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1 Výpočetní technika, ICT a jeho využití 

ve vzdělávacím procesu, obzvláště při výuce 

matematiky 

Úvodní část bakalářské práce se zabývá výpočetní technikou a jejím vztahem 

ke vzdělávacímu procesu. Je užitečné vědět, proč se tyto techniky využívají, jaké jsou 

jejich hlavní přednosti ve výuce nebo v čem mohou být úskalí při jejich používání. 

1.1 Výpočetní technika 

Bez výpočetní techniky si náš život už ani nedokážeme představit. Počítače vidíme 

všude, kam se podíváme. Jsou prostě nedílnou součástí našeho života. V posledním 

desetiletí zaznamenalo toto odvětví obrovský boom a neustále dále posouvá hranice 

svých možností. Co bylo před rokem super novinkou, je dnes už zastaralé, a tak je 

celkem obtížné držet krok s nejnovějšími trendy. 

S rapidním rozvojem výpočetní techniky pochopitelně souvisí i otázky, které se zabývají 

jejím každodenním využitím. Většina z nás už dávno pronikla do tajů internetu, který 

nás denně zásobuje nepřeberným množstvím nových informací. Právě díky němu se 

stává, že tradiční zdroje informací, jako jsou např. knihy, učebnice, vědecké časopisy či 

encyklopedie, postupně ztrácí na své popularitě a především mladší generace žáků 

a studentů upřednostňují právě internet. Ten totiž poskytuje oproti tradičním 

metodám studia a výuky na školách jednu neskutečnou výhodu – nepřeberné množství 

obrazového materiálu. 

1.2 Využití obrazového materiálu pro učení 

„Většina textů, z nichž se člověk učí, má nejméně dvě stránky: verbální a nonverbální. 

Verbální učení je v psychologii předmětem výzkumu již téměř sto let, zatímco učení 

z obrazového materiálu se systematicky zkoumá teprve posledních 20 let“ (Čáp, Mareš, 

2001). 

Později zmíněná stránka textů – nonverbální – je obtížněji uchopitelná. Přesto se 

ve vyspělých zemích rozvíjí zkoumání toho, jak se člověk učí z obrazového materiálu 

a jak by měl být obrazový materiál koncipován, aby se lidem učení usnadnilo. Na tomto 
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bádání se podílejí podobory tradičních disciplín i nové hraniční obory, které se těmito 

tématy zabývají. Například kognitivní psychologie, psychodidaktika, psychologie 

ilustrace, technologie vzdělávání nebo teorie vizuálních jazyků. 

Do lidského učení nevstupují již jen tradiční texty, ale také texty zobrazované 

technickými prostředky. S tím přicházejí nové vzdělávací technologie, které využívají 

počítačů, videoprogramů nebo nosičů CD-ROM. Objevuje se tzv. hypertext 

(nesekvenční, nelineární způsob strukturování textu), jehož nedílnou součástí jsou 

především obrazové informace. 

Ve školách se žáci učí systematicky číst, ale mnohem méně se učí učit se čtením textu. 

Tímto se žáci naučí text přečíst, ale neumějí z něj získat informace, text zpracovat 

(aktivně pracovat s textem). Obrázek nebývá předmětem detailního rozboru: učitel 

neprobírá s žáky, jak si obrázek odborně prohlížet, podle jakých pravidel je koncipován, 

co všechno obraz sděluje nebo jak takový obrázek samostatně nakreslit. 

Stejně jako o lidech negramotných (ti co neumějí číst a psát) mluví zahraniční výzkumy 

o lidech obrazově negramotných. Jsou to lidé, kteří nedokážou porozumět obrazovému 

sdělení, nedokážou informaci „vyčíst z obrázku“. Obecně se pracuje s pojmem vizuální 

gramotnost1. 

Učení z obrazového materiálu je podmíněno věkem, ale nezávisí jen na spontánním 

dozrávání intelektu. Rozvoj myšlení současně závisí na způsobu, jímž je vývoj dítěte 

systematicky ovlivňován, i na podnětnosti prostředí, v němž dítě žije (Dvořák, 2006). 

Počítače dnes dokážou zobrazovat virtuální realitu s věrností blížící se filmovému 

provedení. Nejedná se pouze o statické obrázky, ale hlavně o prostředí, která jsou 

v pohybu a která lze dynamicky měnit. 

  

                                                      
1
 Vizuální gramotnost je vymezena např. jako schopnost porozumět (číst) a používat (vytvářet) obrazy, 

myslet a učit se v termínech obrazů. Vizuální gramotnost může být definována jako soubor dovedností, 
jimiž disponuje jedinec, aby porozuměl vizuálnímu obrazu a dokázal jej používat k záměrné komunikaci 
s jinými lidmi (Dvořák, 2006, str. 21). 



9 
 

1.3 Využití počítačových technologií ve vzdělávacím procesu 

Vyvstává otázka, jaký bude ve školách vliv počítačů a na co. Z hlediska potřeb školy 

stojí v popředí zájmu výukové programy. Pod hlavičku výukových programů se řadí 

nejrůznější produkty – ať už jsou to generátory sad úloh, programy poskytující 

řešitelům zpětnou vazbu nebo ucelená interaktivní řešení simulující výukový proces. 

Použití těchto produktů provází mnoho problémů. Takové programy často obsahují 

větší či menší množství chyb (ale ani knihy - učebnice nejsou bezchybné). Větším 

problémem je nedostatečná příprava učitelů na použití programů v praxi. Technologie 

jdou neustále kupředu, proto informace, které byly aktuální před rokem, mohou být už 

v současné době značně zkreslené či nepřesné. Další nepříjemností mohou být finance 

– pro školy nemusí být lehké nebo vůbec dosažitelné takové programy získat; 

ve většině případů se totiž jedná o placené programy nebo zastaralá školní technika 

nemusí odpovídat hardwarovým požadavkům těchto programů. 

Přesto hlavním problémem zůstává malá metodologická průprava. Jaké výhody přináší 

využití výpočetní techniky ve výuce a jak jich nejlépe dosáhnout? Jaká jsou úskalí a jak 

se jich nejlépe vyvarovat? To jsou základní otázky pro kvalitu výuky předmětů 

za pomoci výpočetní techniky (Dvořák, 2006). Tyto otázky se podle mého názoru 

na našich školách řeší málo, na některých vůbec. 

Ve stěžejním dokumentu vzdělávací politiky České republiky (tzv. Bílá kniha2) najdeme 

kapitolu „Hlavní strategické linie vzdělávací politiky v České republice“, kde se 

na straně 65 píše: „V souladu se státní informační politikou bude podporován rozvoj 

kompetencí žáků na všech stupních škol, který bude efektivně využívat prostředků 

informačních a komunikačních technologií při vzdělávání i v pracovním a osobním 

životě. Školám budou vytvořeny podmínky, aby mohly využívat ICT3 pro modernizaci 

metod a forem výuky, včetně podpory rozvoje kompetencí učitelů v této oblasti 

(Dvořák, 2006, s. 24).“ 

                                                      
2
 Oficiální název je: Národní program rozvoje vzdělávání v České republice, vydáno v 2002 (Dvořák, 

2006). 
3
 Z anglického Information and Communication Technologies – Informační a komunikační technologie 
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Realizace těchto projektů stále probíhá a bude probíhat dále. Ve spoustě oblastí se 

jistě již významně pokročilo, ale zároveň je ještě mnoho k vykonání. Je těžké zhodnotit, 

do jaké míry tyto projekty zatím uspěly. V tom může posloužit pouze akční výzkum, 

neboť je schopen poskytnout kvalitní zpětnou vazbu. 

1.4 ICT v matematice 

Tak jako v jiných odvětvích či oborech i ve vzdělávání došlo k výraznému rozvoji 

výpočetních technologií. Již téměř každá škola v dnešní době disponuje počítačovými 

učebnami, které využívá k výuce nejen matematiky, ale i ostatních předmětů. 

Matematika už nemusí být výhradně záležitostí tužky a papíru, ale žáci mohou moderní 

učebny či prostředky ICT bohatě využívat. Každá skupina studentů si v těchto učebnách 

může najít „to své“. Ať už třeba ti nejmladší studenti, kteří mohou např. matematiku 

„trénovat“ pomocí nějaké hry, nebo ti starší, kteří mohou využívat nejrůznější 

matematické programy jako Cabri, Derive nebo GeoGebra. Tyto programy dokážou 

žákům i učitelům pomáhat při výuce v určitých oblastech matematiky. Je jasné, že 

i prostředky ICT se nehodí vždy, protože matematika je věda značně rozmanitá. Učitelé 

by měli volit nebo vytvářet matematické úlohy, které využívají toho, co ICT dokáže 

efektivně a dobře – např. vykreslovat grafy, produkovat dynamické obrázky nebo 

počítat nejrůznější rovnice. 

1.5 Dynamické matematické softwary 

Podle zatím uskutečněných výzkumů (662 prací), které se zabývaly využitím moderních 

technologií ve výuce matematiky, se zjistilo, že největší zastoupení mají matematické 

softwary – (dynamická) geometrie, symbolické a grafické systémy,…(50%), další 

technologie – internet, multimédia,…(21%), kalkulátory – grafické, numerické,…(12%) 

a ostatní technologie (17%). 

Z výzkumu vyšlo najevo, že v popředí těchto technologií stojí dynamické geometrie 

(16% ze všech technologií). Pokud bereme v potaz klasickou „neoblíbenost“ geometrie 

u našich žáků, je to zjištění vcelku překvapující. Přesto při hlubším zamyšlení je tato 

skutečnost docela logická. Programy geometrie (především dynamické) díky své 

interaktivitě mohou žákům v těchto nepopulárních oblastech velmi usnadnit práci. 
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Umožňují jim lépe pochopit zkoumaný matematický problém a lépe si osvojit potřebné 

znalosti (Dvořák, 2006). 

Nejznámějším programem pro výuku geometrie na základních, středních i vysokých 

školách v Evropě je Cabri geometrie, a to hlavně z důvodu, že se vyvíjí již od počátku 

osmdesátých let 20. století. Došlo i k jeho rozšíření do prostoru – Cabri 3D, což 

umožňuje zaměřit se jak na planimetrii, tak na stereometrii. Ovšem velkou nevýhodou 

tohoto programu je jeho cena, protože její plná verze není zdarma dostupná. 

Dalšími placenými programy jsou například Geometer´s Sketchpad, Cinderella nebo 

Euklides. 

Zakoupení takových programů může být pro české školy nemalý problém. Podle mého 

názoru se ve velkém množství škol snaží podporovat využití ICT při výuce. Na placené 

programy ovšem většinou chybí potřebné prostředky – např. k zakoupení licencí. Takže 

je nemohou svým učitelům a žákům pořídit a výuka probíhá za využití „tradičních“ 

metod. 

Mimo placené matematické programy ale existují i programy, které jsou volně šiřitelné 

(zdarma). Takovým softwarem je například Geonext, Dynamická Geometrie, 

Planimetrik a také relativně nový nástroj, GeoGebra. Právě GeoGebra je hlavním 

tématem této práce. 

