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Abstrakt: Článek uvádí výsledky výzkumu, který byl realizován ve školním roce 2009/2010. 

Na vzorku šesti tříd porovnáváme tradiční výuku s pouţitím rýsovacích potřeb a výuku podle 

upraveného kurikula s výlučným rýsováním pomocí DGS na tematickém celku Osová 

souměrnost.  
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Risks replacement drawing on paper using ICT in teaching school geometry 

 
Abstract: Paper presents results of research that was conducted in school year 2009/2010. In 

a sample of six classes we compared traditional teaching with ruler and compass according to 

modified curriculum with exclusive drawing by DGS on axial symmetry. 

 

Key words: using DGS, GeoGebra, axial symmetry, geometry 

Cíl výzkumu 

Cílem výzkumu bylo zjistit, jaká je efektivnost výuky matematiky při vyuţití digitálních 

technologií. Konkrétně jakých výsledků budou dosahovat ţáci při výuce učiva Osová 

souměrnost pouze s vyuţitím výpočetní techniky v porovnání s ţáky, kteří se učí uvedené 

učivo tradičními výukovými prostředky a prozkoumat rizika spojená s takto pojatou výukou. 

Do mezinárodního výzkumu se zapojilo šest škol (pět škol z ČR a jedna škola z Polska). 

Pedagogové z výzkumného týmu společně stanovili cíle výuky, připravili jednotné vyučovací 

metody a organizační formy výuky, vypracovali jednotný učební materiál v programu 

GeoGebra. Obsah vzdělávání vycházel z Rámcového vzdělávacího plánu pro základní 

vzdělávání a byl přizpůsoben školním vzdělávacím programům jednotlivých škol. Časový 

harmonogram výuky byl jednotný pro experimentální a kontrolní skupinu. Přípravnou fází pro 

realizaci výuky u experimentálních skupin bylo seznámení se se základními funkcemi 

programu a jeho ovládáním, aby mohl být realizován výzkum. 

157



Vyučovací metody 

Metoda slovní: monologická metoda (výklad) 

Metoda názorně-demonstrační: předvádění – ukázka vlastností osově souměrných útvarů, 

konstrukce osově souměrných útvarů s vyuţitím výpočetní techniky 

Metoda praktická: metody práce s výpočetní technikou – práce s programem GeoGebra 

Vymezení pomůcek 

Počítač s připojením na internet, interaktivní tabule nebo dataprojektor, program GeoGebra, 

připravené soubory na síťovém disku školy se zadáním, sešit na poznámky.
1
 

Vlastní realizace výzkumu 

Realizace výzkumu probíhala ve školním roce 2009/2010 na těchto školách: 

 10. ZŠ Plzeň: 14 ţáků experimentální skupiny a 19 ţáků kontrolní skupiny 

 25. ZŠ Plzeň: 25 ţáků experimentální skupiny a 23 ţáků kontrolní skupiny 

 31. ZŠ Plzeň: 23 ţáků experimentální skupiny a 22 ţáků kontrolní skupiny 

 Základní škola Kříţova, Jihlava: 11 ţáků experimentální skupiny a 18 ţáků kontrolní 

skupiny 

 Gymnázium Dr. Polesného ve Znojmě a gymnázium v Ledči nad Sázavou: 31 ţáků 

experimentální skupiny a 25 ţáků kontrolní skupiny 

 Gymnázium Katowice (Polsko): 21 ţáků experimentální skupiny a 21 ţáků kontrolní 

skupiny 

Časové a organizační vymezení: 

Experimentální i referenční skupiny měly shodnou časovou dotaci osmi vyučovacích hodin. 

Poslední vyučovací hodinu byly vypracovány závěrečné písemné práce a dotazníky. Výzkum 

probíhal v rozmezí března aţ května s ohledem na tematické plány jednotlivých škol. Řazení 

hodin bylo zcela přizpůsobeno běţnému rozvrhu ţáků v jednotlivých školách. 

Přípravná fáze výzkumu 

Výzkumný tým připravil kurikulum celé výuky učiva Osová souměrnost. Kaţdá vyučovací 

hodina měla vypracované kurikulum s připravenými materiály ve formátu gbb
2

. Pro 

experimentální skupinu tým upravil soubory pro úvodní kurz ovládání programu. 

