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Abstrakt:  Příspěvek je věnována přehledu a analýze výzkumů zaměřených na využití 
programů dynamické geometrie při objevování, formulování a zdůvodňování vlastností 
a vztahů mezi matematickými objekty.  Součástí příspěvku jsou ilustrační příklady vytvořené 
v programu GeoGebra. 
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The role of dynamic geometry software in discovering and proving 
hypotheses 

 
Abstract: The paper is devoted to a review and an analysis of the research focusing on the 
use of dynamic geometry software in discovering, formulating and reasoning properties and 
relations between mathematics objects. The examples created with software GeoGebra are 
included. 
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Úvod 

Výzkumy věnované integraci technologií do školské matematiky se v průběhu let 
postupně zaměřovaly na různá témata, která souvisela zejména s hlavním přínosem 
technologie daného typu. V sedmdesátých letech nabídly první počítače a kapesní kalkulátory 
zejména usnadnění numerických výpočtů, proto se odborníci zaměřili v tomto období na to, 
zda jejich používání nevede ke snižování početních dovedností žáků a studentů. Další vývoj 
technologií, a to zejména počítačové grafiky, přinesl do škol vizualizaci abstraktních 
matematických objektů. Výzkumná šetření se proto v dané době zabývala zejména vlivem 
vizualizace na pojmotvorný proces a vědomosti žáků i studentů.  

Dnes používané programy dynamické geometrie, ke kterým patří GeoGebra či Geometer’s 
Sketchpad, přinášejí do výuky matematiky navíc možnost realizace dynamických změn ve 
vytvořených rysech. Prostřednictvím dynamických atributů programu lze v daném prostředí 
zkoumat vlastnosti matematických objektů včetně jejich vzájemných vazeb. Uvedené 
možnosti těchto programů podporují experimentální činnost studentů, přičemž software jim 
současně poskytuje i jistou formu zpětné vazby.  

Z výše uvedeného vyplývá, že jednou z důležitých oblastí výzkumů zaměřených na 
využití programů dynamické geometrie ve výuce matematiky je vliv dynamických vlastností 
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těchto programů na související činnosti, jako je objevování a formulování hypotéz, jejich 
prověřování i dokazovaní.  

Z hlediska matematiky jako vědy spočívá hlavní role důkazu především v prokázání, resp. 
ověření, pravdivosti daného tvrzení. Současně důkazy významnou měrou přispívají k rozvoji 
matematické teorie i k systematizaci jejích poznatků. K hlavním funkcím důkazů zařazených 
do výuky matematiky patří rozvíjení deduktivních myšlenkových postupů studentů, rozvíjení 
jejich kritického myšlení a v případě vhodně volených situací i podpora motivace studentů. 
Pochopení důkazu ze strany studenta vede k jeho hlubšímu porozumění daným 
matematickým jevům i vzájemným souvislostem včetně logických vazeb. Tyto funkce činí 
z důkazu důležitou součást výuky matematiky, přičemž s rostoucím stupněm vzdělávání by 
měl být kladen na procesy zdůvodňování i dokazování větší důraz. 

Programy dynamické geometrie umožňují zkoumat matematické objekty v různých 
situacích, a tím mohou přispívat k objevování, formulování i zdůvodňování hypotéz. Zatímco 
v teoretickém důkazu se uplatňují především deduktivní postupy, při objevování hypotéz se 
opíráme o induktivní přístup. Dynamická geometrie umožňuje studentům postupně objevovat 
i prověřovat některé vlastnosti matematických objektů, a to zejména jejich invarianty. 

Z hlediska školské matematiky patří důkazy k náročným partiím, a to jak pro studenty 
z hlediska pochopení, tak i pro samotné učitele ve vztahu k výkladu a metodickým postupům. 
V následujícím textu se zaměříme na výzkumy, které se zabývaly dokazováním ve výuce 
matematiky s podporou programů dynamické geometrie. 

