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Abstrakt: V únoru tohoto roku byl, jako padesátý na světě, ustaven GeoGebra institut 
v Českých Budějovicích. Cílem článku je seznámit čtenáře s existencí tohoto prvního 
opěrného bodu uživatelů programu GeoGebra v České republice a představit jim jeho 
současnou i plánovanou činnost. 
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Abstract: GeoGebra Institute of České Budějovice was established in February 2011 as the 
50th GeoGebra Institute all around the world. The paper presents both current and planned 
activities of this first main plank of GeoGebra’s users in the Czech Republic.  
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Úvod 

GeoGebra Institut je neziskovým sdružením akademických pracovníků, studentů, 
učitelů a dalších osob, jejichž společným zájmem je užívání počítačového programu 
GeoGebra pro podporu výuky matematiky, a kteří zároveň mohou a chtějí přispět svou 
praktickou výchově vzdělávací činností nebo svým výzkumem ke smysluplnému využívání 
tohoto programu na školách. Účelem institutu je poskytovat podporu uživatelům programu 
GeoGebra, podílet se na vývoji programu a výzkumu možností jeho využití, případně se 
podílet na řešení takto orientovaných projektů. 
 

 
Obr. 1: Světová síť GeoGebra institutů 
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GeoGebra instituty jsou rozprostřeny po celém světě a jejich počet se neustále zvyšuje. 
Struktura sítě lokálních GeoGebra institutů, která dohromady tvoří International GeoGebra 
Institute (v následujícím textu budeme požívat český překlad „Mezinárodní GeoGebra 
institut“)  [8], je znázorněna na obrázku 1.  
 

GeoGebra institut v Českých Budějovicích 
GeoGebra institut v Českých Budějovicích byl ustaven na Pedagogické fakultě Jihočeské 
univerzity v Českých Budějovicích v únoru roku 2011, jako padesátý na světě a první v České 
republice. Impuls k jeho založení vyšel od autora programu Markuse Hohenwartera jako 
reakce na dlouhodobou činnost katedry matematiky Pedagogické fakulty na poli užití 
počítačů ve výuce matematiky. Institut se od svého založení prezentuje webovou stránkou [3], 
jejíž náhled je uveden na obrázku 2. Především však vyvíjí různé aktivity, kterými naplňuje 
své poslání. V následujících partiích článku bude čtenář stručně seznámen s těmi 
nejdůležitějšími z nich.     
 

 
Obr. 2: www.pf.jcu.cz/ggi 

 
 
Lokalizace nové verze GeoGebra 4 
Brzy po jeho ustavení institut oslovila dlouholetá překladatelka grafického uživatelského 
rozhraní a funkcí programu GeoGebra paní Marie Pokorná s návrhem, aby institut 
převzal péči o překlady nutné pro uvedení verze GeoGebra 4 v české lokalizaci. Novými 
překladatelkami programu se tak staly studentky učitelství matematiky a výpočetní techniky 
na Pedagogické fakultě  Zuzana Bouchalová, Michaela Noruláková a Markéta Tomanová 
[10]. První verze překladu byla dokončena v létě 2011. Nyní, po uvedení GeoGebry 4, je 
možno překlad dále aktualizovat a upravovat. Na některé chyby či nepřesné interpretace 
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originálu se dá často přijít až v provozu. Pokud tedy milý čtenáři víte o nějaké slabině 
překladu, obraťte se prosím na autora článku či přímo na jmenované překladatelky. 
  

