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Úvod
Diplomová práce je věnována webovým stránkam pro výuku geometrických zobrazení na střední škole.
Je součástí soustavy webových stránek, které jsou vytvářeny jako bakalářské a diplomové prace na
Katedře didaktiky matematiky MFF UK. Jednotlivé práce se zabývají různými oblastmi středoškolské
matematiky. Tato diplomová práce zpracovává geometrická zobrazení v rovině. Struktura práce je
obdobná jako u ostatních již hotových prácí.
První ze dvou částí práce je věnována hodnocení webových stránek, které jsou v současné době na
internetu. Posuzovány byly stránky nejen v českém jazyce, ale také v anglickém. Stránek zabývajících se
danou tématikou v českém jazyce nenašly vyhledávače příliš mnoho. V anglickém jazyce situace nebyla
o mnoho lepší. Snahou bylo nalezené stránky co nejobjektivněji zhodnotit slovně, nalézt jejich klady
i zápory a vše na závěr shrnout v přehledné tabulce.
Druhou částí práce jsou nově vytvořené webové stránky zabývající se danou tématikou. Nově vytvořené
stránky měly především využít v dostatečné míře možností internetu a počítače a umožnit tak studentům
i učitelům doplnit běžný učební text ve formě knihy či papíru interaktivními prvky, které internet
poskytuje. Stránky využívají především Java apletů a krokování konstrukcí pomocí Javascriptu. Java
aplety umožňují pohybovat se zadanými prvky a poté pozorovat, jak se mění výsledek konstrukce
v závislosti na vzájemné poloze zadaných prvků. Krokování činí řešení příkladů přehlednějším a také
dává možnost postupné nápovědy.
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Část 1
Hodnocení stránek s tématem „Zobrazení v rovině“
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Stránky v českém jazyce
I
http://it.pedf.cuni.cz/~proch/program/indexne.htm
Stránky

jsou

věnovány

látce

šestého ročníku základní školy. Třetí
kapitola, nazvaná souměrnost, se zabývá
osovou a středovou souměrností. Látka je
zde

vysvětlena

způsobem

vhodným

opravdu pro šesté třídy. Autor nepoužívá
odborné formulace, ale spíše popisuje
situaci

běžnými

termíny.

Množství

informací je úměrné šesté třídě. Autor
však již zavádí důležité pojmy jako obraz, vzor a samodružné body. Jsou zde i příklady
souměrných objektů „ze života“.
Obrázky jsou vytvořené v Cabri a je nabízena možnost si je stáhnout a spustit
v Cabri, pokud je na daném počítači nainstalovaný. Bohužel není využita možnost převodu
Cabri do Java, to by totiž zpřístupnilo pohyblivé obrázky více čtenářům.
Na stránkách nejsou žádné vyřešené příklady. Na konci kapitoly o souměrnosti je
„testík“, který je možno po vyplnění vyhodnotit. Ukáže se, které odpovědi byly správné
a které špatné. A také se zde nachází odkaz na stránku se správnými odpověďmi. Na
stránkách se nachází závěrečný test, ve kterém se bohužel některé obrázky nezobrazují, ale
otázka se vztahuje přímo k obrázku.
Co se týče funkčnosti stránek nepovedlo se mi spustit krokování konstrukce. I když
autor píše, že je k dispozici, odkaz nefunguje. Také v testu při označování odpovědí občas
chybí pravděpodobně obrázek, který by se měl změnit, což ubírá na názornosti. Orientace
na stránkách je jednoduchá pomocí odkazů vlevo.
Tyto stránky bych doporučila pro pochopení tématu, ale pro plné porozumění
a naučení by bylo potřeba je ještě doplnit vhodnými příklady.

II
http://www.gztgm.cz/projekty/mat1/index03_L.asp
Tyto stránky vznikly pro účely experimentu na gymnáziu ve Zlíně, jehož cílem
bylo porovnat výuku s počítačem a bez něj. Konkrétně se tu počítá s výukou pomocí
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Cabri II Plus. Tyto stránky jsou také z velké části vytvořené pomocí tohoto programu. Jsou
to stránky, které zpracovávají všechna

zobrazení probíraná na střední škole typu

gymnázia.
Pojmy jsou zde podány velmi
stručně, spíše heslovitě bez komentářů a
vysvětlení, což odpovídá nadpisu těchto
stránek:

Metodika

pro

učitele.

Tyto

stránky jsou složeny převážně z apletů
v Java vytvořených pomocí Cabri. Aplety
jsou propracované funkční a názorné.
Navíc je k dispozici krokování, takže je
uživateli umožněno spustit postup konstrukce od samotného vytváření zadaných prvků
postupně až k výslednému rysu. U apletů se nachází návod k ovládání a rozbor.
Orientace je podle mého názoru na těchto stránkách trochu krkolomná. Po vybrání
tématu a oddílu lekce je vždy k dispozici možnost jít o oddíl dopředu, dozadu a nebo
návrat do hlavního menu. Přitom by bylo pohodlné, kdyby byl neustále po straně přehled
lekcí a oddílů a čtenář by mohl rovnou přecházet mezi zvolenými oddíly.
Nedá se říci, že by tyto stránky mohly sloužit jako internetová učebnice, ale spíše
jako zápisky z hodiny, které by bylo nutno doplnit ještě vhodným výkladem učitele. Avšak
pro učitele, který by se rozhodl tuto kapitolu vykládat v počítačové laboratoři, by mohly
být tyto stránky velmi dobrým pomocníkem a inspirací.

III
http://www.vysokeskoly.cz/maturitniotazky/otazky/matematika/PodobnaZobrazeni.htm
http://www.vysokeskoly.cz/maturitniotazky/otazky/matematika/ShodnaZobrazeni.htm
Jak je z adresy patrné, jedná se o zpracování maturitních otázek. Toto zpracování je
velmi stručné, obsahuje zavedení pojmů, definici a charakteristiku jednotlivých zobrazení
probíraných na střední škole.
Některé věty, které jsou tu uvedené, jsou buď neúplné a nebo se jen špatně
zobrazují, například věta sus o podobnosti trojúhelníků. Matematickým zápisem se tu píše,
že dva trojúhelníky jsou podobné, když jsou dvě dvojice odpovídajících stran ve stejném
poměru. Tím končí matematický zápis a pod ním je uvedena slovní formulace, která je již
správná. Ovšem u věty uu je formulace této věty následující: „Skládají se ze dvou úhlů,“
čemuž není moc dobře rozumět.
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Z matematického hlediska bych
tyto stránky nedoporučovala ke studiu.
Výklad je proveden stylem definice, věta
stroze bez komentářů a vysvětlení. Na
stránkách se nachází několik statických
obrázků.

Stránky

vůbec

nevyužívají

možnosti dynamického zpracování.
Příklady na shodná zobrazení se
zde nevyskytují žádné, na podobná
zobrazení jich zde několik najdeme, ale jsou tu pouze zadání bez řešení. Tyto stránky
nemohou sloužit jako učebnice a nedoporučovala bych je ani jako souhrn znalostí pro
opakování.

IV
http://cabri.ic.cz/index2.php?bunka=bunka_obsah
Název těchto stránek je „Náměty
k využití Cabri Geometrie II“ a je to
převedená

diplomová

z kapitol

věnovaná

zobrazením,

obsahuje

práce.

Jedna

podobným
šest

příkladů

s pokyny a poukázáním na jednotlivé
vlastnosti daných objektů. Na těchto
stránkách nenajdeme žádný výklad či
vysvětlení daného tématu. Stránky si to
ani nekladou za cíl. Jejich cílem je vyřešení několika zajímavých úloh pomocí Cabri a
umožnění pohybu s objekty.
U každého příkladu je zadání a návod pro ovládání apletu, ve kterém je i popsáno,
co přesně má čtenář sledovat. Většinou jsou to příklady důkazového typu, ve kterých se
pohybem vybraných objektů dá hezky sledovat, že dokazovaná vlastnost opravdu platí.
Tyto stránky jsou vhodné pro čtenáře, který již danou problematiku ovládá a chce
se dozvědět ještě něco navíc.
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V
http://mdg.vsb.cz/jdolezal/StudOpory/Obsah.html
Autor zde píše, že stránky jsou určeny především studentům VŠB-TU Ostrava. Jsou
rozděleny na dvě velké kapitoly „Základy geometrie“ a „Geometrie“. V první z nich je
oddíl věnovaný geometrickým zobrazením. V tomto oddílu jsou popsána všechna
geometrická

zobrazení

probíraná

na

gymnáziích.
U každého zobrazení je výklad,
který je doprovázen obrázky vytvořenými
pomocí vektorové grafiky, s kterými je
možno hýbat, pokud je na počítači
nainstalován prohlížeč vektorové grafiky.
Výklad je podán stručně a krátce, ale jasně
a srozumitelně.
Za výkladem následují řešené úlohy. Každá úloha obsahuje rozbor řešení s
interaktivním obrázkem s možností krokování

a popis konstrukce také s obrázkem

umožňujícím krokování. Na závěr je provedena také diskuze řešení. Řešení úloh je
formulováno srozumitelně. Úloh se zde nachází však poměrně málo. Výjimkou je pouze
stejnolehlost, u které najdeme úloh více.
Menší nedostatek těchto stránek spočívá v orientaci na nich. Po prostudování jedné
kapitoly, například o otočení, jsme nuceni vrátit se na původní stránku s přehledem všech
kapitol a tam si vybrat kapitolu další.
Po doplnění více příklady by tyto stránky poskytovali velmi pěkný ucelený výklad
daného problému.

VI
http://www.gymik.inplus.cz/www/cabri/
Na této adrese najdeme soubor úloh pro výuku matematiky na ZŠ a SŠ pomocí
Cabri. Pro každé zobrazení probírané na střední škole je zde zpracováno několik příkladů.
U příkladů se nenachází žádný doprovodný text upřesňující zadání či řešení příkladů.
Řešení úloh je provedeno v Cabri a převedeno do Java. U některých příkladů je umožněno
krokování, ale není k němu opět žádný doprovodný text.
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K orientaci na stránkách je použit
seznam vlevo s odkazy na jednotlivá
zobrazení. Stránky jsou ovšem napsány
jakoby narychlo. Ve zdrojovém kódu
není nastavena znaková sada, takže se
stránky nezobrazují se správnou češtinou,
což

znepříjemňuje

prohlížení.

