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Dve časti metódy

Sociálne programovanie

Tímový duch

Posudzovanie kódu a výber vhodného posudzovateľa

Synchrónne (live)



Ciele

Preskúmať vzťah schopnosti spolupráce s osobnostnými 
charakteristikami

Vyberať vhodného posudzovateľa na základe 
osobnostných charakteristík



Myšlienka

Živé synchrónne posudzovanie

Vhodné pre kontext výučby

Netradičné a zaujímavé

Živá diskusia o kóde

Možnosť pomôcť posudkom k riešeniu



Prvý prototyp



Sociálne programovanie

Tímový duch

Nadväzujúce úlohy

Cieľ: úspešné vyriešenie úloh celou skupinou

Prostriedky:

posudzovanie kódu

vizualizácia postupu



Vizualizácia postupu

2 študenti 11 študentov 4 študenti 2 študenti 1 študent

Úloha 1 Úloha 2 Úloha 3 Úloha 4 Cieľ

2 študenti 4 študenti 11 študentov 3 študenti

Úloha 1 Úloha 2 Úloha 3 Úloha 4 Cieľ

Väčšina študentov pracuje na úlohe 2

Neskôr, väčšina študentov už pracuje na úlohe 4



Vizualizácia postupu



Posudzovanie

Len vyriešené úlohy — len ak posudzovateľ už danú 
úlohu vyriešil

Úloha T1

U1

Úloha T2

U2

Úloha T3

U3



Model používateľa

Osobnostný model Big Five (extroverzia, ochota, 
svedomitosť, neuroticizmus, otvorenosť)

Určujeme schopnosti:

Poskytnúť pomoc/radu — deliver

Prijať pomoc/radu — receive



Pravdepodobnosť úspechu 
pri pridelení

Raschov model

P (i, j) =
edeliveri�receivej

1 + edeliveri�receivej



Dotazník na získanie osobnostných charakteristík

Náhodný výber posudzovateľov

Ohodnotenie výberu – ako to dopadlo?



Ohodnotenie pridelení

Posudz.\Použ. U1 U2 U3 U4

U1

U2

U3

U4

1 0

0 1 1

1 0

1



Maximum Likelihood Estimation pre Raschov model

Nájdenie vzťahu medzi schopnosťami spolupráce
a osobnostnými charakteristikami

Výber posudzovateľa podľa osobnostných charakteristík

deliver, receive



Experimenty…
…alebo ako naplniť maticu



1. experiment

Prvý prototyp

172 študentov doma v určenom čase

Hypotéza: Existuje korelácia medzi osobnostnými črtami a 
schopnosťou poradiť alebo prijať radu.



Výsledok 1. experimentu

Študenti nevyužili možnosť komunikovať

Nezapojili sa do posudzovania, pridelený kód ignorovali

Problém pri menšom rozlíšení



Zmeny po 1. experimente

Jednoúlohové rozhranie

Žiadosti o radu (review requests)

Druhý prototyp



Jednoúlohové rozhranie



Jednoúlohové rozhranie



Jednoúlohové rozhranie



2. experiment

Jednoúlohové rozhranie + žiadosti o radu

79 študentov v učebni (dve cvičenia)

Hypotéza: Ak študenti budú mať možnosť vedome 
požiadať o radu a ponúknuť radu, budú aktívnejší.



Výsledok 2. experimentu

Študenti ignorovali možnosť požiadať o radu

Počet odoslaných správ: 3

Dotazník pre 73 z nich:

Všimlo si to 86 %



Výsledok 2. experimentu

Prečo sa nezapojili Počet
nepotreboval 12

nevšim. / nevedel 8
nebola príležitosť 2
nikto sa neozval 1
zaneprázdnený 1

nebolo koho 1
nikto sa nepýtal 1

bojím sa 1



Výsledok 2. experimentu

Hodnotenie Počet
fajn 43

dobré, ale 12
nefungovalo 5

netreba 2

„veľmi dobrá funkcia ak by na otázky neodpovedali študenti“



Zmeny po 2. experimente

Animácia príchodu žiadosti o radu

Automatické žiadosti

po 3 chybných kompiláciách



3. experiment

Jednoúlohové rozhranie

Automatické a manuálne žiadosti o radu

~ 80 študentov v učebni (dve cvičenia)

Hypotéza: Študenti budú ochotnejší poradiť ako 
požiadať o radu.



Výsledok 3. experimentu

Ešte prebieha, čakám na ďalšie dáta

Budú menšie zmeny



Výsledná matica

Posudz.\Použ. U1 U2 U3 U4

U1

U2

U3

U4 1



Zhrnutie


