,2 %) 

22 28 (25 %) 2 (1,8 %) 0 0 43 (38,4 %) 0 0 12 (10,7 %) 27 (24,1 %) 

23 8 (7,1 %) 1 (0,9 %) 0 0 26 (23,2 %) 0 0 2 (1,8 %) 75 (67 %) 

24 60 (53,6 %) 2 (1,8 %) 6 (5,4 %) 6 (5,4 %) 23 (20,5 %) 2 (1,8 %) 0 3 (2,7 %) 10 (8,9 %) 

25 53 (47,3 %) 5 (4,5 %) 1 (0,9 %) 2 (1,8 %) 50 (44,6 %) 0 0 0 1 (0,9 %) 

NB = 112 

 

Co ovšem platí je, že každá položka z varianty A má někde ve variantě B svou totožnou nebo analogic-

kou podobu. Proto jsme se v analýze rozhodli neoddělovat jednotlivé varianty testu a jednotlivé analýzy 

jsou počítány pro obě varianty testu společně. 

Na základě teorie nejsme schopni určit konkrétní hypotézu o složení chyb, předpokládáme pouze, že se 

mezi dětmi vyučovanými matematice Hejného metodou a běžným způsobem mohou objevit rozdíly 

v chybách, kterých se žáci dopouštějí. 

Protože na stejných datech bylo postupně provedeno 9 testů, je nutné použít korekci, abychom zohlednili 

zvětšující se pravděpodobnosti chyby I. typu. Rozhodli jsme se pro Bonferroniho korekci (Holm, 1979), tj. 

vydělili jsme hladinu pravděpodobnosti počtem testů. V našem případě jsme zvolili konfidenční interval 
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95 %, jde tedy o hodnotu 0,05/9 = 0,006. Aby byly výsledky testů signifikantní, musí tedy dosahovat hladi-

ny p < 0,006. 

Nejprve zde uvádíme tabulku č. 11, která ukazuje deskriptivní statistiky pro počet chyb. 

TABULKA 11 

Souhrnné popisné statistiky pro počet chyb jednotlivých typů 

 

  Bez chyby 

Chyba v 

počítání 

Chyba ve čtení 

i počítání 

Chyba 

ve čtení 

Chyba v 

porozumění Počítání Přepis Čmárání Neřešil 

Průměr 9,98 0,86 0,04 1,34 7,57 0,48 0,23 0,49 4,41 

Medián 10,00 1,00 0,00 1,00 7,00 0,00 0,00 0,00 4,00 

SD 4,856 0,924 0,197 0,916 4,463 0,709 0,493 1,485 4,117 

Rozptyl 23,581 0,853 0,039 0,838 19,922 0,503 0,243 2,206 16,946 

Minimum 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

Maximum 22 5 1 4 20 4 2 18 21 

 

Abychom však byli schopni dojít k závěrům, které se týkají rozdílů mezi jednotlivými skupinami, podí-

vejme se na tabulku č. 12, ve které jsou uvedena pořadí průměrů pro jednotlivé způsoby výuky. Vyšší 

hodnota v řádku indikuje, která ze skupin se dopouštěla dané chyby častěji. V tabulce jsou uvedeny také U 

hodnoty Mann-Whitneyova testu a signifikance, která značí, pro které typy chyb je rozdíl mezi skupinami 

signifikantní. 
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TABULKA 12 

Tabulka hodnot pořadí průměrů (mean rank/MR) pro jednotlivé způsoby výuky a U hodnota Mann-Whitneyova testu 

 

 

Median 

Hejného 

metoda 

Median 

Běžný 

způsob 

MR 

Hejného 

metoda 

MR 

Běžný 

způsob 

Mann-

Whitney 
Sig. 