  

                                                 
1
 Software GeoGebra je multiplatformní, dynamický program určený pro všechny úrovně výuky geometrie. Je 

volně k dispozici na http://www.geogebra.org. Lze jej provozovat jak prostřednictvím lokální instalace, tak bez 

instalace pomocí appletu ve webovém prohlíţeči. 
2
 Formát dynamického programu GeoGebra 
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Vlastní průběh výuky 

Před zahájením výuky absolvovali ţáci experimentální skupiny úvodní kurz v rozsahu čtyř 

vyučovacích hodin. Cílem bylo seznámit ţáky s obsluhou a prostředím programu. Výuka 

probíhala v počítačových učebnách jednotlivých škol s vyuţitím interaktivní tabule nebo 

dataprojektoru. Ţáci si osvojili základní konstrukce programu, manipulace s objekty, tvorbu 

vlastních objektů a označování objektů.  

Výuka tematického celku Osová souměrnost probíhala bez rýsovacích pomůcek (sešit měli 

ţáci k dispozici pouze pro črtání a zapisování poznámek). Vlastní rýsování ţáci realizovali 

pouze na počítači s vyuţitím uvedeného software. Soubory s příklady byly v diferenciované 

obtíţnosti, někdy ţáci pouze manipulovali s objekty a zjišťovali jejich vlastnosti, v dalších 

příkladech ţáci vyuţívali vestavěných nástrojů k zhotovení osově souměrných útvarů. V další 

fázi poznání měli ţáci vyuţívat jen geometrických vlastností útvarů bez pouţití nástrojů. 

Nejvyšší fází bylo experimentování s objekty a vyuţití vztahů osových souměrností (důkaz 

nesouměrnosti lidské tváře, souměrného odrazu hladiny v jezeře). Tvůrci příkladů vyuţili 

vlastností programu tak, aby vznikly příklady rozdílné obtíţnosti a nároků na znalosti a 

kreativitou ţáků.  

Obsah učiva v jednotlivých hodinách: 

Hodina 1: 

Shodné geometrické útvary, vlastnosti shodných útvarů, hra se shodnými útvary. 

Hodina 2: 

Základný vlastnosti osově souměrných útvarů, doplnění osově souměrných útvarů, sestrojení 

osově souměrného útvaru bez nástroje programu GeoGebra Osová souměrnost. 

Hodina 3: 

Sloţitější osově souměrné útvary, osy souměrnosti rovinných obrazců, konstrukce os 

souměrnosti rovinných útvarů. 

Hodina 4: 

Samodruţné body, vzor a obraz osově souměrných útvarů, konstrukce osy úhlu a osy úsečky 

s vyuţitím osové souměrnosti, hra s osově souměrnými obrázky. 

Hodina 5:  

Útvary souměrné podle osové souměrnosti z běţného ţivota (automobil, vlajky, domy). 

Vyuţití objektů osově souměrných, vyhledávání osově souměrných tvarů s programem. 

Hodina 6: 

Vyuţití rovinných útvarů (trojúhelník, kruţnice, oblouk) ve vztahu k osové souměrnosti, hra 

s objekty, vyuţití nástrojů programu. 

Hodina 7: 

Projekty jezero, tvář (vyuţití své tváře a zjištění, zda je tvář ţáka osově souměrná), obtíţnější 

příklady na vyuţití více os v osové souměrnosti (skládání zobrazení). 

Hodina 8: 

Vypracování písemných testů. 
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Ověřování znalostí 

Po realizované výuce učiva Osová souměrnost následovalo další vyučovací hodinu 

vypracování dvou písemných testů pro porovnání ţáků experimentální a kontrolní skupiny. 

Zadání testů bylo jednotné pro obě skupiny. První písemná práce byla cíleně sestavena tak, 

aby zde všichni ţáci museli rýsovat s rýsovacími potřebami (test rýsovací). Druhá písemná 

práce obsahovala úkoly, kde ţáci vyuţívali znalostí osově souměrných útvarů, doplňovali 

souměrné části útvarů, zhotovovali náčrtky (test nerýsovací). Jako srovnávací práce byly 

pouţity poslední čtvrtletní písemné práce, které poslouţily k porovnání vstupní úrovně 

experimentální a kontrolní skupiny. 

Vyhodnocení testů a výsledky 

Statistický test významnosti 

V kvantitativně orientované části výzkumu jsme navázali na výzkum, který byl realizovaný 

v předchozím roce (2). Pro ověření výsledků z písemných prací v jednotlivých školách byly 

vyuţity stejné postupy, tzn. pro ověření, zda jsou mezi výsledky písemných prací obou skupin 

statisticky významné rozdíly, jsme pouţili Studentův t-test s hladinou významnosti  = 0,05, 

který patří k nejpouţívanějším statistickým testům významnosti pro metrická data získaná 

měřením ve dvou různých skupinách objektů. Statistická hypotéza byla ověřována proti tzv. 

nulové hypotéze H0: Mezi průměrným počtem bodů dosaženým experimentální skupiny a 

průměrným počtem bodů dosaženým v kontrolní skupině není statisticky významný rozdíl. 

