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     Předložená práce se zabývá možnostmi využití počítačových programů pro 
rozvoj prostorové představivosti u studentů středních škol a případně i jiných.
Téma rozvoje prostorové představivosti u žáků a studentů je v současné době 
velice aktuální vzhledem k tomu, že průzkumy ukazují závažné nedostatky ve 
znalostech z geometrie a orientace v úlohách týkajících se prostorové  orientace 
u žáků všech typů škol je na nedostatečné úrovni.
       Autorka práce má výborné předpoklady pro vypracování práce na toto téma 
jednak proto, že vystudovala obor učitelství matematiky a deskriptivní 
geometrie pro střední školy na Matematicko fyzikální fakultě UK, ale také proto 
že již poměrně dlouhou dobu vyučuje na gymnáziu a touto problematikou se 
soustavně zabývá. Dalším předpokladem pro úspěšné napsání této práce je také 
dlouholetý zájem autorky o geometrické programy a jejich praktické využití na 
škole. Autorka měla mnoho příležitostí pro využití geometrických programů ve 
výuce.
      Práce je rozdělena do několika kapitol. V úvodní části autorka shrnuje své 
zkušenosti s výukou geometrie a zasazuje potřebnost zlepšení výuky geometrie 
a prostorové představivosti do kontextu současného školského systému a jeho 
problémů a nedostatků. Shrnuje zde též základní prostředky a nástroje, které má 
učitel pro uvedené aktivity k disposici.
      Druhá kapitola se zabývá dostupnými systémy 3D dynamické geometrie a 
věnuje se možnostem, přínosu a možnému užití těchto systémů ve výuce. 



Specielně se zmiňuje o možnosti vytvoření didaktických materiálů, které mohou 
sloužit žákům bez přímé účasti učitele a poskytnou žákům správná řešení a 
případně i návod, jak správně postupovat. Dynamika zobrazení pak umožňuje 
zkoumat vzájemné vztahy jednotlivých geometrických objektů. Dále je 
poskytnut přehled všech u nás v současné době dostupných 3D geometrických 
systémů a podrobně rozebírá jejich možnosti a případné komplikace s jejich 
užíváním, na které uživatel může narazit.
      Třetí kapitola se zabývá problémy vyučování stereometrie na střední škole.
Zde jsou dva základní aspekty výuky. Jeden je v podpoře prostorové 
představivosti pomocí konstrukčních úloh. Tyto úlohy uvádějí do souvislosti 
dílčí geometrické poznatky a vedou k jejich aktivnímu osvojení. Zde je velice 
dobrá příležitost pro využití 3D modelářů, které umožňují provádět prostorové 
konstrukce bez zdlouhavého rýsování na papír.
       Druhým aspektem je zlepšení prostorové  představivosti pomocí 
nejrůznějších modelů. Zde jsou nejlepší hmotné modely, jejich význam může 
obrazovka obtížně nahradit. Počítač zde ovšem může být výborným 
pomocníkem, který může modely doplnit dynamickým přístupem a zobrazit 
situace, které je obtížné ilustrovat na pevném modelu. 
      Dále autorka uvádí množství úloh pro práci s 3D modelářem. Týká se to 
jednak úloh o vzájemných polohách základních geometrických objektů, 
zobrazování těles, řezů a průniků jak hranatých, tak i oblých útvarů. Jsou také 
uvedeny úlohy zabývající se povrchy a objemy těles.
       Čtvrtá kapitola se věnuje konstrukčním úlohám. 3D programy zde poskytují
široké možnosti pro konstrukce prostorových útvarů daných vlastností. Jsou zde 
úlohy na konstrukci různých hranatých a oblých útvarů z různých podmínek 
včetně jejich prostorové presentace.
       Šestá kapitola se věnuje rozvíjení schopností talentovaných žáků. 
Talentované žáky je třeba zaujmout něčím, co překračuje rámec učiva a co je 
zaujme tvůrčím způsobem. 3D modelář umožňuje zobrazovat komplikovanější 
vztahy a objevovat nové zákonitosti, které se pak žáci mohou snažit dokázat.
Například úlohy o kulových plochách jsou vděčným tématem pro podobné 
úvahy.
       Sedmá kapitola se zabývá problémem pomoci učiteli k vytváření úloh a 
testů pro studenty.
       Osmá kapitola nejdelší a nejzajímavější částí práce. Zabývá se rozvíjením 
prostorové představivosti netradičním způsobem. Touto problematikou se 
zabývá více pracovníků u nás i v zahraničí. K tomu se používají různé modely a 
hádanky, ve formě různých úloh na skládání prostorových útvarů nebo vytváření 



virtuální scény pomocí stavebnice z daných dílů. Různé hlavolamy a testy 
předpokládají aktivní účast uživatele, který má schopnost se dobře orientovat 
v prostoru virtuální reality. Autorka zde uvádí též vlastní úlohu včetně 
vyhodnocení úspěšnosti jejích uživatelů.          
       Práce je velmi pečlivě a systematicky napsaná, přehledně  zpracovaná a 
dobře se čte. Chyby jsem v práci nenalezl. Autorka prokázala schopnost 
samostatné vědecké práce a má předpoklady k dalšímu rozvíjení výsledků 
předložené práce. Disertace bude vítaným pomocníkem pro každého učitele, 
který má zájem  o uvedenou problematiku.
       Vzhledem k uvedeným skutečnostem navrhuji, aby po úspěšné obhajobě byl 
RNDr. Šárce Gergelitsové udělen titul PhD.
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