Bez chyby 11 8  135,03 90,75 3741,5 0,000 

Chyba v počítání 1 1 104,02 119,36 7059,5 0,058 

Chyba ve čtení i počítání 0 0 112,71 111,34 6130 0,643 

Chyba ve čtení 1 1 116,34 108,00 5741,5 0,307 

Chyba v porozumění 5 8 90,80 131,55 8474 0,000 

Počítání 1 0 124,98 100,03 4817 0,001 

Přepis 0 0 109,52 114,29 6471,5 0,429 

Čmárání 0 0 106,03 117,51 6845 0,091 

Neřešil 4 4 108,71 115,03 6557,5 0,462 

NHejného metoda = 107 

Nběžný způsob = 116 

 

Výsledky Mann-Whitneyova testu naznačují, že kategorie bez chyby se signifikantně častěji (i po Bonfer-

roniho korekci) vyskytovala u žáků vyučovaných Hejného metodou (Mdn = 11) než u žáků vyučovaných 

běžným způsobem (Mdn = 8), U = 3741,5; p < 0,001. 

Signifikantní je rozdíl také pro chyby v porozumění, jichž se statisticky významně méně dopouštěli žáci 

vyučovaní Hejného metodou (Mdn = 5) než žáci vyučovaní běžným způsobem (Mdn = 8), U = 8474, 

p < 0,000. 

Také rozdíl v kategorii počítání je signifikantně rozdílný, této chyby se statisticky signifikantně dopouštěli 

méně žáci vyučovaní běžným způsobem (Mdn = 1) než žáci vyučovaní Hejného metodou (Mdn = 0), 

U = 4817, p < 0,000. 

Velikost účinku je pro naperametrické testy vypočítána jako poměr hodnoty Z a druhé odmocniny 

z celkového N (r =  Z/√N, Rosenthal, 1994). 

Pro první případ (tedy rozdíl v chybovosti v kategorii bez chyby) je velikost účinku η2 = 0,12, což odpoví-

dá velikosti účinku Cohenovo d = 0,73 (Fritz, Morris, & Richler, 2012).  Velikost účinku pro chybu 

v porozumění je η2 = 0,10, což odpovídá hodnotě Cohenova d = 0,67 (tamtéž). Velikost účinku pro kategorii 

počítání je η2 = 0,04, což odpovídá hodnotě Cohenova d = 0,39 (tamtéž). V prvním případě se tak jedná o 

velký efekt, v případě druhém o střední efekt a případě posledním o malý efekt. 



Srovnání výkonu v TIM3-5: Hejného metoda 
 41 

DISKUZE 

Účelem diplomové práce bylo srovnání výkonu v testu TIM3–5 u dětí vyučovaných Hejného metodou 

a dětí vyučovaných běžným způsobem. Hejného metoda je konstruktivistický přístup k výuce matemati-

ky (srov. Zormanová, 2012) stojící na dvanácti základních principech (H-mat, 2017a). Dle našeho názoru 

jde o postup uplatňovaný ve výuce matematiky stojící mezi vyučovacím stylem a vyučovací metodou 

(Maňák & Švec, 2003). V každém případě pokud Hejného metodu řadíme na pomezí těchto dvou kon-

ceptů, pak je možné, že pokud jsou děti Hejného metodou matematice vyučovány, může to mít vliv na 

jejich výkon v testové situaci (Allen et al., 2013; Bota & Tulbure, 2015; Klibanoff et al., 2006; Marchis, 

2012; Muijs & Reynolds, 2000; Ngware et al., 2015; Wenglinsky, 2002; Xu & Wu, 2013). 

V rámci diplomové práce jsme se pokusili odpovědět na tři výzkumné otázky, které nám mohou pomoci 

objasnit, jaký vliv má Hejného metoda na výkon žáků v testu TIM3–5: 

1. Liší se děti vyučované matematice Hejného metodou a děti vyučované běžným způsobem ve výkonu 

v testu TIM3–5? 

2. Stráví učitelé vyučující matematiku Hejného metodou ve výuce konstruktivistickými metodami víc 

času než učitelé vyučující matematiku běžným způsobem? 

3. Liší se děti vyučované matematice Hejného metodou a děti vyučované běžným způsobem ve způso-

bu chybování v testu TIM3–5? 

Nejprve jsme se zaměřili na výzkumnou otázku č. 2 a zjišťovali jsme, jestli učitelé v rámci své výuky vů-

bec naplňují předpoklad, že vyučují matematice Hejného metodou či naopak běžným způsobem. Odpověď 

na tuto otázku jsme považovali za předpoklad, že v našich analýzách bude mít smysl pokračovat. Smyslu-

plné by to bylo v případě, že učitelé vyučující různými způsoby se od sebe svým přístupem signifikantně 

liší, a my tak můžeme usuzovat na vliv způsobu výuky na výkon dětí. 

