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Abstrakt: V článku sa pojednáva o výhodách využívania dynamických virtuálnych prostredí 
pri štúdiu matematiky a jej aplikácií. Na príkladoch niekoľkých interaktívnych učebných 
pomôcok, dynamických apletov vytvorených v prostredí softvéru GeoGebra, sú ukázané isté 
možnosti ako budovať a rozvíjať porozumenie základným matematickým pojmom a ako 
podporovať vytváranie kognitívnych spojení medzi ich rôznymi reprezentáciami. 
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DYNAMIC MATHEMATICS 
 

Abstract: Advantages of dynamic virtual environment utilization in education of 
mathematics and its applications are studied in the paper. Some possibilities of how to 
develop conceptual understanding and how to support development of cognitive connections 
between different representations of basic mathematical concepts are presented on examples 
of interactive learning materials, dynamic applets generated in the software GeoGebra. 
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1. Úvodné poznámky 

Na základe rôznych výsledkov bádania v oblasti kognitívnej psychológie možno povedať, že 
ľudský mozog je schopný uchovávať informácie v dvoch základných formách – graficky 
a slovne. Zatiaľ čo grafická forma môže mať mnoho rôznych podôb, ako sú napr. geometrické 
tvary a rozličné znaky (napr. matematické symboly, písmená), schémy, grafy a diagramy, 
symbolické reprezentácie (chemické, resp. matematické vzorce), vzory, mozaiky 
a piktogramy, logá a infografiky, či kresby, náčrtky, zobrazenia a mapy, slovná forma 
informácie je jediná, a je viazaná na jazyk a jeho gramatické a syntaktické pravidlá. 
Vizualizácia je teda jednou z hlavných foriem podania celostnej informácie v kompaktnej 
podobe, ktorá zachytáva obsah aj hierarchickú štruktúru informácie a umožňuje jej lepšie 
uchopenie a osvojenie. Didaktické metódy používané v pedagogike a orientované na rozvoj 
oboch spomínaných foriem uchovávania poznatkov môžu podstatnou mierou ovplyvniť 
kvalitu a hĺbku porozumenia a trvácnosť nadobudnutých vedomostí. 
A. Arcavi uvádza v [1] nasledujúcu definíciu vizualizácie: „Vizualizácia je schopnosť, proces 
a produkt tvorby, interpretácie, používania a reflexie obrazov, predstáv a schém v našich 
mozgoch, na papieri alebo pomocou nástrojov technológií, s cieľom opísať a sprostredkovať 
informácie, vytvárať nové, doteraz neznáme myšlienky, a tieto následne hlbšie pochopiť 
a ďalej šíriť.“ Obsah a štruktúra takejto komplikovanej vety nie sú zrejmé na prvý pohľad, 
naopak, vyžadujú pozorné prečítanie a zamyslenie sa nad vzájomnými súvislosťami 
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uvádzaných faktov. Jednoduchá vizualizácia tejto pomerne rozvetvenej štruktúry vo forme 
diagramu, resp. hierarchickej schémy na obr. 1., však dáva možnosť objaviť vzájomné 
súvislosti a  skryté možnosti prepojenia uvádzaných pojmov, ktoré daná štruktúra poskytuje, 
ktoré však ostávajú pri zbežnom prečítaní nepovšimnuté. Na obrázku sú naznačené dve 
možné cesty v danej schéme, z celkového počtu 3  4  3  5 = 180 možností.  
 

   
 

    

Obr. 1. Vizualizácia definície vizualizácie 
  
Manipulatívne techniky a nástroje sú konkrétne alebo symbolické artefakty, ktoré študenti 
priamo používajú pri získavaní nových poznatkov. Tieto mocné didaktické nástroje umožňujú 
používať v procese učenia a učenia sa (získavania vedomostí) 

o aktívne, ručné exploratívne metódy 

o heuristické investigatívne postupy  

napr. aj pri štúdiu abstraktných pojmov, pravidiel a vzťahov. Základné matematické pojmy 
možno interpretovať nástrojmi dynamických počítačových systémov, kde takpovediac ,,ožijú“ 
v danom virtuálnom prostredí. V procese nadobúdania poznatkov sa takto stávajú ,,reálne“ 
existujúcimi entitami, modelmi, s ktorými možno priamo interaktívne manipulovať 
prostredníctvom ovládacích elementov (myšou alebo dotykom), a pozorovať ich správanie. 
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Limita funkcie je príkladom základného pojmu z oblasti matematickej analýzy, ktorého 
definícia spôsobuje študentom nemalé problémy v dôsledku jej komplikovaného 
symbolického zápisu pomocou všeobecných a existenčných kvantifikátorov a   a  okolí. Na 
obr. 3. je zobrazený interaktívny aplet, v ktorom študenti dynamicky skúmajú závislosť 
hodnoty  od zvoleného ľubovoľného čísla  . Na základe priamej manipulácie s príslušnými 
veličinami pomocou posuvníkov, sledovaním spomínaných závislostí opísaných symbolicky 
a prezentovaných aj graficky, možno následne lepšie porozumieť tomuto základnému pojmu 
dôležitému v celom diferenciálnom a integrálnom počte. Vo vstupnom okne možno 
interaktívne meniť aj samotný funkčný predpis.  
 