 
Programy dynamické geometrie a jejich vliv na postoje studentů i učitelů k dokazování 

Mezi okruhy zkoumání vlivu dynamické geometrie na výuku matematiky patří i otázky, 
zda integrace této technologie může měnit postoje studentů i učitelů ke zdůvodňování 
matematických jevů i k důkazům.  

Z hlediska předmětu zkoumání používaly výzkumy zaměřené na tuto oblast kvalitativní 
metody, a to dotazníky k identifikaci postojů před a po výuce s podporou dynamické 
geometrie, dále rozhovory se studenty i učiteli včetně analýzy videonahrávek vyučovacích 
hodin.  

 Hull a Brovey (2004) se zabývali změnami ve výuce matematiky v třech třídách 
v 9. ročníku, které v hodinách používaly program dynamické geometrie. Jednou 
z výzkumných otázek bylo, jak integrace software Geometer’s Sketchpad ovlivní postoje 
studentů ke geometrii. Studenti vyplňovali před výukou i po výuce postojový dotazník, jehož 
dvě položky byly zaměřeny na vztah studentů k důkazům. Studenti mohli vybírat odpovědi 
k nabízeným tvrzením ze čtyř možností – „rozhodně nesouhlasím, nesouhlasím, souhlasím, 
rozhodně souhlasím“. V položce, která obsahovala tvrzení „Jsem přesvědčen, že věta je 
pravdivá, když napíšu formální důkaz.“ studenti nejčastěji odpovídali před i po experimentu 
„souhlasím“ . V následující položce „Jsem přesvědčen, že věta je pravdivá, když jsem ji 
prověřil pomocí programu dynamické geometrie.“ pak nejčastěji volili před výzkumem 
možnost „souhlasím“, po výzkumném šetření možnost „rozhodně souhlasím“. I když tento 
výzkum neprokázal významné rozdíly ve vědomostech studentů před a po experimentální 
výuce, naznačil, že studenti jsou více přesvědčeni o pravdivosti matematického tvrzení, pokud 
měli možnost ho prověřit, resp. verifikovat, v prostředí programu dynamické geometrie.  

Abdelfatah (2011) se zabýval otázkou, proč výuka geometrie a dokazování geometrických 
vět často vyvolává ve studentech a někdy i u samotných učitelů negativní pocity. Během 
výuky budoucích učitelů matematiky s podporou dynamické geometrie, která probíhala čtyři 
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týdny, nezjistil žádné signifikantní rozdíly v postojích studentů před zahájením a po skončení 
výuky. Analýzou jednotlivých položek postojového dotazníku však dospěl k závěru, že u nich 
došlo k výraznému pozitivnímu posunu z hlediska chápání role důkazu v matematice. 
Například v položce „Geometrické důkazy mi dávají vysvětlení z hlediska pravdivosti 
geometrických vět.“ volili studenti před experimentem nejčastěji možnosti „rozhodně 
nesouhlasím“ a „nesouhlasím“, zatímco po experimentální výuce jejich nejčastější odpověď 
byla „souhlasím“. 

Také Pandisco (2002) se zabýval obdobnými otázkami jako předchozí výzkum. Budoucí 
středoškolští učitelé matematiky, kteří se účastnili tohoto výzkumu, projevovali silné obavy, 
jak budou jejich budoucí studenti přesvědčeni o nezbytnosti zdůvodňování a dokazování 
matematických tvrzení, jestliže budou v hodinách využívat programy dynamické geometrie. 

Jeden ze starších výzkumů poukázal na souvislost pedagogické praxe a postojů učitelů 
k využívání dynamické geometrie ve vztahu ke zdůvodnění matematických jevů. Laborde 
(2001) se zabývala tím, jak v reálné praxi učitelé využívají tyto programy ke zdůvodnění 
hypotéz. Do případové studia zařadila čtyři učitele s různou délkou praxe. První byl začínající 
učitel matematiky a informatiky, který využíval dynamickou geometrii pouze k ověřování 
vztahů. Druhý, zkušený, učitel byl začátečníkem-uživatelem dynamické geometrie a ve svých 
hodinách využíval program k rýsování a pozorování, důkazy prováděl bez podpory programu. 
Další dva učitelé byli nejen zkušení pedagogové, ale rovněž pokročilí uživatelé programu. 
Tito učitelé využívali program k řešení otevřených problémů, podporovali studenty 
k experimentování v daném prostředí. Uvedená studie ukazuje, že důležitou roli z hlediska 
integrace programů dynamické geometrie má učitel. 

