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formulovaných úloh 
Diplomant si za téma své diplomové práce zvolil program GeoGebra, který je stále více využíván pro 
výuku geometrie na úrovni základní i střední školy a konečně i v přípravě učitelů. Existuje velká řada 
zdrojů úloh zpracovaných pro GeoGebru, případně pro další programy dynamické geometrie, z nichž 
může učitel čerpat. Nicméně jen malá pozornost byla podle mého názoru věnována úvodu do práce 
v těchto programech pro žáky a studenty, kteří s nimi nemají žádné zkušenosti. Práce tak vychází vstříc 
těm učitelům, kteří chtějí začít program využívat a hledají pro to efektivní způsob. 

V úvodu shrnuje diplomant svou motivaci právě pro toto téma a cíl práce: navrhnout, vytvořit a se 
skupinou žáků vyzkoušet způsob, jejž může učitel použít se žáky, kteří teprve začínají s programem 
dynamické geometrie pracovat, tak, aby toto uvedení bylo efektivní, časově úsporné a aby přineslo žákům 
z matematického hlediska také něco nového. 

Druhá kapitola práce se stručně věnuje podmínkám využití ICT v našich podmínkách z hlediska 
materiálního zajištění, podpory vedení školy a snahy učitelů. Zde vychází diplomant z vlastních 
zkušeností a z některých dostupných údajů ministerstva školství. V další části jsou shrnuty základní rysy 
programu GeoGebra (což rozhodně nemá nahradit manuál tohoto programu) a dále je stručněji pojednáno 
o třech dalších volně stažitelných programech Geonext, Planimetrik a Dynamická geometrie. 

Ve třetí kapitole diplomant prokazuje, že se seznámil s pracemi týkajícími se využití programů 
dynamické geometrie a některými výzkumy. Vzhledem k tomu, že se zabývá jen fází, v níž jsou žáci 
uvedeni do práce v programu, není jich mnoho. Jsou shrnuty tři práce, jedna česká a dvě zahraniční, 
z nichž si diplomant sice bere určité poučení pro svou další práci, nicméně sám si vytváří svou vlastní 
originální cestu. 

Jádro práce tvoří kapitola 4, v níž diplomant navrhuje, jakým způsobem je možné efektivně uvést žáky do 
práce v programu. Jeho přístup je originální ve třech směrech. Zaprvé tvoří úlohy, které jsou zadány na 
pozadí fotografie, v níž jsou vyznačeny určité geometrické útvary a žák má za úkol něco s nimi udělat, 
něco změřit, zkonstruovat apod. Zadruhé jsou tyto úlohy spojeny motivačním příběhem (např. v duchu 
tzv. korespondenčních seminářů). A konečně pro každou úlohu autor navrhuje omezit počet nástrojů 
programu, který bude k jejímu řešení k dispozici. Cílem je, aby se žáci s nástroji programu seznamovali 
postupně a nebyli od začátku zahlceni všemi možnostmi GeoGebry a aby se tak dělo při řešení 
smysluplných matematických úloh.  

V odstavci 4.2 je podrobně popsáno, jakým způsobem autor tvořil jednotlivé úlohy od výběru fotografie 
až po formulaci úkolu pro žáky. Tento popis může sloužit i jako inspirace či návod pro další autory úloh, 
kteří by se úlohami podobného typu cítili inspirováni. Diplomant nakonec vytvořil 21 originálních úloh, 
z nichž 6 vybral pro svůj výukový experiment. 

Cílem výukového experimentu bylo do jisté míry ověřit použitelnost souboru úloh pro uvedení žáků do 
práce v programu GeoGebra motivačním a účinným způsobem. Proběhl se žáky prvního ročníku střední 
školy v rámci dvou hodin počítačů. Žádný ze 16 žáků s podobným programem zkušenosti neměl. 
Výukový experiment byl zaznamenáván na videokameru a práce jednoho z žáků v počítači byla snímána 
pomocí programu Camtasia. To diplomantovi umožnilo využít pro vyhodnocení experimentu nejen svá 
přímá pozorování, ale i videozáznam a záznam z obrazovky počítače. S výsledky je čtenář seznámen 
prostřednictvím transkripce význačných momentů, které zachycují ty části experimentu, v nichž se 
objevuje nějaký jev zajímavý z hlediska žáka a jeho učení se. Máme tak možnost složit si komplexní 
obrázek, jak vlastně práce žáků vypadala a s jakými problémy se potýkali. V odstavci 4.3.3 je provedeno 
podrobné hodnocení experimentu, a to z hlediska míry experimentování žáků, jejich schopnosti využít 
informace z úloh pro ty následující, uchopení úloh z matematického pohledu a zaujetí žáků. To může být 
inspirativní pro další učitele, kteří budou chtít začít program se svými žáky používat. Na základě zpětné 
vazby z výukového experimentu autor navrhuje určité drobné změny přístupu, které zapracoval do návrhů 
pracovních listů pro žáky přiložených k práci na CD. 

 



  

Závěr 
Diplomant přistoupil k plnění svého diplomového úkolu zodpovědně, vytvořil a v praxi vyzkoušel sadu 
originálních úloh, celý proces pak adekvátně popsal. Práce má dobrou strukturu a je napsána čtivým 
jazykem. Domnívám se, že předložená práce splňuje kritéria kladená na diplomovou práci, a proto 
doporučuji, aby byla za práci diplomovou uznána. 

 

V Praze dne 22. 5. 2010                             Doc. RNDr. Naďa Stehlíková, PhD. 

 


