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Abstrakt:  Příspěvek je věnován využívání internetu ve výuce středoškolské matematiky. 
Pozornost je věnována různým způsobům práce s webovými stránkami včetně jejich 
používání v domácí přípravě. Jsou uvedeny ukázky využití při procvičení a upevnění učiva 
i prověřování znalostí a dovedností žáků. Součástí příspěvku je informace o připravovaném 
portálu středoškolské matematiky.  
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Internet and its influence on mathematics teaching 
 

Abstract: The paper deals with the use of the Internet in high school mathematics. Attention 
is devoted to different ways of working with web pages, including their use in home 
preparation. They are given illustrations of use in practicing and strengthening curriculum 
including examination of student knowledge and skills. Part of the paper is information on the 
upcoming high school portal of mathematics. 
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Úvod 

Stále širší využívání moderních technologií včetně internetu rozděluje učitelskou veřejnost 
z hlediska chápání výhod a nevýhod, které tyto technologie do škol přinášejí, do dvou 
základních skupin. První skupinu tvoří nadšení zastánci, druhou pak odpůrci, přičemž každá 
z těchto skupin přináší do diskuze své argumenty. Pokud učitel přistupuje ke své práci 
zodpovědně a vyzkouší si využití moderních technologií ve svých hodinách, po určité době 
pravděpodobně dospěje k závěru, že tyto technologie samy o sobě nezajistí lepší výsledky 
vyučovacího procesu, ale ani jejich automatické zhoršení. Informovanému učiteli však 
moderní technologie mohou poskytnout další možnosti, jak žáky zaujmout a motivovat, jak 
zvýšit názornost výuky a jak zařazovat do výuky matematiky vyučovací metody založené na 
konstruktivismu či heuristickém přístupu.  

Situace je o to složitější, že významnou roli při hodnocení přínosu internetu hraje 
i učitelova osobnost včetně jeho postoje k technologiím, dále celkové klima a vybavenost 
třídy, resp. školy, a řada dalších okolností. To, zda a kdy zařadit materiály dostupné na 
internetu do vyučovací hodiny, také souvisí s matematickou podstatou probírané látky, neboť 
v některých tématech lze nalézt řadu kvalitních webových zdrojů, v jiných nikoliv.  

Pokud se učitel rozhodne pracovat ve svých hodinách matematiky s webovými materiály, 
měl by si být vědom nejen možných pozitivních jevů, které tím do výuky vnáší, ale také 
určitých omezení a rizik, spojených s jejich používáním. 
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Vliv internetu na vědomosti, dovednosti a postoje žáků 
V současné době je k dispozici jen málo výzkumů věnovaných vlivu internetu na 

vědomosti a dovednosti z matematiky u žáků středních škol. Převážná část výzkumných prací 
je zaměřena na studenty vysokých škol různých oborů, kde využívání online kurzů má delší 
tradici.  

K prvním výzkumům patří studie Wegner et al. (1999). Tato dvousemestrální studie 
srovnávala postoje k výuce a výkon studentů-učitelů z praxe v klasickém prezenčním a online 
distančním vzdělávání. Závěrečný test neprokázal významné rozdíly mezi skupinami. 
Studenti, kteří absolvovali online kurz, hodnotili výuku pozitivně, avšak stěžovali si na 
nedostatek kontaktu s vyučujícími a technické nedostatky. Některé další výzkumy zaměřené 
na fyziku, finanční matematiku či právo zjistily rozdíly ve výsledcích testů ve prospěch 
studentů, kteří absolvovali výuku s podporou online materiálů (Hill et al., 2004).  

