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UŽITEČNÉ NÁSTROJE PRO ROZVOJ DIGITÁLNÍ GRAMOTNOSTI 

V MATEMATICE 

ŠÁRKA VORÁČOVÁ 

 ABSTRAKT. Spolu s online kalkulátory a Excelem patří GeoGebra k nejvýznamnějším 

nástrojům, které nám mohou pomoci při prezenční i online výuce matematiky. Tyto 

technologie mohou obohatit výukový proces nejrůznějšími způsoby. Jedním 

z nejdůležitějších kritérií dobrého užití software ve výuce je míra zapojení žáku a 

jejich motivace. Objevitelská cesta vyžaduje nerutinní úsilí, je delší a pro učitele 

náročnější. Je to ale jediná cesta k matematickému uvažování, protože podstatou 

matematiky není následování již vytvořených postupů, ale vytváření postupů nových.  

ÚVOD 

Máme za sebou unikátní zkušenost téměř roční snahy nahradit výuku ve třídách online 

vysíláním. Nezbývá, než doufat, že to to byl experiment, který se nikdy nebude opakovat. Přes 

nezpochybnitelné negativní dopady je ale možné najít na této situaci i jisté pozitivní prvky. 

Spousta učitelů se musela poprvé vzdát svého osvědčeného pedagogického přístupu, musela se 

seznámit s novými technologiemi i novými pedagogickými přístupy. Žáci si zvýšili digitální 

gramotnost, naučili se prostřednictvím digitálních technologií spolupracovat, vyhledávat 

informace, seznámili se s výukovými servery. To jsou dovednosti, které stojí za to dále rozvíjet.  

Otázkou je, jak implementovat počítače do vyučování matematiky. Informační a 

komunikační technologie (ICT) mohou sloužit jako "katalyzátor" pro inovace vzdělávání 

v matematice [1]. Jejich možnosti ovlivňují způsob výuky ve všech jeho fázích, proto je důležité 

rozhodnout se pro ten správný nástroj, který učitelé i žáci přijmou jako užitečného pomocníka. 

Kvalitních, volně dostupných nástrojů s intuitivním ovládáním, které jsou vhodné pro výuku 

matematiky na základních školách, není mnoho. Patří mezi ně tabulkové kalkulátory (Tabulky 

Google, Calc), online kalkulátory pro tablety (Photomath, MathSolver), Desmos a GeoGebra.  

Je nespravedlivé, že nástroje dynamické geometrie Desmos a GeoGebra patří na našich 

školách stále k těm méně používaným. Přitom právě spojení algebraické a geometrické 

reprezentace objektů spolu s interaktivními nástroji a automatickou vizualizací dává nejlepší 

předpoklady pro vystavění neformálních poznatků v mysli žáků. K hlavním výhodám těchto 

nástrojů patří: 

1. Nemusíme zadávat typové úlohy. Nejsme nijak svázáni tím, aby příklad hezky vyšel, 

aby netrval moc dlouho a aby žáci znali všechnu teorii. 

2. Prostředí umožňuje žákům experimentovat s matematikou. Experimentální ověření 

platnosti vět prozkoumáním široké množiny objektů je rychlé a snadno pochopitelné. 

Pro mnohé žáky je experiment přesvědčivější než formálně správný důkaz.  

3. Úlohy jsou široce otevřené a většinou existuje mnoho různých, správných řešení.  
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1. OSVĚDČENÉ NÁSTROJE DYNAMICKÉ GEOMETRIE 

Využití počítačových programů ve školské matematice je možné rozdělit na dva zásadně odlišné 

přístupy. První spočívá v řešení standardně zadaných úloh použitím příkazů daného software. 

V danou chvíli žák ani nemusí znát postup či vzorec vedoucí k výsledku, software provede 

výpočet za něj; z pohledu žáka jde tedy o jakousi černou skříňku. Druhý způsob spočívá 

v podpoře aktivní práce žáka, povzbuzení k vytváření a ověřování hypotéz a experimentování, 

jež vede k hlubšímu pochopení souvislostí. 