1.5.1 Porovnání programů Cabri geometrie a GeoGebra 

V této části práce lze najít srovnání mezi hlavními, nejvíce používanými dynamickými 

softwary – Cabri geometrií a GeoGebrou. Toto porovnání může být užitečné pro ty, 

kteří vybírají jaký z těchto typů programů zvolit – jaké mají programy výhody, 

nevýhody nebo v čem se liší. Podle jejich vlastností může uživatel lépe vidět, jaký 

program bude vhodnější při konkrétní práci. 
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GeoGebra Cabri geometrie 

neplacený program placený program 

vektorová grafika rastrová grafika 

dynamická geometrie, algebra, 

diferenciální počet 
dynamické geometrie (planimetrie) 

relativně nový nástroj (2002) existuje již dlouhou dobu (1986) 

matematika v rovině existuje již Cabri geometrie 3D 

(stereometrie) 

pohodlný export do www (vektor - SVG) méně pohodlný export do www (bitmapa) 

Tabulka 1: Srovnání GeoGebry a Cabri 2D 

Jelikož jsem měl možnost pracovat při studiu na vysoké škole s oběma těmito nástroji, 

mohu je porovnat. Jak je vidět z tabulky, kromě velkého množství funkcí a nástrojů, 

které mají oba programy společné, najdeme i několik důležitých odlišností. 

Jedním z hlavních rozdílů mezi programy je cena. Cena programu Cabri geometrie se 

pohybuje v rozmezí od desítek do stovek eur (záleží na typu licence). Program 

GeoGebra je, jak již bylo zmíněno, zdarma. 

Druhým velkým rozdílem je grafické znázornění. Program GeoGebra pracuje 

s vektorovou grafikou, zatímco Cabri geometrie s grafikou rastrovou. Domnívám se, že 

pro nástroje dynamické geometrie je vhodnější používání vektorové grafiky. Můžeme 

potom sestrojené objekty libovolně zmenšovat či zvětšovat, a to bez ztráty kvality, jako 

k tomu dochází u grafiky rastrové, např. při zvětšování obrázků. S tím souvisí i export 

do www (vytvoření html výukových stránek nebo obrázků). GeoGebra, coby nástroj 

vektorové grafiky, umožňuje export do formátů jak bitmapových (.png), tak 

vektorových (.svg). Export v Cabri geometrii se týká výhradně formátů bitmapových. 

Formát SVG je v tomto ohledu efektivnější jak z hlediska kvality, tak i ohledně 

manipulace – např. při změně velikosti obrázků nebo při změně parametrů v GeoGebra 

appletech. 

Třetím největším rozdílem je to, že Cabri geometrie je nástrojem převážně 

geometrickým (planimetrie), kdežto GeoGebra propojuje geometrii s algebrou. Tato 
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dvě odvětví matematiky jsou navzájem funkčně propojena a jejich vztah je uživateli 

velice dobře vizuálně demonstrován (viz část O GeoGebře). 

1.5.2 Experiment na srovnání obou softwarů 

Zajímavý experiment proběhl ve Francii, kde uživatelé porovnávali oba zmiňované 

programy – GeoGebru a Cabri geometrii 2 Plus. Srovnáním 42 základních vlastností 

a funkcí společných oběma programům chtěli zadavatelé experimentu zjistit, jaký 

program upřednostnit. Za každou vlastnost obdržel program 0 nebo 1 bod, případně 

získaly oba 1 bod nebo žádný bod (v případě rovnosti hodnocení). GeoGebra v tomto 

pokusu vyhrála zcela přesvědčivě v poměru 30:9 (Bourdy, Laroche; 2008). 

Výsledky experimentu 

V závěrečném hodnocení uvádějí autoři experimentu tato zajímavá zjištění: 

 I přes výrazné vítězství programu GeoGebra autoři doplňují, že nelze 

jednoznačně rozhodnout, jaký program je podstatně lepší či horší. Ve více 

porovnávaných aspektech byly rozdíly mezi softwary minimální nebo se nedaly 

jednoduše porovnat. 

Při začátku práce s GeoGebrou měli autoři problém s jejím ovládáním, a proto 

měli tendenci vidět spíše nevýhody a nedostatky programu. Při podrobnějším 

„zkoumání“ prostředí svůj pohled změnili a neměli již větší problémy. Dodávají, 

že oba programy je nutné „osahat si“, vyzkoušet si jednotlivé funkce nebo 

syntaxi příkazů, aby mohly být užitečným nástrojem při výuce matematiky. 

 Na GeoGebře oceňují především skutečnost, že nabízí velké množství nabídek 

a příkazů (geometrických i algebraických). Dále si všímají jejího velice 

jednoduchého exportu na web (využití jako výukové materiály), propracované 

nápovědy a početných fór, kde uživatelé řeší matematické i technické 

problémy, nebo názorné vizualizace, kterou program umožňuje. 

 Podstatným rozdílem je podle autorů pojetí obou programů. Díky propojení 

geometrie s algebrou lze v prostředí GeoGebry najít algebraické okno a vstupní 

pole k zadávání matematických předpisů. V prostředí Cabri geometrie toto 
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možné není. GeoGebru lze tedy využít např. k výuce funkcí, což z ní činí „více 

multifunkční“ nástroj. 

 V oblasti geometrie jsou rozdíly velmi malé, oba programy a jejich nástroje 

geometrie se velice podobají. U GeoGebry se autorům velice líbí, že popis, 

definice nebo parametry každého objektu jsou přístupné jediným kliknutím 

myši (pravého tlačítka) na konkrétní objekt. 

 Zajímavá je i zjištěná skutečnost o velikosti souborů. Soubory obsahující stejné 

či podobné konstrukce ve formátu .ggb (GeoGebra) jsou velikostně přibližně 

dvakrát menší než soubory .fig (Cabri). 

 Svůj závěr napsali autoři experimentu takto: “Náš závěr experimentu je jasný 

a jednoznačný: Tím, že je program GeoGebra zdarma, nabízí velké množství 

možností a funkcí, jeho možnosti použití a využití jsou rozsáhlé, stejně tak jako 

kvalita jeho webových domovských stránek nás nutí upřednostnit ho. To 

neznamená, že by program Cabri byl špatný – naopak, možnosti práce v něm 

nám umožňují hodně se naučit, ale nedostatky finančních prostředků 

na středních školách či univerzitách nutí sáhnout tyto instituce po levnějším či 

bezplatném řešení. Je třeba ovšem podotknout, že program GeoGebra není jen 

alternativou, je něco více. Může jednoduše Cabri nahradit v oblasti geometrie 

a stát se nejoblíbenějším a nejpoužívanějším dynamickým softwarem 

geometrie (a algebry) při vzdělávacím procesu.“ (Bourdy; Laroche, 2008) 

 Samozřejmě, aby výsledky mohly být považovány za relevantní, muselo by se 

jednat o statisticky mnohem obsáhlejší výzkum. Nicméně, podle mých 

zkušeností s oběma programy jsem se s výsledky tohoto výzkumu ztotožnil. 

Proto pro mě nebylo těžkou otázkou jaký program použít na tvorbu www 

výukových stránek zaměřených na problematiku funkcí, které jsou jednou 

ze dvou hlavních částí mé bakalářské práce. 
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1.6 Prospěšnost ICT ve výuce matematiky 

V čem tedy můžou být ICT v matematice žákům prospěšné? V následujícím shrnutí lze 

najít základní možnosti toho, jak lze ICT technologií ve výuce využívat, resp. co 

umožňují žákům při výuce. (National Curiculum, 1999) zmiňuje následující – žáci 

mohou: 

 vyhledávat, vybírat a interpretovat informace týkající se matematiky 

 rozpoznávat vzorce, vztahy a chování matematických struktur 

 modelovat situaci, stanovovat hypotézy a ověřovat je 

 přezkoumat a upravit svou práci pro zlepšení její kvality 

 hodnotit svou práci 

 komunikovat s ostatními a prezentovat informace 

 zlepšit svou produktivitu 

 být kreativní a přijímat odpovědnost 

 získat důvěru a nezávislost 

ICT také mají dopad na samotné učení žáků. Podle (National Curiculum, 1999) 

umožňují žákům: 

 experimentovat a učit se díky zpětné vazbě 

 logicky myslet a rozvíjet problém, což zlepšuje jejich matematickou dovednost 

 pozorovat, zkoumat a vysvětlovat jevy a závislosti mezi čísly, tvary,… 

 vytvářet a ověřovat hypotézy založené na velkém množství dat 

 generalizovat na základě experimentálních důkazů 

 získávat novou slovní zásobu zaměřenou na matematiku 
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Během posledního desetiletí se pokroky v počítačové technologii stále zrychlují 

a zvětšují. Tento vývoj probíhá na dvou frontách: cena počítačových technologií 

rapidně klesá, zatímco výkonnost hardwaru stejně významně roste. V důsledku tohoto 

vývoje má většina evropských studentů ať už doma nebo na univerzitě přístup 

k počítačům. To umožňuje učitelům zavádět nové způsoby výuky, které jsou obzvláště 

atraktivní v oblasti matematiky. Lze najít mnoho výhod ve využití síly výpočetní 

techniky k učení či ke zlepšení výuky matematiky. 

První takovou výhodou je vizualizace4, díky které je spousta složitých matematických 

pouček, vět, pojmů a dalších konceptů mnohem snadněji pochopitelná. Grafické 

schopnosti počítačů tak přinášejí způsob, jak jednoduše studentům takové vizualizace 

představit. Samozřejmě je také možné, aby si studenti vytvářeli svoje vlastní 

vizualizace. 

Druhou výhodou je zjednodušení problému, tzn. možnost vyhnout se tomu, aby bylo 

nutné provádět velké množství operací. Studenti často ztratí motivaci a zájem 

o příklad, ve kterém musejí k dosažení výsledku spočítat spoustu výrazů, provést 

mnoho numerických výpočtů apod. Jejich cílem pak není porozumět principům 

a příklady pochopit, ale to, aby se správně příkladem propočítali. V ideálním případě 

může technologie, pokud se používá efektivně, odstranit nutnost takových výpočtů 

a pomůže studentům soustředit se na podstatu problému. 

Třetím přínosem využití počítačů je to, že umožňuje studentům vypořádat se s větším 

množstvím problémů – matematických či technických. Díky tomu se také tyto 

problémy mohou více blížit realitě – jen ti nejstatečnější by se pustili do řešení 

soustavy šesti lineárních rovnic vyzbrojeni jen papírem a tužkou. S počítačovou 

technologií je ale vyřešení soustavy o 100 i více proměnných v podstatě rutinní 

záležitostí. 

Všechny tyto tři výhody se dají alespoň do určité míry realizovat za použití 

standardního softwaru, jako například tabulkového procesoru. Navíc existuje spousta 

                                                      
4
 Vizualizací se rozumí zobrazování skutečnosti, jejíž výsledky jsou vnímány prostřednictvím zrakových 

receptorů. Vizualizace úzce souvisí s uplatňováním zásady názornosti. S vizualizací se setkáváme v 
mnoha oblastech - stavebnictví, technice, strojírenství, geografii atd. Je při tom využíváno moderních 
metod – počítačového modelování. (Wikipedia, Vizualizace, 2008) 
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specializovaných aplikací, které využívají výkonnost současných počítačů a prezentují 

matematiku mnohem promyšlenějším a souvislejším způsobem. Tato práce 

představuje zejména ty, které se dají využít ve vzdělávání. Některé z těchto programů 

byly navrženy přímo pro vzdělávací účely, jiné pro profesionální matematiky, kteří 

potřebují pro svoji práci programy, které umějí počítat symbolicky příklady a výrazy 

o obrovských rozměrech. Přestože tyto programy nebyly cíleně vytvořeny 

pro vzdělávací účely, snadno se dají do výuky začlenit. 

