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Abstrakt: Představíme nový projekt výuky matematiky na střední škole – matematika 
s netbookem či iPadem. Ukážeme, že takový způsob výuky se sice může jevit jako pouhé 
usnadnění práce učitele, při bližším pohledu však rozeznáváme nové kvality, které kladou 
nové nároky na kompetence učitele.  
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SECONDARY SCHOOL MATHEMATICS WITH iPAD 

 
Abstract: We introduce a new project of the teaching of mathematics at the secondary school 
with a netbook or iPad. We show that such a method of teaching appears to be facilitating the 
work of teachers, but up close we recognize a new quality, which place new demands on 
teacher competencies. 
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Úvod 

V 60. letech minulého století se začal v edukační praxi zřetelně vymezovat koncept, který 
bývá v literatuře označován jako počítačem podporovaná výuka (Computer-Assisted 
Instruction – CAI). Steinberg [14] takovou výuku vymezuje jako individualizovanou výuku, 
která je interaktivní a jejím primárním znakem je, že žák je při ní veden či řízen počítačem. 
Počítač je tedy v roli tutora, probíhá obousměrná komunikace žák – počítač a počítač tak plní 
funkci výukového nástroje. Současně s tímto konceptem [17] vzniká koncept počítačem 
řízené učení (Computer-Managed Learning – CML). Vyznačuje se tím, že kromě znaků 
předchozího konceptu je jeho hlavním úkolem zpracovávat a uchovávat záznamy o výsledcích 
či postupech žáků v průběhu učení, které se následně dají využít pro diagnostiku žáků. 
Nejznámějším a asi nejrozšířenějším konceptem však je učení podporované počítačem 
(Computer-Assisted Learning – CAL), který zahrnuje různé způsoby jak využít počítač 
k učení. Klade však důraz na učení žáka [16], [13], na rozvoj jeho kompetencí a zohledňuje 
podpory učení.  
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Učení podporované počítačem je v současnosti předmětem výzkumů i odborných diskuzí 
zejména v souvislosti s nastupujícím konceptem e-learningu, tedy se vzdělávacím procesem, 
v němž jsou používány nové technologie a jsou využívána data v elektronické podobě. 
S tímto způsobem výuky pak souvisí další koncept učení podporované webovými 
stránkami (Web-Based Learning – WBL). Jedná se o využití internetových stránek pro 
zpracování úkolů, získávání informací, řešení projektů. V matematickém vyučování je 
příkladem takové výuky třeba využití webového rozhraní WolframAlpha pro řešení 
matematických úloh či jejich modelování, či různé webové stránky, obsahující databáze úloh 
a nejrůznější matematické informace. Zounek a Šeďová [17] dále připomínají poslední 
zajímavý koncept učení založené na zdrojích (Recource-Based Learning – RBL), jehož 
cílem je podporovat učení zaměřené na žáka v masovém vzdělávání.  

 
Matematika s počítačem 

Kolektiv autorů ve spolupráci s nakladatelstvím FRAUS1 připravil učebnice matematiky pro 
střední školy (dále jen MSSF), které nejsou klasickými tištěnými učebnicemi, neboť existují 
pouze v elektronické podobě. Jsou určeny pro výuku na notebooku či tabletu. Představují tak 
nový fenomén v českém prostředí. Ve světě již několik takových projektů existuje a jsou již 
k dispozici i výsledky výzkumů popisujících výuku s elektronickou učebnicí tohoto typu, jak 
uvedeme dále.  

Metody, které v matematickém vyučování učitel zvolí, do jisté míry závisejí na jeho 
výukovém stylu. Jedna z těchto metod může být výuka podporovaná počítačem, a to 
v některém z kontextů CAI, CML, CAL či RBL. Důležitým pedagogickým aspektem každého 
edukačního procesu a tedy i výuky matematiky je dále zlepšování kvality výukového 
prostředí a respektování klimatu třídy. Toto zlepšování je nezbytným předpokladem 
úspěšného procesu vytváření pojmů a celého výukového procesu [1]. 