Také

oblasti s aplety jsou menší než původní
obrázek a není vidět všechen text a
popisky, které k němu patří.
Tyto stránky bych nedoporučila ke studiu teorie ani k prostudování řešených
příkladů, jelikož se tu nenachází naprosto žádné vysvětlení. Jedna z kapitol se jmenuje
„Definice stejnolehlosti“, avšak žádnou definici zde neobjevíme.

VII
http://cs.wikipedia.org/wiki/Shodn%C3%A9_zobrazen%C3%AD
Wikipedia je otevřená encyklopedie, do které může každý přispívat a každý ji může
měnit. Téma zobrazení v rovině je tu zpracováno jen teoreticky a velmi stručně. Některé
formulace nejsou příliš srozumitelné, také z důvodu, že na pojmy, které jsou ve
formulacích použity, je přímo odkaz.
Nejedná se o strukturovaný text, který by
čtenář postupně četl a tím se naučil danou
látku. Není jasné, kde začít. Až při čtení
zjistíme, že je použit termín, kterému
nerozumíme, a tak na něj klikneme, a to
nás dostane na jinou stránku s další
spoustou odkazů na termíny v ní použité.
Takto pokračujeme dál a dál, až nevíme, kde jsme začali. Z didaktického hlediska se tedy
nedá říci, že by se jednalo o učebnici ani o teoretický výklad, ale opravdu spíše o
encyklopedii. Příklady zde žádné nenajdeme, a také zde není využito interaktivních
obrázků.
Vzhledem k tomu, že se jedná o otevřenou encyklopedii, ve které není nikomu
zakázáno text upravovat, není žádná záruka, že obsah je správný. Proto bych nedoporučila
tento text ke studiu. Využít ho podle mého názoru může jen člověk, který dané
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problematice rozumí a jen si chce upřesnit nějaký pojem, nebo vyhledat jinou formulaci,
než zná. Musí ovšem být schopen posoudit korektnost údajů.

VIII
http://mucirna.chytrak.cz/kapitola13.htm
Na těchto stránkách se nachází pokus o vysvětlení shodnosti a podobnosti
pravděpodobně určený žákům devátých tříd pro přípravu na přijímací zkoušky. Kapitola se
dělí na tři části a to „Teorie“, „Zadání
příkladů“, „Řešení příkladů!. V části
zabývající se teorií se autor snaží
vysvětlit, co je shodnost, podobnost a
také vyslovuje věty o shodnosti a
podobnosti trojúhelníků. Tyto věty však
formuluje

následujícím

způsobem:

„Jsou-li dva trojúhelníky shodné, pak se
shodují ve straně a úhlech k ní přilehlých (věta usu).“ Takto jsou zformulovány všechny
věty. Toto tvrzení je zajisté pravdivé, ale tak trochu samoúčelné. Více bychom potřebovali
obrácený směr implikace nejlépe však ekvivalenci. Je patrné, že autor ale nevěnuje
pozornost rozdílu mezi ekvivalencí a implikací. Právě takovéto formulace by ale podle
mého názoru neměly být předkládány dětem, které se problematiku učí, jelikož v nich je od
počátku vypěstován pocit, že implikace je to samé jako ekvivalence a takto způsobené
chyby se již těžko později napravují.
Část s příklady je velmi strohá a obsahuje jen příklady stejného typu, jejich řešení
je zde provedeno prostřednictvím obrázku, bez popisu či vysvětlení. Přestože byl možná
autorův záměr dobrý, tyto stránky by raději neměly žádné děti číst, natož se z nich snažit
něco naučit.

IX
http://www.skolnizapisky.cz/predmet/matematika/stejnolehlost-homotetie/
Na serveru Školní zápisky.cz nalezneme zpracovanou kapitolu stejnolehlost, i když
použití slova „zpracovanou“ je možná přehnané. Na této jedné stránce, kde by mělo být
vysvětleno, co je stejnolehlost, nenajdeme žádnou její definici. Jediná věta, která se
vyjadřuje o stejnolehlosti je: „Stejnolehlost, homotetie, je typ geometrického zobrazení v
rovině.“ Poté následuje změť údajů, o kterých není patrné, co se jimi myslí, a rozhodně se
z nich neznalý člověk nic nenaučí.
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Celý text je doplněn jedním
obrázkem bez popisu. Pravděpodobně by
z tohoto obrázku měl čtenář pochopit, co
je stejnolehlost, ale pochybuji, že se
tomu tak může stát. Příklady nebo
nějaké interaktivní obrázky bychom zde
těžko nalezli.
Stránky tohoto typu nejsou na
internetu výjimkou, ale v žádném případě bych nedoporučovala lidem hledajícím
informace, aby se těmito stránkami zdržovali.

X
http://home.pf.jcu.cz/~vanicek/vyuka/cabrisemp/
Na těchto stánkách nalezneme seminární práce vytvořené na Pedagogické fakultě
Jihočeské univerzity. Jedna ze seminárních prací nese název „Geometrická zobrazení“.
Kapitoly týkající se hodnoceného tématu jsou „Animace zobrazení“, „Středová
souměrnost“ a „Stejnolehlost“.
První z kapitol obsahuje čtyři pohybující se obrázky, u nichž není žádný popis a
není zrovna jednoduché odhalit, co tím
autor sledoval nebo zobrazoval nebo chtěl
ukázat. Další kapitola, přestože nese
název „Středová souměrnost“, obsahuje
aplet pro pozorování obrazu bodu a
kružnice v jedné středové a dvou osových
souměrnostech. Podkladem tohoto apletu
je obrázek souměrný podle dvou na sebe
kolmých os a s tímto faktem autor pracuje
při pokynech pro používání apletu. Třetí
kapitola obsahuje příklad na stejnolehlost řešený dvěma způsoby. Příklad ovšem není
doplněn žádným textem a také jsou oba postupy řešení ve stejném apletu, ale není zde
jasně rozlišeno, co je první postup řešení a co druhý.
Stránky by mohli být zajímavé, kdyby všechny příklady byly doplněny o popis a
vysvětlující komentáře. Vzhledem k tomu, že je vytvářeli studenti pedagogické fakulty, tak
by se dalo trochu takového didaktického přístupu očekávat.
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XI
http://artax.karlin.mff.cuni.cz/~jsei8126/cad/
Tyto stránky se zabývají středovou
souměrností a stejnolehlostí. Na rozdíl od
ostatních stránek používají ke tvorbě
obrázků program AutoCAD.

Stránky

neobsahují výklad, jen stručný úvod do
tématu. Jsou zaměřeny na řešení příkladů.
Řešení příkladů se skládá ze všech
součástí, které k tomu patří. Jako první je
uveden

rozbor

i

s náčrtkem.

Dále

pokračuje popis konstrukce a je k dispozici ke stažení soubor v CADu. Zápis konstrukce
je proveden pomocí matematických symbolů stejně jako se používá na střední škole.
Následuje zkouška a diskuze řešení.
Příklady jsou zde podrobně vyřešeny, a proto bych tyto stránky doporučila pro
nastudování řešených příkladů. Ovšem je nutné nejdříve se seznámit s teoretickými
základy jednotlivých zobrazení.
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Stránky v anglickém jazyce
I
http://nlvm.usu.edu/en/nav/topic_t_3.html
Na

těchto

stránkách

jsou

pohyblivé aplety zabývající se osovou
souměrností, otočením a posunutím.
U každého zobrazení je aplet, ve kterém
si vlevo vybíráme objekty (lichoběžník,
šestiúhelník,
kosodélník

čtverec,
a

trojúhelník,

kosočtverec).

Mezi

nabídkou objektů však chybí kruh.
Kliknutím se objekt přidá do okna s apletem. Pokud nějaký objekt označíme, můžeme mu
změnit barvu na libovolnou z šesti nabízených a také s ním můžeme pohybovat.
Uchycením uvnitř objektu ho můžeme posouvat a uchycením za vrchol s ním můžeme
otáčet. Dále je v okně apletu zadané zobrazení, se kterým můžeme také libovolně
pohybovat. Objekty přidané do tohoto okna se automaticky zobrazí v příslušném
zobrazení. Je nám tedy umožněno vytvářet obrázky z těchto objektů a pozorovat, jak se
zobrazují. V horní části obrázku se nachází odkaz, pod kterým se skrývá návod pro
používání apletu.
Tyto aplety slouží jako taková hračka, u které by mohly děti vydržet a vyhrát si s ní
a tím odpozorovat vlastnosti jednotlivých zobrazení.

II
http://www.mathsnet.net/transform/index.html
Na těchto matematických stránkách najdeme v kategorii zabývající se geometrií
oblast „Interaktivní zobrazení“. Můžeme si vybrat z pěti možností otočení, osová
souměrnost, posunutí, zvětšení (stejnolehlost) a kombinace. Pokud zvolíme jedno
zobrazení dostaneme na výběr z dalších čtyř podkategorií. Ty jsou pozorování,
porozumění, prozkoumání, sestrojení. Každá z těchto podkategorií obsahuje deset úloh,
s návodem pro vykonání určité činnosti.
V podkategorii pozorování v prvních pěti úlohách jsou pohybující se objekty
v daném zobrazení a úkolem čtenáře je zodpovědět otázku ve formuláři. Po zaškrtnutí se
ihned objeví, zda je odpověď správná či špatná. Další podkategorie určená k porozumění
obsahuje úlohy, ve kterých je cílem vykonat nějaký úkon v apletu. Třetí podkategorie žádá
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po čtenáři, aby na základě již získaných
znalostí, odpověděl na otázky, které se
týkají vlastností jednotlivých zobrazení.
K tomu je vždy k dispozici aplet, ve
kterém je daná vlastnost znázorněna a
můžeme též pozorovat, jak se mění při
pohybu objekty. Poslední podkategorie
sestrojení, obsahuje úlohy s aplety, ve
kterých je možno i konstruovat body a přímky pomocí ovládacího panelu. Pokud splníme
zadání úlohy, objeví se zpráva o správném vyřešení.
Tyto stránky sice neobsahují mnoho výkladového textu, ale jsou dostatečně
návodné a jejich součástí je mnoho úloh, ve kterých si můžeme procvičit vše potřebné ke
každému zobrazení. Aplety výborně fungují a není s nimi žádný problém. Tyto stránky,
velice dobře zpracovávají danou problematiku.