  
Programy dynamické geometrie a jejich vliv na objevování a prověřování hypotéz 

Formulování hypotéz i jejich prověřování je v prostředí dynamické geometrie svázáno 
s nástrojem tažení (dragging) geometrického objektu po nákresně. Proces objevení 
a formulování hypotézy výrazně ovlivňuje také typ konstrukce (robust, soft), tj. zda 
konstrukce byla sestrojena tak, aby umožňovala objevit a prověřit hypotézu (Robová, 2013). 
Další skupina výzkumů se proto zaměřila na to, jak tažení objektu, tj. možnost zkoumání 
dynamických změn, ovlivní vědomosti studentů. Předmětem zkoumání se rovněž stal vliv 
dynamické geometrie na objevování, prověřování i dokazování hypotéz. 

Gawlick (2002) zjistil, že i když experimentální skupina pracující s dynamickou geometrií 
nedosáhla lepších výsledků z hlediska vědomostí a dovedností, byla výrazně lepší v úkolech, 
ve kterých měli žáci objevit vztahy mezi geometrickými objekty. Dospěl tak k závěru, že 
dynamická geometrie podporuje vytváření hypotéz, ne však jejich prověřování.  

Gill is (2005) ve své experimentální studii zkoumal vliv nástroje tažení objektu na tvorbu 
hypotéz. Jedna skupina žáků pracovala v prostředí dynamické geometrie, druhá skupina 
používala totéž prostředí, avšak neměla k dispozici nástroj tažení objektu, tj. řešila úkoly ve 
statickém prostředí. Gillis pracoval se žáky, kteří v celostátních testech výkonu dosáhli 
slabších výsledků. Zjistil, že tito žáci vytvářeli v dynamickém prostředí více relevantních 
hypotéz než žáci ve statickém prostředí a že jejich matematická úroveň nebyla významným 
predikátorem pro tvorbu chybných hypotéz. Během experimentální výuky pozoroval, že 
v prostředí dynamické geometrie někteří žáci nerozlišují mezi hypotézou a jejím důkazem, 
resp. mezi induktivním a deduktivním postupem. Žáci nepociťovali potřebu dokazovat 
objevené hypotézy, neboť byli díky software přesvědčeni o jejich platnosti, tj. vnímali použití 
software jako náhradu deduktivního důkazu (Robová, 2012).  
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Otázkou je, zda „autorita“ počítače nevede některé žáky k odporu k dokazování, či zda 
vhodně prezentované problémy naopak podporují u žáků potřebu zdůvodnění, jak také 
dokládají některé výzkumy (Laborde et al., 2006; Abdelfatah, 2011).  

Další výzkumná šetření poukázala na to, že nástroj tažení objektu po nákresně (dragging) 
má dvě hlavní role, a to průzkumnou a verifikační, čímž tento nástroj podporuje matematické 
úvahy, a to zejména při formulování hypotéz. Epistemologický potenciál tohoto nástroje 
spočívá v jeho vazbě k identifikaci invariantů daného jevu (Leung, Baccaglini-Frank, 
Mariotti, 2013). 

 
Programy dynamické geometrie a jejich vliv na dokazování hypotéz 

Jak již bylo uvedeno, programy dynamické geometrie mohou přispívat k objevování 
i prověřování hypotéz. K oblastem, na které se dále zaměřily výzkumy integrace programů 
dynamické geometrie, proto přirozeně patří i další okruh, a to jak tyto programy mohou 
ovlivnit dovednosti studentů z hlediska dokazování hypotéz. 

