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Úvod 

Školství se v každé době potýká s řadou úkolů a výzev. Jedním z mnoha úkolů je i potřeba 

neustálé modernizace výuky. Pod tím si lze představit celou řadu činností – počínaje 

modernizací obsahu výuky proto, aby se učivo přizpůsobovalo nejnovějšímu poznání, přes 

modernizaci učebnic a jiných výukových materiálů, ve kterých bude jednak aktualizováno 

učivo a jednak budou přizpůsobeny měnícím se požadavkům žáků a studentů. Zároveň je 

zapotřebí průběžně modernizovat výukové metody, které reagují na vývoj, vznik a 

zavádění nových technologií do praxe.

Výuka na školách je podporována využíváním didaktické techniky. Vzhledem k tomu, že 

školy jsou financovány z různých zdrojů, potýkají se s různorodými problémy a určitě i 

s jinou mírou nadšení pro zavádění novinek ze strany svých zřizovatelů, vedení škol a 

v neposlední řadě i samotných učitelů, je i podoba didaktické techniky na školách rozdílná. 

Zatímco na některých školách je vrcholem techniky zpětný projektor a magnetofon a 

učebnám dominují křídové tabule, v jiných školách jsou všechny učebny vybaveny 

počítačem s datovým projektorem a nejmodernějším prostředkem didaktické techniky –

interaktivní tabulí.

Většinou si již ale školu neumíme představit bez určité míry zapojení počítačů. Výpočetní 

technika je nejen obsahem učiva, ale i prostředkem, který může vhodně podporovat výuku. 

Počítače umožňují obohatit výuku využíváním výukových programů a vedou k vytváření a 

postupnému zavádění výpočetní techniky do výuky, jejímiž hlavními nástroji jsou 

počítače, datové projektory, ozvučovaní systémy, hlasovací zařízení a v neposlední řadě 

také interaktivní tabule.

Počítače splňují hned několik základních didaktických funkcí. Umožňují přenos a sdílení 

informací, řízení procesů a činností, sběr, uchovávání a zpracování dat a zajišťování zpětné 

vazby. Zároveň počítač slouží jako zdroj poznatků a jako prostředek pro nácvik dovedností 

a trénink schopností. [7]

Při vhodném použití mohou počítače ve školách nabídnout žákům zábavnější formu výuky, 

a tím zvýšit jejich motivaci k učení. Díky počítačům lze dokonce žáky přímo zapojit do 

procesu učení tak, aby již nebyli pouze v pozici pasivního příjemce informací, ale aby 

spoluvytvářeli výuku a do procesu vzdělávání se aktivně zapojovali. [7] Pro tento účel se 
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jako velmi vhodný nástroj jeví interaktivní tabule ve spojení s učebními pomůckami 

v podobě výukových objektů. 

Právě využití interaktivní tabule a tvorbě výukových objektů je věnována tato bakalářská 

práce.

Prvním cílem této bakalářské práce na téma „Výukové objekty pro interaktivní tabuli se 

zaměřením na matematiku“ je zmapovat teoretické aspekty interaktivní výuky a principy 

využití interaktivní tabule při výuce matematiky na střední škole. 

Druhým cílem je vytvoření interaktivních prezentací různých tematických celků z osnov 

matematiky pro střední školy, a to zároveň s pedagogickou dokumentací k těmto 

prezentacím. Prezentace budou tvořeny v prostředí programu GeoGebra a programu 

SMART Notebook pro tvorbu prezentací. 

Nedílnou součástí práce bude přiložené CD s interaktivními prezentacemi.
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1 Základní pojmy

Mezi základní terminologické pojmy, které se budou objevovat v této práci, patří 

interaktivita, výukový objekt a interaktivní tabule.

1.1 Interaktivita

Velký důraz je kladen na pojem interaktivita, kterou lze definovat takto: „Interaktivita 

v digitálním světě je aktivita uživatele s technickým zařízením, které je schopné přímo 

reagovat na podněty vzešlé od uživatele (uživatel se například dotkne tlačítka, učiní pohyb, 

nebo něco vysloví). Technické zařízení poté reaguje na tento podnět, vyhodnotí a zareaguje 

podle toho, jak bylo zařízení naprogramované.“ [11]

Interaktivita je tedy vzájemná spolupráce mezi technikou a pozorovatelem, nebo i mezi 

dvěma a více pozorovateli. 

Interaktivitu lze rozdělit do čtyř úrovní dle [11]:

0. Pozorování

Nultá úroveň interaktivity je postavena na pozorování. Je vhodná pro velké skupiny 

pozorovatelů. Příkladem je televize nebo film v kině.

Ve školství se tato úroveň objevuje při běžné výuce, kdy učitel vykládá látku, a 

studenti poslouchají.

1. Lineární úroveň

Na první úrovni přechází pozorovatel do role aktivního účastníka. Příkladem je 

webová prezentace. Účastník sám kontroluje směr, kterým se vydá. Pohybuje se 

dopředu a dozadu pomocí odkazů.

Ve školství to je vytvořená interaktivní prezentace pro výuku.

2. Virtuální realita

Účastník se stává z pasivního pozorovatele aktivním účastníkem. Vznikají bohatě 

vizuální multimediální prezentace. Příklady virtuální reality mohou být například 

prohlídky bytů na internetu nebo nejrůznější simulátory.

Ve školství se s virtuální realitou setkáváme například v rámci výuky řízení 

motorových vozidel (autoškola) pomocí trenažéru. 
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3. Gaming

Uživatel aktivně zasahuje do virtuální reality a mění tím příběh, který právě 

probíhá, tedy ovlivňuje výstupy.

Ve výuce se s interaktivitou setkáváme zejména při práci s výukovými objekty.

1.2 Výukový objekt

Výukový objekt definuje Jiří Dostál ve své publikaci takto: „Interaktivní výukový objekt je 

ucelený a didakticky zdůvodněný soubor výukových prvků (obrázků, videí, zvuků, tabulek, 

grafů a textů), sestavených do jednoho celku, který umožňuje interakci s aktéry výuky 

(učitelem a žáky).“ [3]

V publikaci Vladimíry Sehnalové je definice výukového objektu tato:  „Výukový objekt je 

libovolný objekt, který může být použit k učení, vzdělávání a výuce. Jeho forma může být 

digitální nebo nedigitální. Mezi elektronické (digitální) výukové objekty patří text, obrázky, 

zvuky, a videa, které mohou být dále sestaveny do celých elektronických kurzů.“ [10]

Specifikace výukového objektu je dána:

 svou velikostí – výukový objekt můžeme chápat jako samostatný prvek, např. 

obrázek, graf, zvuk, video nebo text, to znamená jakousi komponentu, nebo jako 

jeden snímek v prezentaci, tedy souhrn textu a obrázku nebo textu a grafu. 

Výukovým objektem může být i celá prezentace. 

 cílem svého použití - konkrétním příkladem výukového objektu může být 

demonstrace fyzikálního pokusu, postup řešení geometrické úlohy, digitální obraz 

mapy, znázornění koloběhu vodní páry v přírodě, interaktivní kvízy a mnoho 

dalších. Tyto příklady můžeme chápat jako didaktické prostředky zabudované do 

multimediálního prostředí pro názornou výuku. 

Výukové objekty jsou ve spojení s interaktivní tabulí výborným pomocníkem pro pestré, 

názorné a dynamické učení. 

Pro praktické použití výukových objektů se tyto objekty spojí v ucelenou prezentaci, která 

se poté používá ve vyučovací hodině. Učitel díky interaktivitě komunikuje a pracuje s
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žáky a studenty na vytvořené prezentaci a to vše prostřednictvím interaktivní tabule. Jinak 

řečeno, interaktivní tabule je prostředek pro komunikaci a práci s výukovými objekty. 