1.7 Nevýhody ICT ve výuce a vzdělávání 

Všechno má ale svá pro a proti a ani ICT samozřejmě není výjimkou. Existují i různé 

nevýhody či komplikace, které využití ICT ve vzdělávacím procesu doprovázejí. Jsou to 

zejména tyto: 

 Existence škol a rodin, které i přes velký rozmach těchto technologií nevyužívají 

počítače nebo nemají připojení na internet, což velmi znesnadňuje jejich práci 

s ICT. 

 Vzdělanost učitelů – neustále jsou učitelé, kteří neradi pracují s těmito 

technologiemi ať už z důvodu nedostatečných potřebných vědomostí nebo 

prostě nemají chuť využívat je a dávají přednost klasickým vzdělávacím 

metodám. 

 Obrazové materiály – na našich školách se téměř neučí, jak pracovat 

s obrazovým materiálem, a pokud se mezi didaktiky o této problematice mluví, 

pak zpravidla jen o problému názornosti ve vyučování (Dvořák, 2006). 

V ideálním případě by všichni učitelé měli k dispozici veškerý matematický software, 

aby si mohli jednotlivé programy a balíčky sami porovnat. V praxi je kromě freewaru, 

který poskytují vývojáři zdarma, finančně únosné používat jeden nebo dva programy 

(Český portál EVLM, Příručka učitele, 2008). 
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1.8 Zmapování současného stavu www stránek na výuku 

matematiky 

Součástí této bakalářské práce je i stručné zmapování současného stavu www stránek, 

které se zaměřují na výuku některé z oblastí matematiky. Při prohledávání sítě Internet 

jsem objevil opravdu velké množství těchto stránek - některé se přímo věnují konkrétní 

oblasti matematiky a poskytují o ní ucelené informace, jiné se matematiky pouze nějak 

dotýkají. Většina z nich nabízí tradiční model výuky – jako první je uveden výklad 

(teorie), který následují řešené či neřešené příklady k procvičení vybrané látky. Snažil 

jsem se na internetu najít ale i stránky, které výuku pojímají poněkud odlišněji 

a používají k tomu např. dynamických konstrukcí jednotlivých objektů, které tuto 

teoretickou část doplňují a na kterých si mohou uživatelé sami vyzkoušet, např. jak 

měnit vlastnosti sestrojených konstrukcí v závislosti na parametrech matematických 

předpisů. K mému překvapení jsem jich ale moc neobjevil. Proto jsem se rozhodl 

vytvořit takový www portál, kde budou moci „čtenáři“ sami manipulovat s těmito 

konstrukcemi, sami mohou objevovat vztahy či souvislosti mezi matematickými 

předpisy funkcí a jejich geometrickými znázorněními. Jako ideální program k vytváření 

dynamických konstrukcí ve vztahu k funkcím se ukázal program GeoGebra. Proč byl 

zvolen zrovna tento program, je zmíněno v dalších částech práce – především 

v následující části O GeoGebře.  
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2 O GeoGebře 

Při výuce matematiky je důležitá názornost. Názorné modelování situací může žákům 

značně usnadnit porozumění dané problematice, a tak jim umožnit proniknout více 

do „hloubky“ problému. Existuje velké množství způsobů, jak do výuky názornost 

vnášet – některé jsou tradiční jiné poněkud modernější. S rozvojem počítačových 

a komunikačních technologií se ve výuce matematiky nabízí využití různých programů, 

které žákům dokážou problém lépe přiblížit. Takovým programem je například 

GeoGebra. 

V této části bakalářské práce lze najít bližší seznámení s programem GeoGebra, s jeho 

vznikem, stručnou historií; lze tu vyhledat, jaké jsou jeho technické nároky, a zejména 

jaké je jeho uživatelské prostředí, jak lze s tímto prostředím pracovat – pohybovat se 

v něm a dobře se orientovat. Tento program byl důležitým prvkem při vytváření 

výukových webových stránek; obrázky a applety vytvořené touto aplikací mají být tím, 

co tento web činí zajímavým. Proto je jedna z částí práce věnována tomuto softwaru. 

GeoGebra patří mezi programy, které se řadí do skupiny dynamických softwarů. Lze ho 

využívat pro všechny úrovně vzdělávání, protože v sobě spojuje různá odvětví 

matematiky - geometrii, algebru, tabulky, znázornění grafů nebo statistiku. V praxi to 

znamená, že pomocí GeoGebry lze geometrické objekty nejen rýsovat, ale i s nimi 

pohybovat, měnit jejich parametry nebo je popisovat algebraickými rovnicemi. Jedná 

se tedy hlavně o propojení geometrie s algebrou, což z tohoto programu činí velice 

zajímavý výukový nástroj přinášející do hodin matematiky další možnosti, které by 

pouze za pomoci papíru a tužky byly těžko realizovatelné. 

GeoGebra je určitě do jisté míry „revoluční nástroj“ mezi dynamickým geometrickým 

softwarem. V dalších odstavcích lze najít, co nového GeoGebra mezi tento druh 

programů přinesla. I přesto je tento nástroj poskytován zdarma, takže může sloužit 

komukoliv, kdo má počítač a připojení k síti internet (připojení není nutné, ale práci 

s GeoGebrou významně ulehčí). Nabízí se otázka, proč je zdarma. Odpověď dává sám 

autor GeoGebry: „GeoGebra je volně dostupný software, protože věřím, že samo 

vzdělání by mělo být volně dostupné. Naše filozofie umožňuje přesvědčit učitele 

alespoň tento nástroj zkusit, přestože ve svých hodinách nikdy dříve informační 
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a komunikační technologie nevyužívali. Navíc, někteří z nich překládají program 

do jiných jazyků, sdílejí své vlastní materiály na webových stránkách a odpovídají 

v uživatelském fóru na otázky jiných – zdarma, samozřejmě“ (Preiner, 2008). 

Popularita GeoGebry rychle roste po celém světě. V březnu roku 2008 domovské 

webové stránky programu navštívilo kolem 300 000 návštěvníků ze 188 různých zemí 

za tento měsíc. Vývojáři GeoGebry také uvádějí, že k tomuto datu bylo již více než 

100 000 učitelů z celého světa, kteří ji v hodinách matematiky používají k vytváření 

statických i interaktivních materiálů sloužících k obohacení výuky. 

2.1 Historie GeoGebry 

Program GeoGebra byl vytvořen studentem Markusem Hohenwarterem v letech 2001 

- 2002 jako součást jeho diplomové práce na univerzitě v Salzburgu, kde studoval 

matematiku v kombinaci s informačními technologiemi. Jeho cílem bylo vytvořit 

vzdělávací program, který by spojoval dynamickou geometrii se silou a vlastnostmi 

počítačového výpočetního systému. Takový program měl sloužit jak žákům, tak 

vyučujícím. Po zveřejnění prvního vydání softwaru na internetu začali tuto verzi, což 

bylo pro autora neočekávaným, ale i milým překvapením, používat učitelé v Německu 

i v Rakousku při výuce matematiky. Jeho projekt také velice zaujal rakouskou Akademii 

věd, která se rozhodla podpořit Markusovo doktorské studium, aby mohl pracovat 

na dalším vývoji GeoGebry jako součásti své disertační práce. Během té doby 

GeoGebra získala několik mezinárodních ocenění včetně evropských a německých cen, 

udělovaných v kategorii výukových programů, a byla přeložena do více než 25 jazyků. 

Od roku 2006 je GeoGebra podporována rakouským Ministerstvem školství, aby se 

mohla volně a zdarma využívat k výuce matematiky na školách a univerzitách. 

V červenci roku 2006 našla GeoGebra svou cestu do USA, kde se jejího vývoje ujali 

na Florida Atlantic University (Preiner, 2008). 
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Přehled ocenění programu GeoGebra a jeho autora Markuse Hohenwartera: (Saulich, 

2010) 

 EASA 2002 (Ronneby, Švédsko) 

 Learnie Award 2003 (Vídeň, Rakousko) 

 Digita 2004 (Cologne, Německo) 

 Comenius 2004 (Berlín, Německo) 

 Learnie Award 2005 (Vídeň, Rakousko) 

 Trophées du Libre 2005 (Soisson, Francie) 

 eTwinning Award 2006 (Linec, Rakousko) 

 Learnie Award 2006 (Vídeň, Rakousko) 

2.2 Stažení, instalace a technické nároky 

GeoGebra je tzv. open source aplikace, která je zdarma k dispozici pro nekomerční 

používání. Patří mezi aplikace, které jsou napsány v programovacím jazyce Java. 

V současnosti existují verze pro Windows, Mac OS X, Linux a další platformy, které 

podporují Javu. 

2.2.1 Získání GeoGebry 

Na oficiálních stránkách GeoGebry5 naleznete odkazy "Webstart" a "Download". Příkaz 

Webstart stáhne nezbytné soubory Javy do vašeho počítače a okamžitě spustí aplikaci. 

Pod touto možností najdete vždy nejnovější verzi aplikace. Volba Download stáhne 

soubory do vašeho počítače, odkud je následně musíte nainstalovat. Velká výhoda 

spočívá v tom, že lze pokračovat ve své práci, i pokud uživatel není zrovna připojen 

k internetu. 

  

                                                      
5
 http://www.GeoGebra.org 

http://www.geogebra.org/
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2.2.2 Instalace 

Samotný instalační proces je velmi jednoduchý. Po stažení souborů do počítače pomocí 

dvojkliku stažený soubor otevřete a instalační program vás provede instalací krok 

za krokem. Doporučuje se výběr typické konfigurace. Plné instrukce k instalaci můžete 

najít na webových stránkách GeoGebry. 

2.2.3 Nezbytné soubory 

Jak již bylo zmíněno, GeoGebra je aplikace vytvořená v programovacím jazyku Java. 

Proto pro práci v tomto programu je potřeba mít nainstalovanou Javu alespoň ve verzi 

1.4.2. Javu lze stáhnout na následujícím odkazu6. Javu není nutné instalovat, pokud 

GeoGebru využíváte např. z internetu při práci s GeoGebra applety. Pokud tyto applety 

automaticky nefungují, zobrazí se hlášení s odkazem na patřičný zásuvný modul. 

Po stažení tohoto modulu a restartování vašeho počítače se již applety načtou správně. 

2.2.4 Více informací o GeoGebře 

Více informací lze najít především na oficiálních webových stránkách programu 

GeoGebra7. Je zde jeho historie, návštěvníci stránek si mohou vybrat z velkého 

množství jazyků (čeština je rovněž k dispozici), jsou zde sekce Downloads, kde si mohou 

zájemci o GeoGebru program stáhnout. Dále tu lze najít diskusní fórum (opět v různých 

jazycích) nebo materiály, které v GeoGebře již zhotovil někdo jiný a zveřejnil je 

na těchto stránkách, aby je i ostatní mohli používat. 

2.3 Čím se GeoGebra liší od ostatních matematických programů? 