III
http://mathworld.wolfram.com
Na serveru Wolfram MathWorld
je zpracováno množství matematických
témat, avšak geometrie nepatří mezi ty,
které by tu byly zpracovány nejlépe.
Co se týče zobrazení v rovině,
nalezneme

zde

zastoupena

všechna

zobrazení, ovšem jen u některých je
výklad. Například u stejnolehlosti je
napsáno pouze jednou větou, co je stejnolehlost. Ostatní zobrazení obsahují podrobnější
výklad, avšak ten je spíše zaměřen na analytickou geometrie než na syntetickou. Součástí
také nejsou žádné úlohy a obrázek je zde většinou jen jeden a ještě ne moc kvalitní a
rovněž je bez popisu.
Tyto stránky nejsou příliš vhodným materiálem pro nastudování zobrazení v rovině.

16

IV
http://standards.nctm.org/document/eexamples/chap6/6.4/index.htm
Tyto stránky obsahují aplety pro prozkoumání geometrických zobrazení v rovině.
Aplety se zabývají osovou souměrností, posunutím a otočením.
Na stránkách jsou k dispozici
celkem čtyři aplety. První zobrazuje
vybraný objekt (trojúhelník, čtverec,
kružnici)

ve

vybraném

zobrazení.

S objekty se dá hýbat, a také se dá
pohybovat s prvky určujícími zobrazení.
V druhém

je

úkolem

identifikovat

zobrazení, které bylo použito. Na začátku
jsou v apletu dva obrázky odpovídajících
si objektů. V dolní části zvolíme typ
zobrazení. V tu chvíli se zobrazí určující
prvky zobrazení a také obraz původního
objektu. Vším můžeme pohybovat až do té doby, než se nám podaří překrýt obrazec, který
byl zadán a obrazec zobrazený pomocí vybraného zobrazení. Ve třetím případě můžeme
pozorovat složení dvou osových souměrností. Můžeme volit mezi dvěma rovnoběžnými
osami, kolmými osami anebo různoběžnými. Také si původní objekt můžeme zobrazit
ještě v libovolném dalším zobrazením, a tím vyzkoušet, zda složením dvou osových
souměrností nezískáme jiné zobrazení. V posledním apletu případě můžeme sledovat
skládání různých zobrazení. Je umožněno si zvolit libovolnou dvojici zobrazení a také
jejich pořadí.
Tyto čtyři aplety mohou posloužit k hlubšímu porozumění probírané látky. Mimo
apletů se na stránkách nachází několik odstavců textu. Ovšem tento text nepojednává o
zobrazeních jen o použití software ve výuce geometrie. Aplety nejsou doplněny dostatečně
obsáhlým popisem, který by říkal, jak je ovládat a co je úkolem v jednotlivých apletech.

17

Souhrnné hodnocení
Pro souhrnné hodnocení jsem zvolila pět kategorií. Hodnocení není pomocí známek nebo
bodů, protože zvolené kategorie jsou nesrovnatelné. Také proto je označení kvality pomocí
písmen. Níže je popsaný význam jednotlivých písmen.

Pokryti tématu
A zabývá se všemi zobrazeními na SŠ
B zabývá se jen některými zobrazeními
C zabývá se jen jedním zobrazením

Využití aplikací
A využívá dostatek interaktivních prvků a fungují dobře
B využívá interaktivní prvky, ale není jich dostatečné množství, popřípadě se musí
stáhnout a spustit v programu nainstalovaném na počítači
C využívá interaktivní prvky, ale mají nedostatky nebo nefungují bez závad
D interaktivní prvky nevyužívá

Výklad
A obsahuje srozumitelný výklad
B obsahuje výklad, který je velmi stručný a ne vždy jasný
C výklad neobsahuje

Orientace a vzhled
A orientace je bezproblémová a vzhled vyhovující, neobsahuje žádné chyby ve zdrojovém
kódu, které by znepříjemňovaly práci
B orientace není úplně vyhovující, ale stránky nemají kódové chyby
C stránky obsahují kódové chyby znemožňující plnohodnotné prohlížení

Množství Příkladů
A obsahuje dostatek příkladů

X1 příklady vysvětleny výborně

B příkladů je málo

X2 špatné vysvětlení, často jen výsledek

C žádné příklady

X3 nejsou vysvětleny
Kde za X je použito A nebo B, podle
množství příkladů
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Shrnující tabulka
Využití
Stránky

Pokrytí tématu

aplikací

Didaktika Orientace a vzhled

Příklady

Stránky v českém jazyce

I

B

C

A

A

B2

II

A

A

C

B

A1

III

A

D

B

A

B2

IV

B

A

C

A

A3

V

A

A

A

B

B1

VI

A

C

C

C

A3

VII

A

D

B

B

C

VIII

B

D

B

B

B2

IX

C

D

B

A

C

X

B

A

B

A

C

XI

B

B

B

A

A1

Stránky v anglickém jazyce
I

A

A

C

B

C

II

A

A

A

A

A2

III

A

D

C

B

C

IV

A

A

C

A

C
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Část 2
ově vytvořené webové stránky s tématem
„Zobrazení v rovině“
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Použité značení a pojmy
a, b, c, ...

malá písmena abecedy značí přímky či kružnice

A, B, C, ...

velká písmena abecedy značí body

α, β, γ, ...

písmena řecké abecedy značí úhly

AB

přímka AB

AB

polopřímka AB, bod A je počáteční bod

AB

úsečka AB

|AB|

velikost úsečky AB
orientovaná úsečka AB s počátečním bodem A a koncovým bodem B

|

XVY

úhel XVY s vrcholem u bodu V

XVY|

velikost úhlu XVY
oblouk UW

∆ABC

trojúhelník ABC

ABCD

čtverec ABCD

∆ABC

∆KLM

trojúhelník ABC je podobný trojúhelníku KLM

∆ABC

∆PQR

trojúhelník ABC je shodný s trojúhelníkem PQR

A

p

bod A leží na p

B

p

bod B neleží na p

p

q

přímka p je kolmá na přímku q
Značení pravého úhlu v obrázku. První ze značek se u nás nepoužívá. Většina
obrázků je vytvořena v Cabri II Plus, což je zahraniční program, a proto je pravý
úhel značen touto ve světě obvyklou značkou. Bohužel jiné značení v tomto
programu nelze zvolit a je tedy v obrázcích ponecháno toto neobvyklé značení.

p || q

přímka p je rovnoběžná s přímkou q

p∩q=R

průsečík přímek p, q je bod R
z toho plyne
zároveň

Z2 Z1

zobrazení Z1 složené se zobrazením Z2 (v tomto pořadí)

kolineární body

body, které leží na jedné přímce

nekolineární
body

body, které neleží na jedné přímce
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Modrý pruh
Modrý pruh se objevuje pod apletem, který je také modře orámován. V apletu je možno pohybovat body,
přímkami nebo jinými objekty. V těsné blízkosti apletu je vždy text, ve kterém je vysvětleno, jak s
jednotlivými aplety zacházet. V Internet Exploreru je nutno nejdříve jednou kliknout myší v oblasti
apletu, čímž se aplet zaktivuje.

Zelený pruh
Pokud se na stránkách objeví zelený pruh, je většinou prázdný. Skrývá se pod ním text, který je možno
odkrýt pomocí šipek u obrázku nebo pomocí "smajlíka" (viz níže).

Oranžový pruh
Oranžový pruh se nachází vždy pod obrázky. Pokud v levém dolním rohu jsou dvě šipky, jedná se o
obrázek s krokováním. Většinou se pod ním nachází ještě zelený pruh, ve kterém se postupně odkrývá
text.
Vyzkoušejte si

1. Klikněte na zelenou šipku vpravo, šedá šipka vlevo nyní není aktivní, protože jste na začátku
krokování.
2. Nyní můžete kliknout vpravo a dostat se k dalšímu kroku, nebo se vrátit k prvnímu obrázku.
3. Toto je poslední krok, šipka vpravo je neaktivní, můžete se vrátit zpět šipkou vlevo.
"Smajlíci"
Pokud v textu narazíte na zamyšleného "smajlíka", najeďte na něj kurzorem a pod ním v zeleném pruhu
se objeví skrytý text.
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1 Zobrazení
1.1 Směr
Každý člověk má pravděpodobně jistou představu o tom, co je směr. My bychom potřebovali nějakým
způsobem upřesnit, co si pod tímto pojmem představujeme.
Orientovaná úsečka
Je dána úsečka AB. Vybereme jeden z bodů A, B, například A, a řekneme o něm, že je bodem
počátečním. Druhý bod je bod koncový, v našem případě je to bod B. Potom úsečku

nazveme

orientovanou úsečkou s počátečním bodem A a koncovým bodem B. Graficky znázorňujeme
orientovanou úsečku jako úsečku s šipkou u koncového bodu. Velikostí orientované úsečky
rozumíme vzdálenost bodů A, B.

Orientovaný směr
Každá orientovaná úsečka nenulové délky určuje orientovaný směr. Dvě rovnoběžné nenulové
orientované úsečky
,
, které neleží na jedné přímce, určují stejný orientovaný směr, pokud jejich
koncové body leží ve stejné polorovině s hraniční přímkou určenou počátečními body. V případě, že body
A, B, C, D leží na jedné přímce, určují stejný orientovaný směr, když průnikem polopřímky AB
a polopřímky CD je polopřímka.
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!eorientovaný směr
Neorientovaný směr je určen nenulovou úsečkou. Každá nenulová úsečka určuje neorientovaný směr. Dvě
nenulové úsečky určují stejný neorientovaný směr, právě když jsou rovnoběžné. Úsečky, které leží na
jedné přímce, určují stejný neorientovaný směr, proto každá přímka určuje neorientovaný směr. Budeme
dále uvažovat, že neorientovaný směr je určen přímkou. Rovnoběžné přímky určují stejný neorientovaný
směr. Různoběžné přímky určují dva různé neorientované směry.