Marrades a Gutierrez (2001) se zabývali otázkou, zda dynamická geometrie může usnadnit 
studentům přechod od experimentální činnosti s matematickými objekty k formálnímu 
deduktivnímu důkazu. Podobně jako předchozí výzkumníci, dospěli k závěru, že integrace 
programů přispívá k pochopení nezbytnosti abstraktního zdůvodnění objeveného vztahu. 
Současně poukázali na skutečnost, že studenti potřebují značné množství času věnovaného 
experimentální činnosti v prostředí programu, než jsou schopni přejít k deduktivní fázi, tj. 
k důkazu hypotézy.  

Novější studie Kilic (2013) se zabývala vlivem dynamické geometrie na rozvoj 
geometrického myšlení, na vědomosti studentů a rovněž na dovednost dokazovat geometrická 
tvrzení. Výzkumu se zúčastnili studenti 10. ročníků ze šesti středních škol, jejichž výuka 
geometrie probíhala částečně v počítačové laboratoři a částečně v běžné učebně. 
Experimentální i kontrolní skupiny psali před zahájením i po skončení výzkumu 
standardizované testy. Konkrétně se jednalo o testy geometrického myšlení (Geometric 
Thinking Test), testy výkonu (Geometry Achievement Test) a testy na důkazy (Geometry 
Proof Test), všechny testy obsahovaly otázky z učiva o trojúhelnících a zobrazeních. 
Experimentální skupina v porovnání s kontrolní skupinou dosáhla výrazného zlepšení ve 
dvou z nich, a to v testech geometrického myšlení a v testech dokazování. 

Výzkumné studie, které se zabývaly vlivem dynamické geometrie na dokazování 
matematických poznatků, jsou většinou limitované z hlediska rozsahu. Konkrétně máme na 
mysli to, že často se experimentální výuka týkala jedné skupiny studentů, v případě několika 
skupin se nepodařilo zajistit stejné podmínky ve všech skupinách. V některých studiích 
probíhala experimentální výuka jen po dobu několika málo týdnů, což je podle našeho názoru 
krátká doba na vyvozování jednoznačných závěrů. V současné době jsou tak stále otevřené 
různé otázky výzkumu, například zda mohou vhodně volené problémy (např. problémy 
vedoucí k překvapujícím výsledkům pozorování z pohledu studenta) podpořit u studentů 
potřebu zdůvodnění a následně i formulování deduktivního důkazu. 

 
Zkušenosti z výuky budoucích učitelů matematiky 

Naše zkušenosti získané ve výuce budoucích učitelů matematiky na MFF UK v Praze 
potvrzují, že prostředí dynamické geometrie může podporovat objevování a prověřování 
hypotéz. Je však třeba pro tento účel vhodně formulovat úkoly a podporovat studenty 

299



v experimentování s objekty v tomto prostředí. Současně by učitel měl vést své studenty 
k systematickému experimentování, které vychází z logicky promyšleného postupu, nikoliv 
jen z nahodilých manipulací. 

V případě, že učitel používá ve výuce program dynamické geometrie k formování nových 
poznatků, procházejí jeho studenti postupně třemi etapami, a to 

• etapou experimentování s objekty v daném prostředí a s využitím dynamických 
atributů programu, 

• etapou objevení a zformulování hypotézy včetně její verifikace s využitím nástrojů 
dynamické geometrie, 

• etapou teoretického zdůvodnění, deduktivního důkazu hypotézy (Robová, 2012). 
I když někteří studenti pracují v úvodní etapě experimentování bez vědomé strategie, 

učitel je formou vhodně zadaných dílčích úkolů a problémových otázek může vést k tomu, 
aby si všímali probíhajících změn v dynamickém rysu a dávali je do souvislostí. 

Následující etapa objevení a zformulování hypotézy je pro některé studenty náročná, 
a proto zde hraje důležitou roli pomoc učitele opět ve formě vhodně formulovaných otázek, 
případně diskuze se spolužáky. K samostatnému objevení obtížnějšího poznatku dospějí 
především nadaní studenti.  

