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Cíle (stanovení, splnění, reflexe splnění) 

Předložená bakalářská práce je věnována důležitému tématu současné didaktiky matematiky, a to 
využívání počítačů při řešení úloh; pozornost je věnována úlohám s parametrem, a to konstrukčním 
úlohám v geometrii a řešení soustav rovnic a nerovnic. Je to typ úloh, které činí žákům často velké 
problémy. Cílem práce je ukázat, jak může být GeoGebra použita pro řešení takových úloh, přičemž 
je důraz kladen na rozvoj porozumění řešitelským postupům a na úplnost zjištěných výsledků.  
Práce vznikla z podnětu studentky, která byla inspirována jak zkušenostmi z řešení úloh, tak i ze své 
zkušenosti z druhého studovaného oboru, kterým jsou informační technologie.   
Cíl práce je kvalitně splněn. 

Obsahové části (úplnost, relevance, řazení) 

Práce je rozdělena do dvou základních částí: teoretické a praktické.  
Teoretická část obsahuje potřebné informace z využití digitálních technologií ve školní praxi 
a o softwaru GeoGebra, který autorka zvolila pro použití v praktické části práce. Vznikl tak kvalitní 
komplexní základ pro hlavní část práce, a tou je poddrobné zpracování pěti úloh s parametrem, 
které je obsaženo v praktické části.  
Na zpracování praktické části zvlášť oceňuji úplnost a systematičnost zpracování, a to v obou 
částech, jak v klasickém postupu řešení, tak i ve využití počítačů pro získání hlubšího vhledu. 
Řešení úloh je vždy rozděleno do několika podúloh, což autorce umožňuje přiblížit čtenáři 
řešitelské postupy i přednosti, které použití GeoGebry nabízí. 
Důležitou součástí práce je obsáhlá příloha na přiloženém CD, která obsahuje mimo jiné všechny 
aplety, které autorka pro práci vytvořila. 
Informace uvedené v práci jsou úplné, dobře řazené a relevantní pro stanovené cíle. Autorka 
umožňuje sledovat čtenáři použité postupy a jejich přednosti. 

Odborná část (matematika/didaktika: náročnost, správnost, výstavba, konzistence apod.) 

Odborná část práce je kvalitně zpracována, obsahuje správné, srozumitelné, konzistentní, úplné 
a dobře řazené informace. Diskuse řešení úloh a možností, jak může použití technologií pomoci 
kvalitnímu řešení úloh s parametrem, jsou provedeny velmi podrobně a uživatelsky přátelsky. 
Přitom text je matematicky přesný.  

Přínos (originalita, použitelnost apod.) 

Použití počítačů ve vyučování matematiky na všech úrovních škol je a lze odhadnout, že ještě 
dlouho bude, velmi aktuálním tématem školní praxe i výzkumu v oblasti didaktiky matematiky. 
I když je tomuto tématu na teoretické úrovni věnováno dost pozornosti a i když jsou školy 
příslušnými technologiemi hojně vybavovány, jejich vhodné využití ve školní praxi stále 
pokulhává. Proto jsou podobné práce jako bakalářská práce A. Kudělkové důležité a významné 
hlavně pro školní praxi.  

Formální náležitosti (gramatika, styl, typografie, grafické části, odkazy a citace, celková 
úprava) 

Práce je kvalitně zpracována i po formální stránce. Autorka se velmi pečlivě snažila vyhnout 
gramatickým, formulačním i typografickým nedostatkům.  

Anna KUDĚLKOVÁ 

GeoGebra jako pomocník při řešení úloh s parametrem 
 

Prof. RNDr. Jarmila NOVOTNÁ, CSc. 



Zdroje (reprezentativnost, relevance, použití) 

Autorka využívá relevantní zdroje. Úlohy, které jsou v práci řešeny, vycházejí z úloh, které se 
v učebnicích objevují. Autorka je však upravila přidáním dalších parametrů tak, aby vynikly právě 
výhody použití GeoGebry hlavně při diskusi řešení pro různé hodnoty parametrů. 

Další poznámky 

Autorka přistoupila k řešení bakalářské práce velmi samostatně a zodpovědně a splnila kvalitně 
stanovené cíle práce. Předložená práce splňuje všechny požadavky kladené na bakalářskou práci. 

Vyjádření ke shodám v systému Theses:  Žádné shody  

Hodnocení: Práce splňuje podmínky kladené na bakalářskou práci. Práci doporučuji k obhajobě. 

 

Otázky k obhajobě 

Úlohy, které jsou v práci řešeny, odpovídají úrovni střední, případně vysoké školy. Je podle vašeho 
názoru možné doporučit využití GeoGebry také na 2. stupni školy? Pokud je vaše odpověď kladná, 
navrhněte některé okruhy, kde byste  GeoGebru doporučila využívat. 
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