Pro to, abychom zhodnotili, nakolik učitelé deklarující, že učí Hejného metodou, naplňují tento předpo-

klad, jsme vytvořili nový nástroj. Inspirovali jsme se výzkumem Muijse a Reynoldse (2000) a při pozorová-

ní výuky jsme zohledňovali čas, který učitelé ve výuce věnují konstruktivistickým metodám a metodám, 

které odpovídají dvanácti klíčovým principům Hejného metody (H-mat, 2017a). Vyjádřili jsme poměr 

tohoto času vůči času věnovanému nekonstruktivistickým metodám u každého z učitelů a výsledky jsme 

porovnali. 

Na základě výsledků t-testu pro nezávislé výběry můžeme odpovědět na druhou výzkumnou otázku a 

můžeme tvrdit, že zkoumaní učitelé vyučující matematiku Hejného metodou stráví ve výuce signifikantně 

více času konstruktivistickými metodami než učitelé vyučující matematiku běžným způsobem. Rozdíl 

můžeme považovat za velký, velká je v tomto případě totiž i velikost účinku. 

Jedná se na první pohled o předvídatelný výsledek, naše potřeba tento předpoklad statisticky ověřit však 

vznikla na základě neformálních rozhovorů přímo s učiteli na jednotlivých školách. Někteří z učitelů (ni-

kdo z nich si ovšem nepřál být jmenován) vyjádřili názor, že Hejného metodu by použili jako doplňkový 

přístup pro nadané či šikovné žáky. Také vyjádřili názor, že dril, který je z jejich pohledu nedílnou součástí 

výuky matematiky, v Hejného metodě naprosto chybí (což je však v souladu s principy Hejného metody 
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i konstruktivistického přístupu k výuce matematiky, např. Molnár et al., 2007). Protože rozhovory byly 

neformální a my jsme se do té doby mohli držet pouze toho, že daný učitel deklaruje, že konkrétním způ-

sobem matematiku vyučuje, rozhodli jsme se předpoklad statisticky ověřit. 

Na základě výsledků jsme však schopni říct, že i učitelé vyučující matematiku běžným způsobem použí-

vají ve své výuce konstruktivistické přístupy – v jednom případě se jednalo o téměř 25 % času stráveného 

výukou. Na základě těchto výsledků a také vzhledem k malému počtu zkoumaných učitelů však není 

možné tento závěr zobecnit. Analýza byla v tomto výzkumu provedena pouze proto, abychom statisticky 

podpořili tvrzení, že dvě skupiny učitelů se od sebe způsobem výuky skutečně statisticky signifikantně 

odlišují. Pro zobecnitelné tvrzení, tedy abychom mohli říci, že učitelé vyučující matematiku Hejného meto-

dou se obecně liší od učitelů vyučujících běžným způsobem v času stráveném ve výuce konstruktivistic-

kými metodami, by bylo potřebné získat data od většího počtu vyučujících. 

Když jsme ověřili základní předpoklad adherence s Hejného metodou, zaměřili jsme se na samotný roz-

díl ve výkonu v testu TIM3–5 mezi dětmi vyučovanými matematice Hejného metodou a dětmi vyučovanými 

běžným způsobem. Na základě regresního modelu jsme dospěli k závěru, že samotný výkon v testu CFT 

20-R, což je inteligenční test, který je jako nástroj běžně používán při diagnostice nadání, dokáže vysvětlit 

46,9 % rozptylu výkonu v testu TIM3–5. Pokud ale jako prediktor přidáme také způsob výuky, pak Hejného 

metoda jako způsob výuky matematiky signifikantně vysvětluje dalších 6,5 % rozptylu tohoto výkonu. Náš 

model, ve kterém je zahrnuta i Hejného metoda jako způsob výuky matematiky, tak zlepšuje schopnost 

predikovat výkon v testu TIM3–5, a to konkrétním způsobem: Hejného metoda zvyšuje výkon dítěte v testu 

TIM3–5. 

Odpovědí na hlavní výzkumnou otázku je tedy tvrzení: Ano, děti vyučované Hejného metodou se liší ve 

výkonu v testu TIM3–5 od dětí vyučovaných běžným způsobem a podávají signifikantně lepší výkon než 

děti vyučované běžným způsobem. 