Pokud hypotéza není potvrzena, platí alternativní hypotéza  H1:  Mezi průměrným počtem 

bodů experimentální skupiny a průměrným počtem bodů kontrolní skupiny je statisticky 

významný rozdíl.  

Ověření shodnosti rozptylů statistických souborů 

Předpokladem pro pouţití Studentova t-testu je shodnost rozptylů statistických souborů. 

Shodnost rozptylů jsme zjistili provedením Fisherova-Snedecorova F-testu. Vypočítaná 

hodnota F se srovnávala s kritickou hodnotou kritéria pro zvolenou hladinu významnosti 

. Výsledky testu na této hladině významnosti jsou uvedeny v tabulce. 

Testy 
31. ZŠ 

Plzeň 

25. ZŠ 

Plzeň 

10. ZŠ 

Plzeň  

ZŠ 

Jihlava 

Gymnázium 

Znojmo a Ledeč 

nad Sázavou 

Gymnázium 

Katowice 

(Polsko) 

Srovnání 

čtvrtletní 

práce 

není 

rozdíl 

není 

rozdíl 
není rozdíl 

není 

rozdíl 
není rozdíl není rozdíl 

Rýsovací 

test 

není 

rozdíl 

není 

rozdíl 
je rozdíl 

není 

rozdíl 
není rozdíl není rozdíl 

Test bez 

rýsovacích 

pomůcek 

není 

rozdíl 

není 

rozdíl 
není rozdíl 

není 

rozdíl 
není rozdíl není rozdíl 

Tabulka 1: Výsledky Fisherova-Snedecorova F-testu 
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Statistické výpočty jednotlivých škol 

Vypočítanou hodnotu t jsme porovnali s kritickou hodnotou Studentova  pro zvolenou 

hladinu významnosti  = 0,05 a počet stupňů volnosti . Z tabulky Kritické hodnoty testového 

kritéria  (3 str. 258) jsme vyčetli nejbliţší tabelovanou hodnotu. Pokud byla vypočítaná 

hodnota menší neţ hodnota kritická, přijali jsme hypotézu nulovou. V opačném případě byla 

přijata hypotéza alternativní. 

Čtvrtletní 

písemná práce 

z M 

31. ZŠ 

Plzeň 

25. ZŠ 

Plzeň 

10. ZŠ 

Plzeň 
ZŠ Jihlava 

Gymnázium 

Znojmo a 

Ledeč nad 

Sázavou 

Gymnázium 

Katowice 

(Polsko) 

Kritérium t 1,836 0,178 1,142 0,949 0,742 1,329 

Počet stupňů 

volnosti f 
43 46 32 27 54 40 

Tabelovaná 

hodnota 
2,014 2,013 2,352 2,052 2,005 1,684 

Hypotéza  nulová nulová nulová nulová nulová nulová 

Zhoršení exp. 

Skupiny 
ne ne ne ne ne ne 

Tabulka 2: Čtvrtletní písemná práce z matematiky (srovnávací práce) 

Test 

s rýsovacími 

potřebami 

31. ZŠ 

Plzeň 

25. ZŠ 

Plzeň 

10. ZŠ 

Plzeň 
ZŠ Jihlava 

Gymnázium 

Znojmo a 

Ledeč nad 

Sázavou 

Gymnázium 

Katowice 

(Polsko) 

Kritérium t 1,684 5,433  2,415 4,260 4,135 

Počet stupňů 

volnosti f 
43 46  27 54 40 

Tabelovaná 

hodnota 
2,014 2,013  2,052 2,005 1,684 

Hypotéza  nulová alternativní alternativní alternativní alternativní alternativní 

Zhoršení exp. 