1.2 Zavedení zobrazení
Definice: Zobrazení Z v rovině je předpis, který každému bodu X z roviny přiřazuje právě jeden bod X′
z roviny. Bod X se nazývá vzor, bod X′ jeho obraz.
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Symbolicky zapisujeme: Z: X

X′

Je to pravidlo, jak libovolnému bodu přiřadit bod. Podmínkou je, že každému bodu musíme přiřadit
přesně jeden. Nelze tedy, abychom nějakému bodu neuměli žádný bod přiřadit. A naopak nemůže nastat
situace, kdybychom měli rozhodnout mezi dvěma a více možnostmi, jak přiřadit bodu jeho obraz.
Musíme tedy vždy přesně vědět, který bod přiřadit.
Úmluva: Pokud v následujícím textu bude použito spojení "odpovídající si body, úsečky, přímky ..."
bude tím myšlena dvojice vzor daného útvaru a jeho obraz. Obrazy budeme značit stejným názvem jako
jejich vzory, avšak s čárkou. Například A je vzor a jeho obraz označíme A′.
Úmluva: V dalším textu bude pod pojmem "zobrazení Z" vždy myšleno "zobrazení Z v rovině", pokud
nebude řečeno jinak.
Příklad 1.1
a) Je dán pevný bod S a nenulová úsečka u. Mějme pravidlo, které každému bodu X přiřadí bod X′ takový,
že velikost úsečky XX′ je stejná jako velikost úsečky u a bod X′ leží na polopřímce XS.
Určuje toto pravidlo zobrazení?
Řešení
Abychom zjistili, jestli jsme opravdu vytvořili zobrazení, musíme ověřit, zda pravidlo splňuje definici
zobrazení. To znamená, že musíme zjistit, jestli každému bodu v rovině je přiřazen právě jeden bod.

25

Zvolíme libovolný bod A v rovině a postupně podle zadání sestrojíme jeho obraz.
1. Sestrojíme polopřímku AS. Ta existuje jen jediná.
2. Naneseme na tuto polopřímku velikost úsečky u, čímž dostaneme bod A′. Jelikož tuto vzdálenost
nanášíme na polopřímku a ne na přímku, je jen jedna možnost získání bodu A′.
3. Z předchozích dvou bodů se nabízí prohlásit, že jsme opravdu vytvořili zobrazení. Vycházeli jsme
však z toho, že bod A je libovolný bod, který není nijak speciální. Co kdybychom bod A zvolili tak, že
A = S? Postup konstrukce by selhal hned v prvním bodě, protože bychom nemohli sestrojit polopřímku
SS. Řešením je do roviny přidat nějaký zvláštní bod, který bude obrazem bodu S. Přidáme tedy do roviny
bod, který je v nekonečnu. Budeme ho nazývat nevlastním bodem. Prozatím se spokojíme s takovouto
představou nevlastního bodu. Přesnější představu o rovině s jedním nevlastním bodem je možno získat
v kapitole o kruhové inverzi.
Přiřadíme-li bodu S nevlastní bod, určili jsme pravidlo ze zadání příkladu tak, aby určovalo zobrazení.
b) Zkuste si na papíře sestrojit obraz přímky a kružnice v tomto zobrazení.
Řešení
Na následujícím apletu pohybujte bodem X po přímce p a sledujte, jak se pohybuje bod X′. Stejným
způsobem pohybujte také bodem Y po kružnici k a pozorujte bod Y′. Body X', Y' zanechávají stopu. Při
pohybu body X, Y vykreslí body X', Y' obraz přímky a obraz kružnice.

Vytvořené křivky se nazývají konchoidy. Ta, která vznikne pohybem bodu X, se nazývá konchoida
přímky. Křivka vzniklá pohybem bodu Y se nazývá konchoida kružnice.
Na následujícím apletu je možno pozorovat, jak se mění obrazy přímky a kružnice v závislosti na jejich
poloze vzhledem k bodu S. Přímkou lze posouvat pomocí červeného bodu, který na ní leží. Otáčet ji je
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možné uchopením přímky a pohybem myší. Kružnicí lze pohybovat po uchopení jejího středu. Její
poloměr je možno změnit uchopením kružnice.

Příklad 1.2
Je dána kružnice k a kladné číslo c. Každému bodu X je přiřazen bod X′ tak, že bod X′ leží na polopřímce
XT, kde T je bod dotyku tečny vedené z bodu X ke kružnici k. Velikost úsečky XX′ je rovna c. Zjistěte, zda
toto pravidlo pro přiřazení obrazu bodu určuje zobrazení. Pokud ano, odhadněte přibližný obraz přímky.
Řešení
Pravidlo neurčuje zobrazení ze dvou důvodů. Prvním je skutečnost, že pokud bod X leží uvnitř kružnice
k, nelze z tohoto bodu sestrojit tečnu. Pokud by bod X ležel na kružnici, nelze určit polopřímku XT
(X = T). Mohli bychom zjistit, jestli by pravidlo určovalo zobrazení, kdybychom se omezili jen na vnější
oblast kružnice. Tečna ke kružnici leží celá vně kružnice až na bod dotyku, který leží na ní. Proto ani
obraz bodu X by nemohl ležet uvnitř kružnice. Dostáváme se však ke druhému problému. Z každého
vnějšího bodu kružnice můžeme vést dvě tečny. To znamená, že by jeden bod X mohl mít dva obrazy, což
však definice zobrazení nepřipouští.

1.3 Vlastnosti zobrazení
Samodružný bod, útvar a směr
Definice: Je dáno zobrazení Z: X

X′. Bod, jehož obraz splývá se vzorem, nazveme samodružným

bodem. Útvar, jehož obraz splývá s původním vzorem, nazveme samodružným útvarem.
Samodružným směrem rozumíme neorientovaný směr, který se při zobrazení nezmění.
Poznámka 1: "Neorientovaný směr se po zobrazení nezmění" znamená, že pokud přímka p určuje
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neorientovaný směr s, tak přímka p′, která je obrazem přímky p, určuje stejný neorientovaný směr s jako
přímka p. Přímky p a p′ jsou tedy rovnoběžné.
Pro přímky, které jsou rovnoběžné se samodružným směrem, platí, že jejich obraz je rovnoběžný s jejich
vzorem.
Poznámka 2: Pokud je útvar samodružný, neznamená to, že každý bod tohoto útvaru je samodružný. Jen
každý bod tohoto útvaru, má svůj obraz opět na tomto útvaru.
Definice: Zobrazení, ve kterém je každý bod samodružný, se nazývá identita nebo také identické
zobrazení.

Příklad 1.3
Zjistěte, jestli zobrazení z příkladu 1.1 b) má nějaké samodružné body. Níže je znovu aplet tohoto
zobrazení. Dále zvolte polohu přímky a kružnice tak, aby byly samodružnými útvary. S apletem pracujte
stejně jako v příkladu 1.1 b). Také můžete měnit velikost úsečky u pomocí jejího krajního bodu.

Řešení
1. Zjistíme, jestli má zobrazení samodružné body. Vyjdeme z definice tohoto zobrazení. Jelikož velikost
úsečky XX′ musí být rovna velikosti nenulové úsečky u, nemůže být žádný bod samodružný. Pokud má
být X = X′, je vzdálenost XX′ rovna nule, což je v rozporu s definicí tohoto zobrazení.
2. Na následujícím obrázku je umístěna kružnice tak, aby byla samodružným útvarem. Střed této kružnice
byl posunut do bodu S a ještě bylo potřeba změnit poloměr kružnice.
3. Pokud chceme, aby byla přímka samodružným útvarem, posuneme tuto přímku tak, aby procházela
bodem S.
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Zobrazení prosté a zobrazení na
Definice: Zobrazení Z nazveme prosté, právě když pro každé dva různé body X, Y platí, že jejich
obrazy X′, Y′ jsou různé body.

Představme si, že vybereme dva body v rovině X, Y, pro které X ≠ Y. Podle zadaného předpisu zobrazení
k nim sestrojíme jejich obrazy X′ a Y′. Mohou nastat dva případy. Buď tyto dva obrazy splynou, nebo
bude X′ ≠ Y′. V prvním případě můžeme hned říci, že zobrazení není prosté. Druhý případ nám sice
nevyvrací, že by zobrazení bylo prosté, ale také to nepotvrzuje. Abychom si byli jisti, musíme vyzkoušet
všechny možné dvojice bodů v rovině a pro každou z těchto dvojic musíme dojít ke stejnému závěru
jako ve druhém případě. Takovýchto dvojic je v rovině nekonečně mnoho. Samozřejmě nebudeme
zkoušet všechny dvojice, ale pokusíme se vždy úvahou zjistit, zda je možné, aby obrazy dvou různých
bodů splynuly.

Definice: O zobrazení Z řekneme, že je to zobrazení roviny na rovinu, když pro každý bod X′ v rovině
existuje bod X v rovině takový, že bod X′ je obrazem bodu X v zobrazení Z.
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1.4 Základní typy zobrazení
Definice: O zobrazení Z: X
X′ řekneme, že je zobrazení shodné, právě když obrazem každé úsečky
AB je úsečka A′B′, pro kterou platí |AB| = |A′B′|.

Definice: O zobrazení Z: X
X′ řekneme, že je to zobrazení podobné, jestliže existuje kladné reálné
číslo k tak, že obrazem každé úsečky AB je úsečka A′B′, pro kterou platí |A′B′| = k·|AB|. Číslo k
nazýváme koeficient podobnosti.
Poznámka 1: Shodné zobrazení, které je prosté a na, nazýváme shodnost.
Poznámka 2: Podobné zobrazení, které je prosté a na, nazýváme podobnost.

Na apletu výše je intuitivně vidět, že trojúhelník A′′B′′C′′ není podobný trojúhelníku ABC. Délka každého
obrazu úsečky je sice nějakým k-násobkem délky svého vzoru, avšak toto k je pro každou úsečku jiné.
Aby zobrazení bylo podobné, musí toto k být pro všechny úsečky stejné. Pokuste se umístit body A′′B′′C′′
tak, aby k bylo pro všechny tři strany trojúhelníku stejné. Na začátku jsme jen podle dojmu usoudili, že
trojúhelníky nejsou podobné. Mohla by však nastat situace, že by se nám zdály podobné, i když by tomu
tak nebylo. Mohly by totiž mít shodné velikosti vnitřních úhlů, ale tyto úhly by nebyly shodné
u odpovídajících si vrcholů. Proto je nutné, aby k bylo stejné pro každé dvě odpovídající si úsečky.