V současnosti je k dispozici velké množství již vytvořených interaktivních prezentací 

určených pro interaktivní tabule pro vyučovací předměty na základních i středních školách.

Tyto prezentace jsou k dispozici zejména na internetových serverech podporujících výuku 

– např. www.veskole.cz, www.rvp.cz, www.edulk.cz. Nacházejí se zde materiály pro 

mateřské, základní a střední školy pro nejrůznější vyučovací předměty a v různých 

souborech. Lze tu najít materiály v programech SMART Notebook a ActivInspire nebo 

materiály ve formě obrázků a odkazů.

Pokud vyučující nenajde přesně to, co by potřeboval, může se danými tématy inspirovat 

nebo si je upravit dle svého uvážení, popřípadě si vytvořit vlastní materiály. 

Oficiální software k interaktivní tabuli má v sobě zabudované nejrůznější galerie 

výukových objektů, ze kterých se dá sestavit nový výukový materiál.

1.3 Interaktivní tabule

Pojem interaktivní tabule není ve všech publikacích definován stejně. Jednou z možností 

jak tento pojem definovat je:

„Interaktivní tabule je dotykově-senzitivní plocha, prostřednictvím které probíhá vzájemná 

aktivní komunikace mezi uživatelem a počítačem s cílem zajistit maximální možnou míru 

názornosti zobrazovaného obsahu.“ [3]

Interaktivní tabule je tedy dotyková plocha, která je připojena k počítači a k datovému 

projektoru. V počítači je nainstalován příslušný software, jehož prostřednictvím lze využít 

funkce interaktivní tabule. Tabule se tímto stává vstupně výstupním zařízením. Projektor 

promítá obraz z počítače na tabuli. Tabule se ovládá pomocí stylusu (speciálního pera) 

nebo ruky (prstu, prstů či celé dlaně). Jedná se o stejné úkony, které by se prováděly 

počítačovou myší. Tímto způsobem lze tedy otevírat a zavírat dokumenty, přesouvat je a 

měnit velikost okna. Pro psaní textu je tu interaktivní klávesnice, kterou lze opět ovládat

dotykem prstu. 
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Nejpoužívanějšími typy interaktivních tabulí na školách jsou SMART Board a ActivBoard, 

existují ale i další.

Na těchto typech tabulí se dá pracovat buď s autorským softwarem (aplikace SMART 

Notebook a ActivStudio) nebo s ostatními aplikacemi, které má daný počítač k dispozici.

Pomocí elektronického pera (stylusu) či prstu můžeme přímo vstupovat do aplikací a 

zvýrazňovat části textu, čísla v tabulkách nebo dokreslovat obrázky či dopisovat 

poznámky. Tyto nově upravené texty a tabulky lze buď uložit, nebo odstranit dokreslené 

části a dokument uložit v původní podobě. V případě uložení dokumentů s přidanými 

objekty ve tvaru dokreslení nebo zvýraznění, se dokument uloží jako obrázek. Velkým 

přínosem v tabulkových procesorech (Excel, Calc, apod.) je vykreslování grafů a jejich 

dynamické změny při přepsání parametrů. V případě, že učitel nemá z domova přístup 

k autorskému softwaru k tabuli, může si své interaktivní prezentace vytvářet 

v prezentačním manažeru (PowerPoint, Impress, apod.) Veškeré animace, odkazy a jiné 

interaktivní prvky jsou při promítání přes interaktivní tabuli zachovány. [5]

Na interaktivní tabuli lze pracovat i s vytvořenými encyklopediemi a učebnicemi 

připravenými právě pro interaktivní práci. Příkladem jsou interaktivní učebnice 

nakladatelství Fraus1.

Možnosti využití interaktivní učebnice jsou popsány ve videu na webových stránkách 

projektu FlexiLearn2, ze kterého nejdůležitější informace cituji:

„Interaktivní učebnice jsou dnes stále používanější pomůckou při výuce ve školách. Jedná 

se o elektronickou podobu tištěné učebnice, která obsahuje nejenom tištěné obrázky a 

texty, ale také zvukové nahrávky, videa, animace a odkazy na různé webové stránky. Učení 

je tak mnohem názornější, zábavnější a tudíž efektivnější. 

Existuje i žákovská licence, která má stejné vlastnosti jako učitelská verze. Žáci si díky ní 

mohou doma u svého počítače zopakovat probranou látku. Mohou si znovu prohlédnout 

například chemický pokus, zvětšit si část textu, nebo si podrobně prostudovat obrázky. Ke 

komplexnějšímu pohledu na dané téma slouží odkazy na další stránky učebnice a 

                                               
1 http://ucebnice.fraus.cz/
2 http://ucitel.flexilearn.cz/akce/
Systém vytvořený nakladatelstvím Fraus, který umožňuje využívat interaktivní učebnice nejen na školních, 
ale i na domácích počítačích.
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informace, které s probíraným tématem souvisí. Chápat téma v celé šíři pak umožňují 

odkazy na stránky učebnic jiných předmětů. 

Výhodou interaktivní učebnice je názornost, kterou umožňuje digitální podoba. Žák tak 

informace nevidí pouze napsané, ale znázorněné i jinými způsoby, videi či animacemi. 

Důležitou součástí jazykových učebnic jsou nahrávky namluvené rodilými mluvčími. 

Internetové odkazy zavedou žáky na zajímavé webové stránky, kde si mohou najít další 

informace k tématu. 

Učení se s interaktivní učebnicí je jednoduché, rychlé a přehledné. Interaktivní učebnice 

obsahují i přehled učiva. K rychlému přezkoušení probírané látky slouží připravené testy 

s okamžitým vyhodnocením a k procvičení učiva jsou připravena zábavná cvičení.“ [14]

Ukázka části interaktivní učebnice je uvedena na Obrázek 1.

V horní části učebnice jsou záložky pro snadné pohybování se po učebnici:

 teorie

 řešené úlohy

 cvičení

 test

 metodika

Obrázek 1 – interaktivní učebnice matematiky
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Celá učebnice se skládá z jednotlivých objektů, které lze jednotlivě zvětšovat pro lepší 

viditelnost. Tyto zvětšené objekty jsou samostatnými objekty v novém okně. Jedinečnost 

této učebnice je mezipředmětová využitelnost, ukázka na Obrázek 2.

Obrázek 2 - interaktivní učebnice matematiky3

                                               
3 Obrázky jsou pořízeny z demo verze interaktivní učebnice nakladatelství Fraus, Matematika pro SŠ.
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2 Interaktivní výuka a interaktivní tabule

Interaktivita a její různé metody jsou pro vzdělávání velmi prospěšné. Podstatou 

interaktivní výuky je aktivní zapojení žáků do výuky, např. formou diskuze, vlastní 

činnosti žáků apod. Interaktivní výuka umožňuje zapojit žáky do výuky zajímavějším a 

zábavnějším způsobem, což vede ke zvýšení motivace žáků. Interakce může probíhat mezi 

žákem a učitelem, mezi žáky navzájem či mezi uživatelem (učitelem či žákem) a 

technickým zařízením (tj. interaktivní tabulí a počítačem).

Při výuce se stále častěji využívají moderní technologie. Využití těchto technologií lze 

zapojit do různých metod výuky (např. metody práce s textem, metody opakování učiva, 

metody procvičování vědomostí, metody přednáškové doplněné promítáním obrázků, 

metody didaktických her a soutěží), zejména však do názorně demonstračních metod 

výuky, což jsou metody, které jsou založeny zejména na pozorovací činnosti žáků. 