 

Obr. 3. Definícia limity funkcie 
 

Výpočty ekvidištánt daných kriviek patria medzi dôležité aplikácie poznatkov diferenciálnej 
geometrie kriviek v aplikovanej mechanike. Používajú sa napr. na určenie dráhy pohybu 
robota v danom priestore po predpísanej trajektórii. Regularita trajektórie pritom nezaručuje 
regularitu ekvidištanty, ale vlastný výpočet rovnice ekvidištanty nedáva informáciu o jej 
singulárnych bodoch. Vizualizácia danej situácie je často podstatná pre určenie vhodného 
tvaru dráhy pohybu a dostatočne veľkej vzdialenosti hľadanej ekvidištanty, ktorá zaručí 
regulárnosť tejto krivky. Ukážky apletov s rôznymi trajektóriami, na ktorých sú interaktívne 
voliteľné parametre pomocou posuvníkov sú na obr. 4. Kruh, ktorý reprezentuje schematicky 
robot, má stred pohybujúci sa po danej trajektórii a polomer, ktorý určuje vzdialenosť 
hľadaných ekvidištánt. V každom bode trajektórie, ktorý predstavuje okamžitú polohu stredu 
pohybujúceho sa kruhového robota na danej trajektórii, sa vypočítavajú súradnice dvoch 
bodov kruhu ležiacich na normále trajektórie kolmej na jej dotyčnocu v danom bode. Tieto 
dva body ležia na hľadaných ekvidištantách, ktoré sa pohybom stredu priamo vykresľujú 
v geometrickom okne, pričom ich syntetické reprezentácie, parametrické rovnice, sa priamo 
generujú v algebraickom okne. Zmenou parametrov, ktorými sú napr. vzdialenosť ekvidištánt, 
teda polomer pohybujúceho sa kruhu, resp. niektoré parametre určujúcich kriviek, možno 
dynamicky meniť celú konfiguráciu a pozorovať, kedy sa na ekvidištantných krivkách 
začínajú objavovať singularity a čoho dôsledkom sú, prípadne vysloviť hypotézy o tom, ktoré 
vnútorné geometrické charakteristiky trajektórie ovplyvňujú túto skutočnosť. 
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súvislostiach, ktoré si ľudský mozog dokáže ľahšie osvojiť a uchovávať, ako navzájom 
nesúvisiace detaily a útržkovité informácie. Poznatky uchovávané v kontextoch sa ľahšie 
aplikujú, resp. vynárajú sa z dlhodobej pamäte oveľa jasnejšie a detailnejšie ako poznatky 
nenaviazané na iné, uložené izolovane a neštrukturovane. 

 

 
Obr. 5. Frenet-Serretov trojhran skrutkovice 

 
3. Záverečné úvahy 

Vizualizáciu možno považovať za určitú formu aplikácie daného poznatku. Vytváranie 
vizuálnych modelov je teda tiež istým druhom overovania hĺbky vedomostí a úrovne 
porozumenia danému pojmu, súčasne upevňujúcim získaný poznatok, a je zároveň jeho 
využitím, ako aj priamym transferom tohto poznatku do iného kontextu. Vytváranie 
dynamických modelov tiež slúži ako inšpirácia na využívanie informačných technológií ako 
špecifických didaktických nástrojov.  Tieto môžu nielen zaujať študentov, ale im tiež umožnia 
realizovať svoje vlastné tvorivé nápady a inšpirácie. Aktívna účasť študentov v procese 
vzdelávania môže prispieť k lepšiemu chápaniu nových poznatkov a pozitívnemu prístupu 
k učeniu sa. Proces nadobúdania vedomostí sa tak stáva aktívnym procesom objavovania, 
oproti pôvodnému memorovaniu množstva často nezrozumiteľných faktov a neprehľadných, 
navzájom zdanlivo nesúvisiacich údajov.  
Dynamika otvára cesty k  

o objavovaniu súvislostí  

o chápaniu vzájomných vzťahov a relácií  

čo je väčšinou omnoho dôležitejšie ako detailné ale fragmentované vedomosti.  
Jednoduchá schopnosť načrtnúť, zobraziť alebo graficky interpretovať matematický objekt 
však sama osebe ešte neznamená plné porozumenie danej matematickej entite geometricky 
reprezentovanej vytvoreným vizuálnym modelom. Dynamická práca, manipulácia s týmito 
objektmi je nevyhnutná na dosiahnutie hlbšieho porozumenia a rozvoja  schopností využívať 
technológie na analýzu a riešenie problémov.  

386



Táto myšlienka je plne konzistentná so všeobecným chápaním matematického vzdelania ako 
sústavne rastúcej schopnosti používať rôzne reprezentácie matematických pojmov v rôznych 
kontextoch, navzájom ich dynamicky striedať podľa aktuálnych potrieb, a tieto pojmy 
korektne ilustrovať a aplikovať.  
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