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GeoGebra ve vzdělávání matematice 
 

Diplomová práce Veroniky Havelkové určitým způsobem navazuje na její bakalářskou 
práci. Ta se zabývala využitím geometrických software ve škole ve výuce matematiky. Ak-
centován byl program GeoGebra, ale byly prezentovány i jiné programy, jako např. Cabri, 
GEONExT a Cindarella. Bakalářská práce popisovala technickou stránku geometrických pro-
gramů, jejich přednosti a nedostatky. Součástí byla řada originálních appletů vytvořených 
v programu GeoGebra. 

Diplomová práce naopak akcentuje didaktickou stránku využití těchto programů. Vero-
nika se zde zaměřila jen na program GeoGebra, neboť je jejím oblíbeným programem a získa-
la s ním uznávanou profesionální pozici mezi uživateli programu. 

Didaktická stránka diplomové práce je zaměřena na využití potenciálu programu Geo-
Gebra ve školním vzdělávání. Program je primárně určen pro využití ve výuce geometrie, 
Veronika však hledala možnosti jeho využití v algebře i v analýze. Její snaha je důležitá, ne-
boť se ve výuce požaduje větší názornost a zpestření. Manipulace žáků s programem má také 
podpořit konstruktivistický způsob výuky. Jde o moderní prvky výuky, což je třeba na diplo-
mové práci hodnotit pozitivně. 

Podstatnou (větší) částí práce jsou dva výzkumy, jeden se žáky druhého stupně ZŠ Tá-
borská v Praze, druhý se studenty učitelství matematiky na Pedagogické fakultě v Praze. 

Výzkumů o využití geometrických programů ve výuce bylo doposud ve světě realizová-
no málo, takže dostupných informací je poskrovnu. Přesto diplomantka některé informace 
získala a prezentuje je v diplomové práci. Její pohled na využití programu ve výuce je však 
originální a může být zdrojem informací pro další badatele. 

Výzkumná metoda je v obou případech dotazníková. Dotazník na druhém stupni ZŠ ob-
sahuje otázky typu, zda se žáci již setkali s programem dynamické geometrie a pokud ano, 
zda ho hodnotí jako užitečný ve výuce. Výsledky výzkumu jsou spíše zdrženlivé k vyslovení 
závěru, že programy dynamické geometrie jsou jednoznačně pozitivně vnímány jako nena-
hraditelný podpůrný prostředek výuky. Spíše by se měly používat jen v nezbytných případech. 

Druhý výzkum u studentů VŠ byl zaměřen na jejich vyjádření, zda prezentované applety 
usnadní pochopení algebraických operací. Zde byla podpora výuky hodnocena studenty klad-
ně. Nutno ale poznamenat, že studenti applety netvořili, jen jim byly prezentovány. 

Jak již bylo zmíněno, důležitou součástí diplomové práce je řada velice zajímavých ap-
pletů, které všechny jsou dílem autorky. 

Vhodné je také upozornit na barevné zpracování diplomové práce, což prohlubuje čtená-
řovo vnímání geometrického zobrazení. 

 
Podle mnou výše uvedených důvodů považuji diplomovou práci za užitečné východisko 

pro didaktiku matematiky v příštích letech, kde se bude určitě více diskutovat využití výpo-
četní techniky ve výuce. Na druhou stranu pociťuji, že mohl být výzkum ještě hlubší a že 
mohla být analýza výsledů dotazníků rozvedena do větších detailů. Menší pozornost mohla 
být věnována konkrétním appletům ve prospěch té detailnější didaktické analýzy. 

 
I přes určité výhrady k obsahu práce neshledávám závažné nedostatky a doporučuji, aby 

byla práce považována za splnění diplomového úkolu. 
 

 
V Praze, dne 15.5.2012                     doc.  RNDr. Jaroslav Zhouf, Ph.D. 


