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Předložená  práce  se  zabývá  problematikou  výuky  stereometrie  a  podporou   prostorové 
představivosti s užitím počítače. Rozvoj prostorové představivosti, jakkoliv je toto téma často 
námětem výzkumných  a  doktorských prací  v  celém světě,  není  stále  uspokojivě  vyřešen. 
Navíc se u nás stává geometrie (tedy nejen stereometrie),  jak píše autorka práce v úvodu, 
ohroženou disciplínou.  Z tohoto důvodu je každý výsledek, který přispěje k posunutí tohoto 
problému i jen o malý kousek dále, velmi prospěšný. 

Práce je rozdělena do osmi kapitol. V úvodu jsou formulovány  východiska, cíl a obsah práce. 
Jako  cíl  práce  je  uvedeno  poskytnutí  materiálu  pro  výuku  stereometrie  a  pro  podporu 
prostorové představivosti žáků a studentů učitelům, kteří geometrii učit chtějí. Formulace cíle 
práce  podle  mého  názoru  zasluhuje  větší  pozornost,  kterou  si  tato  disertační  práce  určitě 
zaslouží. Ve druhé kapitole je dán přehled a možnosti nástrojů dynamické geometrie včetně 
přínosu  3D  dynamické  geometrie.  Ve  třetí  kapitole  jsou  k jednotlivým  stereometrickým 
pojmům,  které  se  vyučují  na  střední  škole,  navrženy  vhodné  3D  modely  vytvářené 
geometrickým 3D modelářem. Čtvrtá kapitola je věnována konstrukčním  stereometrickým 
úlohám.  Jsou  zde  například  zkoumány  množiny  bodů  dané  vlastnosti  v  prostoru.  V páté 
kapitole „Analytická geometrie“ je využito několik možností, které skýtá Cabri 3D ohledně 
využití  analytické  geometrie.  Šestá  kapitola  „Podpora  talentovaných  žáků“   je  poměrně 
rozsáhlá.  S podporou  dynamického  3D  software  jsou  zde  řešeny  některé  netriviální 
středoškolské úlohy, včetně některých Appoloniových úloh a množin bodů dané vlastnosti. 
V sedmé kapitole „Generátory úloh a testů“ je popsána metodika tvorby modelů a kontrola 
správnosti řešení úloh, práce s testovou šablonou apod. Osmá kapitola „Rozvíjení prostorové 
představivosti  …to nejdůležitější  nakonec“  je  opravdu klíčovou a  nejdůležitější  částí  celé 
práce.  Po  formulaci  základního  pojmu  prostorová  představivost  následují  části  Modely  a 
hádanky,  Samostatné  aplikace  (Stavebnice,  Hra,  Domino,  Kostka,  Labyrint).  Nakonec  je 
popsán  omezený  experiment   prostorové  představivosti,  v němž  byli  testováni  studenti 
prvního  ročníku  gymnázia  a  v němž  byla  testována  hypotéza  „hraní  Labyrintu  ovlivnilo 
úspěšnost  (v  řešení  úloh  na  prostorovou  představivost)“,  který  ukázal,  že  zlepšení  je 
statisticky významné.
V Příloze  A je  seznam více  než  300 modelů  převážně  v Cabri  3D,  které  byly  vytvořeny 
k příkladům  a úlohám řešených či zmiňovaných v textu práce. Tyto modely jsou k dispozici 
učitelům  i  studentům  prostřednictvím html  stránek.  Příloha  B  pak  obsahuje   přehled 
samostatných aplikací a didaktických materiálů Stavebnice, Hra, Domino, Kostka, Labyrint 
apod., které jsou k dispozici na adrese http://geometry.cz/

Ze všech částí práce vyplývají velká zkušenost autorky a její dokonalá znalost prostředí výuky 
na  střední  škole.  Autorka  se  zabývá  použitím  3D  systémů  dynamické  geometrie  ve 
stereometrii dlouhou dobu. Byla také několikrát pozvána  přednášet o této problematice na 
seminářích  dalšího  vzdělávání  učitelů,  které  každoročně  pořádá  Jihočeská  univerzita. 



Pravidelně vystupuje na konferenci Užití počítačů ve výuce matematiky či na Konferenci o 
geometrii a grafice. Její další aktivity vyplývají z přehledu publikační činnosti.
Velmi oceňuji její nezaujatý a přísný pohled na použití 3D dynamického software, kdy vedle 
kladů systému poukazuje i na jeho nedostatky (problémy s viditelností, překrývání objektů, 
apod).  Rovněž   oceňuji  i  doporučení,  že  při  výuce  stereometrie  bychom  měli  používat 
rozmanité prostředky včetně skutečných (a ne pouze virtuálních) modelů. 
Velmi cennou částí práce je soubor více než 300 modelů sestrojených převážně v Cabri 3D, 
které by měly sloužit jako pomůcka učitelům a studentům na školách.
Zvláštní kapitolu činnosti autorky tvoří didaktické nástroje Stavebnice, Hra, Domino, Kostka 
a Labyrint  na podporu prostorové představivosti.  Jsou výsledkem její  mnohaleté  práce.  O 
většině z nich bylo referováno na konferencích a tyto výsledky byly publikovány,  jak plyne 
ze seznamu publikací. Jsou též veřejnosti  k dispozici na Internetu.
Osobně  bych  velmi  ocenil  zveřejnění  těchto  didaktických  nástrojů  i  některých  modelů 
v databázi projektu I2Geo (dříve Intergeo), která je k dispozici  učitelům a studentům v celé 
Evropě.
Po  přečtení  této  disertační  práce  vytane  na  mysli  řada   otázek,  z nichž  mám  na  mysli 
především tyto: 
Jak dále ve výuce deskriptivní geometrie? 
Je žádoucí vstup systémů počítačové algebry do výuky stereometrie? 
Naplňují současné 3D systémy dynamické geometrie naše představy?
Budu rád, když autorka při obhajobě na tyto otázky sdělí svůj názor.

Připomínky:
- Na straně  53  je  nepřesnost  v  důkazu,  že  v ortocentrickém  čtyřstěnu  jsou  protější 

strany na sebe kolmé. Má zde být ACDBV ⊥  a BCDAV ⊥   atd.  
- Místo  použití  1.  osoby množného  čísla  „my“  v celé  práci  doporučuji  používání  1. 

osoby jednotného čísla „já“ (i když to zní sobecky). Jedná se přece o disertační práci 
jednoho autora.

Hodnocení:
Cíl stanovený v disertaci  byl   splněn. Rozbor o současném stavu  problematiky  svědčí o 
velmi dobré orientaci autorky v tématu práce. Je zřejmé, že se autorka problematikou výuky 
stereometrie a rozvíjení prostorové představivosti dlouhodobě zabývá. 
Z přehledu publikací autorky je vidět, že některé výsledky již byly publikovány. 
Práci  pokládám  za  významnou  v oblasti  podpory  prostorové  představivosti  a  výuky 
stereometrie.
Praktické použití práce je nesporné. Málokdy jsem měl možnost posuzovat takto užitečnou 
práci.
Po stránce formální je práce na  vysoké  úrovni. Je přehledně napsaná, čtenář se v ní dobře 
orientuje.  Kladně  hodnotím  časté  zařazení  obrázků  a  grafů  k  osvětlení  problému  či  k 
prezentaci výsledků. 

Závěr: 
Práci doporučuji  k obhajobě v doktorském studiu.

V Českých Budějovicích  20. března 2011 
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