Výhodou těchto metod je, že působí nejen na rozvoj paměti žáků, ale podporují i 

myšlenkové činnosti žáků, rozvíjejí jejich poznávací aktivity a spojují poznávané 

skutečnosti s realitou. [12]

Demonstrace, na kterou dával ve svém díle velký důraz již J. A. Komenský, představuje 

názornou ukázku předmětu či procesu. Vzhledem k rozvoji a zdokonalování moderních 

technických prostředků se demonstrace stává stále častější součástí výuky. Tato 

demonstrace může být nejen vizuální, ale i akustická.

Právě práce s interaktivní tabulí patří mezi názorně demonstrační metody, které oživují 

proces vyučování, přispívají k udržení pozornosti žáků. Je to jedna z inovativních 

výukových metod, pro které je typická potřeba náročnější přípravy nežli při použití metod 

klasických, vyžaduje určité materiální zajištění, které stále ještě není na všech školách 

samozřejmostí, ale i postupnou přípravu žáka na tento typ výuky.
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Práce s interaktivní tabulí aktivizuje vyučovací proces, což je velmi přínosné. Zobecněné 

dlouhodobé zkušenosti pedagogů dokládají, že si zapamatujeme:

 10 % z toho, co čteme

 20 % z toho, co slyšíme

 30 % z toho, co vidíme

 50 % z toho, co slyšíme a vidíme

 70 % z toho, co říkáme

 90 % z toho, co děláme [13]

Tak jako u každé jiné metody výuky, je třeba si uvědomit i při využití demonstračních 

metod – tedy např. i interaktivní tabule, že pozornost žáků po určité době 

(cca 15 - 20 minutách) klesá a je třeba ji zvýšit použitím metody jiné – např. pokládáním 

otázek, diskusí nad tématem apod. [13]

Má-li být výuka prostřednictvím interaktivní tabule úspěšná, nelze podcenit ani význam 

slovního komentáře učitele, který usnadňuje vnímání a pozorování, upozorňuje na takové 

skutečnosti, kterých by si žáci sami nemuseli všimnout.  Osobnost učitele tedy i nadále 

bude hrát při výuce nezastupitelnou roli.

Nejen při výuce samotné, ale i při přípravě na vyučovací hodinu, musí učitel dbát na 

dodržování didaktických zásad. Tyto zásady formuloval již J. A. Komenský ve svém díle 

Velká didaktika. 

K didaktickým zásadám podle [6], [7] patří: 

 Zásada komplexního rozvoje osobnosti žáka - interaktivní výuka napomáhá jak 

rozvoji kognitivnímu4, tak i psychomotorickému. Výuka pomocí interaktivní tabule 

umožňuje poukazovat na nejrůznější vazby a souvislosti probíraného učiva. Je však 

třeba zajistit, aby žáci i nadále pracovali nejen s interaktivní tabulí, ale i 

s klasickými tištěnými zdroji (učebnicemi, beletrií, slovníky, tištěnými mapami 

apod.) Zároveň je nutno dbát na to, aby žáci byli průběžně vedeni k samostatným 

zápisům – např. při řešení matematických příkladů.

                                               
4 Kognitivní rozvoj se týká schopnosti zpracování informací, získávání poznatků a vědomostí
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 Zásada vědeckosti - učitel žákům předává vědecké poznatky, učí je vyhledávat 

informace a pracovat s nimi a porozumět jim. Učí žáka samostatnému a kritickému 

myšlení a využívání vědomostí v praxi. Vzhledem k tomu, že při práci 

s interaktivní tabulí se běžně využívají internetové zdroje, je nutno žákům 

vštěpovat znalosti týkající se vhodnosti a důvěryhodnosti internetových zdrojů.

 Zásada individuálního přístupu k žákům - při interakci by učitel měl vhodně 

využívat individuálních vlastností žáka tak, aby se každý žák při vyučovací činnosti 

cítil dobře. Je třeba zajistit, aby se zdatní žáci nenudili, a naopak pro slabší žáky je 

nutné přizpůsobit tempo a způsob výkladu. Počítačová podpora výuky může 

naplňování této zásady významně napomáhat.

 Zásada spojení teorie s praxí - jestliže si žák ověří teoretické vědomosti v praxi, 

stávají se tyto vědomosti trvalejší a smysluplnější. Zároveň je důležité žáky 

přesvědčit, že probírané učivo je využitelné v praxi či je podkladem pro studium 

navazující.

 Zásada uvědomělosti a aktivity - aktivita žáků ve vyučování má velký vliv na 

kvalitu osvojených poznatků, na hloubku zapamatování, na schopnost využít 

získané vědomosti a dovednosti v praxi. Práce s interaktivní tabulí je velmi 

vhodnou metodou pro aktivizaci žáků, protože žáky lze do výuky snadněji a 

zajímavějším způsobem zapojit.

 Zásada názornosti - díky vnímání učiva více smysly žák učivo lépe pochopí a jeho 

vědomosti a dovednosti se stávají trvalejšími. Je však třeba se vyvarovat zajištění 

názornosti při výuce pouze prostřednictvím interaktivní tabule. I jiné formy 

demonstrace (např. práce s trojrozměrnými pomůckami, laboratorní pokusy, 

exkurze apod.) mají ve výuce své nezastupitelné místo. Jak kdysi napsal Jan Amos 

Komenský ve své knize Velká didaktika: „Ať je učitelům zlatým pravidlem, aby se 

všechno předkládalo všem smyslům, pokud to je jen možné, totiž věci viditelné 

zraku, slyšitelné sluchu, čichatelné čichu, ochutnávatelné chuti, hmatatelné hmatu. 

A jestliže se něco může vnímat několika smysly, nechť se to děje několika smysly. 

Nic není v rozumu, co nebylo před tím ve smyslech. Proč by se tedy počátek 

vyučování nedál raději věcným názorem než slovním podáním věci?“ [5]
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 Zásada soustavnosti a přiměřenosti - poznatky osvojované v logickém 

uspořádání se stávají trvalejšími, žák si je lépe zapamatuje a pochopí a je schopen 

využívat v praxi. Učitel však musí dávat pozor na to, aby při spíše nahodilém 

využívání interaktivních výukových objektů vhodně navázal na znalosti a 

dovednosti, které již žáci získali v minulém období.

 Zásada motivace - motivovaný žák má o učivo větší zájem. Interaktivní výuka 

včetně použití interaktivní tabule může motivaci výrazně zvýšit. Interaktivní tabule 

však nesmí být využívána příliš často, protože tím by se stala samozřejmostí a 

zájem žáků by mohl poklesnout.

 Zásada trvalosti – tato zásady vychází ze skutečnosti, že lidský mozek zapomíná. 

Proto je nutné učivo nejen vysvětlit, ale také dostatečně opakovat a různými 

způsoby upevňovat. K tomu je interaktivní tabule velmi vhodnou pomůckou.
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3 Tvorba interaktivních prezentací

Pro tvorbu výukových prezentací je použit program SMART Notebook 105, tedy oficiální 

software pro interaktivní tabuli SMART Board. Placenou částí je prostředí SMART 

Notebook Math specializované na výuku matematiky. Umožňuje pracovat 

s matematickými daty tak, aniž by uživatel musel opustit aplikaci SMART Notebook. 

Jelikož je tato část placená, je v této práci využit jiný program, který je vhodným 

pomocníkem při výkladu a procvičování učiva matematiky. Jedná se o program 

GeoGebra6, volně šiřitelný matematický software, který je přehledný a snadný na ovládání. 

Je to tedy ideální program do škol na výuku matematiky, především geometrie. 

Použitá literatura při tvorbě prezentací je Průvodce Geogebrou a učebnice matematiky pro 

střední školy a gymnázia.

Zpracována jsou následující témata:

 Grafy goniometrických funkcí

 Grafické řešení lineární a kvadratické rovnice

 Rozklad algebraických vzorců

 Trojúhelník

 Euklidovy věty v trojúhelníku

 Konstrukce trojúhelníku

 Konstrukce čtyřúhelníku

 Kuželosečky

Déle uvedené obrázky jsou vlastní tvorbou autorky této práce.