30

1.5 Skládání zobrazení
Jsou dána dvě zobrazení Z1 a Z2 a útvar U v rovině. Sestrojme obraz útvaru U v zobrazení Z1. Dostaneme
jeho obraz - útvar U′. Dále sestrojme obraz útvaru U′ v zobrazení Z2, čímž dostaneme útvar U′′.
Zobrazení, které zobrazí útvar U na útvar U′′, označíme Z3. O zobrazení Z3 řekneme, že je to zobrazení
složené ze zobrazení Z1 a Z2.
Tuto skutečnost můžeme zapsat Z3 = Z2 Z1, přičemž to znamená, že pokud na bod X aplikujeme
zobrazení Z3, získáme stejný obraz X′′, jako když nejdříve na bod X aplikujeme zobrazení Z1, a poté na
vzniklý bod X′ aplikujeme zobrazení Z2.
Kdybychom zvolili opačné pořadí zobrazení Z1 a Z2, tedy bod X zobrazíme zobrazením Z2, čímž získáme
bod X* a ten zobrazíme zobrazením Z1, dostaneme bod X**, nemusí nutně platit X′′ = X**. Jednoduše
zapsáno Z1 Z2 ≠ Z2 Z1.

Definice: Je dáno zobrazení Z, které je na. Pokud složení Z Z je identické zobrazení, říkáme
o zobrazení Z, že je involutorní.
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2 Shodná zobrazení
2.1 Vlastnosti shodných zobrazení
Shodné zobrazení jsme zavedli v kapitole 1 jako zobrazení, které zachovává délky úseček. Bylo by dobré
vědět, co vše potřebujeme znát, aby shodné zobrazení bylo jednoznačně zadané.
Věta: Shodné zobrazení je jednoznačně zadané třemi různými nekolineárními body a jejich obrazy.
Poznámka: Obrazy bodů musí samozřejmě splňovat požadavky pro shodné zobrazení. Tedy trojúhelník
určený obrazy bodů musí být shodný s trojúhelníkem, který určují vzory bodů.
Důkaz: Podle věty potřebujeme tři nekolineární body a jejich obrazy, které splňují definici shodného
zobrazení. Vzory můžeme libovolně zvolit. Dále k nim musíme vhodně zvolit jejich obrazy tak, aby
odpovídající si úsečky byly stejně dlouhé. Máme tři vzory a tři obrazy. Zvolíme další bod. Měli bychom
umět jednoznačně nalézt jeho obraz. Pokud toto budeme umět pro každý bod, bude věta pravdivá.
Na následujícím obrázku je shodné zobrazení zadáno pomocí bodů A, B, C, A′, B′, C′. Bod D zvolíme
libovolně v rovině a pokusíme se určit jednoznačně jeho obraz D′. Zkuste se nejdříve zamyslet, jak by to
bylo možné udělat. Nevíte-li si rady a nebo si chcete zkontrolovat svůj postup, zobrazte si ho pomocí
šipek v dolní části obrázku.

Zvolíme libovolné tři nekolineární body A, B, C v rovině.
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1. Dále musíme zvolit obrazy A′, B′, C′ těchto bodů tak, aby splňovaly podmínku pro shodné zobrazení:
|AB| = |A′B′|, |AC| = |A′C′|, |BC| = |B′C′| . Sestrojíme kdekoli v rovině trojúhelník A′B′C′ shodný s
trojúhelníkem ABC. Takto sestrojené body A′, B′, C′ budeme brát za obrazy bodů A, B, C. Věta říká, že je
takto shodné zobrazení zadané. Zbývá větu dokázat.
2. Zvolíme si tedy libovolný bod D a budeme hledat jeho obraz. Na obrázku je bod D zvolen různě od
bodů A, B, C. Pokud bychom ho zvolili v některém z vrcholů trojúhelníku ABC, například ve vrcholu B,
byl by jeho obraz v odpovídajícím vrcholu trojúhelníku A′B′C′, tedy ve vrcholu B′.
3. Nyní se pokusíme najít jednoznačně bod D′. Z definice shodného zobrazení víme, že musí být
zachována velikost úsečky. To znamená, že vzdálenost bodu D′ od bodu A′ musí být stejná jako
vzdálenost bodu D od bodu A. Tedy bod D′ leží na kružnici se středem v bodě A′ a poloměrem |AD|.
Podobně bod D′ také musí ležet na kružnici se středem v bodě B′ a poloměrem |BD|. Bod D′ musí ležet
na obou kružnicích, a tedy bude ležet v jejich průsečíku. Ale ve kterém? Obě kružnice mají dva společné
body. My si však nemůžeme vybrat jeden z nich, protože bychom porušili definici zobrazení, která říká,
že obraz musí být určen jednoznačně.
4. Uvědomíme si, že věta říká, že potřebujeme tři body a jejich obrazy. Použili jsme však zatím jen dva
body. Použijeme tedy třetí bod C stejným způsobem jako body A a B. Bod D′ musí ležet na kružnici se
středem v bodě C′ a poloměrem |CD|. Tato kružnice protne předchozí dvě v jednom z jejich společných
průsečíků. Bod, ve kterém se protínají všechny tři kružnice, je bod D′.
Závěr tedy je, že věta je pravdivá. Nyní již víme, jak můžeme shodné zobrazení zadat.
Zkusme se nyní zamyslet, jaké vlastnosti charakterizují shodné zobrazení.
Věta: Každé shodné zobrazení je prosté.
Důkaz: Aby zobrazení bylo prosté, musí platit, že každým dvěma různým bodům jsou přiřazeny dva
různé body. Zvolíme dva různé body, které mají vzdálenost d. Sestrojíme-li jejich obrazy ve shodném
zobrazení, musí mít podle definice shodného zobrazení tyto obrazy také vzdálenost d. Z toho vyplývá, že
každým dvěma různým bodům jsou přiřazeny dva různé body.
V následujícím apletu, ve kterém je určeno shodné zobrazení pomocí dvojic bodů AA′, BB′, CC′,
pohybujte bodem X po přímce a sledujte, jak se pohybuje jeho obraz. Dále pohybujte bodem Y po
kružnici a pozorujte jeho obraz. Pohybujte bodem Z po polopřímce PZ. Po jakém útvaru se pohybuje
obraz bodu Z? Nakonec pohybujte bodem U po úsečce VW a pozorujte jeho obraz.
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Při pozorování apletu jste si jistě všimli následujících vlastností shodného zobrazení.
Tvrzení: Ve shodném zobrazení platí:
obrazem přímky je přímka;
obrazem kružnice je kružnice se shodným poloměrem;
obrazem polopřímky je polopřímka, jejíž počáteční bod je obrazem počátečního bodu vzoru
polopřímky;
obrazem úsečky je úsečka stejné délky.

Následující aplet nám pomůže objasnit další z vlastností shodných zobrazení. V apletu jsou vyobrazeny
tři shodné trojúhelníky a jejich kružnice opsané se středy S, S′, S′′. Pohybujte trojúhelníky tak, aby se
překryly a aby se překrývaly také odpovídající si vrcholy. Posouvat trojúhelníky lze pomocí bodů S, S′, S′′
a otáčet je lze pomocí bodů O, O′, O′′, které se pohybují po opsaných kružnicích.
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Zajisté se vám povedlo překrýt trojúhelníky PQO a P′Q′O′. Trojúhelníkům s touto vlastností budeme říkat
přímo shodné. Avšak pravděpodobně se vám to nepodařilo s trojúhelníky PQO a P′′Q′′O′′ nebo s
trojúhelníky P′Q′O′ a P′′Q′′O′′, přestože jsou tyto trojúhelníky shodné. Aby se nám to podařilo, museli
bychom jeden z trojúhelníků "vyndat" z obrazovky či papíru, překlopit ho a zase "vrátit". Takovým
trojúhelníkům říkáme nepřímo shodné.
Představte si, že chodíte po lávkách spojených do tvaru trojúhelníku, jehož vrcholy by byly po řadě
očíslované. Někde jinde by existovaly další shodné lávky spojené do tvaru stejného trojúhelníku se stejně
očíslovanými vrcholy. V prvním trojúhelníku z lávek budete chodit od čísla 1 k číslu 2 a dále do čísla 3, v
každém vrcholu zahnete doprava. Ovšem jinde na shodných lávkách byste chodili také od čísla 1′ k číslu
2′ do čísla 3′, ale vždy ve vrcholu byste odbočovali vlevo. Spojnice odpovídajících si vrcholů jsou však
stejně dlouhé, a tedy trojúhelníky, po kterých se pohybujete, jsou shodné. Jsou však nepřímo shodné,
a proto jednou chodíte stále vpravo a jednou stále vlevo.
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Definice: Shodnost, ve které jsou obraz a vzor trojúhelníku přímo shodné nazveme přímou shodností.
Shodnost, ve které jsou obraz a vzor trojúhelníku nepřímo shodné nazveme nepřímou shodností.