K novějším výzkumům zaměřeným na výuku matematiky s podporou internetu patří 
celoroční výzkum na několika německých nižších středních školách (Graff et al., 2008). Žáci 
ve věku 12–15 let, kteří měli problémy s aritmetickými operacemi, absolvovali speciální 
online „doučovací“ program, v němž řešili úkoly se stupňovanou obtížností v rozsahu dvě 
vyučovací hodiny týdně. V ostatních hodinách pracovali žáci klasickým způsobem jako 
kontrolní skupina. Po vyhodnocení online testu byl pro každého žáka vygenerován 
individuální studijní plán. Žáci kontrolní skupiny pracovali se stejnými učebnicemi, avšak bez 
online podpory. V závěrečném testu na konci školního roku dosáhli žáci experimentální 
skupiny výrazně lepších výsledků. Otázkou však zůstává, zda jejich lepší výkon nebyl 
ovlivněn diferencovanou formou „doučování“, která vycházela ze zjištěných konkrétních 
nedostatků v dovednostech žáka.  

Další výzkum vlivu online materiálů na výuku matematiky (diferenciální rovnice, 
statistika v úvodním matematickém kurzu pro biology) byl realizován na univerzitě v Lyonu 
během jednoho akademického roku (Macedo-Rouet et al., 2009). Tři skupiny mohly 
v týdenních testech používat materiály k přednáškám a cvičením. První skupina používala 
pouze tištěné materiály, druhá pracovala s materiály v online prostředí, třetí skupina také 
s online materiály, které ale byly lépe strukturovány. Do výzkumu byla zařazena ještě 
kontrolní skupina, která nepoužívala při testech žádné externí zdroje. Jak se dalo očekávat, 
nejhorších výsledků dosáhla kontrolní skupina. Avšak první skupina pracující s tištěnými 
materiály dosáhla lepších výsledků než skupiny, které používaly online materiály. Autoři 
výzkumu zdůvodňovali tyto horší výsledky také tím, že studenti pracující s online materiály si 
v dotazníku stěžovali na únavu při čtení online materiálů.  

Uvedené výzkumy dokládají, jak je situace z hlediska vlivu internetu na vědomosti 
a dovednosti žáků nejednoznačná. Je zřejmé, že důležitou roli také hraje učitel a jeho 
vyučovací metody. 

 
Portál středoškolské matematiky 

Jak již bylo uvedeno, kvalitních internetových zdrojů pro výuku matematiky je stále 
nedostatek. Z tohoto důvodu začal od roku 2001 na MFF UK v Praze postupně vznikat soubor 
webových výukových materiálů určených pro středoškolskou matematiku. Na jeho tvorbě se 
podílejí studenti-budoucí učitelé matematiky v rámci svých seminárních, bakalářských 
a diplomových prací. Materiály jsou zveřejňovány na stránkách katedry didaktiky matematiky 
na adrese http://www.karlin.mff.cuni.cz/katedry/kdm/diplomky/index.php. 
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Důležitou součástí přípravy nových webových stránek je vyhledávání již existujících 
materiálů věnovaných středoškolským matematickým tématům v českém, slovenském 
i anglickém jazyce a jejich hodnocení z pohledu potřeb středoškolské výuky. Zkušenosti 
získané v průběhu let potvrdily, že vhodných a přitom komplexně pojatých internetových 
zdrojů je stále málo. Vytvářené webové stránky jsou koncipovány jako doplňkový výukový 
materiál k současným středoškolským učebnicím matematiky pro gymnázia, které vydává 
nakladatelství Prometheus.  

V současné době je k dispozici sedmnáct témat (např. základy logiky, elementární funkce 
a jejich vlastnosti, goniometrie, posloupnosti a řady, konstrukční úlohy v rovině, analytická 
geometrie, komplexní čísla, kombinatorika) a další se připravují. Kromě standardního učiva 
obsahují stránky také rozšiřující témata, která jsou vhodná pro výuku v matematickém 
semináři. 

Připravovaný portál webových materiálů má sloužit jako moderní výuková pomůcka 
tvořená webovými stránkami, které jsou kvalitní jak po stránce matematické, tak i didaktické. 
Cílem je vytvářet výukové materiály, které 

• využívají přínos moderních technologií, tj. obsahují dynamické a interaktivní prvky, 
• podporují aktivní a samostatnou činnost žáků, 
• umožňují upevnění a procvičení látky, 
• poskytují žákům zpětnou vazbu, 
• umožňují prověřování vědomostí žáků včetně jejich hodnocení. 