Vymezíme pojem výukové prostředí ve smyslu tzv. hypermediálních výukových 
prostředí (hypermedia learning environments), či konstruktivistického výukového prostředí 
(constuctivistic learning environments). Takovým digitálním výukovým prostředím (dále jen 
DVP) v matematickém vyučování budeme rozumět prostředí, které můžeme použít ve výuce 
tak, abychom maximalizovali úspěch pojmotvorného procesu v myslích žáků [3]. Tedy, 
zjednodušeně řečeno, máme na mysli hypermediální výukové materiály, které z jednoho úhlu 
pohledu představují přípravu učitele (scénář) na výuku, z druhého úhlu jsou učebními texty, 
materiály pro výuku. Pojem základní učivo (basic curriculum) je v literatuře vymezen, často 
však nebývá ujasněno, které poznatky jednotlivých vědních disciplín lze považovat za 
základní (basic skills). To je základním problémem při tvorbě vlastních výukových materiálů 
nebo výukových prostředí. Z těchto důvodů je důležité provést obsahovou analýzu učebnic, a 
to včetně analýz zaměřených na korespondenci obsahů prezentovaných v učebnicích a obsahů 
vymezených vzdělávacími programy [9]. S tím také souvisí potřeba definovat nové 
reprezentace a způsoby matematického modelování ve výukovém prostředí s podporou 
počítače vzhledem k matematickému myšlení žáků. Chceme zde představit DVP, které 
vzniklo ve spolupráci matematiků, učitelů matematiky a didaktiků a ve kterém je podle 
našeho názoru odborně vyřešen soulad obsahu základního učiva a jeho reprezentací, modelů 
v uvedeném kontextu CAI, CML, CAL či RBL. 

1 www.fraus.cz  
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V souvislosti s pojmem výukové prostředí v matematickém vyučování Papert [12] definuje 
nový pojem – výukové prostředí s podporou počítače jako jakýsi mikrosvět, místo, kde 
mohou růst a navyšovat se určité druhy matematického myšlení, zatímco [7] zdůrazňuje, že 
pojem mikrosvět je budován na základech znalostí žáků, tedy že na nich naopak staví. 
Mikrosvět sám o sobě nepředstavuje dobré výukové prostředí, poskytuje však prostor pro 
žáky, kde mohou ověřovat a realizovat své nápady, zjišťovat a ověřovat pravdivosti 
matematických tvrzení i vlastních hypotéz [10]. Příklad dobrého mikrosvěta je takový, který 
poskytuje žákům příležitost k pozorování, pochopení změn existujících pojmů a 
k postupnému budování nových vlastních pojmů a postojů k nim. S případným využitím 
programování jim umožní prozkoumat, objevit a aktivně, samostatně vystavět matematické 
myšlenky [7], [8]. Na příkladu uvedeném na obr. 1 vidíme ukázku mikrosvěta, ve kterém jsou 
uvedené aspekty obsaženy a zohledňovány: učebnice MSSF (separované modely  
univerzální model). V těchto učebnicích jsou dále často využívány matematické programy. 

  

 

 

 

 

 

Obr. 1 Budování nových pojmů v tématu podmíněná pravděpodobnost v MSSF 

Existuje velké množství programů, které mohou pomoci při vytváření dobrého výukového 
prostředí pro výuku matematiky. Jsou to programy CAS (Computer Algebra Systems – 
například Maple, Mathematica, Derive, WolphamAlpha), které provádějí symbolické a 
numerické výpočty (řeší algebraické výrazy, rovnice, vykreslují grafy funkcí apod,), a 
programy dynamické geometrie – DGS (Dynamic Geometry Systems – například Cabri, 
GeoGebra), které slouží jako geometrický náčrtník k vykreslování geometrických útvarů, 
konstrukcí, umožňují manipulaci s nimi a provádí i některé výpočty. Dalším typem programů, 
které pomáhají utvářet dobré výukové prostředí, jsou tzv. Spreadsheet (tabulkové procesory – 
například Excel). Tyto programy mohou pomocí tabulek, tedy hromadného zpracování 
zadaných dat, vést k utváření pojmů v matematice, vizualizovat data do grafů apod. Konečně 
bychom měli zmínit uzavřená výuková prostředí, různé trenažery, programy simulující určitý 
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jev, programy umožňující dokazování vět (CoCoa), interaktivní učebnice, konstruktivní 
výukové programy aj. [3]. 

Matematika s iPadem 

Vraťme se k otázce vytváření DVP, učebnice MSSF, pro výuku matematiky. V neposlední 
řadě je nutné si uvědomit, že při navrhování výukového prostředí v matematickém vyučování 
je nutné vzít v úvahu důležitou vlastnost, kterou by takové prostředí mělo mít, a tou je 
dynamičnost. Prostředí, která takovou vlastnost mají, můžeme nazvat dynamická prostředí, 
dynamické pracovní listy, učební texty apod. Výukové prostředí v tomto smyslu může mít 
podobu internetového prohlížeče s texty, obrázky, odkazy a dalšími interaktivními prvky, 
nebo může být připraveno pro výuku s interaktivní tabulí. Důležité je, do jaké míry takové 
prostředí rozvíjí klíčové kompetence žáků a do jaké míry maximalizuje úspěšný vznik 
poznatku v poznatkové struktuře žáků [15]. Tvorba výukových prostředí je podstatně 
ovlivňována novými poznatky kognitivní psychologie. Hlavním požadavkem na ně kladeným 
je, aby prostředí byla pro žáky či studenty motivující a přivedla je tak k zájmu o daný 
předmět; takovým požadavkem je vytvářet je s respektem k novému směru: konstruktivizmu. 
Jak tomu je v případě učebnice plně elektronické, o které zde informujeme? 