Důvodů pro tento výsledek může být více. V první řadě se děti v rámci výuky Hejného metodou sezna-

mují s odlišnými typy matematických zadání. Při sestavování testu TIM3–5 dbali jeho autoři na to, aby vyu-

žívali takové tipy slovních úloh a matematických zadání, která jsou pro děti na prvním stupni základní 

školy neznámá a aby tak tito žáci využívali především kreativní před imitativním způsobem myšlení 

v Lithnerově smyslu (Lithner, 2006, cit. dle Oystein, 2011). Nevíme však, jestli jsou tyto úlohy stejně ne-

známé také pro děti vyučované Hejného metodou, či nakolik se úlohy použité v testu TIM3–5 shodují či blíží 

úlohám v rozdílných prostředích Hejného metody (H-mat, 2017g). Možné také je, že u dětí vyučovaných 

Hejného metodou lépe funguje prolínání témat, což je také jeden z klíčových principů Hejného metody (H-

mat, 2017h). Žáci vyučovaní tímto způsobem by pak jednodušeji hledali souvislosti mezi již známými ma-

tematickými úlohami a úlohami, se kterými se setkávají v rámci testu TIM3–5. Důvodem může být také větší 

motivace k početním úlohám, kterou se Hejného metoda snaží podporovat (H-mat, 2017n). Motivovanější 

děti by pak vytrvaly u řešení déle a je možné, že by díky překonání počátečního neúspěchu také v průměru 

dosahovali lepších výsledků než děti nemotivované. 

Na základě výsledků z našich analýz si ovšem netroufáme tvrdit, že Hejného metoda je skutečně lepší 

než běžná výuka matematiky. K takovému závěru bychom potřebovali víc a detailnějších údajů. Navíc se 

držíme poznatků, že důležitý je nejen způsob výuky, ale také match, tedy shoda mezi vyučovacím stylem 

učitele a studijním stylem žáka (Pratt, 2002). Uvědomujeme si totiž, že Hejného metoda klade skrze svých 
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dvanáct principů značný důraz na samostatnost a vnitřní motivaci žáka a některým dětem, zvlášť pak 

dětem na prvním stupni základní školy, nemusí takováto volnost a zodpovědnost za sebe sama vždy 

vyhohovat, jak píše také Motl (2014) a Muijs a Reynolds (2000). 

Jedním z možných způsobů, jak zodpovědět naši třetí výzkumnou otázku, je analýza chyb. Zjišťovali 

jsme, zda se děti vyučované matematice Hejného metodou a děti vyučované běžným způsobem liší ve způ-

sobu chybování v testu TIM3–5. Předpokládáme totiž, že Hejného metoda může vést ke specifickému způ-

sobu matematického uvažování u dětí a toto uvažování může způsobovat rozdílné chybování u těchto dětí. 

Žáci jsou například vedeni k častému používání názorných pomůcek, konzultování postupu se spolužáky 

apod. Tyto postupy jsou však v testové situaci zpravidla zakázané. Stejně tak se domníváme, že děti vyu-

čované Hejného metodou mohou být seznámeny s odlišnými typy příkladů než děti vyučované běžným 

způsobem a mohou tak v testové situaci využívat častěji imitativní před kreativním myšlením v Lithnerově 

smyslu (Lithner, 2006, cit. dle Oystein, 2011). 

Abychom dokázali otázku zodpovědět, vytvořili jsme na základě kvalitativní analýzy dat kategorie chy-

bování. Jsou jimi kategorie neřešil, čmárání, přepis, počítání, chyba v porozumění, chyba ve čtení, chyba ve čtení 

i počítání, chyba v počítání a bez chyby. Za pomocí těchto kategorií jsme se pak snažili zodpovědět otázku, zda 

mezi námi testovanými skupinami žáků existuje statisticky signifikantní rozdíl ve způsobu chybování. 

Na základě výsledků Mann-Whitneyova testu jsme zjistili, že dvě skupiny žáků se od sebe lišily v kate-

goriích chyba v porozumění a počítání, ale také v kategorii bez chyby. V ostatních kategoriích se žáci statisticky 

významně nelišili. V prvním případě se jedná o velký efekt, v případě druhém o střední efekt a případě 

posledním o malý efekt. 