Příklad 2.1
Překreslete si obrázek níže a doplňte bod C′ tak, aby trojúhelníky ABC a A′B′C′ byly nepřímo shodné.
Dále doplňte bod C′′ tak, aby trojúhelníky ABC a A′B′C′′ byly přímo shodné.
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Řešení
Na obrázku vidíte správné řešení. Můžete si ho překreslit a vyzkoušet, zda se přímo shodné trojúhelníky
na sebe dají přesunout bez vyjmutí z roviny. Vyzkoušejte si, jestli se nepřímo shodné trojúhelníky musí z
roviny "vyndat", aby se daly překrýt. Také si můžete zvolit pořadí vrcholů, jak se budete pohybovat
a vyzkoušet si, zda ve vrcholech odbočujete vždy vpravo či vlevo, nebo jednou vpravo a jednou vlevo.
Obrazem útvaru U ve shodném zobrazení je útvar U′ shodný s útvarem U. Obsah útvaru U je stejný jako
obsah útvaru U′. V apletu níže je shodné zobrazení zadáno pomocí trojúhelníků ABC a A′B′C′. V apletu je
několik útvarů a jejich obrazy v daném shodném zobrazení. U každého útvaru je uveden jeho obsah.
Pohybujte útvary nebo jejich body a pozorujte, že obsah obrazu je stále stejný jako obsah vzoru.
Mnohoúhelníkem a trojúhelníkem je možno pohybovat uchopením některé ze stran. Tvar mnohoúhelníku
a trojúhelníku je možno měnit pohybováním vrcholy. Kružnici lze přesouvat uchopením jejího středu. Její
poloměr se mění uchopením kružnice a tažením ke středu nebo od středu.
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2.2 Osová souměrnost
Definice: Je dána přímka o. Osová souměrnost s osou o je zobrazení, které
každému bodu X
na ose o;

o přiřazuje bod X′ takový, že přímka XX′ je kolmá na osu o a střed úsečky XX′ leží

každému bodu Y

o přiřazuje bod Y′ = Y.

Poznámka: Osová souměrnost je podle definice jednoznačně zadána osou o.
Pohybujte bodem X a pozorujte jeho obraz X′. Bod Y je bod na ose o, můžete s ním pohybovat jen po této
přímce.

Zajisté každý tuší, že osová souměrnost je shodné zobrazení. Zkusíme toto tvrzení dokázat.
Věta: Osová souměrnost je shodné zobrazení.
Důkaz: Kdybychom chtěli být důslední, měli bychom také dokázat, že osová souměrnost je zobrazení. To
bychom dokazovali podle definice zobrazení. Pokud se nad tím zamyslíte, zjistíte, že je to zřejmé. Proto
budeme jen dokazovat, že osová souměrnost je zobrazení shodné. Musíme tedy dokázat, že pro libovolné
dva body X, Y a jejich obrazy X′, Y′ v osové souměrnosti platí rovnost |XY|=|X′Y′|.
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Zvolíme libovolné dva různé body X, Y a sestrojíme jejich obrazy X′, Y′ v osové souměrnosti dané osou o.
Body X, X′ vedeme rovnoběžky s osou o a průsečíky s úsečkou YY′ označíme V a V′. Úsečka XX′ je
rovnoběžná s úsečkou YY′. Z předchozího plyne, že ∆XYV ∆X′Y′V′ podle věty sus o shodnosti
trojúhelníků (|VX| = |V′X′|, |VY| = |V′Y′|, | XVY| = | X′V′Y′|). Proto platí |XY| = |X'Y'|.
Příklad 2.2
Na papír (tj. do roviny) nakreslete číslo 57 a přímku o. Sestrojte obraz tohoto útvaru v podobě čísla 57 v
souměrnosti dané osou o.

Sestrojíme číslo 57. Pětku sestrojíme z kruhového oblouku a dvou úseček, sedmičku jen ze dvou úseček.
Zvolte osu o přibližně jako na obrázku.
1. Označíme čísly význačné body, jejichž obrazy budeme sestrojovat. Kružnici sestrojíme tak, že
nejdříve sestrojíme obraz jejího středu (tj. střed obrazu kružnice), a potom sestrojíme obraz libovolného
jejího bodu. Tím dostaneme vše potřebné pro sestrojení obrazu kružnice. Úsečky sestrojíme pomocí
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obrazů krajních bodů.
2. Obrazy všech námi zobrazených bodů leží na přímkách kolmých k ose o. Také střed úsečky obrazu a
vzoru musí ležet na ose o. Chceme-li sestrojit obraz bodu 1, sestrojíme tímto bodem kolmici k ose
souměrnosti a naneseme na ni vzdálenost bodu 1 od osy. Tuto vzdálenost naneseme od průsečíku S
kolmice s osou na polopřímku opačnou k polopřímce S1. Na papíře konstrukci provádíme pomocí
kružítka, jehož hrot umístíme do průsečíku kolmice s osou souměrnosti.
3. Sestrojíme obrazy všech zbylých význačných bodů. Postup je stejný jako pro bod 1.
4. Nakonec spojíme čárkované body. Jen musíme dávat pozor, abychom spojovali vždy správné dvojice
bodů. Nakonec ještě sestrojíme kružnici.
Všimněte si, že obraz čísla 57 není "správně napsaný". I kdybyste s obrazovkou točili, nikdy by číslo
nebylo "správně napsané". To nám napovídá, že obraz a vzor jsou nepřímo shodné.
V předchozím příkladu jsme intuitivně zjistili následující vlastnost osové souměrnosti:
Tvrzení: Osová souměrnost je nepřímá shodnost.
Na následujícím apletu pohybujte bodem K a pozorujte jeho obraz K′. Tímto způsobem určete, které body
jsou samodružné body osové souměrnosti. Dále pohybujte přímkou p tak, aby byla samodružnou
přímkou.

Jistě jste již odhalili, že všechny body, které leží na ose souměrnosti jsou samodružné body a žádné další
body již samodružné nejsou. Osa je samodružnou přímkou a také všechny přímky kolmé na osu jsou
samodružné. Samodružné směry jsou směry rovnoběžné na osu souměrnosti a směry kolmé na osu
souměrnosti.
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Již jsme řekli, že k zadání shodného zobrazení stačí tři nekolineární body a jejich obrazy. Kolik bodů a
jejich obrazů je potřeba k zadání osové souměrnosti? Potřebujeme jen jeden bod a jeho obraz.
Příklad 2.3
Je dán bod X a jeho obraz v osové souměrnosti bod X′. Najděte osu souměrnosti.
Řešení
Osa souměrnosti je osa úsečky XX′. Je to tedy přímka, která je kolmá k úsečce XX′ a prochází jejím
středem.
Příklad 2.4
Na obrázku jsou dány dvě polopřímky. Zjistěte, jestli existuje osová souměrnost převádějící jednu
polopřímku na druhou.

1. Pokud si mají zadané polopřímky odpovídat v nějaké osové souměrnosti, musí být obrazem
počátečního bodu jedné polopřímky počáteční bod druhé polopřímky. Bod A′ by měl být obrazem bodu
A. Body A, A′ je jednoznačně určená osová souměrnost. Sestrojíme osu o úsečky AA′. Pokud si dané
polopřímky odpovídají v osové souměrnosti, pak jedině v osové souměrnosti s osou o.
2. V osové souměrnosti jsou body ležící na ose samodružné body. Obě polopřímky by se měly na ose
protínat, nebo by měly být s osou souměrnosti rovnoběžné. V případě na obrázku tomu tak není. Proto
neexistuje osová souměrnost, ve které by jedna z polopřímek byla vzorem druhé.
Věta: Osová souměrnost je involutorní zobrazení.
Důkaz: Je dána osová souměrnost s osou o. Zvolíme v rovině libovolný bod X a sestrojíme jeho obraz X′
v osové souměrnosti s osou o. Dále sestrojíme obraz X′′ bodu X′ také v osové souměrnosti s osou o.
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Zjistíme, zda X = X′′.
Pokud bod X leží na ose o, je bod X′ = X a také X′′ = X′, tedy X = X''
Pro body ležící na ose jsme větu dokázali. Ještě musíme zjistit, zda věta platí také pro body, které na ose
neleží.
Obraz X′ bodu X v osové souměrnosti s osou o leží na kolmici k na osu o procházející bodem X. Obraz
bodu X′ v osové souměrnosti s osou o leží na kolmici k′ na osu o. Přímky k, k′ jsou kolmé na stejnou
přímku o a také procházejí jedním bodem X′, a proto k = k′. Body X a X′ leží tedy na stejné přímce. Dále
víme, že středy úseček XX′ a X′′X′ leží na ose o. Z toho plyne, že X = X′′.
Shrnutí
Osová souměrnost
Osou
Určena
Dvěma odpovídajícími si body
Typ shodnosti

Nepřímá

Samodružné body

Všechny body ležící na ose

Samodružné přímky

Přímky kolmé na osu, osa

Samodružné směry

Směry rovnoběžné s osou a směry kolmé na osu

Involutorní

Ano
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Úloha 1
Je dána kružnice k(S; r), tětiva t, kružnice k a bod O, který leží na tětivě t. Sestrojte rovnoramenný
lichoběžník, který je vepsaný do kružnice k, tětiva t je úhlopříčka lichoběžníku a bod O je průsečík
úhlopříček.
Rozbor

Pokud je lichoběžník rovnoramenný, je osově souměrný podle přímky SO. Průsečíky přímky, na které leží
tětiva t, s kružnicí k jsou dva vrcholy lichoběžníku. Zbývající dva vrcholy sestrojíme jako obrazy těchto
vrcholů v osové souměrnosti s osou SO.

1. k(S; r), t, O

t

2. A,C; t ∩ k = A, C
3. o; o =

SO
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4. A′, C′; body A′, C′ jsou osově souměrné s body A, C podle osy o
5. lichoběžník AA′CC′
Úloha 2
Jsou dány různoběžné přímky t, v a bod S na přímce t. Sestrojte rovnoramenný trojúhelník, jehož výška na
základnu leží na přímce v. Těžnice na jednu z odvěsen leží na přímce t, přičemž bod S leží na odvěsně.
Rozbor

Rovnoramenný trojúhelník je osově souměrný podle své výšky na základnu. Známe přímku, na které leží
jedna těžnice t na odvěsnu. Těžnice na druhou odvěsnu je s ní osově souměrná podle výšky v, která je
zadaná. Již známe dvě přímky, na kterých leží těžnice. V jejich průsečíku je těžiště. Také známe bod S
těžnice, který leží na odvěsně. Použijeme známý vztah 2·|TS| = |TA| (viz obrázek).

1. t, v, S
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2. t′, S′; přímku t′ sestrojíme jako obraz přímky t v osové souměrnosti s osou v, bod S′ je obraz bodu S v
téže osové souměrnosti.
3. T; t ∩ t′ = T
4. m; m(T; 2·|TS|)
5. B; t′ ∩ m = B
6. A; t ∩ m = A
7. C; v ∩

BS = C

8. ∆ABC
Úloha 3
Jsou dány dva body A, B a přímka p, A, B
co nejmenší.

p. Najděte na přímce p bod X tak, aby součet |AX| + |BX| byl

Rozbor
Rozlišíme dva případy podle polohy bodů A, B vzhledem k přímce p.