1.1. Desmos 

Na stránce Desmos https://www.desmos.com je k dispozici řada matematických nástrojů 

(grafická kalkulačka, dynamická geometrie, ...) a především Desmos Classroom Activities - 

nástroj na tvorbu interaktivních lekcí. Všechny nástroje jsou zdarma. Učitel si musí vytvořit 

účet pro vytváření interaktivních tabulí, ale žáci účet nepotřebují. Všechny aplikace jsou online 

a k jejich využití stačí internetový prohlížeč, pro grafickou a vědeckou kalkulačku jsou 

k dispozici i mobilní aplikace. 

Uživatelské rozhraní Desmos je velmi podobné GeoGebře, ale má méně nástrojů i možností 

pro nastavení vlastností. Je ideální použít jej před představením samotné GeoGebry. Vytvoříme 

v Desmosu několik interaktivních lekcí Desmos Classroom Activities, jejichž ovládání nebude 

činit žákům potíže, a poté můžeme do lekce zařadit prostředí pro kreslení grafů Graphing 

Calculator anebo tabuli dynamické geometrie Geometry Tool a sledovat na své obrazovce řešení 

všech žáků (obrázek 1). 

 

OBRÁZEK 1. Učitelské rozhraní aktivity Classroom, sdílený dokument  

Prostředí Desmos je názorně komentované, vybavené video manuálem (learn.desmos.com), 

existuje i slušná česká podpora nadšenců z řad učitelů (uceninenimuceni.cz, 

cojsemvyzkousela.cz). 

 Pokud žáci GeoGebru používají, rychle se naučí orientovat ve všech online nástrojích 

systému Desmos, stejně jako v interaktivní prezentaci. Desmos pak oceníte nejvíce při online 

výuce, nebo pokud máte k dispozici jen tablety a mobily. Interaktivní lekce je možné poskládat 

z tabulí dynamické geometrie, grafické kalkulačky pro kreslení grafů, bílé tabule, textu s odkazy 

a obrázky (obrázek 2) a z dalších nástrojů pro zpestření výuky. 

https://www.desmos.com/
https://teacher.desmos.com/
https://www.desmos.com/calculator
https://www.desmos.com/calculator
https://www.desmos.com/geometry
https://teacher.desmos.com/activitybuilder/custom/616aa768279ba348f21aadd6
https://learn.desmos.com/
file:///C:/Users/Voracova/Documents/Clanky/CeskeBudejovice/UPMV2021/uceninenimuceni.cz/
https://www.cojsemvyzkousela.cz/
https://www.desmos.com/geometry
https://www.desmos.com/calculator
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OBRÁZEK 2. Nástroj interaktivní tabule (Sketch) na pozadí pythagorejského tangramu, 

studentské rozhraní aktivity Classroom, sdílený dokument workshopu 

1.2. GeoGebra 

GeoGebra je v současné době je vnímána jako nejlepší nástroj dynamické geometrie. Potenciál 

GeoGebry je však mnohem větší, a to nejen díky možnosti využití na všech úrovních edukačního 

procesu, ale i díky aplikovatelnosti na celé škále oblastí výuky matematiky. Se svým 

jednoduchým uživatelským prostředím se GeoGebra stává mocným nástrojem, s jehož pomocí 

můžeme přemostit žákovské znalosti z geometrie, algebry a matematické analýzy a učinit z nich 

funkční celek.  

Možnost využití GeoGebry pro online výuku je nesrovnatelně menší než u Desmosu. Jedinou 

možností, jak vidět žákovské práce je nástroj Classroom (třída). Z jakéhokoliv výukového 

materiálu na serveru GeoGebry vytvoříte třídu (Create Class) jedním kliknutím. Na stránce 

materiálu vpravo nahoře zvolte "Vytvořte třídu" a bude vám vygenerován kód, který pošlete 

žákům, aby se do třídy přihlásili. Každý žák má svou tabuli, kde řeší vámi zadané úkoly. 