Základní rys lidské povahy je dán požadavkem opírat svůj život o pevný základ ([17], 
s. 25). Vlastností moderních technologií je jejich překotný vývoj a s tím pro každého uživatele 
přicházejí obavy. Pocit cizoty vzrůstá s dělbou činností a neprůhledností sociálních jevů [11]. 
Někteří odborníci dokonce zastávají názor, že nevhodné využívání technologií může za 
určitých okolností pozitivní přínos docela eliminovat. Zvyšování podílu informačních a 
komunikačních technologií na úkor osobního styku s jinými lidmi může negativně působit na 
psychiku. Zvlášť důležité je zkoumat tyto vlivy v oblasti výchovy a vzdělávání, kde mohou 
být škody napáchané nevhodným využitím technologií největší. Pro učitele matematiky 
mohou představovat i určitou hrozbu, nepříjemnost, mohou být příčinou obav. Očekává se od 
nich totiž, že dokonale zvládnou a smysluplně využijí ICT ve výuce. Toho však bez pomoci 
kolegů, kurzů dalšího vzdělávání učitelů či dalšího studia jsou schopni ve velkém množství 
příkladů (jak vyplývá z výzkumů) jen s obtížemi [6]. Nestačí jim totiž pouze teoretické 
znalosti, musí mít především určité schopnosti či talent. Očekává se od nich, že budou umět 
ohodnotit výukový program a vhodným způsobem jej zařadit do výuky; že budou dobře 
ovládat práci s internetem, aby mohli svým žákům poradit, jak hledat potřebné informace; že 
disponují schopností zvážit, které informace jsou vhodné pro výuku; předpokládá se u nich 
automaticky schopnost připravovat vhodné úkoly (projekty), jejichž řešením se žáci učí. A má 
učitel dostatek času, aby si připravoval všechny materiály do výuky sám? 

Mezi nevýhody výuky podporované počítači patří podle [6] například to, že se u žáků 
mohou projevit zdravotní potíže způsobené dlouhým sezením a nedostatkem pohybu, ale také 
problémy se zrakem, zápěstími a podobně. Dalším záporem jsou právě nedostatky 
v komunikaci žáků a jejich vzájemné odcizení, nedostatečný kontakt s vrstevníky a tím i 
snížená schopnost empatie. Hrozbou může být také vypěstování si závislosti na počítači, 
jejímž důsledkem bývá mimo jiné i zhoršení celkového prospěchu žáka. Dostál pak řadí mezi 
největší výhody rozvoj kreativity žáků, zábavnější způsob učení, vnímání více smysly a tím i 
lepší zapamatování látky, okamžitou zpětnou vazbu, přizpůsobivost rytmu a schopnostem 
žáků a především větší názornost. Jak ukážeme dále, výuka matematiky s elektronickou 
učebnicí má na žáky stejné účinky.  
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Využití počítače ve výuce otevírá množství nových možností, je však nutné si 
uvědomit, že jakákoliv výuka realizovaná prostřednictvím počítače je pouhým prostředkem, 
nikoliv cílem výuky, dosažení cílů tedy pouze napomáhá [4]. Jednou z cest, které by vedly ke 
zlepšení situace ve využívání počítačů ve výuce, je podle našeho názoru motivace veřejného 
mínění, probuzení zájmu rodičů a všech těch občanů, kteří si uvědomují, že na vzdělanosti 
našich dětí závisí naše budoucnost. Státní podpora vzdělávání je bez dlouhodobé koncepce a 
dalo by se říci, že minimální. Na rozdíl například od sousední Spolkové republiky Německo, 
která v rámci projektu SINUS věnovala nemalé prostředky a velkou pozornost zavedené 
technologií do škol včetně tolik potřebné podpory učitelů. A podobné snahy evidujeme i 
v dalších zemích Evropy či světa. Fakt, že moderní technologie nabízejí novou možnost 
zlepšení kvality výuky (jak ukazují výzkumy), pokud se spolu s novými nástroji ve výuce 
uplatní i propracovaný elektronický učební plán a pokud se tyto nástroje budou správně 
využívat ve výuce i mimo ni, si uvědomila vláda USA. V rámci permanentního úsilí zlepšit 
výkony studentů spojením osvědčených výukových postupů se špičkovými technologiemi 
uzavřela společnost Houghton Mifflin Harcourt ve školním roce 2010–2011 partnerství se 
školským obvodem Riverside Unified School District v Kalifornii, aby uskutečnily pilotní 
projekt HMH Fuse: Algebra I, nového vzdělávacího programu navrženého pro iPad. Pro 
pilotní projekt nového programu byla vybrána škola v Kalifornii.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 1 Práce s učebnicí na iPadu – střední škola, téma Elipsa 

