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8 Přílohy 

Příloha 1 

Dotazník pro učitele středních škol 

1. Jak se Vám pracuje s www stránkami www.funkce.eu pro výuku funkcí 

(orientace na stránkách, přehlednost, názornost)? Ohodnoťte jako ve škole, kde 

1 je nejlepší a 5 nejhorší. 

2. Ohodnoťte, zda jsou vytvořené www stránky vhodné pro výuku nebo k podpoře 

výuky funkcí na střední škole. Ohodnoťte jako ve škole, kde 1 je nejlepší a 5 

nejhorší. 

3. Jak hodnotíte www stránky www.funkce.eu z hlediska matematického obsahu? 

Ohodnoťte jako ve škole, kde 1 je nejlepší a 5 nejhorší. 

4. Použil(a) jste někdy www stránky www.funkce.eu při výuce nebo k procvičení 

funkcí? 

5. Pokud ne, uvažujete o tom, že www stránky www.funkce.eu někdy v hodině 

použijete? 

6. Ohodnoťte, jak se Vám líbí grafické prostředí www stránek www.funkce.eu? 

7. Jaká část www stránek www.funkce.eu Vás nejvíce zaujala? 

a. výkladová část 

b. význam koeficientů - GeoGebra aplety 

c. sbírka řešených příkladů 

8. Jaký přínos vidíte u www stránek www.funkce.eu? 

a. získání vhledu do určité problematiky v matematice 

b. názorné vidění situací díky dynamickým apletům 

c. procvičování – příklady 

d. kontrola správnosti výsledků 

e. pomůcka při řešení úloh 

f. jiné: 

9. Co se Vám na stránkách nelíbilo, co byste ze stránek odstranil(a), popřípadě do 

nich doplnil(a)? 

http://www.funkce.eu/
http://www.funkce.eu/
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10. Zaujal Vás dynamický matematický software GeoGebra používaný na www 

stránkách www.funkce.eu? 

11. Zobrazovaly se správně GeoGebra aplety v částech "Význam koeficientů"? 

a. ano, bez problému 

b. ano, ale bylo nutné aktualizovat program Java nebo zásuvné moduly pro 

správné fungování 

c. ne, aplety nefungovaly korektně i přes mou snahu zprovoznit je 

d. ne, aplety nefungovaly korektně a neřešil(a) jsem proč 

12. Myslíte si, že používání GeoGebry při hodinách matematiky by mohlo mít 

přínos, popřípadě jaký? 

13. Doporučili byste www stánky www.funkce.eu Vašim kolegům z oboru? 

14. Máte nějaký pozitivní či negativní komentář vztahující se k www stránkám 

www.funkce.eu? 

  

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.funkce.eu&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHuUbTZ-QiVdVBxbh1lDBWfy9xPGg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.funkce.eu&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHuUbTZ-QiVdVBxbh1lDBWfy9xPGg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.funkce.eu&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHuUbTZ-QiVdVBxbh1lDBWfy9xPGg
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Příloha 2 

Dotazník pro žáky středních škol 

1. Jak se Vám pracuje s www stránkami www.funkce.eu pro výuku funkcí? 

Ohodnoťte jako ve škole, kde 1 je nejlepší a 5 nejhorší. 

2. Jak hodnotíte www stránky www.funkce.eu z hlediska obsahu? Ohodnoťte jako 

ve škole, kde 1 je nejlepší a 5 nejhorší. 

3. Ohodnoťte, jak jsou pro Vás www stránky www.funkce.eu přínosné při studiu 

matematiky? Ohodnoťte jako ve škole, kde 1 určitě je budu využívat a 5 určitě je 

nebudu využívat. 

4. Ohodnoťte, jak se Vám líbí grafické prostředí www stránek www.funkce.eu? 

Ohodnoťte stránky jako ve škole, kde 1 je nejlepší a 5 nejhorší. 

5. Pomohly Vám www stránky www.funkce.eu k lepšímu pochopení nějaké 

matematické látky nebo její části? 

a. ano 

b. ne 

c. nejsem si jistý(á) 

6. Jaká část www stránek www.funkce.eu Vás nejvíce zaujala? 

a. výkladová část 

b. význam koeficientů - GeoGebra aplety 

c. sbírka řešených příkladů 

7. Jaký přínos vidíte u www stránek www.funkce.eu? 

a. získání vhledu do určité problematiky v matematice 

b. názorné vidění situací díky dynamickým apletům 

c. procvičování – příklady 

d. kontrola správnosti výsledků 

e. pomůcka při řešení úloh 

f. jiné 

8. Co se Vám na stránkách nelíbilo, co byste ze stránek odstranil(a), popřípadě do 

nich doplnil(a)? 