Výhodou je, že učitel vidí současně práci všech žáků, může promítnout práci žáka celé třídě a 

diskutovat nad jeho řešením. K dispozici je i podrobný český návod “Nauč se s GeoGebra 

třídou“ [2].  

2. PRAKTICKÉ UKÁZKY UŽITÍ GEOGEBRY VE VÝUCE 

S GeoGebrou můžeme snadno a rychle vytvářet názorné obrázky, animace i interaktivní 

applety, které učiteli výrazně zpříjemní přípravu nových výukových materiálů a přednášek. 

Našim cílem ale není předvést GeoGebru jako úžasný nástroj pro frontální výuku, ale jako 

nástroj podněcující zvídavost žáků a provokující k vymýšlení nových postupů. Z náplně učiva 

matematiky jsou vybrána dvě geometrická témata, která mají osvědčený motivační potenciál. 

2.1. Výuka symetrií a shodných zobrazení 

Když lidé mluví o symetrii, obvykle tento termín používají v neformálním smyslu – jako něco 

krásného, příjemně vyváženého. Symetrie motýlích křídel, květů rostlin nebo architektonického 

díla. Tyto neformální, intuitivní představy symetrie jsou v rovinné geometrii popsány osovou 

souměrností, v prostoru pak pomocí osové (zrcadlové) souměrnosti a rotační symetrie. Je snadné 

evidovat, že mnohé útvary jsou samy o sobě osově souměrné, lze je rozdělit jedním řezem na 

https://teacher.desmos.com/activitybuilder/custom/616aa768279ba348f21aadd6
https://www.geogebra.org/
https://www.geogebra.org/m/gvb3mahj
https://www.geogebra.org/m/gvb3mahj
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dvě shodné části. S takovými úlohami se potýkají děti v mateřské školce a v prvních letech 

školní výchovy. Cit pro souměrnost je tříben již od nejútlejšího věku, estetické vnímání je 

utvářeno vztahem k symetrii napříč všemi kulturami. 

Říká se, že lidé se symetrickým obličejem jsou považování za krásnější, ale je to skutečně 

pravda? Existuje nějaká věrohodná studie? I když se koncept krásy liší s každou kulturou, 

historickým obdobím i individuálním názorem, je možné pozorovat jednotu úsudku atraktivity 

některých biologických znaků mezi lidmi z odlišných kulturních prostředí.  

My si takovou malou studii vyzkoušíme s použitím nástroje GeoGebra a obrázky obličejů 

žáků nebo oblíbených osobností (obrázek 3).  

 

OBRÁZEK 3. Osová souměrnost v GeoGebře. Do nákresny je vložen obrázek Scarlett 

Johansson Rosas RedGold by Tiger Fénix, CC BY 2.0, symetrie tváře je ovlivněna mírným 

natočením. 

Zkoumání můžeme podrobit i nějaký architektonický prvek (obrázek 4), nebo zajímavou 

dlažbu (obrázek 8). 

 

OBRÁZEK 4. Symetrie gotického okna, GeoGebra kniha „Symetrie ornamentu“ 

https://wordpress.org/openverse/photos/b3db569f-4585-4ff0-967c-00e8c1c13c9b
https://wordpress.org/openverse/photos/b3db569f-4585-4ff0-967c-00e8c1c13c9b
https://www.geogebra.org/m/pzb5mfku#material/mejty87p
https://www.geogebra.org/m/pzb5mfku
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Fotografii ořízneme, zkontrolujeme, zda nemá zbytečně velké rozlišení a vložíme do 

nákresny GeoGebry. Přímým nástrojem pro sestrojení obrazu snadno ověříme všechny symetrie 

útvaru.  