Obecně lze říci, že existují dva typy matematických vzdělávacích programů, které 

spojují oblasti geometrie a algebry a které se využívají k výuce a vzdělávání v oblasti 

matematiky: 

 Programy dynamické geometrie (v angličtině dynamic geometry software). To 

jsou programy, které dovolují uživatelům vytvářet a dynamicky upravovat 

euklidovské konstrukce. Geometrické vztahy a vlastnosti mezi objekty 

v konstrukcích jsou zachovávány, protože manipulace s jedním objektem 

zároveň modifikuje i objekty na něm závislé. Některé geometrické programy 

                                                      
6
 http://www.java.com/en/download/index.jsp 

7
 http://www.GeoGebra.org/cms/ 

http://www.java.com/en/download/index.jsp
http://www.geogebra.org/cms/


23 
 

dokonce umožňují práci se základními algebraickými vlastnostmi – zobrazují 

např. rovnice přímek nebo další matematické výrazy, které obvykle nemůže 

uživatel měnit (Preiner, 2008). 

 Programy zaměřené na algebru (v angličtině computer algebra systems). Jedná 

se o programy, které se zabývají algebrou, analytickou geometrií 

a diferenciálním počtem. Používáním rovnic geometrických objektů dokážou 

programy zaměřené na algebru rozhodnout o vzájemné poloze takových 

objektů a zobrazit jejich grafické znázornění. Některé z těchto programů 

dokážou vykreslit explicitně (nebo i implicitně) zadané rovnice. Geometrická 

znázornění nemohou být obvykle přímo měněna uživatelem (Preiner, 2008). 

GeoGebra je pokusem, jak tyto dva typy programů spojit v jeden, aby geometrie, 

algebra i diferenciální počet byly zastoupené ve stejné míře. Program nabízí dvě 

znázornění každého objektu: numerická algebraická část ukazuje buďto explicitně či 

implicitně zadané rovnice nebo rovnice zadané parametricky, zatímco část 

geometrická zobrazí korespondující řešení zadaných rovnic. 

V GeoGebře mohou být obě znázornění ovlivňována či měněna uživatelem dvěma 

způsoby: 

 Prvním způsobem je změna geometrického znázornění pomocí „tažení“ 

počítačovou myší, algebraické znázornění je pak měněno dynamicky. 

 Při druhém způsobu pomocí klávesnice měníme algebraické znázornění, což 

v GeoGebře způsobuje automatické přizpůsobení se geometrického znázornění 

– tzv. korespondující změna objektu. 

Nové obousměrné dynamické spojení mezi geometrickým a algebraickým znázorněním 

matematických objektů přináší nový pohled na používání dynamických softwarů 

při výuce matematiky. Toto spojení, které před několika lety ještě neexistovalo, může 

pomoci žákům při osvojování si řešení problémů určité matematické oblasti (Preiner, 

2008). 
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2.4 Uživatelské prostředí (rozhraní) GeoGebry 

Pro nové uživatele GeoGebry je důležité orientovat se v uživatelském prostředí. Pokud 

otevřou aplikaci a práce v ní se jim nebude dařit, pravděpodobně s nedobrými 

zkušenostmi tento program opustí. Jsem přesvědčen, že je vhodné alespoň 

ve stručnosti toto prostředí popsat. Zaměřím se hlavně na základní pracovní plochu 

a její základní části, z nichž se skládá. GeoGebra spojuje dynamickou geometrii 

s algebrou, proto uživatelské prostředí obsahuje i komponenty, které se v čistě 

dynamických geometrických programech nevyskytují. Na obrázku níže je vidět, jak 

základní pracovní plocha programu GeoGebra vypadá. 

Obr. 1: Pracovní prostředí GeoGebry 
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2.4.1 Grafické okno 

Grafické okno je umístěno v pravé části okna programu. V tomto okně jsou 

zobrazována geometrická znázornění jednotlivých objektů. Souřadnicové osy, které 

vidíte v tomto okně, mohou být skryty následujícím postupem: Zobrazit (View) → Osy 

(Axes). Uživatel si také může zobrazit souřadnicovou mřížku (Zobrazit → Mřížka (Grid). 

V grafickém okně mohou být již existující objekty měněny tažením myši, nové objekty 

mohou být vytvořeny pomocí geometrických nástrojů v liště s nástroji. 

2.4.2 Lišta nástrojů 

Lišta nástrojů obsahuje nástrojové sady, které obsahují jednotlivé nástroje dynamické 

geometrie (např. sestrojení nového bodu, průsečíku objektů, vektoru, rovnoběžek,…). 

Nástroje jsou aktivovány pomocí počítačové myši velice intuitivně a jednoduše. 

Při aktivaci nějakého nástroje z této lišty se vpravo vedle lišty objeví nápověda 

k tomuto nástroji, ve které najdete užitečné informace, jak s nástrojem pracovat. 

Nejvíce vpravo v rohu lišty jsou tlačítka Zpět (Undo) a Znovu (Redo), které umožňují 

vracet zpět (posouvat dopředu) jednotlivé kroky konstrukcí. To se může hodit 

v případě, že uděláte chybu nebo nepřesnost. 

2.4.3 Algebraické okno 

Algebraické okno je umístěno v levé části okna programu. Obsahuje algebraická 

vyjádření objektů, které jsou rozděleny do dvou skupin: 

 Volné objekty (Free objects), které mohou být měněny přímo uživatelem 

a nejsou závislé na žádném jiném objektu. 

 Závislé objekty (Dependent objects) jsou výsledky sestrojených konstrukcí 

a závisí vždy na určitém objektu („mateřský objekt“). Proto nemohou být 

měněny přímo uživatelem, ale mění se změnou „mateřského objektu“, 

na kterém jsou závislé. Popis těchto závislých objektů může být kdykoliv 

měněn. 

Oba typy objektů mohou být definovány jako tzv. pomocné objekty (auxiliary objects). 

To znamená, že mohou být skryty z algebraického okna a v něm tak zůstanou viditelné 

pouze důležité objekty konstrukce. 
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Algebraické výrazy lze měnit přímo v tomto okně. To umožňuje objekty popisovat 

různými způsoby (např. bod můžeme vyjádřit pomocí kartézských či polárních 

souřadnic nebo přímku lze vyjádřit obecnou rovnicí, parametricky nebo 

ve směrnicovém tvaru). 

Pokud potřebujete, toto okno lze skrýt Zobrazit (View) → Algebraické okno (Algebra 

view) nebo také rychlými klávesami CTRL+SHIFT+A. 

2.4.4 Vstupní pole (Vstup) 

Vstupní pole je umístěno dole v programovém okně. Slouží k přímému vkládání 

algebraických výrazů za pomoci klávesnice. Tímto způsobem můžeme vytvořit velké 

množství příkazů, pomocí kterých získáme z již existujících objektů objekty nové. 

Vpravo od vstupního pole najdeme tři rozbalovací menu, která můžeme využít 

k rychlému zápisu do vstupního pole. V prvním menu najdeme základní matematické 

operátory, funkce či používané značky (např. umocňování, odmocnina, goniometrické 

funkce – sin (x), cos (x) nebo symboly jako ≥, π, atd.). Ve druhém jsou k dispozici 

písmena řecké abecedy, které mohou sloužit jako proměnné či parametry. Ve třetím 

menu lze pracovat s velkým množstvím matematických, fyzikálních či statistických 

příkazů, které můžete kliknutím myši přímo zkopírovat do vstupního pole. 

2.4.5 Lišta s menu (nabídkou) 

Tato lišta je umístěna nad lištou s nástroji. Nabízí velké množství položek, které 

uživateli umožňují konstrukce ukládat, tisknout nebo exportovat do různých formátů. 

Dále se zde můžou měnit defaultní nastavení programu (můžeme zde nastavovat 

velikosti fontu, jazyk aplikace, měnit vzhledy bodu nebo úhlu, nastavovat počet 

desetinných míst při zaokrouhlování, atd.), vytvářet nové nástroje nebo upravovat 

nástrojovou lištu podle svého uvážení. Najdeme zde také nápovědu k programu. 

2.4.6 Zápis konstrukce a navigační panel 

Použitím nabídky Zobrazit (v liště s menu) → Zápis konstrukce lze zobrazovat popis 

konstrukcí v nově otevřeném okně. To umožňuje uživateli znovu provádět konstrukci 

krok za krokem za pomoci navigačního panelu. Tento nástroj je velice užitečný 

v souvislosti s tím, jak konstrukce vznikala, nebo může posloužit k odhalení chyb, které 

se objevily během vytváření konstrukce. Pořadí jednotlivých kroků konstrukce může 
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být libovolně měněno, pokud ovšem nedochází k porušení vztahů mezi závislými 

objekty. Další objekty mohou být vloženy na libovolnou pozici zápisu konstrukce 

za účelem změny nebo obohacení již existující konstrukce. 

Navigační panel může být také zobrazen dole v programovém okně pomocí → Zobrazit 

(v liště s menu)→ Navigační panel pro krokování konstrukce. 

Ačkoliv se prostředí programu GeoGebra skládá z více komponent (ty mohou být 

v případě potřeby skryty), její design je založen na tzv. „Kiss principu“. Tento princip, 

pocházející z oblasti počítačů, má za hlavní cíl řešit problémy jednoduchým způsobem 

(Keep It Short and Simple, pozn. autora). Díky tomu se uživatel může velice dobře 

v aplikaci orientovat a pracovat s ní. 

2.5 Základní manipulace s programem 

Stejně tak jako znát pracovní plochu programu je důležité vědět, jak se s programem 

pracuje. Jak lze sestrojit geometrické objekty, jak se tyto objekty nechají popisovat, 

upravovat, jaká je syntaxe příkazů, atd. V této části práce popisuji základní nástroje 

GeoGebry, které žáci mohou využít při studiu funkcí a se kterými také budou pracovat 

na výukových webových stránkách vytvořených v rámci této bakalářské práce. Tyto 

nástroje jsem se rozhodl popsat z toho důvodu, že pro uživatele, který doposud nemá 

s programem zkušenosti nebo má zkušenosti minimální, může být ovládání náročné 

a složité. To jsem poznal i na několika studentech, které jsem v rámci doučování 

matematiky s programem GeoGebra seznámil. Manipulace s objekty nebo zadávání 

matematických předpisů (správná syntaxe příkazů) do vstupního pole jim působilo 

Obr. 2: Navigační panel pro krokování konstrukce 
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ze začátku nemalé problémy. Proto myslím, že je dobré základní ovládání nebo syntaxi 

příkazů zmínit. 

2.5.1 Základní ovládání, manipulace s pracovní plochou 

 Posunutí objektů, úprava vlastností objektů = „Ukazovátko“ - první tlačítko 

v liště s nástroji na pracovní ploše umožňuje posouvat již sestrojené objekty 

libovolně po kreslicí ploše, ale také je mazat nebo upravovat jejich vlastnosti. 

 Zoom = kolečko myši – umožňuje zvětšování či zmenšování náhledu stránky. 

 Posunutí obrazu = „Posunout nákresnu“ - levé tlačítko myši+CTRL nebo 

aktivování nabídky Posunout nákresnu – umožňuje libovolně posouvat obraz 

v grafickém okně. Tento nástroj umožňuje také změnu polohy souřadnicových 

os nebo změnu měřítka. 