V následujících částech příspěvku se zaměříme na přínos internetu v oblasti samostatné práce 
žáků a prověřování jejich vědomostí. Uvedené ukázky jsou ze souboru výukových webových 
materiálů, které jsou základem budoucího portálu. 

 
Procvičení a upevnění učiva v prostředí webových stránek 

Procvičení a upevnění učiva je v tištěných učebnicích realizováno převážně formou řešení 
vzorových příkladů a neřešených úloh. Tato forma je používána i ve výukových materiálech 
dostupných na internetu, kdy po výkladu, resp. připomenutí, pojmu jsou zařazeny tématicky 
navazující příklady a úlohy.  

K základním formám podporující upevnění učiva v prostředí internetu patří bezprostřední 
dostupnost informace, která se v příkladu používá, resp. procvičuje. Pomocí hypertextového 
odkazu žák zobrazí definici či vysvětlení daného pojmu (obr. 1).  

 

 
Obr. 1: Hypertextové odkazy na pojmy kružnice opsaná a osy stran 

 
Další formou je postupné krokování řešení příkladu nebo úlohy. Jedná se o rozdělení 

postupu do dílčích kroků, přičemž se každý krok zobrazí až po jeho vyžádání zvolením 
příslušné ikony. Žák se tak může rozhodnout, zda úkol vyřeší samostatně, nebo zda použije 
krok jako návod k dalšímu postupu. Následující obrázek je ukázkou krokování přípravné 
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úlohy v tématu exponenciální a logaritmické rovnice. V levé části je zobrazeno zadání úlohy 
na webové stránce; ikona žárovky slouží pro postupné poskytování nápovědy a ikona listiny 
zobrazí celý postup najednou. V pravé části je zachyceno řešení stejné úlohy s prvními dvěma 
kroky; volba ikony s košem způsobí skrytí řešení (obr. 2). V této úloze je krokování 
koncipováno tak, že žák vidí i předchozí kroky řešení. Použitá forma krokování souvisí 
s matematickým tématem a také typem úlohy. Zde se jedná o procvičení základních úprav 
výrazu s logaritmy, při řešení je použit pouze symbolický zápis. Interpretace a pochopení 
postupu se odehrává v mysli žáka, a proto není vhodné, aby neviděl jednotlivé kroky. 

 

 
Obr. 2: Zadání a krokování řešení úlohy s možností zobrazení celého postupu 

 
V některých úkolech, kde to umožňuje matematická podstata problému a kde je to 

didakticky vhodné, je žákovi k dispozici nápověda k dalšímu kroku. Podobně jako krokování 
i nápověda se nezobrazuje automaticky, ale až po přiblížení ukazovátka myši k příslušné 
ikoně. Nápověda slouží pro připomenutí poznatků a postupů, které se v danou chvíli využívají 
a které vedou k vyřešení problému. Hlavním cílem poskytnutí nápovědy je však podpora 
aktivní a samostatné práce žáka. V případě, že nápověda žákovi postačí, nemusí zobrazit další 
krok a úkol dořeší samostatně. Na obr. 3 je zobrazena nápověda k určení absolutní hodnoty 
komplexního čísla v úkolu b).  

 

 
Obr. 3: Zobrazená nápověda při řešení příkladu v tématu komplexní čísla 

Prostředí webových stránek umožňuje, aby jednotlivé kroky řešení úkolu neobsahovaly 
jen slovní či symbolické informace, ale i názorné obrázky. Obrazové ilustrace kroků jsou 
vhodné především v geometrických úlohách. Při řešení konstrukčních úloh tak dochází 
k důležitému propojení teoretického zdůvodnění postupu a konstrukčního řešení, neboť každý 
krok je doprovázen odpovídající změnou v rysu.  
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Kromě statických obrázků může být při procvičení a upevnění učiva použita také 
dynamická ilustrace, tj. aplet. Dynamické atributy ilustrace se využívají při řešení úloh 
obsahující parametry v zadání, neboť umožňují vizualizovat diskuzi podmínek existence 
a počtu řešení. Typickým příkladem takového použití jsou aplety s krokováním řešení 
konstrukční úlohy (obr. 4).  
 