1) Body A, B leží v opačných polorovinách s hraniční přímkou p. To je příklad jednoduchý. Nejkratší
spojnice dvou bodů v rovině je jimi určená úsečka. Stačí najít průsečík přímky p s úsečkou AB, což je bod
X. Potom součet |AX| + |BX| = |AB|, což je nejmenší možný součet.
2) Pokud body A, B leží ve stejné polorovině určené hraniční přímkou p úsečka AB neprotne přímku p a
úlohu nelze řešit jako v prvním případě. Zvolíme na přímce p libovolný bod Y a budeme zkoumat velikost
součtu |AY| + |BY|. Sestrojíme bod B′ jako obraz bodu B v osové souměrnosti s osou p. Protože osová
souměrnost je shodnost a bod Y je samodružný bod platí, že |BY| = |B′Y|. Platí tedy také |AY| + |BY| =
|AY| + |B′Y|. Pokud najdeme bod X takový, že součet |AX| + |B′X| je nejmenší, bude také součet |AX| +
|BX| nejmenší. Bod B′ leží v opačné polorovině než bod A. To je ale případ 1) pro body A, B′.
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1. p, A, B
2. B′; bod B′ sestrojíme jako obraz bodu B v osové souměrnosti s osou p
3. X; p ∩

AB′ = X

Úloha 4
Je dán bod X, který leží na základně rovnoramenného trojúhelníku. Ukažte, že v rovnoramenném
trojúhelníku platí, že součet vzdáleností bodu X od obou odvěsen je stále stejný.
Rozbor

Na obrázku je znázorněn rovnoramenný trojúhelník ABC. Na základně AB zvolíme bod X. Vyznačíme si
pomocí úseček vzdálenost bodu X od obou ramen. Vzdálenost od ramena BC je rovna velikosti úsečky XY
a od ramena AC je rovna velikosti úsečky XZ. Oba trojúhelníky XYB, XZA jsou pravoúhlé a u vrcholů A a
B mají stejné úhly. Mají stejné úhly také u vrcholu X. Chceme ukázat, že součet |XY| + |XZ| je stejný pro
každý bod X na úsečce AB.
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1. ∆ABC, X, Y, Z
2. Sestrojíme obraz trojúhelníku ABC a úsečky XY v osové souměrnosti s osou

AB.

3. Díky osové souměrnosti je | YXB| = | Y′XB|. V rozboru jsme také zjistili, že | YXB| = | ZXA|. Je
tedy patrné, že | ZXA| = | Y′XB| a proto úsečky XZ a XY′ leží na jedné přímce. Součet |XZ| + |XY| je
tedy roven velikosti úsečky ZY′. Protože AC || BC′, je pro každý bod X na úsečce AB sestrojená úsečka
ZY′ stejná. Proto je také součet |XZ| + |XY| = |ZY′| stejný pro každý bod X na úsečce AB.
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2.3 Středová souměrnost
Definice: Je dán bod S. Středová souměrnost se středem S je zobrazení, které
každému bodu X ≠ S přiřazuje bod X' tak, že bod S je středem úsečky XX';
bodu S přiřazuje bod S.

Poznámka: Z definice plyne, že středová souměrnost je jednoznačně zadaná středem souměrnosti S.
Pohybujte bodem X a pozorujte jeho obraz X' ve středové souměrnosti.

Středová souměrnost také patří mezi shodná zobrazení. Toto tvrzení nyní dokážeme.
Věta: Středová souměrnost je shodné zobrazení.
Důkaz: Opět nebudeme dokazovat, že středová souměrnost je zobrazení, dokážeme jen, že je to
zobrazení shodné. Máme dokázat, že pro libovolné dva body X, Y a jejich obrazy X', Y' platí rovnost
|XY|=|X'Y'|.
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Zvolíme v rovině dva různé body X, Y a bod S, který bude středem souměrnosti. Sestrojíme obrazy bodů
X, Y ve středové souměrnosti dané bodem S.
Podle definice středové souměrnosti je bod S středem úsečky |XX'| a také středem úsečky |YY'|. Proto
|SX| = |SX'| a |SY| = |SY'|. Úhly XSY a X'SY' jsou vrcholové, a proto jsou jejich velikosti shodné. Z toho
vyplývá, že trojúhelníky XYS a X'Y'S jsou shodné podle věty sus o shodnosti trojúhelníků, a tedy úsečky
XY a X'Y' mají stejnou velikost.
Příklad 2.5
Na papír nakreslete číslo 57. Sestrojte obraz tohoto útvaru v podobě čísla 57 ve středové souměrnosti
dané bodem S, který si zvolte jako na obrázku.

Sestrojíme číslo 57 stejným způsobem jako v kapitole 2.2.
1. Označíme číslicemi význačné body, jejichž obrazy budeme sestrojovat.
2. Obrazy všech námi zobrazovaných bodů leží na přímkách procházejících středem S a vzorem. Bod S
má být střed úsečky obrazu a jeho vzoru. Chceme-li sestrojit obraz bodu 1, sestrojíme přímku S1 a
naneseme na ni vzdálenost |S1|. Tuto vzdálenost naneseme od bodu S na opačnou polopřímku k
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polopřímce S1. Na papíře konstrukci provádíme pomocí kružítka, jehož hrot umístíme do bodu S.
3. Stejným způsobem jako jsme sestrojili bod 1, sestrojíme ostatní vyznačené body.
4. Máme sestrojeny všechny význačné body. Spojíme je a sestrojíme kružnici.
Oproti osové souměrnosti vidíme, že zobrazené číslo je stále zapsané "správně", jen je jinak natočené
vůči čtenáři. To je proto, že obrazy útvarů a jejich vzory ve středové souměrnosti jsou přímo shodné
útvary.
Tvrzení: Středová souměrnost je přímá shodnost.
Na následujícím apletu pohybujte bodem K a pozorujte jeho obraz K'. Takto určete, které body jsou
samodružné ve středové souměrnosti. Pohybujte přímkou p tak, aby byla samodružnou přímkou.

Jediným samodružným bodem středové souměrnosti určené bodem S je právě bod S. Samodružné přímky
jsou všechny přímky procházející středem souměrnosti. Všechny směry jsou samodružné.
U osové souměrnosti jsme si ukázali, že pro její zadání stačí jeden bod a jeho obraz. Je tomu tak i u
středové souměrnosti? Je dán bod A a jeho obraz A' ve středové souměrnosti. Střed S této středové
souměrnosti musí být ve středu úsečky AA'. Středovou souměrnost můžeme zadat pomocí bodu a jeho
obrazu.
Věta: Středová souměrnost je involutorní zobrazení.
Důkaz: Je dána středová souměrnost středem S. Zvolíme v rovině libovolný bod X a sestrojíme jeho
obraz X′ ve středové souměrnosti se středem S. Dále sestrojíme obraz X′′ bodu X′ také ve středové
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souměrnosti se středem S. Zjistíme, zda X = X′′.
Pokud zvolíme bod X ve středu S, je bod X′ = X a také X′′ = X′, tedy X = X''.
Dále musíme zjistit, zda věta platí pro body různé od bodu S.
Obraz X′ bodu X ve středové souměrnosti se středem S leží na přímce SX. Obraz bodu X′ ve středové
souměrnosti se středem S leží na přímce SX′. Přímky SX a SX′ jsou totožné. Body X a X′ leží tedy na stejné
přímce. Dále víme, že bod S je středem úseček XX′ a X′′X′. Z toho plyne, že X = X′′.
Shrnutí
Středová souměrnost
Středem
Určena
Dvěma odpovídajícími si body
Typ shodnosti

Přímá

Samodružné body

Střed

Samodružné přímky

Přímky procházející středem

Samodružné směry

Všechny

Involutorní

Ano
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Úloha 1
Je dán bod S, kružnice k a přímka p. Sestrojte čtverec ABCD tak, aby bod S byl jeho středem, A
p.

k, C

Rozbor

Abychom zjistili, jak úlohu vyřešit, budeme předpokládat, že přímka p, střed S a kružnice k jsou zadány
tak, aby úloha měla alespoň jedno řešení. Nakreslíme si situaci tak, jako bychom již měli hledaný čtverec
ABCD a budeme zkoumat vlastnosti, ze kterých by bylo možné čtverec sestrojit.
O čtverci víme, že je středově souměrný podle průsečíku úhlopříček. Tento průsečík známe, je to bod S.
Sestrojíme-li obraz C' bodu C ve středové souměrnosti se středem S, bude C' = A. Ve stejné souměrnosti
sestrojíme obraz p' přímky p. Přímka p prochází bodem C, a proto musí přímka p' procházet bodem C' =
A. Připomeňme, že body A, C nejsou pevně zadané. O bodu A víme, že leží na kružnici k a také jsme nyní
odvodili, že musí ležet na přímce p', kterou umíme sestrojit ze zadaných prvků. Proto bod A získáme jako
průsečík přímky p' a kružnice k.

1. p, k, S
2. p'; přímku p' sestrojíme jako obraz přímky p ve středové souměrnosti se středem S
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3. A, A*; p' ∩ k = A, A*
Na obrázku má přímka p' s kružnicí k dva různé průsečíky. Znamená to, že hledané čtverce budou dva.
Nejdříve sestrojíme jeden, a potom stejným způsobem druhý. Začneme čtvercem s vrcholem A.
4. C; p ∩
5. q; S

q

AS = C
q

AS

6. l; l(S; |SA|)
7. B, D; l ∩ q = B, D
8.