 Skrytí, ukázání objektů = „Ukázat/skrýt objekt“  - umožňuje skrýt objekty, čím 

se může zlepšit přehlednost konstrukce. 

 Kopírování formátu = „Kopírovat formát“ – slouží k předávání stylů, aby 

v případě, že chceme objektu předat již existující styl, stačí využít tento nástroj 

a styl přenést (zkopírovat). 

 Smazání objektu = „Zrušit objekt“ – umožňuje smazání objektu 

2.5.2 Ovládání programu ve vztahu k funkcím 

 Zadání funkce - pokud chceme zadat předpis funkce, pracujeme se vstupním 

polem (Input) vlevo dole v uživatelském prostředí programu. Sem zadáme 

předpis funkce např. y = 2x, nebo také f (x) = 2x. Po stisknutí tlačítka ENTER se 

nám geometrické znázornění této funkce ihned zobrazí v grafickém okně. 

 Zadání složitějších funkcí – pokud zadáváme nějaké složitější funkce a nejsme si 

jisti syntaxí zápisu, je vhodné využít nápovědu (horní lišta s nabídkou). Jako 

každý program má i GeoGebra svou vlastní syntaxi – např. k sestrojení grafu 

funkce y = tangens x nepomůže zadat předpis ve tvaru y = tg(x) ani y = tang(x), 
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ale musíme zjistit správnou syntaxi, kterou v tomto případě je y = tan(x). 

Základní funkce najdeme i v prvním menu vpravo od pole Vstup (Input). 

 Zadání funkce s parametrem – při zadávání takové funkce musíme začít právě 

parametrem (pokud bychom začali nejdříve funkcí s parametrem, GeoGebra by 

vrátila odpověď, že parametr a není definovaný). Do vstupního pole zadáme 

pomocí klávesnice např. a = 1 (další možností je využít lišty nástrojů – druhá 

zprava, kde posuvník zaktivujeme kliknutím a potom klikneme do grafického 

okna, kde můžeme nastavit parametry posuvníku). Poté se parametr a zobrazí 

v algebraickém okně mezi volnými objekty. Aby se nám parametr zobrazil 

v grafickém okně, musíme zaškrtnout kolečko, které patří k parametru 

(v algebraickém okně). Poté již můžeme do vstupního pole zadávat funkci 

s parametrem (pozor: Pokud chceme napsat např. funkci y = ax, nelze zapsat 

předpis v tomto tvaru, ale musíme zapsat buďto y = a x (s mezerou) nebo a*x, 

aby program rozeznal násobení). 

 Zadání derivace funkce – derivací funkcí se velice využívá především 

při vyšetřování průběhu funkce. Pokud chceme pracovat s nejrůznějšími pojmy 

souvisejících s funkcemi, můžeme používat pole s příkazy (třetí pole vpravo od 

vstupního pole). Najdeme v tomto seznamu derivaci a kliknutím myši se nám 

objeví ve vstupním poli. Pak do hranatých závorek stačí zapsat předpis funkce 

(pozn. píšeme ve tvaru např. „Derivace *x2+2x-3+”). Stejně postupujeme 

i při hledání derivace funkce s parametrem. 

 Průsečík - postupujeme stejně jako u derivace (pole s příkazy). Příkaz → 

Průsečík (popis Průsečík se zobrazí na vstupním poli). Nyní pokud chceme např. 

průsečík funkcí y = 2x a y = 0, zapíšeme ve tvaru „Průsečík (2x,0)“ a GeoGebra 

vrátí průsečík funkcí y = 2x a y = 0. Všimněte si, že rovnice zadáváme bez y, tedy 

nikoliv „Průsečík (y = 2x, y = 0)“, to by k výsledku nevedlo. 

 Ostatní příkazy – při ostatních příkazech postupujeme stejně, pokud GeoGebra 

příkaz zná, najdete ho v již zmiňovaném seznamu nebo můžete využít 

nápovědu. 
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 Krokování konstrukce – může být užitečné sledovat vznik konstrukce krok 

za krokem. GeoGebra dokáže krokovat jednotlivé konstrukce. Panel 

pro krokování se nastavuje na liště s nabídkou → Zobrazit → Navigační panel 

pro krokování konstrukce. Po jeho aktivování se objeví dole nad vstupním 

polem. Jednotlivé kroky si lze přehrávat pomocí navigačního panelu. Do takto 

již vytvořené konstrukce se může dále zasahovat, měnit jednotlivé kroky (pokud 

to neporušuje závislosti mezi objekty) nebo přidávat kroky další. 

 Parametry grafů, konstrukcí – ke zvýšení názornosti či přehlednosti můžeme 

pracovat s parametry grafů. Můžeme měnit barvu konstrukcí, upravovat tvary 

algebraických rovnic (např. parametrické na vyjádření obecné), měnit sílu 

(tloušťku) geometrických objektů, dělat barevné výplně, upravovat styl čar, 

objekty upevňovat, atd. Stačí na objekt, který chceme upravit, klepnout pravým 

tlačítkem myši a zejména v části Vlastnosti si můžeme objekty přizpůsobit 

ke svému obrazu. 

 Vkládání textu – na liště nástrojů rozbalíme nabídku začínající posuvníkem 

a zvolíme položku Vložit text. Poté klepneme do grafického okna na místě, kam 

chceme text vložit. Otevře se nám okno, do kterého můžeme psát text. Textový 

nástroj GeoGebry používá jazyk LaTex, což umožňuje sazbu matematického 

textu – v okně s textem zaškrtneme položku LaTex vzorec. Pokud nejste 

spokojeni s tím, jak se text vložil, můžete ho libovolně upravovat. Kliknutím 

pravým tlačítkem myši a otevřením položky Vlastnosti můžete text upravovat, 

měnit jeho pozici, obarvovat, upevňovat, atd. 

2.6 Proč GeoGebru zařadit do výuky? 

V této kapitole lze najít důvody, které mohou vést učitele k zařazení programů, jako je 

např. GeoGebra, do hodin matematiky. Mezi takové důvody bezesporu patří to, že 

výuka za použití těchto softwarů může být pro žáky něčím novým, zajímavým či 

zábavnějším, a proto je tyto důvody mohou motivovat k větší aktivitě. Výzkumy 

na různých typech škol u nás i v zahraničí ukazují veliký potenciál a využitelnost 

dynamických geometrických softwarů. Poukazují na rozdíl mezi způsoby výuky, 
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na nutnost kombinovat tyto různé způsoby a nedostatky jednoho způsobu 

kompenzovat výhodami druhého. 

Způsoby využití programů dynamické geometrie lze rozdělit do tří hlavních skupin 

(Saulich, 2010): 

 Učitel využívá dynamický software při prezentacích – tzn. k výkladu látky. Může 

žákům přesvědčivě předvést matematické důkazy, výklad látky může 

doprovodit názornými příklady nebo může ukázat důležité souvislosti látky, 

které nejsou na první pohled žákům zřejmé. 

 Učitel využívá dynamický software k tomu, aby podpořil matematické interakce 

v řadách žáků. Žáci ještě netvoří nic vlastního, pouze využívají vlastností a funkcí 

dynamické geometrie. Ti je sice využívají, ale především proto, aby se 

dozvěděli, jaké vztahy mají jednotlivé objekty v různých pozicích (např. změna 

grafu kvadratické funkce při změně jednoho s parametrů). Tento ze způsobů se 

hodně vyskytuje i na webové prezentaci, které jsou součástí této práce. 

 Žáci již samostatně pracují s programem a sami řeší zadané úkoly. Pracují 

s předem připraveným modelem, ale zároveň sami vymýšlejí postup a pomocí 

nástrojů zkouší, jak úlohu vyřešit. pro žáky může být velmi cenné, když nějaký 

matematický „problém“ sami vyřeší nebo najdou cestu k jeho vyřešení. Tím 

může dojít k jeho lepšímu pochopení a osvojení si. 
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3 Tvorba webových stránek 

Jak už bylo zmíněno dříve v textu, hlavní součástí této bakalářské práce je vytvoření 

webových stránek, které se specializují na oblast funkcí a ve velké míře využívají právě 

programu GeoGebra. V této částí se nachází informace o tom, jak webová prezentace 

vznikala, jaké zásady byly dodržovány při její tvorbě nebo informace o použité grafice, 

o struktuře webu nebo o jeho obsahu. 

Vytvořené webové stránky jsou dostupné na následující internetové adrese (URL): 

http://kraken.pedf.cuni.cz/~strnv3ap/funkce/ 

3.1 Pedagogické a didaktické postupy při tvorbě 

multimediálních materiálů 

Při zpracovávání jakýchkoliv učebních materiálů by měly být respektovány didaktické 

a pedagogické zásady. Je v zájmu všech tvůrců takovýchto materiálů, aby využili 

zkušeností odborníků na pedagogiku, aby jejich materiály byly co nejefektivnější, 

nenudily, motivovaly k dalšímu studiu a poskytovaly studentům zpětnou vazbu. 

Materiály by neměly být vytvářeny narychlo, na úkor kvality, přehlednosti či účinnosti. 

3.2 Základní didaktické zásady 

Didaktické zásady jsou základní obecná pravidla, směrnice či požadavky, kterými se řídí 

průběh a výsledky vzdělávacího procesu. Mají všeobecnou platnost pro všechny 

úrovně a stupně škol a pro všechny druhy vyučování. Jsou nezávislé na obsahu, 

metodách, formách a cílech vyučování. Jejich podstata vychází ze zákonitostí procesu 

učení (Částková, 2010, str. 24). 

Při vytváření webových výukových stránek jsem se snažil řídit následujícími 

didaktickými zásadami. Stránky, jejichž cílem je prezentovat nebo vyložit nějaký 

vzdělávací obsah na jakékoli úrovni vzdělávání, by se měly těmito pravidly řídit 

a používat je. 

 Zásada názornosti – tato zásada vyžaduje, aby byla chápána jako prostředek 

ke zkvalitnění poznávacího procesu, nikoliv jako jeho cíl. Názorné vyučování 

vede žáky k aktivitě a zapamatování si předkládaného učiva, vzbuzuje u nich 

http://kraken.pedf.cuni.cz/~strnv3ap/funkce/
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pozornost. V multimediálních materiálech jsou názornými pomůckami např. 

obrázky, schémata, tabulky, fotografie nebo video ukázky. 

Ve výukových stránkách byla tuto metodu používána zejména prostřednictvím 

GeoGebra appletů. V těchto dynamických appletech mohou žáci sami 

manipulovat s geometrickými objekty, a tím si lépe zapamatovat, jak např. 

změny hodnot parametrů funkčních předpisů mění vlastnosti funkce nebo jaký 

mají vliv na význam jednotlivých koeficientů. Další názornou pomůckou jsou 

obrázky vytvořené v GeoGebře, které se na stránkách hojně vyskytují. Díky 

jejich vektorovému formátu SVG je lze libovolně zvětšovat, což učitelé mohou 

ocenit např. při práci s projektorem. 

 Zásada uvědomělosti a aktivity – tato zásada je důležitá pro osvojování 

vědomostí nebo dovedností a předpokládá vytvoření aktivního a kladného 

vztahu k učení. Vědomosti a dovednosti žáků musí být výsledkem jejich 

samostatného myšlení pod vedením učitele. U multimediálních textů lze 

aktivity dosáhnout zadáváním úkolů, pobídkami k činnosti, odůvodněním (cíly) 

a pestrostí prostředků. 