9. Zaujal Vás dynamický matematický software GeoGebra používaný na www 

stránkách www.funkce.eu? 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.funkce.eu&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHuUbTZ-QiVdVBxbh1lDBWfy9xPGg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.funkce.eu&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHuUbTZ-QiVdVBxbh1lDBWfy9xPGg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.funkce.eu&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHuUbTZ-QiVdVBxbh1lDBWfy9xPGg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.funkce.eu&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHuUbTZ-QiVdVBxbh1lDBWfy9xPGg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.funkce.eu&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHuUbTZ-QiVdVBxbh1lDBWfy9xPGg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.funkce.eu&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHuUbTZ-QiVdVBxbh1lDBWfy9xPGg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.funkce.eu&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHuUbTZ-QiVdVBxbh1lDBWfy9xPGg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.funkce.eu&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHuUbTZ-QiVdVBxbh1lDBWfy9xPGg
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10. Myslíte si, že používání GeoGebry při hodinách matematiky by mohlo mít 

přínos, popřípadě jaký? 

11. Doporučili byste www stánky www.funkce.eu Vašim spolužákům? 

  

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.funkce.eu&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHuUbTZ-QiVdVBxbh1lDBWfy9xPGg
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Příloha 3 

Komentáře učitelů z dotazníkového šetření – vybrané negativní odpovědi 

1. „Nelíbí se mi zápis matematických výrazů, např. proměnná se má psát kurzívou 

(tj. x, n,...), nelíbí se mi ani lomené čáry místo zlomků, naprosto nevhodný je 

znak x v nadpisech tj. y= a × (x+b)n + c, souřadnice bodů by měly být oddělené 

středníkem tj. *1;1+ atd. je tam toho hodně chybně.“ 

2. „Chybně se zobrazuje graf funkce y= x-n, kde n je přirozené číslo v apletu 

GeoGebry. Vhodné by bylo moci zadávat vlastní funkce.“ 

3. „Nelíbí se mi grafika stránek, je monotónní, chybí členění do odstavců, tudíž 

jsou pro žáky nezajímavé, nepřehledné. Pokud by měli tyto stránky studentům 

pomoci a vzbudit v nich zájem, rozhodně bych se zamyslela nad volbou 

vhodných fontů, barev, zvýraznění, formulacemi definic, zpřehlednění textu, 

tzn. vhodné rozdělení do odstavů.“ 

4. „Malá přidaná hodnota oproti klasické učebnici. Zcela chybí vazba na reálné 

situace - příklady užití funkcí v reálném životě, význam vlastností funkce 

na konkrétním reálném příkladě.“ 

5. „Teorie popsána mnoha slovy, nezáživně.“ 

6. „Nelíbí se mi styl písma, špatně se čte. Dále bych se snažil psát lomené funkce 

jako zlomky, vím, že se to píše rychleji do řádků, ale vypadalo by to lépe.“ 

7. „U funkce signum bych opravil vyjádření: Pomocí této funkce můžeme vyjádřit 

libovolné číslo – to je přece blbost. Přeji hodně úspěchů.“ 

8. „Nelíbí se mi používání x při násobení.“ 

9. „Z hlediska metodiky je nešikovné řazení základních pojmů, vlastností funkcí 

podle abecedy, např. pojem funkce prostá by měl předcházet pojmu inverzní 

funkce.“ 

10. „Vzhledem k tomu, že se zde zmiňují i pojmy první a druhá derivace a limita 

funkce, chybí mi jejich vysvětlení“. 

11. „Zápis funkce (rovnice, výrazu) by neměl být lámán přes konec řádku.“ 

12. „Některé definice nejsou z hlediska matematiky přesné. Je otázkou, zda 

nepoužít definice přesnější - např. konvexnost a konkávnost funkce.“ 
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13. „Stránky mi přijdou tvořené zejména pro gymnaziální žáky, žáci z průmyslovek, 

obchodek apod. tento výklad příliš nevyužijí, je to na ně málo polopatické." 