Předvedené úlohy jsou i příležitostí pro poukázání na dodržování autorského práva, ochrany 

osobních údajů a také pro začátky programování v GeoGebře. Žáci si mohou vyzkoušet zapsat 

příkazové řádky pro program, který spustí tlačítko. Např. pro tlačítko „Osová souměrnost“ stačí 

napsat do skriptu příkaz picb = Soumernost(pic, a), kde pic je původní obrázek a 

je osa souměrnosti. Příkazem NastavitVypln(picb,0.5) zařídíme průhlednost obrazu, 

aby byla názornější kontrola překrývajících se obrázku. Program můžeme kdykoliv změnit 

v nabídce „Nastavení >> Skriptování“. K dispozici je kompletní seznam příkazů v angličtině, 

návody důležitých příkazů jsou přeloženy do češtiny na stránce Skriptování (příkazy).  

2.2. Ornamenty 

Většina žáků najde nějakou shodnost, která zobrazí objekt sám na sebe, ale je velmi málo žáků, 

kteří popíší všechny symetrie složitějšího ornamentu. Ornament je ozdoba s určitým vnitřním 

řádem, která je tvořena pravidelným opakováním motivů. Takového pravidelného opakování 

dosáhneme aplikací shodných zobrazení na určitý motiv. Podle shodných zobrazení nutných 

k tvorbě vzoru můžeme rozdělit ornamenty na tři typy: rozety, frýzy a tapety. Tyto tři skupiny 

můžeme dále dělit na třídy (matematicky jsou to grupy) podle toho, zda kromě nutných 

zobrazení obsahují ještě další shodnosti. Nutným zobrazením pro vytvoření rozety je otáčení 

(obrázek 5). Frýz je nekonečný ozdobný pruh (obrázek 6), nutným zobrazením je posunutí. 

Tapety (obrázek 7 vpravo, obrázek 8) pokrývají celou rovinu a k jejich vytvoření potřebujeme 

dvě nezávislá posunutí. Navíc mohou obsahovat i osovou i středovou souměrnost a otáčení.  

  

OBRÁZEK 5. Modely podtácků exportované z online GeoGebry jako stl soubory pro 3D tisk. 

Zleva část pythagorejské dlažby, vpravo cyklická rozeta vytvořená z „Objektu od ruky“. 

Jednoduchý ornament může posloužit k procvičení naprogramování cyklu. V GeoGebře 

nemáme cyklus for, místo něj je vhodné použít příkaz Posloupnost. Výsledkem příkazu 

Posloupnost je seznam, který může být novým vstupním objektem posloupnosti pro sestavení 

frýzu, rozety nebo tapety. Například frýz na obrázku 6 je vytvořen z trojúhelníku ABC (jméno 

Triangle) a vektoru u zadávajícího posunutí. Změnou kódu žáci experimentují s četností 

symetrie ornamentu. 

 

https://wiki.geogebra.org/cs/Skriptov%C3%A1n%C3%AD_(P%C5%99%C3%ADkazy)
https://wiki.geogebra.org/cs/P%C5%99%C3%ADkaz_Posloupnost
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 OBRÁZEK 6. Dvě varianty frýzu vytvořeného z trojúhelníku Triangle a vektoru posunutí u 

Ornament = Posloupnost(Rotace,(Triangle1,90°,B),i,1,4) 

 Frieze1 = Posloupnost(Posun(Ornament, 2*j*u), j, 1,3) 

 

Naprogramování nebo konstrukční vytvoření rozet je vděčným námětem, kdy tvorbou 

kaleidoskopu a hledáním optimálních poloh generujících prvků pro co nejhezčí obrázky žáci ani 

nepostřehnou, že se učí otáčení, osovou a středovou souměrnost.  

GeoGebra kniha “Symetrie ornamentu“ obsahuje několik původních i převzatých materiálů, 

které se osvědčily ve výuce, mezi nimi i applet „Rozety“ na obrázku 7. 