Výsledky pro kategorii bez chyby jsme očekávali na základě předchozích analýz, ze kterých víme, že žáci 

vyučovaní Hejného metodou se statisticky významně liší ve výkonu v testu TIM3–5. Protože vyššího výko-

nu je možné dosáhnout tím, že žák nedělá chyby a v kódu bez chyby dosahuje nejvyšších počtů, souhlasí 

tento výsledek s našimi předchozími závěry. 

O to zajímavější je odlišný výsledek ve zbylých dvou kategoriích. Chyb v porozumění se signifikantně 

dopouštěli méně žáci vyučovaní Hejného metodou. Hejného metoda jako konstruktivistická metoda zdů-

razňuje porozumění (Zormanová, 2012) a klade tak důraz také na porozumění, které je důležitou a nedílnou 

součásti řešení matematické úlohy jako fáze uchopovací (Hejný, 2005). Oproti tomu učitelé vyučující běž-

ným, transmisivním způsobem kladou důraz na základní dovednosti, akcentují např. dril v počítání (Finla-

yson, 2014). Dá se tedy například očekávat, že kdybychom žáky postavili před testovou situaci, ve které by 

měli za úkol počítat sérii matematických úloh se stejným principem, a tedy založených na drilu, dosahovali 

by tito žáci lepších výsledků než žáci vyučovaní Hejného metodou. Žáci se lišili také v kategorii počítání, 

které se statisticky signifikantně častěji dopouštěli žáci vyučovaní Hejného metodou. Naším závěrem je, že 

tito žáci se častěji pouštěli do úloh, u nichž si nebyli jisti postupem, nad úlohami se zamýšleli, zkoušeli, 

jestli na řešení příkladu nepřijdou. I tento postoj odpovídá Hejného pojetí matematiky – děti na začátku 

nemusí znát správné řešení a jsou podporovány v tom, aby se o řešení příkladu pokoušely. Troufáme si 

tedy tvrdit, že se na našich datech potvrdily některé z principů Hejného metody a fakt, že je děti alespoň 

částečně používají v neznámé situaci. 
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Limity výzkumu a doporučení pro další výzkum 
Limity výzkumu spatřujeme již ve způsobu sběru dat. V první řadě, způsob výběru škol a vůbec zapojení 

škol do výzkumu mohl ovlivnit výsledky. Školy, na kterých je Hejného metoda vyučována, jsou už samy o 

sobě specifickým, nenáhodným výběrem. Pokud Hejného metodu považujeme za alternativní způsob výu-

ky (srov. Průcha, 2012; Svobodová, 2007), pak je možné, že učitelé dané školy budou k žákům obecně při-

stupovat jiným způsobem než učitelé k žákům na běžných základních školách. Je pak možné, že Hejného 

metoda není sama o sobě jediným prediktorem, který může ovlivnit výkon dětí v testové situaci. Zvlášť, 

pokud způsob výuky a osoba učitele či učitelů významně ovlivňuje výkon dětí (Bota & Tulbure, 2015;  Xu 

& Wu, 2013). Také si uvědomujeme, že školy, které souhlasily s účastí ve výzkumu, jsou zároveň školami, 

které se většinou chtějí prezentovat a které jsou v mnohých případech na testování svých žáků zvyklé – 

žáci tak do neznámé testové situace přicházejí poměrně běžně. Tímto komentářem chceme především upo-

zornit na fakt, že výběr škol není možné považovat za náhodný. Nenáhodnost výběru jsme se snažili vyvá-

žit použitím CFT 20-R jako nezávislého nástroje, kterým jsme měřili kognitivní schopnosti dětí. Zjistili jsme, 

že alespoň co se kognitivních předpokladů týče, dvě zkoumané skupiny dětí se od sebe statisticky vý-

znamně nelišily. 

V řadě druhé, žákům byl test CFT 20-R a test TIM3–5 administrován v jeden den ve dvou až třech po sobě 

jdoucích vyučovacích hodinách. Tato zátěž mohla specificky ovlivnit schopnost soustředění u některých 

žáků a snižovat výkon, ale i motivaci k vyplňování testu. Pro další výzkum doporučujeme zajistit rozložení 

testování do více dní. 