                                               
5 http://www.avmedia.cz/smart-produkty/smart-notebook-software.html
6 www.geogebra.org
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3.1 Grafy goniometrických funkcí

Cílem tohoto tématu je názorně demonstrovat látku druhého ročníku středních škol a 

gymnázií. Naučit studenty, co to je goniometrická funkce, jak vypadá a jak se může měnit 

podle parametru. Dalším cílem je do výuky zařadit program GeoGebra, který názorně 

demonstruje grafy goniometrických funkcí. 

Obsahem prezentace je krátká teorie nezbytná pro další tvorbu grafů, která je ukázána na 

prvních čtyřech snímcích a obsahuje co to je harmonická funkce a jak vypadá základní 

funkce sinus a kosinus. Dále je zařazen snímek, tzv. rozcestník, který je uveden na

obrázku. (Obrázek 3)

Obrázek 3 - grafy goniometrických funkcí - rozcestník

Tento snímek obsahuje základní možnosti zobrazení harmonické funkce definované na 

začátku prezentace, odkaz na test, který je zařazen na závěr prezentace a odkaz na 

příklady, tedy na soubor programu GeoGebra.

Po kliknutí na kteroukoliv ze čtyř částí snímku, obsahujících červeně zvýrazněná písmena 

a, b, c, d, se automaticky odkážeme na snímek, kde je tato část vysvětlena a následně 

zobrazena na příkladech. 

Učitel vybere první možnost (s písmenem a) a studenti vidí následující snímek, který 

obsahuje základní charakteristiku funkce s koeficientem a jakou vlastnost ten koeficient 

má. Na snímku se také nacházejí příklady.
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Obrázek 4 - grafy goniometrických funkcí - snímek s koeficientem a

Z každého snímku se učitel může pomocí otazníku v pravém horním rohu vrátit zpět na 

rozcestník. A z každého snímku, který obsahuje zpracovaný příklad, se může pomocí šipky 

v levém horním rohu vrátit zpět na teorii k danému typu příkladu (např. na Obrázek 4). 

Na snímku (Obrázek 4) učitel postupně znázorní příklady. Nejdříve vybere možnost 

„� =  2 ����“, a tím se odkáže na snímek, na kterém je obrázek s grafy funkcí. Na 

obrázku je vždy grafické znázornění základní funkce �(�) = ���(�) nebo ��(�) = ���(�)

a k ní je zobrazena nově prezentovaná funkce �(�), která je vysvětlena na snímku, na 

který se vždy dostaneme pomocí žluté šipky v levém horním rohu (Obrázek 5).

Obrázek 5 - grafy goniometrických funkcí - snímek s koeficientem a - příklad
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Po kliknutí na žlutou šipku se dostaneme na snímek, ze kterého můžeme vybrat další 

příklad. V případě, že učitel již všechny příklady ukázal a vysvětlil, vrátí se pomocí 

otazníku zpět na rozcestník, kde vybere další možnost harmonické funkce. Po probrání 

všech čtyř možností harmonické funkce, učitel přejde k dalšímu prvku na rozcestníku, a to 

na příklady.

Při výběru textu „příklady“ se odkážeme do programu GeoGebra, kde jsou čtyři 

zaškrtávací políčka pro harmonické funkce sinus, kosinus, tangens a kotangens. Také zde

jsou čtyři posuvníky pro koeficienty harmonické funkce (Obrázek 6).

Obrázek 6 - grafy goniometrických funkcí - kosinus

Zde už učitel a studenti pracují s ucelenou harmonickou funkcí, tedy nejen s částmi, jako 

tomu bylo v prezentaci (možnosti s koeficienty a, b, c, d). V programu na obrázku 

dostaneme vždy až výslednou funkci daného předpisu. Učitel však může do programu 

ručně zadávat předpis funkce, nejlépe jejích částí. Například u funkce na obrázku může 

učitel zadat do příkazového řádku nejdříve funkci ���(�), pak ���(2.5�), 1.5���(2.5�) a 

nakonec celou funkci �(�) = 1.5���(2.5� + 1.5). Studenti tedy uvidí tyto čtyři dílčí 

funkce a hlavně mohou pozorovat, jak se daná funkce postupně mění až do výsledné 

podoby. 

Po této krátké ukázce, jak se výsledná funkce sestavuje, učitel zadá studentům některou ze 

dvou funkcí (sinus a kosinus) s určitými koeficienty. Studenti nakreslí do svého sešitu tuto 

zadanou funkci a poté pomocí nastavení příslušných hodnot učitel tuto funkci znázorní pro 

kontrolu. Také lze pomocí elektronického pera tuto funkci nakreslit přímo do souřadného 

systému a poté opět pomocí zobrazení funkce zkontrolovat, zda se dané funkce překrývají.
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Po dostatečném procvičení goniometrických funkcí sinus a kosinus se učitel vrátí 

k prezentaci, kde na rozcestníku zbývá poslední možnost, a to „test“, který odkáže na 

stránku s pěti funkcemi (Obrázek 7).

Obrázek 7 - grafy goniometrických funkcí - test

Tento test je určen pro ověření znalostí harmonické funkce sinus a kosinus. Jeden student 

u tabule si vybere jednu z pěti zobrazených funkcí. Tímto výběrem se dostane na snímek, 

který obsahuje prázdný souřadný systém s mřížkou, pro přesnější kreslení a dvě tlačítka 

(zpět na test a řešení). Student pomocí elektronického pera nakreslí danou funkci. 

Samozřejmostí při řešení těchto úloh je i dílčí znázornění funkcí, ze kterých se vychází. Po 

nakreslení výsledné funkce se student vrátí na své místo a proběhne krátká diskuse 

s ostatními studenty, zda je řešení správné. Následně učitel vybere možnost „řešení“, která 

zobrazí snímek, na kterém je slabě zobrazena základní funkce, dílčí funkce a nakonec 

výsledná funkce (Obrázek 8 a Obrázek 9).

Tento postup se opakuje se zbylými čtyřmi příklady. Učitel může v této fázi testu studenty 

známkovat na základě vyřešení příkladu, neboť již znají veškerou teorii a mají dostatečný 

počet procvičených příkladů.
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Obrázek 8 - grafy goniometrických funkcí - zadání příkladu

Obrázek 9 - grafy goniometrických funkcí - řešení příkladu

Očekávané výstupy – studenti znají pojem harmonická funkce a umí s touto funkcí 

pracovat. Umí nakreslit zadanou harmonickou funkci a funkce, ze které se výsledná funkce 

skládá. Studenti jsou připraveni na téma o funkci tangens a kotangens.
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3.2 Grafické řešení lineární a kvadratické rovnice

Cílem tohoto tématu je studenty naučit graficky řešit lineární a kvadratické rovnice. 

Předpokladem je, že studenti znají pojmy přímka a parabola. Také znají pojmy průsečík 

dvou přímek a průsečík přímky s parabolou.

Prezentace je tvořena v programu Notebook a je doplněna praktickými ukázkami 

v GeoGebře. Prezentace obsahuje jeden snímek nazvaný „Grafické řešení lineární 

rovnice“, kde je uveden vzorec, který je nezbytný pro řešení lineárních rovnic. Učitel na 

tomto snímku klikne na slovo „příklad“, a tím se otevře aplikace GeoGebra, (Obrázek 10).

Obrázek 10 - grafické řešení lineárních rovnic

Učitel zde mění hodnoty na posuvnících a, b, c, d, které tvoří rovnost lineárních rovnic. 