Skupiny 
ne ano ano

3
 ano ne ano 

Tabulka 3: Prověrka s rýsovacími potřebami (test rýsovací) 

Test bez 

rýsovacích 

potřeb 

31. ZŠ 

Plzeň 

25. ZŠ 

Plzeň 

10. ZŠ 

Plzeň 
ZŠ Jihlava 

Gymnázium 

Znojmo a 

Ledeč nad 

Sázavou 

Gymnázium 

Katowice 

(Polsko) 

Kritérium t 1,348 1,718 6,676 2,809 0,567 4,741 

Počet stupňů 

volnosti f 
43 46 32 27 54 40 

Tabelovaná 

hodnota 
2,014 2,013 2,037 2,052 2,005 1,684 

Hypotéza  nulová nulová alternativní alternativní nulová alternativní 

Zhoršení 

experimentální 

skupiny 

ne ne ano ano ne ano 

Tabulka 4: Prověrka bez rýsovacích potřeb (test nerýsovací) 

  

                                                 
3 Výsledek byl vyhodnocen s využitím Welchova t-testu 
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Souhrnné testování 

Pro souhrnné testování nebylo moţné vyuţít plánovaného t-testu, protoţe zkoumané vzorky 

neměly stejný rozptyl. Testování jsme provedli pomocí neparametrického Mann-Whitney  

U testu s následujícími výsledky. 

Pokud bychom nerozlišovali gymnázia a ZŠ, pak výsledky nejsou statisticky významné. Kdyţ 

skupiny rozdělíme na gymnázia a ZŠ, tak platí: Pro gymnázia je na hladině p=0,05 statisticky 

signifikantní zlepšení základní skupiny v obou testech. Pro ZŠ je na hladině p=0,05 statisticky 

signifikantní zhoršení základní skupiny v obou testech. 

 
Graf 1: Výsledky pro Gymnázia   Graf 2: Výsledky pro ZŠ 
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Analýza rýsovacích testů 

 Studenti nerozlišovali důležitost čar 

Z narýsovaných řešení nebyl patrný rozdíl mezi výsledkem a pomocnými čárami, 

studenti nerýsují osu souměrnosti čerchovanou čárou. Tento jev je velmi 

pravděpodobně způsobený tím, ţe studenti experimentální skupiny během výuky 

k těmto věcem nebyli důsledně vedeni. 

 Studenti opomíjejí popisky  

V úlohách často chyběli popisky os i obrazů v osové souměrnosti. Výchozí nastavení 

GeoGebry vytváří popisek objektů při jejím vytvoření a studenti patrně popiskům 

nepřikládali takovou důleţitost, resp. nebyli zvyklí je ručně doplňovat. 

 Nepřesné rýsování  

V experimentální skupině byla patrná vyšší nepřesnost rýsování. GeoGebra zajišťuje 

přesné rýsování a automaticky „chytá“ blízké objekty. 

 Problém s dílčími konstrukcemi 

Přestoţe byly trénovány základní konstrukce osy úhlu a úsečky, tak studenti v dalších 

příkladech vyuţívali vestavěných nástrojů a v testu pak tyto konstrukce neuměli 

narýsovat. 

 

Obrázek 1 - Ukázka nepřesného rýsování   Obrázek 2 - Přibliţné určení osy úsečky 

 

Obrázek 3 - Přibliţné určení osy úhlu 
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Analýza jednotlivých příkladů 

Příklad 3 testoval představivost ţáků a jejich schopnost zakreslit osu souměrnosti. Příklad 

obsahoval čtyři dílčí příklady, které byly řazeny dle obtíţnosti. 

Ţáky lze dle postupu řešení rozdělit na dvě skupiny. První skupina se u všech dílčích příkladů 

pokusila zakreslit osu souměrnosti a tím ověřila, zda je objekt v osové souměrnosti či nikoliv. 

Druhá skupina dle zkušeností určila, zda jsou objekty osově souměrné a aţ poté narýsovala 

osu souměrnosti.  

Určení osy v první figuře ţákům nečinilo problémy, druhou a třetí figuru zvládli lépe ţáci 

experimentální (zde se projevila lepší výuky názornost při práci s programem GeoGebra), 

v poslední (nejobtíţnější) figuru zvládli jen někteří ţáci (jednotky) bez ohledu na skupinu. 

Příklad 3d) zobrazil dvě osově souměrné přímky, kde byl nestejně dlouhý vzor a obraz, coţ 

byl pro ţáky velký problém
4
. Ţáci, kteří příklady řešili intuitivně na základě zkušeností, 

pravděpodobně právě z tohoto důvodu napsali odpověď ne a nepokusili se osu nakreslit. Ţáci, 

kteří u ostatních příkladů osu narýsovali, zde patrně z neznalosti konstrukce osy úhlu také 

neuspěli. Správná odpověď se správnou konstrukcí osy byla pouze u jedinců v celém 

zkoumaném vzorku. 