Poslední etapa – ověření a teoretické zdůvodnění objevených vztahů – má převážně 
deduktivní charakter a patří k nejobtížnějším fázím výuky, neboť vyžaduje od studentů nejen 
dobré znalosti, ale i vysokou úroveň jejich logického myšlení. Na základě zkušeností z výuky 
můžeme říci, že ke zdůvodnění, resp. důkazu, potřebují studenti výraznou pomoc učitele, 
který může důkaz rozdělit do dílčích kroků, umožňuje-li to podstata problému. Přechod od 
experimentální činnosti studentů k formulování deduktivního důkazu je časově velmi 
náročný, přičemž jen někteří studenti dospějí k důkazu vlastním úsilím, a to především jen 
v jednodušších matematických problémech. Výraznou roli v deduktivní fázi hraje souvislost 
řešeného problému s dosavadními znalostmi studentů i jejich matematický nadhled nad 
daným problémem.  

V závěru uvedených tří etap je důležité, aby vyučující shrnul klíčové okamžiky 
jednotlivých fází a podpořil tak pochopení důkazu i upevnění poznatků, ke kterým studenti 
dospěli.  

Následující ilustrace obsahují ukázky řešení problémů, které byly použity ve výuce 
výběrového semináře Aplikace počítačů ve výuce geometrie pro budoucí učitele matematiky.  

 
Ilustrace 1 

První ukázka se týká Varignonova rovnoběžníku. Pokud bychom studentům přímo 
předložili větu ve tvaru „Středy stran libovolného čtyřúhelníku jsou vrcholy rovnoběžníku.“, 
bylo by pro ně snadné toto tvrzení prověřit pomocí dynamické geometrie. Za vhodnější 
přístup považujeme, pokud postupně se studenty řešíme několik na sebe navazujících dílčích 
úloh, které jim umožní objevit i prověřit hypotézu o vlastnostech čtyřúhelníku, jehož vrcholy 
jsou středy stran daného čtyřúhelníku. V souvislosti s řešením tohoto problému můžeme 
studentům postupně předložit následující úkoly. 

• Je dán rovnoběžník ABCD a středy jeho stran EFGH. Jaké vlastnosti má 
čtyřúhelník EFGH?  

Vzhledem k tomu, že zadaný čtyřúhelník ABCD je rovnoběžník, studenti snadno objeví 
(například s využitím GeoGebry a nástroje Vzdálenost či Vztah mezi dvěma objekty), že 
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i čtyřúhelník EFGH je rovnoběžník. Tažením některého vrcholu rovnoběžníku ABCD po 
nákresně mohou prověřit objevenou hypotézu. Zdůvodnit objevený vztah je však pro studenty 
obtížnější. Lze jim poskytnout nápovědu, aby využili úhlopříčky rovnoběžníku ABCD (každá 
úhlopříčka vymezí dva trojúhelníky, jejichž střední příčky jsou vždy dvě protější strany 
čtyřúhelníku EFGH, obr. 1). 
 

             
 
                             Obr. 1                                                                    Obr. 2 

 
Na tento úkol navazují další problémy. 

• Jaký je vztah mezi obsahy rovnoběžníků ABCD a EFGH?  
Pomocí nástrojů GeoGebry studenti opět rychle zjistí, že obsah rovnoběžníku EFGH je 
zřejmě roven polovině obsahu rovnoběžníku ABCD, přičemž změnou polohy některého z jeho 
vrcholů hypotézu prověří.  Ke zdůvodnění objeveného vztahu mohou využít úhlopříčky obou 
rovnoběžníků, k čemuž na základě nápovědy v předchozím úkolu dospějí někteří studenti 
sami (úhlopříčky vymezí 16 shodných nepřekrývajících se trojúhelníků, přičemž 8 z nich 
náleží rovnoběžníku EFGH, obr. 2).  