 
 

OBRÁZEK 7. Vlevo dihedrální rozeta s 6-ti četnou rotací a 6 osovými souměrnostmi, vpravo 

zkoumání globálních symetrií tapety p6m vytvořené z pravidelného šestiúhelníku. 

Pokud žáci zvládli zkoumání symetrií jednoduchých obrazců, předložíme před ně 

opravdovou výzvu: prozkoumat globální symetrie nějaké tapety. Může se jednat o tapetu, kterou 

si sami vytvoří, nebo fotografii zajímavé dlažby. Jednoduchá zobrazení reprodukující tapetu 

najde většina žáků, ale odhalit všechny shodnosti je úkol obtížný. Některá řešení vám žáci 

neuvěří. Překrývání poloprůhledných obrázků je mnohdy jediným důkazem, který žáky 

přesvědčí. 

Obrácenou úlohou je vytvoření tapety dle vlastní fantazie, nebo inspirované nějakým 

architektonickým prvkem či dekorem. Cílem může být vytvoření tapety s použitím 

předepsaných zobrazení nebo průzkum vlivu různého vybarvení na symetrii a vztahu lokálních 

a globálních symetrií. 

Při volbě objektu má učitel matematiky zpravidla i nějaké ty postranní úmysly. Výhodu mají 

školy, které mají chodník vydlážděný pythagorejskou dlažbou, jako např. kladenské gymnázium 

(obrázek 8). Kromě zkoumání symetrií je zde příležitost i k předvedení hned několika důkazů 

Pythagorovy věty, viz [13], [14]. Vychází z ní i indická skládačka (obrázek 9). Model pro 3D 

tiskárnu můžeme vytvořit v GeoGebře během několika minut. Manipulativní činnosti 

s nejrůznějšími tangramy jsou vhodné pro předvedení důkazů téměř všech vět školské 

planimetrie. Záleží jen na tvořivosti učitele a jeho žáků. 

https://www.geogebra.org/m/pzb5mfku
https://www.geogebra.org/m/pzb5mfku#material/hbw8ujfj
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OBRÁZEK 8. Pythagorejská dlažba před Gymnáziem Kladno 

Pythagorejská dlažba pokrývá rovinu ornamentem, ve kterém najdeme více shodností. 

Přesněji se jedná o symetrickou grupu p4, která má dva středy rotace o úhel 90° a jeden střed 

rotace o úhel 180°. Pro její nakreslení vystačí i jednoduchý nástroj Nákresy Google, ale pokud 

chceme její část použít pro 3D model pivního tácku (obrázek 5), doporučujeme GeoGebru. 

 

 

OBRÁZEK 9. Důkaz Pythagorovy věty indického matematika Bhaskary II (12. stol. n. l). 

Vlevo applet v GeoGebře, vpravo 3D výtisk. 

2.3. Geometrie v prostoru 

Výuka geometrie v prostoru je na mnohých školách zredukována na nejmenší možnou míru, 

kterou RVP připouští. Mnohdy se tak stává, že absolvent základní školy z geometrie v prostoru 

umí jen pojmenovat základní tělesa a umí dosadit do vzorců pro výpočet povrchu a objemu. 

Přitom právě přemýšlení o prostorových objektech a 3D modelování jsou důležité aktivity pro 

rozvíjení prostorové představivosti. 

Důležitost prostorové představivosti, způsoby jejího rozvíjení i vliv pohlaví, sociálního 

zázemí a koníčků byl prokázán mnoha studiemi (viz [4], [5], [6], [7]). Např. studie [8] prokázala, 

že přibližně v 10 letech dochází u dětí k významnému rozvoji prostorové představivosti, pokud 

je žák vhodně motivován. Právě v tomto období se začínají rozevírat nůžky mezi prostorovými 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Gymn%C3%A1zium_Kladno
https://docs.google.com/drawings/
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schopnostmi žáků. Průzkum rovněž potvrdil významné genderové rozdíly. Zatímco děvčata 

upřednostňují spíše analytický přístup a všímají si jednotlivých části, chlapci ve větší míře 

vnímají objekt jako celek (tzv. holistický přístup).  