Nezanedbatelnou skupinu tvořili ţáci, kteří osu aspoň načrtli. Například u ţáků gymnázia 

Znojmo bylo těchto ţáků dvanáct (39 %). Osm ţáků zakreslilo osu ve vodorovné poloze, coţ 

ukazuje na zkušenost právě s takto poloţenou osou, jeden ţák zakreslil osu ve svislé poloze a 

tři ţáci dokonce zakreslili obě dvě osy souměrnosti. Z tohoto zjištění vyplývá zajímavý 

poznatek, ţe někteří ţáci nemají problém s vyřešením příkladu, ale s nedostatečně zaţitou 

konstrukcí osy úhlu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
4 Se studenty kontrolní skupiny tento příklad ani nejde natrénovat, protože programy dynamické geometrie přímky 

vždy rýsují přes celé pracovní okno. 
 

Obrázek 5 - ţák u všech příkladů rýsuje 

osy, u posledního obrázku neví jak, tak píše 

ne. 

 

Obrázek 4 - ţák ví, kde osy leţí, ale 

v posledním příkladu osy narýsuje pouze 

přibliţně. 
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Příklad 4 byl dle výsledků nejtěţším příkladem v testu. Spojoval v sobě všechny důleţité 

kompetence – porozumění matematickému textu, pochopení zadání a rýsovací dovednosti. 

Ţáci se při řešení potýkali především s problémem konstrukce osy souměrnosti. 

V testu se vyskytly tři základní metody konstrukce osy souměrnosti o. První skupina 

narýsovala úsečku AA’, určila její střed a narýsovala osu o jako osu úsečky AA’. Druhá 

skupina konstrukci osy zvládla bez konstrukce úsečky AA’, coţ ukazuje na lepší orientaci 

v příkladu. Třetí skupina narýsovala úsečku AA’, odhadla její střed a narýsovala osu o jako 

osu úsečky AA’ (ve výsledné konstrukci pak byla chyba měření aţ několik mm.). Časté 

problémy s nalezením středu úsečky opět ukazuje na nedostatečnou praxi se základními 

konstrukcemi. V tomto příkladu se u ţáků experimentální skupiny nejvíce projevila absence 

rýsování. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analýza nerýsovacích testů 

V nerýsovacích testech nebyl, dle očekávání, mezi studenty experimentální a kontrolní 

skupiny zásadní rozdíl. V průměru tento test dopadl lépe neţ test rýsovací v obou testovaných 

skupinách a lze tedy říci, ţe absence rýsovaní na papír, neměla na obecné znalosti negativní 

vliv. 

Obrázek 6 - řešení první skupiny Obrázek 7 - řešení  druhé skupiny 

Obrázek 8 - řešení třetí skupiny 
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Příklad 1 byl zaměřený na určení počtu os souměrnosti základních rovinných útvarů (čtverec, 

obdélník, rovnoramenný trojúhelník). Celková úspěšnost řešení byla vyšší u ţáků kontrolní 

skupiny. Pedagogové vyhodnocovali, ţe ţáci základní skupiny se méně soustředili při čtení 

zadání a s odpovědí více spěchali a bez rozmyslu zaškrtávali odpovědi. Tento jev byl zřejmě 

ovlivněn skutečností, ţe ţáci se při výuce více věnovali vizuálním obrazům a ne čtení textu.  

Příklad 2 testoval nalezení osy souměrnosti na vlajkách států (Burundi, Grenada, Švýcarsko). 

Vlajky byly zobrazeny v černobílé tištěné podobě se všemi jejich atributy. Úspěšnost řešení 

byla v průměru stejná u obou skupin. Někteří výzkumníci si všimli závislosti mezi prvním 

příkladem a tímto příkladem. Ţáci, kteří neurčili počet os čtverce, nenačetli ani správně počet 

os Švýcarska. Zde se projevila neznalost základních vlastností čtverce a obdélníka. Posun, 

který zaznamenala základní skupina, lze přičíst skutečnosti, ţe tyto příklady byly dostatečně 

řešeny v prostředí programu GeoGebra. Zajímavé bylo označení os souměrnosti. Ţáci, kteří 

vyuţívali programu GeoGebra označovali osy souměrnosti tenkou čarou (tak jako znali 

z programu), ţáci kontrolní skupiny označovali osy souměrnosti čerchovanou čarou.  

Příklad 4 byl sloţen ze tří čtverců. Jeden z čtverců měl vybarvený roh. Úkolem ţáků bylo 

vyznačit část útvaru, který je nutno vybarvit, aby vzniklý útvar bylo osově souměrný. Tento 

úkol v některých školách zvládla výrazně lépe experimentální skupina (31. ZŠ, Gymnázium 

Znojmo a Ledeč nad Sázavou, Gymnázium Katowice), v některých školách naopak 

experimentální skupina (25. ZŠ, 10. ZŠ). Moţným důvodem tohoto rozptylu úspěšnosti je, ţe 

pro některé skupiny bylo zadání pravděpodobně příliš abstraktní (ţáci se s tímto typem zadání 

v předchozí výuce dosud nesetkali), proto ţáci zkoušeli do obrázku dokreslovat osy nebo další 

čtverce, ale netušili, co je smyslem příkladu. 