Modrá přímka je dána rovnicí �� + � a červená přímka je dána rovnicí �� + �. Zelený 

průsečík � je výsledkem grafického řešení dvou lineárních rovnic. Učitel ukáže několik 

možných příkladů, a poté studentům zadá několik příkladů na samostatné řešení. Učitel 

tato řešení následně ukáže studentům na tabuli.

Druhým snímkem v prezentaci začíná kapitola o grafickém řešení kvadratických rovnic. 

Opět je zde uveden vzorec, kterým je rozklad kvadratické rovnice na kořeny dané rovnice. 

Učitel zde klikne na text „příklad“ a otevře se aplikace GeoGebra. Obrázek 11 má v levé 

části zobrazen vzorec pro řešení průsečíku paraboly s přímkou. Jsou zde dva postníky pro 

parametry � a �, tedy parametry přímky a průsečíky � a � se souřadnicemi. Učitel v této 

chvíli mění hodnoty na posuvnících, tedy rovnici přímky, a tím se automaticky mění i 

souřadnice průsečíků přímky s parabolou.
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Obrázek 11 - grafické řešení kvadratické rovnice

Po názorném ukázání několika přímek a jejich průsečíků učitel zaškrtne možnost „přímka“ 

v levém horním rohu, a tím výše popsané zmizí. Na pravé straně jsou rovnice přímek. 

Učitel postupně vybírá tyto přímky, a po výběru jedné z nich se zobrazí přímka s průsečíky 

s parabolou, (Obrázek 12).

Obrázek 12 - grafické řešení kvadratické rovnice - vybraná přímka

V tuto chvíli učitel zadá studentům, aby do svých sešitů graficky znázornili zobrazené 

přímky a jejich průsečíky. Po samostatném vyřešení učitel postupně zapíná a vypíná 

zaškrtávací políčka u daných přímek pro kontrolu řešení. Po tomto krátkém cvičení se 

učitel vrátí k prezentaci, kde na dalším snímku popisuje případy vzájemné polohy, jaké 

mohou nastat u přímky a paraboly. Na dalších třech snímcích jsou tyto případy znázorněny 

na obrázku s popisem, o jakou přímku se jedná. Přímka může být tečnou, sečnou nebo 

vnější přímkou. Případ, kdy je přímka sečnou, je na obrázku. (Obrázek 13)
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Obrázek 13 - grafické řešení kvadratické rovnice - sečna

Posledním snímkem je samostatný úkol pro studenty, ve kterém řeší rovnosti, které 

předtím řešili graficky. Nyní je jejich úkolem převést rovnost do tvaru kvadratické rovnice, 

tedy aby na pravé straně rovnosti byla nula, a poté pomocí rozkladu zjistit počet kořenů 

kvadratické rovnice. Pro kontrolu je tu opět odkaz na grafické znázornění. 

Očekávané výstupy – studenti umí samostatně řešit průsečík dvou přímek a průsečík, popř. 

průsečíky přímky s parabolou. Mají základní představu o grafických řešeních rovnic a jsou 

připraveni na grafická řešení nerovnic. 
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3.3 Rozklad algebraických vzorců

Toto téma je zpracováno v aplikaci SMART Notebook. Hlavním cílem je studenty naučit 

nové algebraické vzorce. Jedná se o vzorce pro umocňování dvojčlenů a pro rozklad 

dvojčlenů. 

Prezentace obsahuje dvě stránky se vzorečky a jejich rozklady a poté dvě stránky, kde jsou 

tyto vzorce připraveny pro studenty ve formě přiřazování správného vzorce k rozkladu

(Obrázek 14). 

Obrázek 14 - rozklad algebraických vzorců – úkol na správné přiřazení

Učitel při promítání tohoto a následujícího snímku vyvolává postupně studenty k tabuli. 

Studenti si vyberou jednu z možností rozkladu vzorce a pomocí svého prstu tuto volbu 

přesunou ke zvolenému vzorci. Rozklady vzorců v barevném rámečku mají přiřazenu 

funkci nekonečného klonovače, tudíž každý student má vždy všechny možnosti na výběr. 

Po přiřazení všech rozkladů vzorců ke vzorcům přistoupí učitel k tabuli a pomocí gumy 

odkrývá správné řešení pod černou plochou s otazníkem. V případě správného přiřazení 

rozkladu vzorce učitel přetáhne obrázek ke správnému řešení, v případě chybného 

řešení, obrázek (Obrázek 15).
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Obrázek 15 - rozklad algebraických vzorců - ukázka správného a chybného řešení

Tyto snímky lze použít jako procvičování, kdy jeden student přiřadí jeden rozklad, nebo 

pro zkoušení jednoho studenta, který je oznámkován podle počtu správných přiřazení. 

Očekávané výstupy – studenti umí nové vzorce, které uplatní jak při výuce algebry, tak i 

geometrie.
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3.4 Trojúhelník

Cílem tohoto tématu je studentům středních škol názorně ukázat trojúhelník, který již znají 

ze základní školy a rozšířit jejich znalosti o výšky, těžnice a osy a z toho vyplývající 

kružnici opsanou a vepsanou. Dalším cílem je obohatit dovednosti studentů týkající se 

přesnosti a pečlivosti při rýsování. 

Na toto téma je vytvořena výuková prezentace v programu GeoGebra, (Obrázek 16).

Obrázek 16 - trojúhelník a jeho prvky

Tato prezentace je vytvořena tak, aby veškeré probírané učivo, které se týká zobrazení 

výšek a těžnic trojúhelníku, kružnice vepsané a opsané trojúhelníku, bylo pohromadě a 

hlavně aby bylo univerzální. Učitel s touto prezentací již nemusí vše rýsovat na klasickou 

tabuli a ukazovat, že pro ostroúhlý, tupoúhlý i pravoúhlý trojúhelník lze vždy tyto útvary

nalézt. 

Předpokládáme výchozí znalosti studentů – učivo o trojúhelníku ze základní školy 

(7. třída).

Na zobrazeném trojúhelníku učitel se studenty názorně zopakuje látku základní školy –

tedy základní pojmy trojúhelníku. Na zopakované učivo následně naváže následujícími 

tématy:

 Výšky trojúhelníku

 Těžnice trojúhelníku a jeho těžiště

 Osy stran a kružnice opsaná trojúhelníku

 Osy úhlů a kružnice vepsaná a vně připsané trojúhelníku

 Eulerova přímka
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Vyučující při výkladu látky výšky trojúhelníku, vybere možnost „výšky“. Uchopením 

vrcholu A, B nebo C lze demonstrovat dynamickou změnu rozměrů a typu trojúhelníku 

(ostroúhlý, tupoúhlý, pravoúhlý). 

Studenti tím získají představu o tom, že každý trojúhelník má výšky, které se protínají 

v jediném bodě, tzv. průsečíku výšek, a to jak uvnitř tak vně trojúhelníku, (Obrázek 17).

Obrázek 17 – trojúhelník - výšky trojúhelníku

Pro procvičení výšky trojúhelníku lze použít příklady z učebnice.

Po pochopení učiva o výškách trojúhelníku může učitel přejít na výklad těžnic a těžiště

trojúhelníku. V úvodu učitel vysvětlí pojem těžnice a opět demonstruje obrázkem na 

interaktivní tabuli (Obrázek 18). Studenti názorně vidí, že těžiště trojúhelníku dělí těžnici 

v poměru 2:1, a to u všech trojúhelníků. 

Obrázek 18 - trojúhelník - těžnice a těžiště
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Studenti procvičí dané učivo samostatným rýsováním těžiště trojúhelníku pomocí kružítka 

a pravítka.