Zajímavou studii, založenou na rotačním testu prostorové představivosti, provedli kolegové 

na univerzitě v Arkansasu v roce 2018 [3]. Studenti ve věku 12–14 let nejprve řešili test pro 

rovinné i prostorové obrázky, a teprve po jeho vyplnění si prohlédli 3D modely součástek, které 

byly v testu použity. Po týdnu jim byl předložen rotační test s jinými objekty. Na výběrovém 

souboru 200 dětí bylo prokázané významné zlepšení, v některých skupinách až o 30 %. 

Zajímavé je, že větší procento zlepšení bylo pozorováno u všech dívčích skupin.  

Důkladné prozkoumání reálných 3D modelů je důležitou součástí poznávacího procesu 

v základním vzdělávání, není možné jej přeskočit. Základní tělesa je vhodné reprezentovat 

reálnými objekty. Honba za fotografiemi takových objektů je vhodnou samostatnou prací nebo 

hrou do školní družiny. První fází poznávacího procesu by měly projít děti ve věku 3–6 let, 

úkolem učitelů na prvním stupni vzdělávání je provokovat žáky k analýze objektů, zkoumání 

incidenčních vazeb a hledání symetrií. Jen zkušeností se může předmětná manipulace stát 

myšlenkovou, kdy se geometrické objekty uskutečňují v představách, bez opory modelů či 

obrázků. 

Software geometrického modelování jsou významným pomocníkem při přechodu od 

reálných modelů k ideálním abstraktním představám. Reprezentace objektů je názorná, uživatel 

může s objektem manipulovat, upravovat jej, volit různé pohledy [15]. Role technologií ovšem 

nekončí jen názornou demonstrací, ba naopak. Je to začátek cesty, kdy žák sám začíná 

modelovat, seznamuje se s editačními nástroji pro změnu velikosti, otočením, či rovinovou 

souměrností, používá pokročilejší nástroje pro booleovské operace, rozlišuje práci 

s polygonální nebo NURBS reprezentací. Odměnou je 3D výtisk hotového díla nebo jen 

virtuální model ve virtuální veřejné knihovně a „like“ od spolužáků. 

2.4. GeoGebra 3D a 3D tisk 

3D tisk vnáší život do jednotlivých předmětů a zvyšuje zájem studentů. Vyšší aktivita během 

hodiny zvyšuje zapojení studentů a studenti si rychleji osvojují a lépe pamatují nové poznatky. 

Dobře využitá 3D tiskárna podporuje kreativní myšlení, učení prostřednictvím objevování 

i experimentování.  

Na trhu jsou již dostupné 3D tiskárny určené výhradně pro školy, které obsahují specifické 

prvky, které zaručují bezpečnost i při použití mladších dětí. Tyto tiskárny mají zabezpečený 

přístup k řízení tisku, ochranu proti náhodnému přerušení tiskové práce ostatních studentů 

i ochranu před kontaktu se součástkami, které se při tisku zahřívají. 

Na školách je používána celá řada 3D modelářů, nástroje se rychle vyvíjejí, stejně jako jejich 

cenová politika. Nutno přiznat, že pokud chceme freeware, jehož ovládání je jednoduché 

a základní práci zvládnou žáci během úvodní hodiny, výběr se podstatě zúží. Pro účely základní 

školy lze doporučit SketchUp, TinkerCAD a GeoGebru 3D. Poslední dva jmenované mají 

možnost exportu pro 3D tiskárnu prostřednictvím stl souboru. 