• Lze uvedená zjištění zobecnit pro libovolný čtyřúhelník ABCD a čtyřúhelník 
s vrcholy ve středech jeho stran? 

 

 

                 
 
                             Obr. 3                                                                      Obr. 4 
Studenti obvykle vnímají libovolný čtyřúhelník jako konvexní a pro konvexní čtyřúhelník 
také hypotézu, že EFGH je opět rovnoběžník polovičního obsahu, pomocí programu prověří. 
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Dokázání pravdivosti hypotézy jim nečiní potíže, neboť většina z nich využije postupy 
z řešení předchozích dvou úkolů. Pokud upřesníme otázku, zda tvrzení platí i pro nekonvexní 
čtyřúhelník ABCD, bývá pro studenty obtížnější zdůvodnit poloviční obsah rovnoběžníku 
EFGH. Někteří z nich využijí posunutí trojúhelníku AHE o vektor G–H a získají tak 
mnohoúhelník AEFA´GH, který má stejný obsah jako rovnoběžník EFGH (obr. 3). Jen málo 
studentů však dokáže (například s využitím obsahů dílčích trojúhelníků), že obsah 
mnohoúhelníku je roven polovině obsahu čtyřúhelníku ABCD (obr. 4).   

 
 

Ilustrace 2 

V případě vyšetřování množin bodů dané vlastnosti může dynamická geometrie usnadnit 
studentům objevení dané množiny. Zdůvodnění bývá pro studenty opět náročné. Zejména 
v náročnějších úlohách při využití nástroje Množina se může stát, že student výslednou 
množinu sestrojí, aniž by rozuměl podstatě řešení. Jako ilustrace poslouží následující příklad. 

„V rovině je dán čtverec ABCD. Bod Y leží na úhlopříčce AC a procházejí jím dvě 
kružnice k1, k2. První z nich se dotýká přímky AD v bodě A, druhá se dotýká přímky CD 
v bodě C. Kromě bodu Y se kružnice protínají v dalším bodě Z. Vyšetřete množinu všech 
takových bodů Z (při měnící se poloze bodu Y). 

 

               
 
                             Obr. 5                                                                     Obr. 6 

 
Studenti obvykle pracují podle zadání a postupně v programu zkonstruují požadované 

objekty, následně aplikují nástroj Množina na sestrojené body Y, Z. Získají polokružnici – tj. 
část Thaletovy kružnice nad průměrem AC (obr. 5). Zdůvodnění řešení pomocí středových 
úhlů AS1Y, YS2C a k nim odpovídajících obvodových úhlů AZY, YZC je pro ně náročné (obr. 
6). V tomto případě záleží na učiteli, jakou nápovědu studentům poskytne. 

 
 

Závěr 

Programy dynamické geometrie mohou u studentů podporovat osvojování i rozvíjení 
matematických poznatků, objevovat i formulovat matematické hypotézy. V současné době 
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však nejsou k dispozici jednoznačné závěry z hlediska vlivu těchto programů na dovednosti 
studentů, které souvisejí s dokazováním objevených hypotéz.  

Využití programů dynamické geometrie k experimentální činnosti studentů přináší nejen 
pozitivní, ale i negativní jevy. K přínosům integrace programů dynamické geometrie v oblasti 
objevování a formulování hypotéz patří zejména vyšší motivace studentů ve výuce i jejich 
aktivita a do jisté míry samostatnost při řešení problémů. Na druhou stranu jsou však uvedené 
činnosti spojeny se značnou časovou náročností v samotné výuce a rovněž s vysokými nároky 
na přípravu učitele. 

Z výše uvedeného vyplývá, že je třeba udržovat jistou rovnováhu mezi experimentální 
činností studentů ve výuce s podporou dynamické geometrie a teoretickým výkladem. 
Experimentování v prostředí dynamické geometrie by mělo být především systematické, tj. 
mělo by vést k vytyčenému cíli z hlediska rozvíjených poznatků.    
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