Příklad 6 byl sloţen ze tří osově souměrných znaků s vyznačenými osami souměrnosti. Ţáci 

podle osy souměrnosti měli dokreslit znak a zapsat správný kód. Správný výsledek byl O3A. 

Společným jmenovatelem obou skupiny byla při řešení čtenářská zkušenost. Přestoţe ţáci 

správně dokreslili souměrný znak, do výsledku zapsali OSA. Obě skupiny zaznamenaly 

vysoké procento úspěšnosti správného řešení tohoto příkladu.  

Příklad 7 měl dvě varianty, podle obtíţnosti, pro určení obrazu slova KRK. Lehčí variantou 

bylo sestrojení svislé osy souměrnosti, těţší variantou sestrojení šikmé osy souměrnosti. 

U ţáků experimentální skupiny převaţovalo vyšší sebevědomí při volbě obtíţnosti, přestoţe 

výsledky jejich sebevědomí nepotvrdili. V řešení tohoto příkladu byla úspěšnější 

experimentální skupina. Volba varianty potvrdila, ţe ţáci experimentální skupiny při práci 

s programem GeoGebra získali vyšší sebevědomí a pocit úspěchu.  

Analýza dotazníku žáků a pedagogů 

Pro zpětnou vazbu na uskutečněnou výuku byl vytvořen dotazník, který studenti vyplňovali 

poslední vyučovací hodinu po absolvování závěrečných testů. Ţáci odpovídali v dotazníku na 

otázky (kaţdý výzkumník volil jinou formu otázky, ale lze je zobecnit). 
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Analýza dotazníku žáků: 

1) Výuka s počítačem byla lepší neţ klasická výuka 

Moţné odpovědi (lepší, lepší – je mi to jedno, stejná, spíš ne, vůbec ne). 

Převáţná část ţáků vyhodnotila výuku osové souměrnosti s vyuţitím výpočetní techniky jako 

lepší, někteří ţáci hodnotili výuku jako lepší s dodatkem, ţe jim je jedno, jakou formou výuky 

se vzdělávají. 

2) S pomocí počítačů jsme se naučili více neţ při klasické výuce 

Moţné odpovědi (více naučili, více – je mi to jedno, stejně, spíše ne, vůbec ne). 

Převáţná část ţáků vyhodnotila, ţe se s výpočetní technikou naučili více, neţ při klasické 

výuce. Někteří odpovídali, ţe se naučili více – je mi to jedno. Někteří ţáci konstatovali, ţe 

mají stejné znalosti jako při klasické výuce. 

3) Jaké činnosti se ţákům nejvíce líbily 

Nejvíce se ţákům líbily příklady: dinosaurus, tváře, olympijské kruhy, autíčko, obrazy 

písmen, shodnost obrázků (převáţně tedy příklady, kde si ţáci hráli a zábavnou formou 

vyuţívali vlastností osové souměrnosti a osově souměrných příkladů). 

4) Jaké činnosti se ţákům nelíbily 

Podle odpovědí se ţákům nejméně líbily činnosti, kdy museli rýsovat (konstrukční úlohy), 

nebo dorýsovat část figury (kolmice, různoběţky, rovnoběţky, shodné elipsy, motýl, vlajky, 

vějíř (příklad na zručnost, vytrvalost a přesnost). Kdyţ ţáci mohli vyuţít nástroj Osová 

souměrnost, nechtěli rýsovat figuru bez pouţití tohoto nástroje. 

5) Chtěl (a) by ses další učební látku učit také s pomocí počítačů? 

Převáţná část ţáků by se chtěla učit další učivo s pomocí počítačů 

6) Co ti ve výuce chybělo, nebo co bys chtěla zlepšit 

Nejvíce ţáci odpovídali, ţe by chtěli zlepšit dovednosti v programu GeoGebra, také by ţáci 

chtěli na konci alespoň chvilku volna na svoje osobní činnosti. Ţáci také odpovídali, ţe by 

chtěli zlepšit svoje dovednosti při práci s počítačem. 