Jedná se o školu, která má zkušenosti s uplatňováním rozvíjejících se technologií a vyučující 
na této škole vytvořili strategický plán využití nového programu, v rámci kterého ke studiu 
celoročně využívali náhodně vybraní studenti nové digitální výukové prostředí a byli 
srovnáváni s těmi, kteří po celý školní rok používali učebnici. Výsledky implementace byly 
přesvědčivé: studenti používající výukové prostředí byli v porovnání se studenty, kteří 
používali klasické tištěné učebnice, motivovanější, vykazovali větší pozornost v hodinách a 
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projevovali větší zájem o obsah předmětu Algebra. Tato změna v přístupu studentů se rovněž 
projevila ve výrazně lepších výsledcích jejich testů na konci školního roku. Výsledky této 
případové studie ve škole ukázala, že výukové technologie mohou mít podstatný vliv na 
studijní výsledky studentů, pokud jsou implementovány strategicky a spojují kvalitní obsah 
učiva s propracovanou technologickou platformou2.  

Na obrázku 2 vidíme, jak je možné použít elektronické učebnice MSSF ve smyslu 
jednoho ze způsobů užití moderních technologií, a to ve smyslu nosiče pro výklad nové látky, 
ICT jako nosič obsahu, (srov. [17]). Moderní technologie v tomto případě do jisté míry 
nahrazují učebnici (obr. 2). Studenti si procházejí novou látku pod vedením učitele, 
vypracovávají zadané úkoly (na obrázku 2 znamenají modře zvýrazněné obdélníčky možnost 
volby souvisejících úloh s probíraným tématem Elipsa), volbou jiných kontextových nabídek 
si mohou vyvolat obrázek elipsoidu – pavilonu Indonéské džungle v ZOO v Praze (na 
obrázku 2 uprostřed) a vrátit se zpět k probíranému tématu (na pozadí obrázku 2). Uvedený 
příklad práce s počítačem v matematickém vyučování ukazuje možný příklad interaktivní 
učebnice pro střední školy nakladatelství FRAUS, jako odborně i didakticky garantovaného 
nosiče obsahu. Každý ze studentů s takovou učebnicí, ať již na PC, notebooku či na tabletu, 
může pracovat vlastním tempem, prohlédnout si tolik podpůrných materiálů (separované 
modely), kolik sám potřebuje a spočítat pro něj dostačující množství příkladů upevňující 
vytvářený pojem. Učitel zastává při takové výuce funkci tutora. Na něm závisí, jak hodinu 
vede, aby byl pojmotvorný proces v myslích studentů celé třídy co nejúspěšnější. Takový 
způsob výuky se zdálky jeví jako usnadnění práce učitele, při pohledu zblízka však 
rozeznáváme nové kvality, které kladou nové nároky na kompetence učitele. 

 
Závěr 

Ukazuje se, že studenti jsou na nové technologie zvyklí a pracují proto s takovou učebnicí 
rádi. Učitelům sice zpočátku chvíli trvá, než se dobře seznámí se všemi funkcemi takového 
digitálního prostředí, po čase však toto zvýšené úsilí přináší ovoce. Učitelé nalézají efektivní 
strategie, využívají funkcí tvorby grafů v matematických programech, které jsou 
implementovány, rýsují v geometrických náčrtnících, které se samy v kontextové nabídce 
otevírají, pracují s programy typu Spreadsheet [3]. Nemusí pro výuku hledat různé zdroje, ani 
ověřovat věrohodnost získaných informací. Studenti jsou při výuce s digitálním výukovým 
prostředím více motivováni. Dokonce si, jak ukazují naše zkušenosti z hodin odučených 
s uvedenou učebnicí, otevírali učebnici matematiky i doma. To není jejich zvykem v případě 
tištěných učebnic, jak prokazují výzkumy TIMSS. Vyučování s podporou digitální učebnice 
dokonce studenty vede k zájmu o problémové úlohy [2].  
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