Překlad manuálu k programu GeoGebra 4 
V souvislosti s uvedením verze 4 programu GeoGebra byla zásadně inovována online 
nápověda programu. Ta je nyní součástí stránky wiki.geogebra.org a její pojetí odpovídá stylu 
„wiki“. Nové řešení si vyžaduje nový překlad všech položek nápovědy. Na tomto poměrně 
rozsáhlém projektu se podílejí další členové GeoGebra institutu v Českých Budějovicích 
(Monika Posekaná, Tereza Suchopárová, Irena Štrausová a autor článku) spolu se členy nově 
zakládaného Geogebra institutu v Praze. Současné mezidobí, kdy verze 4 programu již byla 
zveřejněna v české lokalizaci, ale příslušná česká nápověda ještě není k dispozici, je pro 
uživatele pochopitelně nepříjemné. Snad by mohly k překonání tohoto mezidobí pomoci 
české materiály pro starší verzi GeoGebra 3 [4], [5] (přeložené Pavlem Sokolem), které jsou 
stále ještě k dispozici na uvedených adresách.  
 
Certifikace 
Lokální GeoGebra institut má oprávnění udělovat uživatelům v oblasti své působnosti 
certifikáty Mezinárodního GeoGebra institutu o úrovni zvládnutí programu. Jedná se o tři 
úrovně: „Uživatel“, „Expert“ a „Trenér“. Obecné požadavky na uchazeče, které zaručují 
jednotnou úroveň certifikátů udělovaných lokálními instituty, jsou stanoveny dokumentem 
[2], jejich specifikace pro konkrétní zemi jsou pak v pravomoci místních institutů. Ty se 
většinou neomezují jenom na vymezení požadavků pro získání certifikátů, ale také na 
vytvoření a organizování přípravných seminářů pro zájemce o certifikáty. Stejně postupují 
i naše instituty, které ve vzájemné spolupráci připravují finální podobu kurzů a požadavků na 
české držitele certifikátů. Vše by mělo být připraveno na jaře 2012. O možnosti žádat 
o udělení certifikátu, případně o možnosti absolvovat přípravné kurzy, budou účastníci 
konference „Užití počítačů ve výuce matematiky“ informováni prostřednictvím e-mailových 
kontaktů.     
 
Fórum uživatelů 
I když to přímo nesouvisí s činností GeoGebra institutu v Českých Budějovicích, je vhodné 
zde připomenout existenci fóra uživatelů programu GeoGebra [7], které představuje 
významný zdroj informací o možnostech tohoto programu a prostor pro výměnu zkušeností 
jeho uživatelů. Fórum má i svou českou sekci, která je zatím „spící“, mohla by se však 
probudit a stát se prostorem živé komunikace českých uživatelů.  
 

Sdílení materiálů 
Kromě výměny zkušeností a informací o programu je pro komunitu jeho uživatelů důležitá 
také možnost vzájemného sdílení „dobrých“ materiálů v programu vytvořených. Uveďme si 
zde dva webové portály, které takovéto sdílení umožňují, dokonce na celosvětové úrovni. 
Prvním z nich je portál GeoGebra Tube [6], zřízený a spravovaný přímo autorským týmem 
programu GeoGebra. Dalším prostorem specializovaným na sdílení výukových materiálů 
vytvořených v programech dynamické geometrie je portál I2G Intergeo [9], který je 
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výsledkem rozsáhlého projektu integrace programů dynamické geometrie a sdílení materiálů 
v nich vytvořených. I na vytvoření tohoto portálu se podíleli tvůrci programu GeoGebra. 
Výhodou I2G je česká lokalizace a propracovaný systém vyhledávání a hodnocení uložených 
materiálů.  
   
Závěr 
Program GeoGebra se stále více uplatňuje ve výuce matematiky na všech stupních škol. Počet 
jeho uživatelů, i v České republice, neustále roste. S tím nabývá na významu existence určité 
infrastruktury, která by zprostředkovávala kontakt mezi uživateli programu a napomáhala jim 
v jeho smysluplném a efektivním využívání. GeoGebra institut v Českých Budějovicích byl 
prvním článkem takovéto struktury v České republice a je téměř jisté, že v době publikování 
tohoto článku již nebude jediným. Postupně vznikne sít lokálních institutů, které budou 
dohromady tvořit „GeoGebra institut České republiky“. Ten pak bude hrát výše uvedenou roli 
ve vztahu k českým uživatelům. 
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