 

Obr. 4: Dvě situace řešení konstrukční úlohy zachycené v apletu vytvořeném pomocí programu GeoGebra 

Procvičování a upevnění učiva souvisí s dalšími jevy, a to s vyhledáváním pomoci 
v průběhu žákova učení. Vyhledávání pomoci při řešení úkolů je v prostředí uvedených 
webových stránek realizováno formou hypertextových odkazů (obr. 1) a volně dostupné 
nápovědy, která se žákovi zobrazí až po vyžádání, včetně krokování řešení (obr. 2 a 3). Je 
zřejmé, že elektronické poskytování pomoci nedokáže citliv ě reagovat na to, jaký typ pomoci 
v daný okamžik žák potřebuje (Sak et al., 2007, s. 201), současně nelze zabránit tomu, aby 
žák pomoc nevyužil i v případě, kdy přistupuje k zadanému úkolu pasivně, tj. chce získat 
řešení problému bez námahy. K výhodám patří relativně vysoká četnost poskytování pomoci 
na webových stránkách i její forma, která ponechává žákovi jistou volnost v dalším postupu.  

 
Prověřování znalostí a dovedností žáků v prostředí webových stránek 

Didaktické testy na internetu mívají různý charakter. Převážně se jedná o testy určené 
k průběžnému nebo výslednému hodnocení žáka. Z hlediska interpretace výsledků jde 
o ověřující testy, jejichž cílem je ověřit, zda si žák osvojil podstatné znalosti a dovednosti. 
I když někteří učitelé matematiky považují testy s pouze uzavřenými úlohami za nevhodné 
(jednoduchost zadaných problémů, možnost uhodnutí odpovědi aj.), vyskytuje se tento typ na 
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internetu nejčastěji. To, že test obsahuje uzavřené položky, však nemusí snižovat jeho kvalitu 
a náročnost, neboť záleží na výběru a formulaci matematického problému (Zhouf, 2010).  

K nejčastěji používaným typům uzavřených testových úloh na internetu patří úlohy 
s nabízenou odpovědí, ve které žák volí ze dvou a více alternativ. Tato skutečnost souvisí 
s technickými podmínkami testování v tomto prostředí, kdy jiné možnosti odpovědí, a to 
zejména otevřené otázky se širokou odpovědí, jsou náročné na identifikaci a tím i na 
vyhodnocení.  

V porovnání s klasickými „papírovými“ testy umožňuje prostředí internetu, obdobně jako 
počítačový program, realizovat testy bez omezení na vyhrazený prostor a s důrazem na jejich 
interaktivní charakter. K hlavním přínosům testování znalostí v prostředí internetu patří 
následující jevy: 

• poskytování bezprostřední zpětné vazby, 
• vysvětlení chyby,  
• zdůvodnění správné odpovědi. 

Poskytování bezprostřední zpětné vazby snižuje nebezpečí fixace chyby žáka. Z hlediska 
osvojování a upevňování poznatků je důležitá reakce včetně její dostupnosti. Bezprostřední 
zpětnou vazbou se zde rozumí nejen okamžitá reakce na každou odpověď žáka v testu, ale 
i reakce po zodpovězení všech otázek.  

Na obr. 5 je zadání a okamžité vyhodnocení uzavřené úlohy v testu v tématu lineární 
funkce. Jedná se o průběžný test na webových stránkách věnovaných elementárním funkcím 
a jejich vlastnostem. Test je konstruován tak, že žák dostane vždy jednu otázku, teprve po 
jejím zodpovězení se mu zpřístupní tlačítko Další příklad. Test obsahuje pouze uzavřené 
úkoly, ale možnost tipování správné odpovědi je snížena větším počtem alternativ; v tomto 
testu se jedná o šest nabídek, z nichž právě jedna je správná. V horní části okna je uveden 
počet správných odpovědí. 