14. „Doplnila bych více procvičovacích příkladů, označila bych obtížnost, nebo 

přidala nějaké s hvězdičkou pro šikovnější žáky.“ 

15. „Základní pojmy - bez obrázků, bez příkladů, zcela chybí názornost, chybí 

protipříklady (co není funkce), způsoby zadání funkce (předpisem, grafem, 

tabulkou, množinou uspořádaných dvojic), pojmy definiční obor, obor hodnot., 

Chybí i příklady určení vlastnosti funkce z grafu, např. zadáním je graf a žáci z 

něj určují definiční obor, obor hodnot, zda je funkce omezená a jaká, extrémy 

funkce, zda je funkce sudá nebo lichá.“ 

16. „Chybí mi tam úvodní popis - princip práce se stránkami.“ 

17. „Moc teorie, žáci ji budou ignorovat. Teorii rozbalit jen pro ty, co si kliknou.“ 

18. „Nevím, jestli první aplet u mocninných funkcí pracuje správně – neukazuje 

průběh funkce, ale jen body. Cvičné příklady by bylo dobré navázat hned 

k apletům, ke kterým se vztahují a ve kterých může student hledat řešení.“ 

19. „Při projekci na tabuli špatná čitelnost - malá písmenka, hustý text.“ 

20. „Několikrát se mi aplet nenačetl, musela jsem načtení opakovat.“ 

21. „Obecně se mi moc nelíbila výkladová část, je taková hrozně formální.“ 

22. „Použít na matematické výrazy jiný font písma, než je prostý text.“ 

23. „Nelíbí se mi způsob zápisu mocninné a logaritmické funkce.“ 

24. „Psaní lomených výrazů pomocí šikmého lomítka mi připadá nepřehledné.“ 

25. „Obávám se, že pro dnešního typického gymnazistu jsou příklady většinou dost 

náročné.“ 

26. „Zápisy matematických výrazů jsou nedostatečně přehledné (krátké minus, 

horní indexy jsou moc velké, použití křížku pro násobení se plete s ostatními 

znaky“. 

27. „Nenabíhá GeoGebra, občas chyby v textu.“ 

28. „Chybí mi celá kapitola ke grafickému řešení rovnic a nerovnic.“ 
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Příloha 4 

Komentáře učitelů z dotazníkového šetření – vybrané pozitivní odpovědi 

1. „Je to výborný nápad, a doufám, že stránky se budou v budoucnu ještě 

rozšiřovat.“ 

2. „Tento typ stránek s názornými grafy je velkým přínosem nejen pro výuku 

samotnou, ale i pro domácí studium, popřípadě velkým pomocníkem při 

opakování k maturitní zkoušce z matematiky. Velmi dobrý nápad, dobře 

a přehledně zpracováno. Děkuji.“ 

3. „Mně se stránky líbí a určitě je budu používat. Přeji autorovi dostatek nadšení 

do další práce.“ 

4. „Kapitoly pro jednotlivé druhy funkcí jsou velmi pěkné, i když výklad se 

zaměřuje pouze na význam koeficientů a příliš nerespektuje zásady 

od jednoduchého ke složitému.“ 

5. „Mám pozitivní hodnocení, určitě použiju.“ 

6. „Děkuji za ně, určitě je použiji. Vhodné pro žáky s delší absencí k doplnění 

učiva.“ 

7. „Stránky se mi líbí, dolaďte ty matematické zápisy a bude to ok :-)“ 

8. „Až stránky plně dokončíte a doladíte, myslím, že budou výbornou pomůckou 

nejen pro učitele, ale zejména pro žáky.“ 

9. „Stránky jsou pěkné, užitečné např. pro doporučenou samostatnou přípravu 

před kompozicí“. 

10. „Je to moc pěkně uspořádané.“ 

11. „Pozitivní - opravdu velký kus poctivé práce!“ 

12. „Dobrý nápad, ucelené téma. Díky“ 

13. „Chválím autora i námět jeho práce, materiál je pro naši práci využitelný 

a může usnadnit žákům pochopení učiva.“ 

14. „Trochu bych to ještě poupravoval a jinak by to asi nebylo zlé. Chtělo by to více 

takových stránek sdružených do jednoho webu.“ 

15. „Stránky se mi líbily, jsou přehledné, dobře strukturované.“ 

16. „Rozhodně dobrý přínos do výuky matematiky. Nenechte se odradit případnými 

negativními komentáři“. 
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Příloha 5 

Práce s koeficienty u dynamických GeoGebra apletů – převzato (Strnad, 2011) 

 

 

 