Obecný závěr z hodnocení dotazníku 

Ţáci shledali výuku osové souměrnosti s počítačem zajímavou, mají pocit, ţe se s pouţitím 

GeoGebry naučili více (i kdyţ tomu výsledky testů neodpovídají). Při práci byla vidět větší 

sebedůvěra. Převáţná část ţáků by se po této zkušenosti rádo učilo i jiné předměty na 

počítači. Zapojení počítače do výuky je tedy pro ţáky velice atraktivní. 

Analýza dotazníku pedagogů 

Většina pedagogů byla při výuce přítomna, někteří sami vedli hodinu podle připravených 

materiálů, pedagogům se připravené materiály líbily. Hodnotili, ţe výuka s počítačem byla 

pro ţáka lepší (atraktivnější) neţ klasická výuka. Při hodnocení otázky, zda se ţáci s pomocí 

počítačů naučili více, neţ při klasické výuce odpovídali, ţe ne. Učitelé pozitivně hodnotili 

vysokou připravenost příkladů pro výuku a zatraktivnění výuky pro ţáky. Při závěrečném 

hodnocení však došli k tvrzení, ţe výuka s pomocí výpočetní techniky nemůţe nahradit 

klasickou výuku s rýsováním ţáků, můţe však vést k zatraktivnění učiva a větší názornosti, 

lepšímu podání matematického obsahu. Učitelům také chybělo rýsování do sešitu (málo 
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poznámek v sešitu). Pro ţáky se geometrické vztahy stávají lépe přehledné. Výuka s pomocí 

výpočetní techniky také usnadňuje provádění opakovacích cvičení. Učitelé jako negativní 

hodnotili pouţití pouze počítače k výkladu a tím eliminaci klasických rýsovacích dovedností a 

znalostí. 

Rizika výzkumu 

Při našem výzkumu jsme si byli vědomi rizik, která mohla výsledky výzkumu ovlivnit, další 

rizika vyvstala při vyhodnocování výzkumu. 

1) Testy se rýsují klasickým způsobem pomocí pravítka a kruţítka. 

Studenti experimentální skupiny byli znevýhodněni absencí rýsování, přesto jsme museli 

zvolit jednotnou metodu testování. Osová souměrnost je obvykle řazená po konstrukčních 

úlohách, takţe studenti jistou praxi mají. 

2) Záměrné netestování úloh, které jsou snadněji řešitelné pomocí počítače. 

V testech jsme záměrně vynechali některé úlohy, které řešili studenti experimentální skupiny. 

Takovými příklady jsou především úlohy, které vyţadují manipulaci s objekty. 

3) Učitelé (studenti) nemají praxi s uţíváním ICT ve výuce. 

Toto riziko jsme se pokusili eliminovat přípravným kurzem práce s GeoGebrou. Všichni 

vyučující byli přímo studenti doktorského studia nebo učitelé s praxí s vyuţíváním ICT ve 

výuce. 

4) Učitelé učí podle nového kurikula. 

Vyučující se na novém kurikulu přímo podíleli nebo s ním byli důkladně seznámeni, přesto je 

toto riziko vysoké. Závisí pouze na osobnosti učitele, jakým způsobem reagují na dotazy 

studentů a řídí výuku v nestandardním prostředí počítačové učebny. 

5) Efekt přidané hodnoty. 

Všichni učitelé přistupovali k výuce s vlastním přesvědčením o takto pojaté výuce a toto 

přesvědčení se jistě promítá do realizace vlastní výuky.  

6) Vhodný výběr kontrolních skupin. 

Při souhrnném zpracování dat nebylo moţné pouţít parametrické testy z důvodu rozdílného 

rozptylu jednotlivých skupin. Jako vstupní parametr tedy nejsou čtvrtletní práce dostatečným 

ukazatelem a bylo by vhodné pouţít vstupní test, abychom mohli vybrat vyrovnanější 

skupiny. 

7) Vyhodnocování testů 

Pro vyhodnocení testů byla vytvořena metodika, která vyţadovala striktní dodrţování značení 

rýsovaných objektů. Toto hodnocení znevýhodnilo experimentální skupinu, která k tomu při 

výuce nebyla dostatečně vedena. 
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Závěr  

Výzkum navázal na výzkum realizovaný v  školním roce 2009/2010 s dynamickým 

programem Cabri  Geometry II Plus. Oba dva výzkumy byly podpořeny grantem GAČR 

406/08/0710. 

Výzkumníci připravili a v praxi ověřili metodický materiál k ovládání programu GeoGebra a 

metodický materiál pro výuku tematického celku Osová souměrnost. Při realizaci výzkumu 

byl tento materiál ověřen v praxi a vyvozeny závěry pro další vyuţití výpočetní techniky a 

programu GeoGebra. Výzkumný tým si vyměnil svoje zkušenosti a závěry, které získali při 

vlastní realizaci projektu. Zabývali se vhodností zvolených úloh, činnostmi ţáků v hodině, 

zájmem ţáků o vyuţití výpočetní techniky a programu GeoGebra a pohledem kmenových 

učitelů na tuto výuku.  