 

 

Obr. 5: Uzavřená testová úloha s okamžitou zpětnou vazbou 

Kromě bezprostřední odezvy typu správně-nesprávně mohou nabízet testy ve zpětné vazbě 
další informace. Z hlediska vytváření adekvátních představ a pojmů je důležité vysvětlení 
chyby, které je součástí reakce na žákovu volbu (obr. 6).   
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Obr. 6: Uzavřená testová úloha s vysvětlením chyby 

Na obr. 6 je součástí reakce nejen vysvětlení, proč je odpověď nesprávná, ale také dynamický 
prvek-aplet, který názorně demonstruje pomocí vertikálního testu grafickou reprezentaci 
definice funkce. 

Rozšíření zpětné vazby o důležité informace, které podporují poznání žáka, lze využít také 
k zdůvodnění správné odpovědi. V takovém případě zpětná vazba přispívá k upevnění učiva, 
a to zejména tehdy, kdy si žák nebyl odpovědí jist. Na obr. 7 je úkol z testu na stránkách 
věnovaných planimetrii. Jde o závěrečný test s uzavřenými úlohami, kde žák volí právě jednu 
správnou variantu ze čtyř nabízených. V případě správné odpovědi se příslušný řádek vyznačí 
zelenou barvou a pod variantami odpovědí se objeví zdůvodnění včetně tlačítka pro další 
úkol.  

 

 

Obr. 7: Uzavřená testová úloha se zvolenou správnou odpovědí a jejím zdůvodněním  
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Použití vysvětlení chyby či správné odpovědi souvisí s věcným obsahem a formou úlohy. 
Pokud se jedná o úkol, k jehož vyřešení provádí žák několik na sebe navazujících kroků, je 
obtížné chybu identifikovat. V takovém případě se uvádí jen správná odpověď. 

K dalším výhodám webového prostředí patří skutečnost, že umožňují zařazovat testy 
s úlohami náročnými na prostor. Jedná se o takové typy uzavřených úloh, ve kterých jsou 
zadání i alternativy dány formou obrázků; typickým představitelem jsou konstrukční úlohy 
(obr. 8, jednotlivé alternativy-obrázky jsou v ilustraci zmenšeny). 
 

 

Obr. 8: Testová otázka na porozumění symbolickému zápisu konstrukce 

Součástí zpětné vazby testů na webových stránkách je hodnocení výkonu žáka. Vzhledem 
k doplňkovému charakteru obsahuje soubor materiálů jen průběžné ověřovací testy, které jsou 
uživateli volně dostupné. Proto má hodnocení výkonu žáka rámcový charakter. Nejvíce 
používanou formou je bodové, resp. procentuální, ohodnocení, které je doprovázeno slovním 
hodnocením. Pokud se žák v testu dopustí více chyb, je součástí hodnocení také odkaz na 
zopakování konkrétního učiva. Vytvořené testy neobsahují databáze, ve kterých by se 
průběžně ukládal výkon žáka, a proto je v nich používána formativní podoba hodnocení; 
cílem hodnocení je tedy podpora dalšího učení žáka a poskytování zpětné vazby. 

327



Závěr 
Výsledky výzkumů vlivu technologií na výuku matematiky i zkušenosti z reálné výuky 

ukazují, že bychom neměli od integrace technologií očekávat automatické zlepšení učení 
i vyučování matematice. V porovnání s tištěnými výukovými materiály spočívá přínos 
kvalitních online zdrojů především ve vyšší názornosti předkládaného učiva. Tato názornost 
je dána vizualizací matematických objektů a vztahů, která je často realizována formou apletů. 
Dynamické prvky na webových stránkách, ať už jsou to aplety, hypertextové odkazy, 
krokování řešení, přispívají nejen k aktivizaci žáků, ale také poskytují zpětnou vazbu, a tím 
podporují proces jejich učení. 

Pro uplatnění přínosu technologií však nestačí tyto technologie jen integrovat do výuky, 
ale je nutné zvážit také úpravu vyučovacích metod včetně obsahu kurikula. 

Tento článek vznikl za podpory rozvojového projektu MŠMT č. 14/9 Zvyšování kvality studia 
na MFF UK, dílčí části Homo Mathematicus. 
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