Tato zásada byla na webových stránkách dodržována především zadáváním 

cvičných úloh. Ke každému ze základních typů funkcí byly vytvořeny tři řešené 

a tři neřešené úlohy, které se vracejí k předcházejícímu výkladu a žáci si na nich 

mohou ověřit, zda pronikli do problematiky látky či nikoliv. I když úloh není 

mnoho (nejedná se totiž o sbírku úloh), tyto příklady shrnují nejdůležitější látku 

probíraného učiva. 

 Zásada soustavnosti – zásada soustavnosti vyžaduje podávat základy učiva 

v pevném logickém uspořádání a postupně řídit učení žáků tak, aby si osvojovali 

vědomosti a dovednosti v ucelené soustavě. 

V multimediálních materiálech je této zásady dosahováno prostřednictvím 

hypertextových odkazů a vsuvek upozorňujících na fakt, že uvedená látka 

souvisí s již probraným tématem (Částková, 2010). 
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Zásada soustavnosti je respektována hlavně v podobě hypertextových odkazů. 

Pokud jsem při tvorbě textů narazil na nějaký pojem či termín, který již byl 

někde na stránkách vysvětlen, doplnil jsem na tyto stránky hypertextový odkaz. 

Mělo být dosaženo toho, aby byl web co nejvíce propojený a kompaktní. 

 Zásada přiměřenosti – obsah a rozsah učiva, jeho obtížnost a způsob vyučování 

mají odpovídat duševní a tělesné vyspělosti a předběžným znalostem žáků. 

Učební materiál (webový portál), jehož vytvoření je věnována tato práce, je 

určen pro žáky středních škol. Této úrovni byl také materiál přizpůsoben. Učivo 

bylo vybíráno podle učebnic středoškolské matematiky, v tomto případě tedy 

funkce, se kterými se žáci setkávají na různých typech středních škol. 

 Zásada trvalosti – zásada zdůrazňuje použití prostředků, které podpoří trvalé 

zapamatování vědomostí a dovedností. Trvalými vědomostmi rozumíme 

takové, které si žáci uchovávají v paměti a na jejichž základě vytvářejí poznatky 

nové. Činitelé, kteří rozhodují o trvalosti vědomostí v odborných předmětech, 

jsou (Čadílek, 2005): 

o názorné a srozumitelné podání učiva žákům; 

o častá kontrola a hodnocení žákových vědomostí; 

o samostatné řešení zadávaných úkolů; 

o uvědomělý vztah k učení, zájem, pozornost a vůle se učit; 

o aktuálnost předkládaných poznatků; 

o rozsah učiva a jeho přiměřenost věkovým zvláštnostem žáků 

U multimediálních materiálů je dobré vytvářet na konci každého bloku shrnutí 

zahrnující podstatné informace, které jsou důležité např. pro pochopení náplně 

dalších kapitol. 

Na stránkách shrnutí na konci každého bloku chybí. Základní tematické bloky 

neobsahují totiž velké množství informací, a proto podle mého názoru nebylo 

nutné látku ještě shrnovat. Nejdůležitější informace jednotlivých částí jsou 

na každé stránce zvýrazněny tučně, což je jako zvýraznění postačující. 
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 Zásada vědeckosti – tato zásada znamená použití vědy jako zdroje systému 

faktů a zákonitostí, které jsou předkládány žákům ve vyučování v rámci 

odborných předmětů. Součástí multimediálních textů by měly být odkazy 

na příslušnou literaturu nebo články, ať již v tištěné či elektronické podobě. 

Studenti by měli být motivováni tyto materiály vyhledávat. V multimediálních 

materiálech budou možnosti dalších odborných informačních zdrojů řešeny 

prostřednictvím samostatné kapitoly věnující se tomuto tématu. Dále pak bude 

možné vycházet ze seznamu použité literatury a internetových zdrojů. 

I tato zásada byla brána v potaz při vytváření stránek, které obsahují seznam 

zdrojů (tištěných i internetových), ze kterých by studenti v případě zájmu mohli 

čerpat. 

 Zásada spojení teorie s praxí – jde o zásadu, která vyžaduje, aby žáci získané 

nové vědomosti a dovednosti v odborných předmětech mohli včas 

a na odpovídající úrovni uplatnit v praxi (Čadílek, 2005). V tomto případě se 

může jednat o odkazy na volně dostupné programy, na demoverzi, případně 

trialovou verzi určitého programu, zadání praktického úkolu, atd. (Částková, 

2010). 

V provedení webových stránek se tato zásada se týká hlavně programu 

GeoGebra. V položce Odkazy mohou čtenáři stránek najít odkazy na oficiální 

stránky programu GeoGebra, na fóra či na stránky, kde mohou najít nejrůznější 

materiály související s programem. Součástí stránek je i základní ovládání 

programu ve vztahu k tématu „Funkce“, aby studenti mohli snáze proniknout 

do prostředí GeoGebry nebo syntaxe jejích příkazů. 

 Zásada zpětné vazby – tato zásada platí pro každou lidskou činnost, a tedy 

i pro proces učení. Učitel se informuje o tom, zda žáci rozumí látce, zda 

vykonávají požadované činnosti a jakých výsledků dosahují. Žáci jsou učitelem 

informováni, jestli postupují a pracují správně a efektivně. U multimediálních 

materiálů je tato zásada řešena průběžnými testy, úkoly a samostatnými 

pracemi, které jsou vyhodnoceny. 
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Ke zpětné vazbě k projektu webových stránek se vracím v části „Pilotní 

nasazení“ programu. Metodou řízeného rozhovoru s učiteli matematiky jsem 

zjišťoval, jak se tyto stránky učitelům líbily, jestli by viděli možnost jejich využití 

při výuce matematiky, atd. Více informací o tomto „malém experimentu“ lze 

najít v již zmiňované části. 

3.3 Zásady tvorby webových stránek 

Ještě před vytvořením webových stránek je důležité uvědomit si, že jejich tvorba by se 

měla řídit určitými zásadami. Jednotlivé stránky nevznikají proto, aby uživatel po jejich 

prvním „zhlédnutí“ odešel a už se nikdy nevrátil. V následující části práce lze najít 

základní zásady, kterými by se tvůrci webových prezentací měli řídit a kterými jsem se 

snažil při tvorbě výukového portálu řídit i já. Tyto zásady se týkají především toho, co 

by se na stránkách z hlediska těchto zásad mělo objevit, co nemělo nebo jaká jsou 

pravidla, ať už didaktická nebo technická. 

3.3.1 Kritéria pro evaluaci výukových www stránek 

Výchozí informace 

Na webové prezentaci by mělo být možné najít následující údaje – název 

stránky, URL, zaměření, cílová skupina, na kterou je portál zaměřen nebo datum 

vzniku, resp. poslední aktualizace. Dále by nemělo chybět jméno autora stránek 

a kontakt na něj (nejčastěji emailová adresa). 

Didaktické aspekty 

Mezi tyto aspekty patří prostředky prezentace (text, grafika, interaktivní prvky 

nebo multimediální prvky), komunikační prostředky (e-mail, chat, nebo fórum), 

zpětnovazební prostředky (testy k jednotlivým tematickým celkům, cvičné 

úlohy, výsledky úloh a cvičení nebo možnost editace úloh), poskytované 

nástroje (výkladový text, simulace jevů, virtuální prostředí nebo didaktické hry) 

a výukové zdroje (v rámci stránek, odkazy na další výukové www stránky nebo 

vnější zdroje – literatura, učebnice,…). 
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Technické zpracování 

Technické zpracování se týká 5 hlavních pojmů – použitelnost a přístupnost, 

zdrojový kód, úvodní stránka a nápověda. Zdrojový kód je otázkou validity kódu 

podle W3C a kaskádových stylů CSS, na úvodní stránce by měli čtenáři najít 

název, zaměření stránek, kontakt na autora nebo datum poslední aktualizace. 

Pod pojem přístupnost lze zařadit velikost textu, kontrast textu, bezpečné 

barvy, platformovou nezávislost nebo možnost stažení jednotlivých částí. Pod 

použitelnost lze zařadit odkaz na hlavní stranu, odlišení odkazů od textu, jasnou 

formulaci cíle odkazu, rozlišení externích a interních odkazů, přehlednou 

organizaci menu nebo fulltextové vyhledávání. 

Do těchto dvou hlavních skupin lze začlenit i kvalitní obsah webu, design, 

aktuálnost webu, rychlost načítání stránek nebo optimalizace pro vyhledávače – 

SEO. 

Pedagogické uplatnění 

Do těchto aspektů je možné zařadit organizační formy výuky (frontální výuka 

ve třídě nebo v PC učebně, projektová výuka nebo individualizované vyučování), 

výukové přístupy (instruktivní, konstruktivní) a výukové aktivity (získávání 

informací, vyhledávání informací, analýza dat nebo řešení problémů). 

3.3.2 Zásady použité při tvorbě www stránek zaměřených na funkce 

Uživatelé internetu vždy hledají nějakou službu - ať už chtějí s někým komunikovat 

nebo se zabavit či získat informace. Pokud tito „zákazníci“ nenajdou na webových 

stránkách to, co hledali, nebo je nalezené informace neuspokojí, těžko se vrátí znovu. 

Proto jsem se při vytváření webového portálu snažil co nejvíce držet výše uvedených 

zásad. Obsah (matematickou část) jsem přebíral od známých a uznávaných 

matematiků (převážně z jejich učebnic), soustředil jsem se na design stránek, aby 

vzbuzoval ve čtenářích příjemný pocit (není např. dobré používat syté barvy). Volil jsem 

jednoduchou navigaci, aby se čtenář mohl webem rychle „proklikat“ (každá stránka 

webu je přístupná na 3 kliknutí). Velikosti všech stránek použitých na webu nepřesáhly 

hranici 70 kB, což je hraniční hodnota udávaná pro pomalé načítání. Na stránky jsem 
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umístil všechny základní informace, které by tam čtenář měl najít (viz. Zásady – výchozí 

informace). 

3.4 Použitá grafika 

Při volbě, jaké prostředí či jakou grafiku zvolit pro výukové webové stránky, jsem 

dlouho přemýšlel jakým způsobem se ubírat. Několik webových stránek jsem během 

svého života vytvářel, ale design býval vždycky jedním z největších oříšků. Zjistil jsem, 

že moje grafické cítění není úplně na výši a koordinace barevného provedení 

a rozložení mi působily vždy problémy. Druhým důvodem k mému rozhodnutí bylo, že 

jsem se ve své práci chtěl zabývat více obsahem než formou. Chtěl jsem se soustředit 

především na výukové texty a GeoGebra applety tak, aby vzniklé webové stránky 

mohly být přínosem jak pro studenty matematiky, tak pro jejich učitele. 

Proto jsem se rozhodl nevytvářet vlastní design stránek, ale použít již hotovou šablonu. 

V dnešní době je na internetu takových zcela zdarma dostupných šablon veliké 

množství. Po prohledání sítě Internet mě nejvíce zaujaly webové stránky8, které nabízí 

stovky až tisíce volně dostupných designů stránek. Zbývalo najít takový, jehož rozložení 

a provedení by graficky odpovídalo stránkám, které jsou určeny k výuce. Zvolenou 

šablonu lze najít na obr. níže. 