Za limit výzkumu také považujeme naši schopnost určit, do jaké míry daný učitel skutečně vyučuje dle 

zásad Hejného metody. Hejného metoda nemá veřejně dostupné materiály, ve kterých by specifikovala 

jednotlivé postupy, které považuje za vlastní, ani postupy, vůči kterým se vymezuje (srov. H-mat, 2017c). 

Autoři Hejného metody se na svých stránkách sice zaštiťují svými dvanácti základními principy (H-mat, 

2017a), ovšem tyto principy jsou natolik nespecifické, že na jejich základě není možné podobný žádoucí 

seznam pozorovatelného chování, metod či přístupů vytvořit. Přestože jsme vytvořili nástroj, jak adherenci 

s Hejného metodou určitým způsobem měřit, uvědomujeme si, že se stejně tak může jednat spíše o nástroj 

měřící konstruktivistický přístup k výuce matematiky – a Hejného metoda se vůči striktnímu konstrukti-

vismu vymezuje (Hejný, 2014). Je tedy otázkou, nakolik náš nástroj můžeme skutečně považovat za nástroj 

měřící adherenci s Hejného metodou. Pro budoucí výzkum bychom doporučovali vytvoření nástroje, který 

bude specifičtěji definovat způsob, jak adherenci s Hejného metodou měřit. Myslíme si však, že náš nástroj 

by mohl posloužit jako výchozí bod. Za nejpádnější považujeme argument, že je nutné zohlednit nejen 

počet použitých metod či postupů, ale především jejich časové zastoupení v rámci výuky (srov. Muijs & 

Reynolds, 2000). 

Obecně je z našeho pohledu Hejného metoda značně netransparentní. Kromě několika zpráv v tisku 

(např. Kvačková, 2016) a informací na stránkách Hejného metody (H-mat, 2017c) nejsou dostupné 

výzkumy, které by objektivně podávaly informace o tom, zda a v čem je Hejného metoda lepší než jiný 

způsob výuky matematiky. H-mat na svých stránkách tento fakt sice několikrát opakuje, svá tvrzení však 

nepodkládá žádnými daty ani výzkumy. Se stejným problémem se ale potýkají i odpůrci Hejného metody. 
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Obecně v této oblasti zatím panuje nedostatek výzkumného zájmu o účinnost či neúčinnost této specifické 

metody. Veškerá podpora, stejně tak jako kritika, stojí především na teoretických předpokladech či na 

osobních názorech a „zdání“ jednotlivých autorů. Autoři na obou stranách opomíjí, že určité kritizované 

aspekty Hejného metody (např. obměněná role učitele ve výuce) mohou být běžnou součástí vyučovacího 

stylu různých učitelů, nejen těch, kteří se striktně řídí principy Hejného metody. Zatím však nebyla publi-

kována jediná výzkumná studie, která by objektivně srovnávala výkony dětí vyučované běžným způsobem 

či vyučovaných Hejného metodou, což by byl její účinnosti či neúčinnosti. Ačkoliv tedy plně respektujeme 

názor obou stran a myslíme si, že drží silné argumenty, není možné na základě jejich názorů účinnost me-

tody prokázat. 

I v případě, že se budeme držet výsledků analýz a přijmeme závěr, že v našem výzkumu se učitelé vyu-

čující Hejného metodou lišili od učitelů vyučujících běžným způsobem v času, který strávili využíváním 

konstruktivistických přístupů, doporučovali bychom pro další výzkum detailnější analýzu výuky. Doporu-

čili bychom zohlednit víc osobnost učitele – konkrétně bychom doporučili zohlednit jeho vlastní názor na 

to, do jaké míry se drží přístupů Hejného metody, do jaké míry s nimi souhlasí, ale doporučovali bychom 

zohlednit také charakteristiky učitele jako je praxe s výukou, konkrétně pak praxe s výukou matematiky, 

a ještě konkrétněji praxe s výukou matematiky dle Hejného metody. To vše jsou faktory, které by mohly 

přinést další vysvětlení pro adherenci učitelova přístupu s Hejného metodou a potažmo také pro výkon 

jeho žáků v testové situaci. 