Samotný export souboru pro 3D tiskárnu je jednoduchý. V online aplikaci GeoGebry „3D 

Grafy“ nebo ve verzi GeoGebra 6 Klasik rozbalte vpravo nahoře menu, zvolte "Soubor" 

a "Stáhnout jako" a zvolte příponu stl. Deskotopová verze Klasik 5 tuto možnost nemá, obejít ji 

můžete např. nahráním souboru mezi materiály serveru GeoGebry.   

https://app.sketchup.com/
https://www.tinkercad.com/
https://www.geogebra.org/3d
https://www.geogebra.org/3d
https://www.geogebra.org/3d
https://www.geogebra.org/classic
https://www.geogebra.org/materials
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OBRÁZEK 10. J. Rambousková: Geogebra a 3D tisk, blog cojsemvyzkousela,cz 

Vytvořené modely pro 3d tisk můžete prohlédnout ve zdarma prohlížeči  viewstl.com, nahrát 

na sketchfab.com  a použít jako interaktivní 3D applet do hypertextových dokumentů. 

Učitelé ocení, když jim žáci vytvoří reálný model pro výuku. Například pomůcky pro 

odvození vzorce pro objem jehlanu nebo koule na většině škol chybí, vhodné modely nenajdete 

ani v nabídkách současných dodavatelů výukových pomůcek. Zkušený uživatel vytvoří takový 

model v TinkerCadu nebo GeoGebře během deseti minut. Žáci mohou natočit svůj video 

tutoriál, sestříhat, doplnit efekty dle vkusu a nahrát pro veřejné sdílení ([9], [10]).  

Podrobně je popsáno vytvoření modelu pro důkaz objemu koule v GeoGebře v online 

materiálu „Archimédův přípitek“ [12]. 

 

OBRÁZEK 11. Archimédův přípitek – rozdíl válce a kužele má stejný objem jako polokoule  

https://www.cojsemvyzkousela.cz/?p=7026
https://www.cojsemvyzkousela.cz/
https://www.viewstl.com/
https://sketchfab.com/
https://www.geogebra.org/m/k4auajmm#material/mnh4jcbh
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ZÁVĚR 

Pomocí informačních a komunikačních technologií můžeme do značné míry změnit přístup 

učitelů i žáků, můžeme přiblížit školskou matematiku skutečně aplikované matematice. Při 

řešení reálných problémů žádný odborník nepočítá na papíře, nekreslí si na čtverečkovaný papír 

grafy. Počítačové algebraické systémy (CAS – Computer Algebra Systems) jsou již více než 

půl století neodmyslitelnou součástí aplikované matematiky. Je nezbytné, aby se staly nedílnou 

součástí i matematiky na základních a středních školách. 

Je samozřejmé, že technika sama o sobě naše žádné problémy nevyřeší. Podstatně ale mění 

přístup k problému a řešitelské strategie. Správně vedená výuka s vhodnými ICT mění postoje 

žáků k matematice, zvyšuje jejich sebedůvěru, ochotu experimentovat, vymýšlet nové postupy. 

Nové technologie a programy jen představují nové pomocníky, jejichž plnohodnotné využití 

nám umožní vytváření vhodného pracovního prostředí. 

3D modelování a 3D tisk umožňují studentům aktivně se zapojit do celého procesu učení, od 

počáteční myšlenky přes design až po konečný 3D tištěný objekt. Umožnit interakci 

s předmětem v každé fázi lekce pomáhá studentům pochopit předmět a uchovávat si informace. 

To je zvláště výhodné při výuce komplexních témat. 

3D tisk je silný vzdělávací nástroj, který ale nelze unifikovat. Potřeba 3D tisku ve školách je 

specifická a správná volba řešení je zásadní. Je třeba promyslet nejen výběr samotné 3D 

tiskárny, ale také způsoby její správy, přístup učitelů a studentů a jak její využití integrovat do 

výuky ve třídách. 
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