Dalším učivem je kružnice opsaná trojúhelníku. Dříve než učitel zaškrtne políčko osy 

stran, zadá studentům úkol sestrojit osy stran daného trojúhelníku. Jeden student bude 

pracovat na interaktivní tabuli, kde bude mít k dispozici pouze základní trojúhelník ABC 

(Obrázek 16) a bude mít za úkol pomocí objektů v programu GeoGebra sestrojit tyto osy 

stran. Poté učitel zaškrtne políčko osy stran, a tím dojde k ověření, zda student pracoval 

správně. Tento příklad názorně demonstruje studentům, že osy stran za všech okolností 

dělí úsečku na dvě stejné části. Poté učitel zaškrtne políčko kružnice opsaná. 

Z následujícího obrázku (Obrázek 19) je patrné, že kružnice opsaná má střed v průsečíku 

os stran trojúhelníku a jejím poloměrem je vzdálenost průsečíku os a libovolného vrcholu 

trojúhelníku.

Obrázek 19 - trojúhelník - kružnice opsaná trojúhelníku

Další učivo se týká kružnice vepsané (Obrázek 20). Učitel nejprve vybere možnost 

přímky trojúhelníku, čímž prodlouží strany trojúhelníku do přímek. Studentům zadá úkol 

sestrojit osy úhlů a označit průsečíky os (středy kružnic). Poté učitel na interaktivní tabuli 

vybere možnost osy úhlů pro ověření správnosti studentova řešení. Nyní učitel vyzve 

studenty k narýsování kolmic z průsečíku os ke stranám trojúhelníku a k narýsování 

kružnice vepsané.  Poté opět pro kontrolu zaškrtne políčko kružnice vepsaná. Studenti si 

tak znovu mohou porovnat své výsledné řešení s řešením ukázkovým. Při této úloze může 

učitel motivovat žáky soutěží o nejpřesnější výsledek rýsování (výsledná kružnice 

vepsaná). Vzhledem k tomu, že u učiva o kružnici vepsané je velmi důležitá přesnost 

rýsování, je využití matematického softwaru velmi vhodné.



34

Obrázek 20 - trojúhelník - kružnice vepsaná

Jako další bod může učitel opět v zájmu motivace studentů vyhlásit soutěž o to, kdo 

domyslí, k čemu slouží další tři vzniklé průsečíky os úhlů. Řešením tohoto problému jsou 

kružnice vně připsané trojúhelníku – ukázka po zaškrtnutí políčka kružnice vně připsané

(Obrázek 21). 

Obrázek 21 - trojúhelník - kružnice vně připsané

Jako zajímavost na závěr učiva o trojúhelníku učitel zaškrtne poslední políčko – Eulerova 

přímka (Obrázek 22). Na této přímce leží tři námi sestrojené body, tedy průsečík výšek, 

těžiště a střed kružnice opsané.
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Obrázek 22 - trojúhelník - Eulerova přímka

Studenti za domácí úkol sestrojí tuto přímku pro tupoúhlý trojúhelník. Tím si procvičí

téměř celé učivo – tedy výšky, těžnice a osy stran trojúhelníku.

Očekávané výstupy – studenti pochopí učivo o trojúhelníku v různých souvislostech. Díky 

možnosti dynamických změn objektů budou mít studenti názornou představu o tom, že 

postupy rýsování daných prvků trojúhelníku (výšky, těžnice, osy atd.) jsou bez ohledu na 

typ trojúhelníku vždy shodné. Uplatnění znalosti dané problematiky (např. těžiště 

trojúhelníku) bude využito v rámci předmětu fyzika, a to např. při výkladu učiva o těžišti 

pevných látek a momentu setrvačnosti. Studenti se zdokonalí v používání pravítka a 

kružítka pro budoucí studium technických předmětů a budou si trénovat trpělivost a 

pečlivost při práci.
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3.5 Euklidovy věty v trojúhelníku

Hlavním cílem vyučovaného tématu Euklidovy věty je rozšířit znalosti studentů o nové 

vzorce pro výpočet stran, výšky a úseků stran v pravoúhlém trojúhelníku. V předchozí 

kapitole a prezentaci získali studenti informace o obecném trojúhelníku, který má výšky, 

těžnice, osy stran a osy úhlů a kterému lze opsat a vepsat kružnici. Tyto získané znalosti 

měli možnosti si prakticky ověřit. Dále se učitel zaměří na pravoúhlý trojúhelník a 

demonstruje studentům, jak pomocí délek stran trojúhelníku lze dopočítat výšku

trojúhelníku na přeponu a úseky přepony k přilehlým stranám. Učitel dokáže, že tyto 

výpočty lze provést pomocí Euklidových vět, a to Euklidovou větou o výšce a dvěma 

Euklidovými větami o odvěsně. Předpokladem pro toto téma je znalost Pythagorovy věty.

Prezentace opět vznikla pouze v prostředí programu GeoGebra a výsledný produkt je vidět 

na následujícím obrázku (Obrázek 23).

Obrázek 23 - Euklidovy věty v trojúhelníku

Student tento výsledný obrázek může vidět až na samém konci probrání daného tématu. 

První úkol, který slouží k zopakování již dříve probírané látky a který studenti řeší 

samostatně, je pomocí goniometrických funkcí dopočítat zbývající stranu a a zbývající 

úhly alfa a beta, je-li zadáno, že pravý úhel trojúhelníku je při vrcholu C. Poté pomocí 

vypočítaných úhlů spočítat, jak velké úhly jsou při vrcholu C, které dělí výška 

trojúhelníku.

Pro kontrolu správného řešení vyučující zaklikne políčko úhly a zobrazí se trojúhelník 

s vyznačenými velikostmi úhlů a kontrolní výpočet, že součet úhlů v daném trojúhelníku je 

180°. Výsledek je vidět na obrázku (Obrázek 24).
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Obrázek 24 - Euklidovy věty v trojúhelníku - úhly v pravoúhlém trojúhleníku

Po zopakování učiva o úhlech v trojúhelníku může učitel přejít k nové látce. První věta, 

kterou učitel probere, je Euklidova věta o odvěsně. Tato věta je dána vztahem �� = � ∙ ��

nebo �� = � ∙ ��. Slovy řečeno: „V každém pravoúhlém trojúhelníku je druhá mocnina 

délky odvěsny rovna součinu délek přepony a přilehlého úseku.“[9] Její geometrický 

význam je: „Obsah čtverce sestrojeného nad odvěsnou pravoúhlého trojúhelníku se rovná 

obsahu obdélníku sestrojeného z přepony a přilehlého úseku.“[9] Vyučující zaklikne 

políčko o odvěsně a a studenti vidí názornou ukázku předchozích vět. V pravé části je 

ukázka toho, že početně se pravá strana rovná levé a v levé části, tedy přímo na 

trojúhelníku jsou znázorněny obsahy ploch, které u sebe mají i číselnou hodnotu. Vyučující 

může posouvat s posuvníky, označenými jako ��, ��, tedy velikosti stran b a c pro změnu 

velikosti stran a tedy i změnu výpočtu (Obrázek 25). 

Obrázek 25 - Euklidovy věty v trojúhelníku - Euklidova věta o odvěsně
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Jelikož každý trojúhelník má odvěsny dvě, druhý výpočet a grafické znázornění provedou 

studenti sami. 

Druhá věta, Euklidova věta o výšce je téměř totožná s větou o odvěsně. Je definována 

takto: „V každém pravoúhlém trojúhelníku je druhá mocnina výšky k přeponě rovna 

součinu délek obou úseků přepony.“ [9] Geometrický význam je následující: „Obsah 

čtverce sestrojeného nad výškou pravoúhlého trojúhelníku se rovná obsahu obdélníku 

sestrojeného z obou úseků přepony.“ [9] Obě definice jsou opět patrné z obrázku  

(Obrázek 26).