 

 

 

 

 

 

 

Tato šablonu byla přizpůsobena za pomoci jazyka xhtml a kaskádových stylů CSS. 

Úpravy se týkaly především pravého menu z původní šablony, které jsem přesunul 

                                                      
8
 http://www.oswd.org/ 

Obr. 3: Původní webová šablona 

http://www.oswd.org/
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na výukovém webu nalevo a vytvořil jsem zde seznamy pro vkládání informací. Novou 

přizpůsobenou podobu webových stránek lze najít v části „Příloha 1“. 

3.5 Obsah a struktura 

Cílem webových stránek je vytvořit výukový materiál pro zvolené matematické téma 

(v mém případě funkcí). Jsou vytvořeny za pomoci silného dynamického nástroje – 

GeoGebry. Díky výhodám tohoto programu (viz část O GeoGebře) by si studenti měli 

lépe osvojit souvislosti spojené s výukou funkcí. Hlavní výhoda GeoGebry je úzce 

spojena s termínem “vizualizace“. 

 Webové stránky byly vytvořeny spojením programovacích jazyků XHTML a PHP. 

Nejprve byly stránky napsány v jazyku XHTML, poté byl tento kód rozdělen 

na čtyři části (viz další bod) a pomocí jazyku PHP spojen v kompaktní web. To se 

ukázalo jako praktické řešení, protože při jakékoli změně určité položky (např. 

v levém menu) se tato položka změní zároveň na všech stránkách. Pokud by 

tyto všechny stránky byly vytvořeny v XHTML, musely by se takové položky 

měnit na každé stránce zvlášť nebo použít jiných programovacích jazyků (např. 

javascript).  

 Web je rozdělen do čtyř základních částí – hlavička, levé menu, pravé menu 

a patka. 

 Hlavičku tvoří základní obrázky a horní menu, které obsahuje položky Home 

(hlavní stránka), GeoGebra (základní informace o programu), GeoGebra – 

ovládání (základní ovládání programu ve vztahu k funkcím) a Odkazy (stažení 

GeoGebry a další odkazy související s GeoGebrou). 

 V levém menu je umístěn úvod do funkcí (základní definice, vlastnosti nebo 

operace s funkcemi) a přehled všech funkcí, se kterými se na webu pracuje. 

Každý typ funkcí je dále rozdělen na 3 položky – hlavní stránka jednotlivých 

typů funkcí, kde jsou funkce definovány, ukazovány zajímavé vlastnosti nebo 

vztahy, atd. Druhá položka – význam koeficientů – odkazuje na GeoGebra 

applety, které umožňují uživatelům webových stránek měnit parametry 

algebraických rovnic funkcí, a tím sledovat, jaký vliv na graf funkce tyto 
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parametry mají. Každému z parametrů předpisu funkce je věnován applet, kde 

si uživatelé mohou sami vyzkoušet vliv těchto parametrů na graf funkce.  

Na konci každé z těchto stránek se nachází applet se všemi koeficienty 

najednou, aby bylo možné sestrojit libovolný předpis funkce (viz Příloha 4). 

Třetí položka jsou cvičné úlohy, které mohou čtenáři v rámci procvičení vyřešit. 

Skládají ze tří úloh řešených a tří neřešených. Určitě to není velké množství, ale 

účelem tohoto webu nebylo poskytnout sbírku úloh. Na konci levého menu lze 

najít ještě kapitolu průběh funkce, speciální typy funkcí a seznam použité 

literatury. 

 Pravé menu je pracovní částí webu, kde naleznete nejvíce informací. Zobrazuje 

se zde většina textů, GeoGebra appletů nebo GeoGebra obrázků – jedná se 

tedy o část, která slouží pro podporu výuky matematiky. Je to jediná část 

webových stránek, která se mění, ostatní tři části jsou společné pro všechny 

stránky webu (jazyk PHP).  

 Patka webu obsahuje pouze doplňující informace. Obsahuje jméno a emailovou 

adresu autora, datum poslední aktualizace webových stránek a odkazy 

na nástroje zjišťující validitu html kódu a kaskádových stylů CSS. 
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4 Pilotní nasazení 

Webové výukové stránky, které jsou součástí této bakalářské práce, by měly sloužit 

žákům a učitelům jako doplňkové materiály při hodinách matematiky. Proto je vhodné 

malým experimentem ověřit, zda jsou k tomuto účelu dostačující. Experiment (přesněji 

pilotní nasazení vytvořených www stránek) hodnotí následující věci: 

 vzhled stránek (design) – jak se uživatelům líbí zvolené prostředí 

 orientace ve zvoleném prostředí – jestli se uživatelům ve zvoleném prostředí 

dobře pracuje, jestli se snadno orientují 

 ohodnocení stránek – co cílová skupina oceňuje na webových stránkách, 

případně co by se na stránkách dalo vylepšit 

 přínos stránek – zjistit, zda nově vytvořený portál přináší něco nového, zda by 

se dal využívat pro hodiny matematiky (konkrétně výuku funkcí) 

 obsah webu - stručně zhodnotit web po obsahové stránce, zda vytvořené 

stránky jsou na odpovídající „matematické úrovni“ 

 program GeoGebra – zhodnocení použitého softwaru, přínos GeoGebry 

pro výuku matematiky 

4.1 Cílová skupina pilotního nasazení, metoda experimentu 

V případě výukových webových stránek je důležité získat určitou zpětnou vazbu. Tyto 

stránky byly vytvářeny proto, aby je v budoucnu mohli využívat jak žáci, tak učitelé 

matematiky. Pro pilotní nasazení je důležitější hodnocení ze strany učitelů matematiky. 

Prvním důvodem je to, že právě učitelé mohou zhodnotit stránky po obsahové stránce 

(matematická část). Druhým hlavním důvodem, proč jsem si k experimentu za cílovou 

skupinu zvolil učitele matematiky, je jejich schopnost zhodnotit přínos stránek 

pro výuku - kdo jiný by dokázal objektivně zhodnotit výukový materiál lépe než učitelé, 

kteří s podobnými materiály pravidelně pracují? Ví, jaké náležitosti se v takových 

materiálech vyskytují a jaké nikoliv. 
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Názor studentů, jak stránky přijmou nebo jak je budou hodnotit, mě také velice zajímá. 

K tomu by bylo nutné připravit rozsáhlejší výzkum, ze kterého bude možné získat 

validní data a tato data pak následně za pomoci statistiky zpracovat. Tím bych se ale 

chtěl zabývat až v případném rozšíření své práce v navazujícím studiu. 

Jako cílovou skupinu experimentu jsem zvolil učitele matematiky. Efektivní výzkumnou 

metodou se ukázala být metoda řízeného rozhovoru. V této metodě, na rozdíl např.  

od dotazníkového šetření, mohu získat přesnější a kvalitnější data. Každý z dotázaných 

může přesně specifikovat své dojmy nebo své výhrady. K experimentu také nebylo 

potřeba velké množství respondentů, proto by se klasická dotazníková metoda v tomto 

případě minula účinkem. 

4.2 Metoda – řízený rozhovor 

Jedná se o výzkumnou metodu, která vychází z řečové komunikace bez opory 

písemného projevu  respondenta. Rozhovor může být strukturovaný nebo 

nestrukturovaný. Já jsem pro pilotní nasazení mojí práce zvolil rozhovor strukturovaný. 

Strukturovaný rozhovor je forma rozhovoru, jejímž cílem je získání odpovědí 

na předem připravený soubor otázek. Tento soubor otázek je pak v nezměněné 

podobě předkládán všem jedincům z určitého souboru respondentů. Formulace otázek 

by proto měla být stálá a standardizovaná, protože použití jiného výrazu může mít 

za následek různé odpovědi. (Vodáková, Černochová, Rambousek) 

4.3 Průběh pilotního nasazení 

Vzhledem k tomu, že několik mých bývalých spolužáků již učí matematiku na středních 

školách v různých částech České republiky, nebyl problém najít někoho ochotného 

na zhodnocení výukových matematických stránek. Pilotního nasazení se zúčastnil také 

vyučující z pedagogické fakulty, který má s tvorbou didaktických materiálů na výuku 

matematiky bohaté zkušenosti. Soubor respondentů se tedy skládá z 5 učitelů 

matematiky z nejrůznějších typů škol – z vysoké školy, gymnázia nebo střední 

průmyslové školy s učilištěm. Těm jsem položil otázky řízeného rozhovoru, které 

najdete v části Příloha 3. Po získání odpovědí od každého z 5 respondentů jsem tyto 

výsledky zpracoval a data vyhodnotil. 
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4.4 Vyhodnocení řízeného rozhovoru 

V této části práce je popisováno, jaké výsledky vyplynuly z pilotního nasazení. Část je 

rozdělena na 2 části; na to, co se na webových stránkách povedlo – pozitiva, a na to, co 

se nepovedlo nebo co je potřeba nějakým způsobem upravit, pozměnit – negativa. 

Z těchto výsledků vychází i závěrečné zhodnocení (část Rozšíření a doplnění webové 

prezentace), ve kterém lze najít myšlenky, jak webové stránky poupravit, obohatit, aby 

opravdu plnily cíl, pro který vznikaly. 

4.4.1 Kladné ohlasy z pilotního nasazení 

 Přínos pro výuku matematiky – všichni z dotazovaných se shodují na tom, že 

www výukové stránky mohou být přínosem pro studenty a učitele matematiky. 

Nutno však dodat, že v této i v podobných webových prezentacích vidí spíše 

doplněk (podporu) pro výuku, případně využití pro samostudium nebo 

pro domácí přípravu – např. domácí úkoly. 

 Dynamické konstrukce - hlavním přínosem podle respondentů jsou dynamické 

konstrukce vzniklé v GeoGebře. Díky nim si mohou studenti lépe zapamatovat, 

jak vypadají grafy konkrétních funkcí, jak se mění jejich grafy v závislosti 

na koeficientech předpisů funkcí nebo k ověření vlastních hypotéz, např. 

zadaných ve výuce. 

 Matematický obsah – po matematické stránce jsou stránky ohodnoceny jako 

kvalitní, s dostatečným množstvím informací a nebyly na nich shledány žádné 

zásadní nedostatky. 

 Prostředí webu – prostředí www portálu bylo shledáno příjemným, vhodným 

pro práci s matematikou. 

 Použití programu GeoGebra – i přes to, že dotazovaní program GeoGebra 

neznali a moc nepoužívali, velice je tento program zaujal. Jak již bylo zmíněno, 

hlavní přednost vidí v dynamických konstrukcích. Také došlo na porovnání 

s programem Cabri 2D, i když to nebylo předmětem rozhovoru. Díky vektorové 

grafice (prostředí programu), propojení geometrie s algebrou a volné 

dostupnosti ze srovnání vyšla lépe GeoGebra. 
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 Názornost GeoGebry – učitelé se také shodují, že práce s programem GeoGebra 

může žákům pomoci v osvojení si dané problematiky nebo v pochopení 

matematického problému, který jim doposud působil potíže. Proto shledávají 

program jako velice vhodný didaktický prostředek. 

4.4.2 Připomínky zúčastněných respondentů 

 Podmínky pro používání materiálu - 2 z 5 dotazovaných uvádějí, že na jejich 

škole nejsou obecně vhodné podmínky pro používání takových výukových 

materiálů při výuce. To může být problém na více školách – není k dispozici 

počítačová učebna, dataprojektor nebo notebook. 