Analýza výsledků s podporou kvalitativních výzkumných metod přinesla řadu výše 

zmíněných závěrů. Lze konstatovat, ţe pokud bychom vybrali pouze ţáky niţšího stupně 

gymnázia, pak lze vyuţití ICT doporučit. Pro studenty ZŠ je třeba vzít v úvahu všechna výše 

zmíněná rizika. 

Analýzou ţákovských dotazníků vypracovaných na konci výuky bylo zjištěno, ţe výuka je 

pro ţáky zajímavá, učitelé hodnotili výzkum a vyuţití výpočetní techniky ve výuce jako 

přínosný a jako vhodný doplněk k výuce geometrie na ZŠ a odpovídajících ročnících 

víceletých gymnázií. 
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OSOVÁ SOUMĚRNOST  

prověrka s rýsovacími potřebami 

 

1. ÚLOHA. Narýsujte obraz daného útvaru v osové souměrnosti určené osou o. Vyberte si 

jeden z těchto dvou útvarů:  

 

těţší úloha 

4 body  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lehčí úloha 

2 body         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Je dána úsečka AB a její obraz A´
 
B´ v osové souměrnosti podle osy o. Narýsujte chybějící 

krajní body obou úseček. 3 body 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

171



3. Sestrojte všechny osy souměrnosti u daných dvojic útvarů (pokud osa neexistuje, napište 

k obrázku NE).  4 body 

       

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Jsou dány body S, A, A´, kde A a A´ jsou vzor a obraz v osové souměrnosti v této osové 

souměrnosti. Sestrojte kruţnici ( ; )k S SA  a její obraz  k´ v osové souměrnosti s osou o. 

 3 body 

 

 

 

 

 

 

 

p 
 

 

 
p´ 
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OSOVÁ SOUMĚRNOST 
prověrka bez rýsovacích potřeb 

 

Při řešení následujících úloh nepouţívejte pravítka ani kruţítko. Vše potřebné kreslete od 

ruky. U kaţdé úlohy je uveden maximální počet bodů, které můţe jejím vyřešením získat. 

 

1. ÚLOHA          3 body 

Zakrouţkujte správnou odpověď:       

 

Čtverec má dvě osy souměrnosti.      ANO – NE 

Obdélník má dvě osy souměrnosti.      ANO – NE 

Rovnoramenný trojúhelník má tři osy souměrnosti.    ANO – NE 

2. ÚLOHA          3 body 

 Určete, kolik os souměrnosti mají vlajky států. Do kaţdého obrázku tyto osy nakreslete, 

 pokud osa neexistuje, napište k obrázku číslo 0.  

 

 

 

3. ÚLOHA          3 body 

Písmena  b, p, d na obrázku jsou tvarově shodná. Která dvě NEMOHOU BÝT vzorem a 

obrazem v osové souměrnosti? Zakrouţkujte jednu moţnost. Nezáleţí na umístění písmen. 

a) b,p  

b) p,d  

c) d,b  

d) všechna mohou být vzorem a obrazem 

v osové souměrnosti 

 

 

4. ÚLOHA          2 body  

 Z původního obrázku tří čtverců je „odstřiţen“ vybarvený roh. Vyznačte tu část útvaru, 

kterou je nutné ještě „odstřihnout“, aby výsledný útvar byl osově souměrný.  

 

 

 

 

 

 

   

Burundi Grenada Švýcarsko 
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5. ÚLOHA          2 body 

Je dána úsečka AB. Zakreslete osu o souměrnosti tak, aby obrazem úsečky AB v osové 

souměrnosti podle osy o byla úsečka A
´
B´ rovnoběžná s úsečkou AB. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. ÚLOHA          2 body 

Na obrázku je zašifrovaný kód sloţený ze tří osově souměrných znaků s vyznačenými 

osami souměrnosti. Rozluštíte tento kód? 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. ÚLOHA           

Slovo KRK se čte stejně zpředu i pozpátku. Načrtněte jeho obraz v osové souměrnosti 

podle osy, která prochází bodem Q a jejíţ směr si zvolíte podle obtíţnosti: 

 lehčí úloha: svislá osa souměrnosti      2 body 

 těţší úloha: šikmá osa souměrnosti      3 body 

 

 

 

 

 

 

  

B

A

KRK 
Q
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