Vzhledem k tomu, že v současné době nejsou publikovány vědecké studie o tom, zda je Hejného metoda 

lepším nebo horším způsobem výuky matematiky než dosavadní běžný způsob, mohou být naše výsledky 

právě oním chybějícím prvním krokem, který by mohl posloužit k obecnějšímu zodpovězení této otázky. 

Ještě o krok dál pak leží otázka, pro koho, jakým způsobem a za jakých podmínek může být tato metoda výhod-

nější. 

Praktickým dopadem této studie je odpověď na otázku, zda je možné test TIM3-5 použít pro identifikací 

nadaných dětí vyučovaných Hejného metodou. Odborník, který bude interpretovat výsledky takových dětí, 

by si měl být vědom závěrů této studie a předpokládat, že u dítěte vyučovaného Hejného metodou může 

test TIM3–5 jeho výkon mírně nadhodnocovat. Výkon dítěte totiž nebude dán pouze jeho matematickým 

nadáním, ale částečně také specifiky způsobu výuky matematiky. Tohoto závěru by si měli být odborníci 

vědomi především u dětí, které dosahují hraničních hodnot pro identifikaci matematického nadání. 
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ZÁVĚR 

Cílem studie byla zjistit, zda se děti vyučované matematice Hejného metodou liší od dětí vyučovaných 

běžným způsobem ve výkonu v testu TIM3–5. Abychom byli na tuto otázku schopni odpovědět co nejpřes-

něji, stanovili jsme další dva výzkumné záměry. Prvním bylo zjistit, zda učitelé vyučující matematiku Hej-

ného metodou stráví ve výuce víc času konstruktivistickými metodami než učitelé vyučující matematiku 

běžným způsobem. Druhým pak bylo zjistit, jestli se děti vyučované matematice Hejného metodou liší od 

dětí vyučovaných běžným způsobem ve způsobu chybování v testu TIM3–5. 

Do výzkumu se zapojily čtyři školy, ve kterých se matematika vyučuje Hejného metodou, a dvě školy, ve 

kterých se matematika vyučuje běžným způsobem. Celkem bylo zkoumáno 223 žáků z 10 tříd a také jejich 

10 učitelů matematiky. 

Žákům jsme zadali testy CFT 20-R a TIM3–5. Díky testu CFT 20-R jsme byli schopni zjistit, že průměrné 

kognitivní předpoklady obou skupin žáků jsou statisticky srovnatelné. Následně jsme hodnotili výkony 

obou skupin žáků v testu TIM3–5. 

Na základě statistického zpracování dat jsme zjistili, že Hejného metoda vysvětluje 6,5 % rozptylu výko-

nu v testu TIM3–5 a že děti vyučované touto metodou podávají signifikantně vyšší výkon v tomto testu než 

děti vyučované běžným způsobem. 

V rámci výzkumu byli také pozorováni učitelé matematiky přímo ve výuce. Na základě tohoto pozoro-

vání jsme zjistili, že učitelé vyučující matematiku Hejného metodou skutečně ve své práci využívají statis-

ticky významně víc metod spadajících do konstruktivistického pojetí matematiky než učitelé vyučující běž-

ným způsobem. 

Abychom dokázala odpovědět na otázku týkající se způsobu chybování obou skupin žáků, vytvořili jsme 

kategorie chybování v testu TIM3–5. Jsou jimi: neřešil, čmárání, přepis, počítání, chyba v porozumění, chyba ve 

čtení, chyba ve čtení i počítání, chyba v počítání a bez chyby. Na základě statistické analýzy jsme dospěli 

k závěru, že žáci vyučovaní Hejného metodou měli statisticky signifikantně víc příkladů vyřešených bez 

chyby, méně se dopouštěli chyb v porozumění a častěji se dopouštěli chyb v kategorii počítání. V ostatních 

kategoriích se žáci statisticky významně nelišili. 

Odborník, který bude test TIM3–5 používat k identifikaci žáků nadaných v matematice, kteří jsou zároveň 

vyučovaní Hejného metodou, by měl být obezřetný při interpretaci výsledků především u žáků 

s hraničními hodnotami pro identifikaci nadání. Test TIM3–5 by dle našich výsledků mohl u těchto žáků 

mírně nadhodnocovat. 
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