
Vyjádření školitele k disertační práci RNDr. Šárky Gergelitsové

Výuka stereometrie a podpora prostorové představivosti s využitím počítače

RNDr. Šárka Gergelitsová zahájila externí doktorské studium ve školním roce 2006/2007.
Své výsledky po celou dobu studia, ostatně stejně jako už v době před jeho zahájením, průběžně 
publikovala na domácích i zahraničních konferencích, v časopisech i knižně; seznam jejích 
publikací obsahuje na třicet položek.

Jako téma své práce si zvolila použití počítačů ve výuce prostorové geometrie.

Vybavení středních škol počítači a programy, jako je třeba Cabri 3D, přináší do výuky nové 
možnosti; míra využití těchto nových možností je však různorodá, protože vyžaduje nejenom, aby 
se učitel naučil s těmito programy zacházet, ale také aby si rozmyslel a připravil příklady, které 
bude předvádět a zadávat. Hlavní a nejrozsáhlejší část disertační práce Šárky Gergelitsové proto 
představuje soubor více než sta připravených úloh pokrývající středoškolskou výuku prostorové 
geometrie. Celá sbírka je přitom koncipovaná tak, aby učitel svou dosavadní výuku mohl obohatit 
třeba jen v jednom tématu, bez nutnosti měnit od základů svůj dosavadní způsob výuky, i když nic 
nebrání tomu, aby v případě, že se mu používání příkladů z této sbírky osvědčí, je použil pro další 
témata.

Vedle vlastních úloh obsahuje práce seznámení s možnostmi systémů dynamické geometrie i 
poměrně rozsáhlou kapitolu věnovanou rozvíjení prostorové orientace žáků pomocí počítačových 
programů-her, včetně experimentálního a statistického ověření účinnosti této činnosti.

Při tvorbě úloh doktorandka vycházela ze své dlouholeté zkušenosti s výukou matematiky na 
gymnáziu, se školením programů Cabri i s organizací matematické olympiády; text je protkán 
metodickými poznámkami i postřehy na téma výuky geometrie na střední škole. 

Celá práce je psána  přesně a srozumitelně, bez překlepů, úsporným a přitom čtivým jazykem. 
Příklady (vzhledem k množství příkladů a rozsahu práce ne všechny) jsou doplněny obrázky, 
všechny popisované modely i programy jsou obsaženy na přiloženém CD. 

Práce Šárky Gergelitsové by se mohla stát užitečnou pomůckou učitelů geometrie.
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