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Abstrakt: Příspěvek se zabývá možnostmi využití programu GeoGebra ve výuce lineární 
algebry. Pozornost je zaměřena na soustavy lineárních rovnic, sčítání a násobení matic, 
determinanty a geometrické transformace. Součástí příspěvku bude i seznámení s výsledky 
využití programu ve výuce lineární algebry v prvním ročníku učitelství matematiky na 
Pedagogické fakultě UK. 
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GeoGebra in the teaching of linear algebra 
 
Abstract: The paper deals with the possibilities of using GeoGebra in the teaching of  linear 
algebra. The main focus is placed on the systems of linear equations, addition and 
multiplication of matrices, determinants, and geometric transformations. Part of the 
contribution will be also to get the audience acquainted with the results of the use the 
programme in the teaching of linear algebra. This teaching experience was made with the first 
grade students of mathematical education at the Charles University, the Faculty of Education. 
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Přestože program GeoGebra získává v České republice na oblibě, často se s ním setkáváme 
především jako s programem podporujícím výuku planimetrie na základních a středních 
školách, kde nahrazuje jiné programy DGE. Potenciál GeoGebry je však výrazně větší a to 
nejen dík možností využití na poli všech úrovní edukačního procesu, ale i možným využitím 
na široké škále oblastí výuky matematiky. Díky svým širokým programovým možnostem 
a jednoduchému uživatelskému prostředí se GeoGebra stává velmi mocným nástrojem, 
s jehož využitím můžeme žákům i studentům pomoci přemostit znalosti z geometrie, algebry 
a matematické analýzy a učinit z nich funkční celek. Propojování dílčích znalostí 
z matematiky do jednoho uceleného celku je zcela jistě cílem většiny učitelů na základních 
a středních školách. Nástrojem se mohou stávat geometrické interpretace jednoduchých 
i složitějších algebraických operací aj. Na vysoké škole začíná být matematika pro mnohé 
studenty obtížnější z hlediska náročnosti na abstraktní uvažování. Proto jsem byla toho 
názoru, že i na této úrovni vzdělávání může být další možná interpretace probíraného učiva 
výhodou. Primárně z tohoto důvodu jsem se rozhodla, dynamickými applety podpořit předmět 
Lineární algebra, který je standardně vyučován v druhém semestru pro studenty oboru 
matematika na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Sekundárním účelem (avšak 
neméně významným) bylo seznámení s možnostmi a didaktickým potenciálem programu 

122



studenty jakožto budoucí učitele matematiky na druhém stupni základních škol a na středních 
školách. 

Využila jsem tedy dvou paralelních cvičení z lineární algebry (s celkovým počtem 
34 studentů) k interaktivnímu nahlížení do geometrických interpretací prostřednictvím 
dynamických appletů vytvořených v programu GeoGebra1. Před tímto cvičením již studenti 
absolvovali řadu přednášek a látka matic a determinantů již byla probrána. Vliv tohoto 
devadesátiminutového cvičení jsem následně zkoumala kombinací nástrojů kvalitativní 
a kvantitativní analýzy. Na začátku cvičení jsem prostřednictvím dotazníku zjišťovala, zda 
dovedou geometricky interpretovat, lineární funkci, soustavu rovnic (podle počtu řešení). 
Na tyto otázky odpovídali slovně. U zjišťování schopností geometricky interpretovat matice, 
sčítání matic, násobení matic a determinanty jsem využila jednoduchých příkladů, které měli 
za úkol libovolně geometricky zakreslit. To, jak operacionálně uvažují o sčítání matic, jsem 
zjišťovala dle volného dokončení věty (Když sčítáme matice, postupujeme tak, že…). Zároveň 
jsem vyšetřovala nakolik si myslí, že by jim k pochopení probírané látky z algebry pomohlo 
vidět i geometrickou interpretaci probírané látky a nakolik si myslí, že by vám k pochopení 
probírané látky pomohla interpretace pomocí programu dynamické geometrie (zde hodnotili 
na numerické posuzovací škále, kde 1 znamenala „vůbec nepomohlo“ a 5 znamenalo „hodně 
pomohlo“). Obdobný dotazník jsem rozdala i v závěru hodiny. 

Během cvičení jsem využila celé řady předpřipravených appletů, nad kterými jsem postupně 
se studenty vedla diskuzi, velmi důležitá pak byla soustavná manipulace s appletem, která 
umožňovala pohled na nezměrné množství různých řešení (studenti tak začnou nad appletem 
uvažovat v reálném čase a parametricky, čehož bychom při pohledu na statický obrázek 
nedocílili). V počátku jsme určovali počet řešení soustavy lineárních rovnic (obr. 1 Soustava 
lineárních rovnic), kde jsme využili i interpretaci soustavy lineárních rovnic jako rozšířené 
matice. Následně jsme již začali pracovat s maticemi a vektory. Názorně jsme si pomocí 
appletů ukázaly násobení matic skalárem (obr. 2 Násobení matic skalárem), sčítání matic 
(obr. 3 Sčítání matic), odčítání matic, násobení matic či význam determinantu matice typu 
(2,2) (obr. 4 Determinant matice)a typu (3,3). Násobení matic jsme interpretovali jak pomocí 
změny báze (obr. 5 Násobení matic) tak jako transformaci (obr. 6 Násobení matic jako 
transformace). Přestože geometrie transformací již nebyla náplní kurzu, studenty 
transformování pomocí matic zaujalo a využili jsme tedy i appletů na translaci 
(obr. 7 Translace jako násobení matic), rotaci a osovou souměrnost (obr. 8 Osová souměrnost 
jako násobení matic). 

Již na samotné hodině studenti projevovali, že se jim geometrické interpretace líbily 
a napomohly ke komplexnějšímu pochopení učiva. Z dotazníků posléze vyplynulo, že ačkoliv 
jejich očekávání od využití programu dynamické geometrie bylo poměrně vysoké 
(na numerické posuzovací škále, kde 1 znamenala „vůbec nepomohlo“ a 5 znamenalo „hodně 
pomohlo“ vyhodnotili průměrně na 3,7), jeho následné využití neznamenalo pokles oproti 
očekávání, ale ukázalo naopak to, že využití programu předčilo tato očekávání. Otázka: 
„Nakolik si myslíte, že vám k pochopení probírané látky pomohla interpretace pomocí 
programu GeoGebra?“ byla na stejné numerické posuzovací škále ohodnocena průměrně na 
4,3. Zbylé z otázek pak poukazovaly na posun v pochopení lineární algebry.  

                                                 
1 Všechny použité applety byly vlastní výroby a jsou nyní dostupné na www.geogebratube.org .  

123



Přestože počet studentů neumožňuje zobecnění výzkumu, v dané skupině mělo využití 
programu GeoGebra jakožto podpory výuky lineární algebry úspěch. Nejen že pomohlo 
k prohloubení vědomostí, ale studentům ukázalo i didaktický potenciál nástroje společně 
s jeho všestranností. Toto tvrzení podpořil i ten fakt, že zkušenost z tohoto cvičení si někteří 
studenti přenesli dále a vzpudili pozitivně laděnou diskuzi na téma využití programu 
GeoGebra ve výuce matematiky v jednom z didakticky orientovaných předmětů… 
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Obr. 1 Soustava lineárních rovnic   
 

Obr. 2 Násobení matic skalárem  
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Obr. 3 Sčítání matic 
  

Obr. 4 Determinant matice 
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Obr. 5 Násobení matic 
 

 
Obr. 6 Násobení matic jako transformace  
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Obr. 7 Translace jako násobení matic 
 

 
Obr. 8 Osová souměrnost jako násobení matic 
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