Obrázek 26 - Euklidovy věty v trojúhelníku - Euklidova věta o výšce

Očekávané výstupy – studenti se přesvědčí, že znalost Euklidových vět je dílčí znalostí pro 

odvození věty Pythagorovy, kterou už znají ze základní školy. Díky nově naučeným 

vzorečkům dokážou spočítat úlohy z planimetrie.
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3.6 Konstrukce trojúhelníku

Příklad v programu GeoGebra je praktickou ukázkou konstrukce trojúhelníku dle zadání. 

Cílem tohoto příkladu je sestrojit trojúhelník, pokud jsou zadány určité parametry. V tomto 

případě výsledná ukázka vypadá následovně (Obrázek 27).

Obrázek 27 – konstrukce trojúhelníku - výsledný obrázek konstrukce dle zadání

Předpokladem pro sestrojení tohoto zadání je znalost trojúhelníku s jeho vlastnostmi a 

znalost výpočtu obvodu trojúhelníku.

V průběhu vyučovací hodiny je spuštěna aplikace GeoGebra s touto konstrukcí. Je 

navržena tak, že se použije funkce krokování konstrukce, tedy na začátku je snímek jedna, 

kde je pouze zadání příkladu. V tuto chvíli je na studentech, aby dle zadání sestrojili 

trojúhelník a k němu dané kružnice do svého sešitu. Součástí rýsování je i nezbytný 

výpočet obvodů sestrojených trojúhelníků pro další pokračování v konstrukci. Poté, co 

studenti sami narýsují a spočítají daný příklad, spustí vyučující přehrávání a studenti vidí 

přesný postup konstrukce krok za krokem. V případě, že některá část je nejasná, můžeme 

se k ní bez problému vrátit. Na závěr jsou vytvořena dvě zaškrtávací políčka pro 

konstrukci kružnice opsané a kružnice vepsané trojúhelníku. V případě, že ani jedno 

z políček není zaškrtnuto, je vidět pouze konstrukce trojúhelníku a samotný výsledek, 

(Obrázek 28).
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Obrázek 28 - konstrukce trojúhelníku - výsledné trojúhelníky

Pokud učitel zaklikne políčko „opsaná“, pak se ukáže konstrukce a výsledná kružnice

(Obrázek 29). V případě potřeby lze konstrukci zpětně krokovat.

Obrázek 29 - konstrukce trojúhelníku - kružnice opsaná trojúhelníku s větším obvodem

Druhá možnost na vybrání je políčko „vepsaná“, která nám opět ukáže pouze kružnici 

vepsanou správnému trojúhelníku (Obrázek 30). 
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Obrázek 30 - konstrukce trojúhelníku - kružnice vepsaná trojúhelníku s menším obvodem

Tyto dvě výběrové možnosti jsou přidány pouze pro přehlednost, aby se studenti neztratili 

orientaci v čarách.

Očekávaný výstup – studenti řeší konstrukci celého zadání do jednoho obrázku 

s nadbytkem čar, aniž by se v nich přestali orientovat. Je to praktická ukázka na předchozí 

téma trojúhelník.
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3.7 Konstrukce čtyřúhelníku

Cílem tohoto úkolu je sestrojit čtyřúhelník dle zadání, který vznikne spojením dvou 

trojúhelníků. Součástí příkladu je i početní úkol na Euklidovu větu, bez kterého by 

trojúhelník nešel sestrojit. Výsledek konstrukce s výpočtem a odpovědí na otázku je na

obrázku (Obrázek 31).

Obrázek 31 - konstrukce čtyřúhelníku - výsledek příkladu na čtyřúhelník

Příklad je tvořen tak, že učitel ukáže pomocí krokování pouze první snímek, kde je zadání 

příkladu. Studenti řeší samostatně příklad do svého sešitu a po samostatném vyřešení učitel 

pomocí krokování předvede postup konstrukce. 

Na závěr příkladu je vhodné pomocí zaškrtávacího tlačítka „ABC pravoúhlý“ zviditelnit 

úhly, které svírají úsečky v trojúhelníku a také konstrukci Thaletovy kružnice, která 

dokazuje, že body C a D leží na této kružnici, tedy trojúhelníky jsou pravoúhlé      

(Obrázek 32).

Obrázek 32 - konstrukce čtyřúhelníku - důkaz, že trojúhelník je pravoúhlý
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Na úplný závěr odpovíme na poslední otázku, a to jaký vznikl čtyřúhelník. Vznikl deltoid, 

tedy speciální případ tečnového čtyřúhelníku, kterému lze vepsat kružnici. Učitel vybere 

zaškrtávací políčko „kružnice vepsaná“ a na výsledném obrázku ukáže postup konstrukce, 

která je stejná jako při konstrukci kružnice vepsané trojúhelníku, tedy střed kružnice 

vepsané leží na osách úhlů čtyřúhelníku, (Obrázek 33).

Obrázek 33 - konstrukce čtyřúhelníku - kružnice vepsaná výslednému čtyřúhelníku

Tento příklad lze použít pro výklad nové látky - tečnový čtyřúhelník. Čtyřúhelník je 

spojení dvou trojúhelníků, tedy objektů, které studenti již dobře znají.

Očekávaným výstupem při tomto příkladu je, že studenti si v minulých prezentacích 

osvojili znalosti týkající se vlastností trojúhelníků a Euklidových vět. Základní učivo o 

osové souměrnosti znají ze základní školy. 

Očekávané výstupy – studenti si prakticky ověří znalost konstrukce trojúhelníku a následně 

i čtyřúhelníku s potřebou dopočítat údaje pomocí Euklidových vět. Tento příklad je 

spojením několika témat dohromady. 
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3.8 Kuželosečky

Tento příklad je vytvořen v programu GeoGebra tak, že z jedné obecné rovnice 

kuželosečky s koeficientem � lze znázornit následující kuželosečky: kružnice, elipsa, 

parabola a hyperbola. 

Předpokladem pro tento příklad je znalost všech kuželoseček, aby ho studenti mohli sami 

řešit pomocí dosavadních znalostí. 

Učitel studentům zadá rovnici kuželosečky, a ti mají za úkol podle koeficientu � určit o 

jakou kuželosečku se jedná. Po samostatném vyřešení daného úkolu studenty učitel 

promítne Obrázek 34, kde je k vidění v pravém dolním rohu obecná rovnice kuželosečky. 

V levém horním rohu je učitelem zvolená rovnice paraboly s koeficientem � a posuvníkem 

�. V pravém horním rohu jsou znázorněny vrcholy, ohniska a střed kuželoseček. 

V posledním rohu obrázku, v levém dolním jsou vypsány průsečíky s osou � a s osou �. 

Obrázek 34 - kuželosečky

Učitel posunuje s posuvníkem tak, aby znázornil dané kuželosečky, a zároveň u každé 

zvolené kuželosečky vidíme souřadnice vrcholů, ohnisek a průsečíků s osami. Například 

při zvolení koeficientu � = −2,1 (Obrázek 35), vznikne hyperbola s hlavní osou �. 

V případě koeficientu � = −1,9 (Obrázek 36), pak to je hyperbola s hlavní osou �. Proto 

je v tomto příkladu nutné i rozlišit elipsu a hyperbolu podle směru hlavní osy a parabolu 

podle směru osy.
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Obrázek 35 - kuželosečky – hyperbola s hlavní osou x

Obrázek 36 - kuželosečky – hyperbola s hlavní osou y

Očekávané výstupy – studenti si prohloubí znalosti o kuželosečkách a sami se přesvědčí, 

že pokud mají zadanou obecnou rovnici kuželosečky s koeficientem �, lze na základě 

změny tohoto parametru určit všechny typy kuželoseček.
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4 Praktické ověření vytvořených prezentací

Vytvořené prezentace byly použity při výuce na gymnáziu a střední průmyslové škole

v Praze, a to ve druhém a třetím ročníku. 