 Výukový materiál vs. podpora výuky – učitelé matematiky se také shodují 

v tom, že materiál považují spíše za podporu pro výuku matematiky. Proto, aby 

se materiál využíval jako didaktický - výukový, je potřeba prezentaci ještě 

doplnit – využívat více názorných obrázků pro porovnávání matematických 

pojmů, upřesnit teoretické texty, více odkazovat na jiné didaktické materiály, 

které se na internetu vyskytují, nebo přidat možnost, aby žáci mohli sami 

zadávat předpisy funkcí (a mohli tak získat libovolný předpis funkce). 

 Načítání GeoGebra appletů – tento bod je popsán v následující části Zajímavosti 

a problémy. Během načítání appletů se učitelé matematiky (opět 2 z 5) setkali 

s tím, že se applety nenačetly vůbec. Jak problém vyřešit je popsáno v již 

zmiňované části práce. 

 Cvičné úlohy – cvičné úlohy jsou hodnoceny vesměs kladně, nicméně 

dotazovaní doporučují více zapojit program GeoGebra při řešení těchto úloh – 

tedy řešitele úloh více směrovat k práci v programu nebo přímo do stránek 

zabudovat dynamické prvky GeoGebry, aby v nich šlo pracovat a úlohy takto 

řešit. 
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4.5 Zajímavosti a problémy 

Během vytváření výukového webového materiálu a také z výsledků pilotního nasazení 

vyplynulo několik problémů a zajímavostí. V další části práce lze najít ty, které byly 

z mého pohledu nejpodstatnější nebo které mi způsobily největší problémy. 

 Vkládání matematických výrazů a symbolů – vkládání matematických značek 

do jazyka html je nejčastěji řešeno pomocí softwaru, který slouží k sazbě 

matematického textu. V takovém programu se nejprve vytvoří požadovaný text 

a ten se exportuje do nějakého rastrového formátu. Při práci byl využíván 

program MathType 4 a export do formátu GIF. Vkládání těchto symbolů není 

pro jazyk html jednoduché. Nebývá snadné graficky „sladit“ písmo s takto 

zhotoveným obrázkem. Pokud to bylo možné, bylo využíváno programu  

MS Word, který také umí vkládat velké množství matematických výrazů 

a symbolů. 

 Formát SVG - program GeoGebra umožňuje také export do formátu svg.9 Jedná 

se o formát pro vektorovou grafiku. Výhoda vektorových formátů oproti 

formátům rastrovým je ten, že i po zvětšení obrázků získáme stejný obrázek, 

tzn., že nedojde k jeho „rozmazání“. V případě, že by stránky využívali i učitelé 

matematiky, je výhodné používat právě formát SVG - při promítání obrázku 

na projektoru pak bude obrázek stále „ostrý“. Problém formátů SVG byl v tom, 

že starší verze prohlížečů, zejména Internet Explorer, nedokážou tyto formáty 

zobrazit. Proto je každý z obrázků na webu vytvořen ve formátu PNG (rastrová 

grafika) a po poklepání myší na obrázek se v novém okně otevře obrázek 

ve formátu SVG, který jde libovolně zvětšovat (např. na projektoru). Tyto 

obrázky byly vytvořeny v poměru 2:1, což software GeoGebra rovněž 

umožňuje. 

 Java – GeoGebra je aplikace napsaná v programovacím jazyce Java, proto, aby 

uživatel mohl v Geogebře pracovat na svém počítači, musí mít na počítači Java 

nainstalovanou. Během ověřování funkčnosti stránek na různých počítačích se 

v několika případech GeoGebra applety z výukového webu neotevřely správně 

                                                      
9
 SVG - Scalable Vector Graphics 
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nebo vůbec. Pro správné načtení appletů ovšem není potřeba instalovat 

kompletní program Java, stačí stáhnout zásuvný modul (plugin). Odkaz na něj 

nabízejí přímo GeoGebra applety, pokud se nenačtou správně. 

 „Cestování“ předpisu funkce – dalším problémem bylo „cestování“ předpisů 

funkcí či rovnic v souvislosti se změnou parametrů v GeoGebra appletech. 

Pokud se změní hodnota parametru, tyto předpisy následují graf funkce, který 

se touto změnou hýbe. Následkem toho se stávaly často applety 

nepřehlednými. Proto jsem ve většině GeoGebra konstrukcí využil toho, že 

GeoGebra dokáže pracovat s Latexem, programem určeným pro sazbu 

matematického textu. Matematické předpisy funkcí a rovnic jsem sestrojil 

v Latexu, který je součástí aplikace GeoGebra, a upevnil je na pracovní ploše 

tak, aby při změně parametru zůstávaly na zadaném místě. 

 Validita html kódu – při vytváření webové prezentace byly dodržovány výše 

zmiňované zásady pro tvorbu www stránek. Jedna z těchto zásad je validita 

zdrojového kódu. Většina z těchto stránek je skutečně podle normy (zdrojový 

kód je validní), což lze zjistit pomocí nástrojů stažitelných v každém z prohlížečů 

(např. html Tidy v prohlížeči Mozilla Firefox). Jediným problémem byly www 

stránky obsahující GeoGebra applety, které obsahují parametr „mayscript“, 

který prohlížeč vyhodnocuje jako varování („nečistý kód“). Pro správnou funkci 

www stránek to ale nemá zásadní vliv. 
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5 Závěr 

V závěrečné kapitole práce lze najít celkové zrekapitulování práce. Tato část se zabývá 

především výsledky pilotního nasazení a možnostmi, jak vzniklou webovou výukovou 

prezentaci doplnit, resp. vylepšit.   

5.1 Shrnutí pilotního nasazení 

Technické záležitosti 

Ukázalo se, že ne každá škola má patřičné vybavení, aby www výukové materiály 

při výuce využívala. Nebo toto vybavení má, ale přesto se v hodinách používají spíše 

klasické metody. Jako drobný technický problém na vytvořených webových stránkách 

se ukázalo načítání Java appletů. I přesto, že nainstalování potřebného zásuvného 

modulu trvá pouze několik minut, uživatele může odradit, pokud se applety nenačtou 

ihned správně nebo dokonce vůbec. 

Vnímání vytvořeného materiálu 

Dotazovaní z pilotního nasazení uvedli, že je vytvořený materiál zaujal, ale spíše jen 

jako podpora výuky než jako materiál sloužící k výuce samotné. Podle jejich názoru 

mohou být obecně www prezentace velice prospěšné pro výuku matematiky i jiných 

předmětů, ale samotná výuka by měla probíhat spíše prostřednictvím výkladu – 

nejprve sdělit teoretické poznatky (např. frontální metoda) a až dále pracovat 

s podobnými materiály. Jako doplněk pro výuku matematiky byl materiál hodnocen 

jako zdařilý. Zároveň může dobře posloužit jako pomůcka při samostudiu, doučování 

žáků nebo k přípravě domácích úkolů. 

5.2 Rozšíření, doplnění webové prezentace 

Co všechno je možné na stránkách doplnit, vylepšit nebo upravit by se dalo zjistit 

provedením většího výzkumu – např. hodnocení studenty. Přesto pilotní nasazení www 

stránek ukázalo, jakým směrem by se jejich rozšiřování mohlo ubírat – pokusit se z nich 

udělat materiál sloužící přímo k výuce matematiky, nikoli jen její doplněk. 

K tomuto účelu by bylo třeba prezentaci více upravit, přizpůsobit, aby ještě více 

odpovídala nárokům a požadavkům na didaktické výukové materiály. Šlo by zejména 
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o rozšíření www portálu – doplnění určitých pojmů, které úzce souvisí s tématem 

Funkce (derivace, integrál,…), se kterými umí GeoGebra pracovat, upřesnit teoretické 

texty, přidat více řešených i neřešených příkladů (s využitím GeoGebry), odkazovat 

na kvalitní výukové matematické prezentace nebo doplnit více názorných obrázků 

(např. pro porovnání matematických pojmů nebo vlastností). 

5.3 Celkové shrnutí 

Vytvořené webové stránky využívající dynamického softwaru GeoGebra byly v rámci 

pilotního nasazení hodnoceny pozitivně. Dotazovaní učitelé v nich viděli materiál 

sloužící na podporu výuky matematiky (konkrétně funkcí) nebo v rámci samostudia, 

při doučování nebo při přípravě domácích úkolů. K tomu, aby byla tato prezentace 

mohla být považována za výukový materiál, by bylo zapotřebí prezentaci doplnit. 

Jednalo by se o výše zmíněné záležitosti (viz. Rozšíření, doplnění webové prezentace). 

Velkým kladem prezentace bylo zvolení a využití softwaru GeoGebra, který byl shledán 

výbornou a velice názornou výukovou pomůckou. 
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Přílohy 

Příloha 1: Web vytvořený ze šablony 
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Příloha 2: Použité matematické symboly na webových stránkách 

 „+“ operátor, používaný k odčítání 

 „-“ operátor, používaný ke sčítání 

 „×“ operátor, používaný k násobení 

 „:“ operátor, používaný k dělení 

 „^“ operátor, slouží k umocnění výrazu (např. x^2 znamená x2) 

 „/“ zlomek - používáno k vyjádření zlomku (např. 1/x značí ) 

 „´“ derivace - značka užívaná pro derivaci funkce (např.  

 „(x, y)“ - otevřený interval (např. (0,4) značí interval, do kterého patří všechna 

x>0 a x<4) 

 „<0,4>“ - uzavřený interval (např. <0,4> udává interval, do kterého patří 

všechna x≥0 a x≤4) 

 „*x, y+“ - uspořádaná dvojice x, y (např. souřadnice bodu) 

 „∈“ - symbol, znamená být prvkem (např. x∈R) 

 „abs(x)“ - absolutní hodnota z x 

 „sgn(x)“ - funkce signum x 

 „D(f)“ - definiční obor funkce 

 „H(f)“ - obor hodnot funkce 
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Příloha 3: Otázky řízeného rozhovoru 

1. Myslíte si, že webové výukové stránky zaměřené na téma „Funkce“ by mohly 

být přínosem při hodinách matematiky? Případně v čem? 

2. Chtěl (a) byste při hodinách matematiky tyto webové stránky využívat? 

3. Pokud byste je chtěl (a) využívat, jsou k tomu ve Vaší škole vytvořené 

podmínky? 

4. Jak hodnotíte stránky z hlediska obsahu, tedy po matematické stránce? 

5. Co Vám na stránkách chybí, případně co je tam podle Vašeho názoru navíc? 

6. Pracoval (a) jste již někdy dříve s programem GeoGebra? 

7. Líbila se Vám práce v prostředí programu GeoGebra, který je na stránkách 

používán – applety, obrázky? 

8. Myslíte si, že používání tohoto programu při hodinách matematiky může být 

žákům přínosné? 

9. Myslíte si, že používání tohoto programu při hodinách matematiky může žákům 

pomoci v pochopení nějakého matematického problému či vztahu, který jim 

doposud dělal problémy – názornost GeoGebry? 

10. Doporučil (a) byste tyto stránky studentům nebo učitelům matematiky? 
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Příloha 4: Práce s koeficienty u goniometrických funkcí 
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