Na gymnáziu je celkem 7 učeben, z toho 3 jsou vybaveny interaktivní tabulí. Na 

průmyslové škole je 58 učeben, a z toho pouze 3 učebny s interaktivní tabulí. V případě, že 

v učebně není interaktivní tabule, pro účely promítání prezentace postačí promítací plátno 

s datovým projektorem a ovládání prezentace se provádí pomocí počítačové myši. 

Prezentace byly prakticky ověřeny na gymnáziu ve druhém ročníku. Jednalo se o 

prezentace „grafy goniometrických funkcí“ a „grafické řešení lineární a kvadratické 

rovnice“. Témata byla prezentována zčásti učitelem (mnou), zejména výklad teorie a 

vzorových příkladů a z druhé části studenty, a to při praktickém řešení příkladů.

Na střední průmyslové škole byly prezentace ověřeny jak ve druhém, tak ve třetím ročníku, 

tedy veškerá zpracovaná témata. 

Největší kladný ohlas byl ve třetím ročníku, kde výuka probíhala pouze pomocí prezentací

vytvořených v programu GeoGebra. Studenti především uvítali tu možnost, že doma na 

svých počítačích si díky tomuto programu mohou zkontrolovat domácí úkoly a pomocí 

grafického řešení lépe pochopit danou problematiku. Učitelé matematiky ocenili, že 

v případě výkladu trojúhelníků nemusí zvlášť každý trojúhelník složitě rýsovat na tabuli.

Téma rozklad algebraických vzorců je učivo prvního ročníku, ale bylo zařazeno jako 

opakování na začátek školního roku ve druhém ročníku. 
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5 Závěr

Dnešní studenti středních škol byli již od útlého dětství ovlivňováni moderními 

technologiemi. Již minula doba, kdy na děti působily pouze televize a video. Současní 

středoškoláci byli již od dětství vystaveni vlivu počítačů a možností, které počítače 

nabízejí. Pro řadu z nich se počítač stal největším koníčkem, někdy i přítelem.

Domnívám se, že tuto zálibu dětí v počítačích je možné ve školství pozitivně využít. Proto 

jsem se rozhodla se ve své bakalářské práci věnovat problematice, která je spojena 

s využitím počítačů při výuce.

Již v úvodu jsem definovala dva cíle své práce.

Prvním cílem bylo zmapovat teoretické aspekty interaktivní výuky a principy využití 

interaktivní tabule při výuce matematiky na střední škole. Poté, co jsem vysvětlila základní 

terminologické pojmy, se kterými jsem pracovala – tedy pojmy interaktivita, výukový 

objekt a interaktivní tabule, objasnila jsem podstatu interaktivní výuky prostřednictvím 

interaktivní tabule. Zároveň jsem upozornila na to, že ani při přípravě interaktivní formy 

výuky nelze opomenout dodržování didaktických zásad.

Druhým cílem bylo vytvoření interaktivních prezentací tematických celků z osnov 

matematiky pro střední školy, a to zároveň s pedagogickou dokumentací k těmto 

prezentacím. Celkem osm prezentací bylo vytvořeno v prostředí programu GeoGebra a 

programu SMART Notebook pro tvorbu prezentací, a to tak, aby plně využívaly možností, 

které daný program nabízí.

Poté, co jsem několik prvních prezentací vytvořila v programu SMART Notebook, zjistila 

jsem, že není snadné vytvořit prezentaci tak, aby byla stoprocentně interaktivní a zajímavá.

Proto jsem se rozhodla další témata zpracovat výhradně v programu GeoGebra, který díky 

svým funkcím umožňuje připravit výuku geometrických témat zajímavějším (zejména 

názornějším) a dynamičtějším způsobem. Zároveň jsem se přesvědčila o tom, že pracovat 

v prostředí jednoho programu je výrazně uživatelsky příjemnější.

Tvorba těchto prezentací byla hlavní částí mé bakalářské práce. Při této tvorbě jsem se 

inspirovala jednak přednáškami a cvičeními z předmětů Matematický software B-I 
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RNDr. Antonína Jančaříka, Ph.D. a Matematika II PhDr. Josefa Procházky, Ph.D., které se 

týkaly využití programu GeoGebra při výuce matematiky, a jednak publikací Průvodce 

Geogebrou. 

Při výuce na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy jsem se poprvé setkala s programem 

GeoGebra. Rychle jsem si uvědomila rozdíl v efektivnosti tradiční výuky některých 

tematických celků, kterou jsem znala z vlastního studia na střední škole, a výuky založené 

na využití interaktivní tabule a výukových objektů vytvořených v příslušném programu. 

Tento rozdíl byl patrný zejména u výuky geometrických témat. Proto jsem se rozhodla 

zpracovat několik prezentací zejména takového učiva, o kterém se domnívám, že je pro něj 

interaktivní způsob výuky nejpřínosnější (např. grafy goniometrických funkcí, grafická 

řešení rovnic, trojúhelníky). 

Vytvořené prezentace jsem měla možnost jako host při hodinách matematiky jiných učitelů 

vyzkoušet při výuce na dvou středních školách v Praze. Doufám, že v budoucnu budu mít 

možnost se této problematice i nadále věnovat, vytvářet další prezentace a prakticky ověřit 

přínos využití interaktivní výuky matematiky prostřednictvím těchto vytvořených 

prezentací. 

Za klady této práce považuji zejména její praktický přínos. Jedná se jednak o přínos 

k mému vlastnímu rozvoji a jednak o přínos pro mé kolegy a pro studenty. Naučila jsem se 

sama vytvářet výukové prezentace, pocvičila jsem se v trpělivosti a pochopila jsem, že je 

třeba pečlivosti, preciznosti a vytrvalosti. Jsem přesvědčena, že získané dovednosti 

v budoucnu budu často využívat. Pro svou budoucnost totiž plánuji věnovat se učitelské 

profesi a výuku matematiky pomocí interaktivní tabule rozhodně chci do své činnosti 

zařadit. Přínos pro své kolegy a studenty vidím především v tom, že kolegům, kteří mají 

zájem, mnou vytvořené prezentace předám a umožním jim s nimi pracovat. Doufám, že se 

jim práce s interaktivní tabulí zalíbí a budou její výhody ve své práci v budoucnu využívat.

Při zpracování této práce jsem se pochopitelně setkávala s celou řadou problémů. Hlavním 

problémem byl nedostatek vhodných zdrojů, ze kterých bych mohla čerpat. Existují sice 

různé práce, které se věnují interaktivním tabulím, ale většina z nich je zaměřena velmi 

podobně, a to zejména na popis jednotlivých druhů tabulí a na principy jejich činnosti. 

Nenašla jsem však žádný vhodný zdroj, který by se zabýval vlastní tvorbou výukových 

objektů pro interaktivní tabuli. Považuji tedy za přínos této své bakalářské práce, že jsem 
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k problematice interaktivních tabulí přistoupila z jiného pohledu, nežli většina ostatních 

autorů. 

Protože jsem nechtěla ve své práci popisovat to, co je v mnoha jiných pracích opakovaně 

popsáno, příliš jsem se nevěnovala interaktivní tabuli jako takové, ale zejména tvorbě 

prezentací určených pro interaktivní tabuli. 

Výsledkem mé práce není jen tato tištěná forma, která je vlastně shrnutím a ukázkou 

výsledků, ale především prezentace na CD, která ukazuje výhody interaktivního pojetí 

výuky matematiky a je ukázkou moderních metod nové generace učitelů, založených na 

hlubších a od dětství získávaných znalostech výpočetní techniky a na ochotě tuto techniku 

ve své práci využívat.

Na úplný závěr této bakalářské práce mohu konstatovat, že cíle, které jsem si vytyčila 

v úvodu, byly splněny.

Součástí práce je přiložené CD s interaktivními prezentacemi.
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