ABCD

9. A*B*C*D* sestrojíme stejným způsobem jako čtverec ABCD. Na obrázku je použité stejné značení,
jen je vždy s hvězdičkou.
Počet řešení: V našem případě zadání má úloha dvě řešení.
Podle obrázku výše:
1) Přímka p' má s kružnicí k dva společné body úloha má dvě řešení.
2) Přímka p' má s kružnicí k jeden společný bod (je to její tečna) úloha má jedno řešení.
3) Přímka p' nemá s kružnicí k žádný společný bod úloha nemá řešení.
Úloha 2
Je dán lichoběžník ABCD a jeho vnitřní bod L. Sestrojte všechny úsečky KM, které mají za střed bod L a
body K, M leží na stranách lichoběžníku.
Rozbor

Je dán lichoběžník ABCD a uvnitř lichoběžníku je dán bod L. Opět si nakreslíme obrázek, jako bychom
již měli jednu úsečku KM, pro kterou platí, že bod L je její střed a body K, M leží na stranách
lichoběžníku. Jestliže je bod L středem úsečky KM, platí, že obraz K' bodu K ve středové souměrnosti se
středem v bodě L je bod M. Bod K leží na úsečce AD, a proto bod M = K' leží na úsečce A'D', která je
obrazem úsečky AD ve středové souměrnosti se středem L. Sestrojíme tedy obraz A'B'C'D' lichoběžníku
ABCD ve středové souměrnosti se středem L. Všechny body, ve kterých se tyto dva lichoběžníky protnou,
budou krajní body hledaných úseček.
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1. lichoběžník ABCD, L
2. Sestrojíme lichoběžník A'B'C'D' jako obraz lichoběžníku ABCD ve středové souměrnosti se středem
L.
3. K1-6; ABCD ∩ A'B'C'D' = K1-6
4. Bod K1 je krajní bod jedné z hledaných úseček. Druhý krajní bod úsečky leží na lichoběžníku ABCD.
M1; ABCD ∩ K1L = M1
Bod M1 je stejný bod jako bod K4. Podobně M2 = K5, M3 = K6, M4 = K1, M5 = K2, M6 = K3
5. Při zadání z obrázku jsou tedy výsledkem tři úsečky K1M1, K2M2, K3M3.
Počet řešení závisí na počtu průsečíků lichoběžníků. Maximální počet jsou tři úsečky. Změnou polohy
bodu L může počet úseček klesnout až na jednu. Pokud bod L zůstane uvnitř lichoběžníku, bude vždy
požadovaná úsečka existovat alespoň jedna.
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2.4 Posunutí
Definice: Je dána orientovaná úsečka

. Posunutí je zobrazení, které každému bodu X přiřazuje bod

X' tak, že |XX'| = |AB| a orientovaná úsečka
úsečka

určuje stejný orientovaný směr jako orientovaná

.

Poznámka: Podle definice je posunutí zadáno orientovanou úsečkou.
Pohybujte bodem X a pozorujte jeho obraz X' v posunutí o orientovanou úsečku
měnit.

, kterou můžete také

Poznámka: Pokud bude daná orientovaná úsečka nulová, bude každý bod zároveň svým obrazem, bude
tedy každý bod samodružný. Posunutí dané orientovanou úsečkou nulové délky je identita.
Úmluva: V dalším textu bude pod pojmem posunutí vždy myšleno posunutí o nenulovou úsečku.
Věta: Posunutí je shodné zobrazení.
Důkaz: Máme dokázat, že pro libovolné dva body X, Y a jejich obrazy X', Y' v posunutí platí rovnost
|XY|=|X'Y'|.
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Zvolíme v rovině dva různé body X, Y a orientovanou úsečku
Sestrojíme obrazy bodů X, Y v tomto posunutí.

, kterou bude určeno posunutí.

Přímky XX' a YY' jsou rovnoběžné. Velikosti úseček XX' a YY' jsou stejné jako velikost úsečky AB.
Čtyřúhelník XX'Y'Y je rovnoběžník, a proto mají také úsečky XY a X'Y' stejnou velikost.
Příklad 2.6
Na papír nakreslete číslo 57. Sestrojte obraz tohoto útvaru v podobě čísla 57 v posunutí daném
orientovanou úsečkou

, kterou si zvolte přibližně jako na obrázku.

Sestrojíme číslo 57 stejným způsobem jako v kapitole 2.2.
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1. Označíme význačné body, jejichž obrazy budeme sestrojovat.
2. Obrazy všech námi zobrazených bodů leží na přímkách rovnoběžných s úsečkou AB. Sestrojujeme-li
obraz bodu 1, sestrojíme přímku rovnoběžnou s úsečkou AB a procházející bodem 1 a naneseme na ni od
bodu 1 velikost úsečky AB ve směru orientované úsečky AB.
3. Takto sestrojíme všechny význačné body, spojíme je a také sestrojíme kružnici.
Z toho, jak jsme si popsali přímo a nepřímo shodné útvary, vyplývá, že obraz a vzor útvaru v posunutí
musí být přímo shodné.
Tvrzení: Posunutí je přímá shodnost.
Na následujícím apletu pohybujte bodem K a pozorujte jeho obraz K'. Takto určete, které body jsou
samodružné v posunutí. Pohybujte přímkou p tak, aby byla samodružnou přímkou.

Je zřejmé, že v posunutí nemůže žádný obraz bodu splynout se svým vzorem, jelikož mají od sebe pevně
danou vzdálenost. Proto v posunutí neexistují žádné samodružné body. Samodružné přímky jsou přímky
rovnoběžné s úsečkou určující posunutí. Všechny směry jsou samodružné.
Také posunutí může být zadáno pomocí bodu a jeho obrazu. Vzor a obraz určují orientovanou úsečku,
kterou je posunutí zadáno.
Shrnutí
Posunutí
58

Orientovanou úsečkou
Určeno
Dvěma odpovídajícími si body
Typ shodnosti

Přímá

Samodružné body

Nejsou

Samodružné přímky Přímky rovnoběžné s určující orientovanou úsečkou
Samodružné směry

Všechny

Involutorní

Ne
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Úloha 1
Jsou dány dvě rovnoběžky p, q a bod M ležící v rovnoběžkovém pásu. Sestrojte kružnici k, která se
dotýká rovnoběžek p, q a prochází bodem M.
Rozbor

Máme zadané přímky p, q a bod M. Sestrojíme pomocnou kružnici k', která se dotýká přímek p, q. Bodem
M vedeme rovnoběžku s přímkou p a najdeme průsečík této rovnoběžky s kružnicí k', který nazveme M'.
Pokud sestrojíme obraz kružnice k' v posunutí daném orientovanou úsečkou
kružnici k.

, získáme hledanou

1. p, q, M
2. Libovolná kružnice k', která se dotýká přímek p, q.
3. m; M

m

m || p

4. M', M''; m ∩ k' = M', M''
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5. k; k je obrazem k' v posunutí o orientovanou úsečku
6. k2; k2 je obrazem k' v posunutí o orientovanou úsečku
Úloha 2
Jsou dány dvě různoběžky r, s a úsečka UV. Sestrojte rovnoběžník ABCD, pro který platí A
|AB| = |UV|, AB || UV, průsečík přímek r, s je střed rovnoběžníku.

r, B

s,

Rozbor

Máme zadané přímky r, s a úsečku UV jako na obrázku. Budeme předpokládat, že známe rovnoběžník,
který vyhovuje všem podmínkám ze zadání a odvodíme vlastnosti, podle kterých budeme umět
rovnoběžník sestrojit.
Pokud sestrojíme obraz bodu B v posunutí o úsečku
, bude tento obraz totožný s bodem A. Ve stejném
posunutí sestrojíme obraz s' přímky s. Přímka s' prochází bodem A.

1. s, r,
2. s'; s' je obrazem přímky s v posunutí o orientovanou úsečku
3. A; s' ∩ r = A
4. u; u || UV

A

u
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5. B; u ∩ s = B
6. S; r ∩ s = S
7. Rovnoběžník ABCD se středem S.
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2.5 Otočení
Dříve než přejdeme k definici otočení, zavedeme pojem orientovaného úhlu, který je potřeba k definici
otočení.
Definice: Orientovaný úhel je takový úhel, u kterého je jedno rameno určeno jako počáteční a druhé
jako koncové.

Na obrázku jsou dva orientované úhly. V prvním případě vlevo je počáteční rameno VA a koncové VB.
Ve druhém případě vpravo je počáteční rameno VB a koncové VA. Na obrázku také vidíte, jak
orientovaný úhel graficky vyznačujeme. K obloučku vyznačujícím úhel přikreslíme ještě šipku, která
směřuje od počátečního ramene ke koncovému. Většinou šipku přikreslujeme těsně ke koncovému
rameni. Pod pojmem "orientovaný úhel AVB", budeme rozumět orientovaný úhel, kde AV je počáteční
rameno a VB je koncové rameno. Úhel nalevo v obrázku je tedy orientovaný úhel AVB a druhý je
orientovaný úhel BVA.
Máme-li orientovaný úhel AVB, můžeme si představit polopřímky VA a VB jako hodinové ručičky.
Otočme počátečním ramenem VA proti směru hodinových ručiček tak, aby slynuly polopřímky VA a VB a
to tak, aby se polopřímka VA při otáčení nedostala do své původní polohy. Velikost úhlu, který opíše
polopřímka VA při tomto otáčení, budeme nazývat základní velikostí orientovaného úhlu. Pomocí špejlí
si postup vymodelujte.
Základní velikost orientovaného úhlu je vždy číslo z intervalu 0°; 360°).
Jeden orientovaný úhel má nekonečně mnoho velikostí. Pokud k základní velikosti přičteme nebo od ní
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odečteme celý násobek velikosti plného úhlu (tj. 360°), získáme také velikost tohoto orientovaného úhlu.
Je to právě ten případ, kdyby se počáteční polopřímka při svém otáčení dostala do své původní polohy, a
to i několikrát. Počáteční polopřímkou můžeme otáčet v kladném smyslu - proti směru hodinových
ručiček, nebo v záporném smyslu - po směru hodinových ručiček. Vezměte dvě špejle. Každá z nich
představuje jedno rameno úhlu. Zvolte si, které rameno je počáteční a které koncové. Pomocí pohybu
počátečního ramene znázorněte základní velikost vámi zvoleného úhlu. Takto ukažte, že vámi zvolený
úhel má více velikostí. Pokud budete počátečním ramenem otáčet v kladném smyslu, bude velikost úhlu
kladná. Pokud budete počátečním ramenem otáčet v záporném smyslu, bude velikost úhlu záporná.
Velikost orientovaného úhlu značí, o kolik stupňů musíme otočit počátečním ramenem v kladném či
záporném smyslu (podle znaménka úhlu), aby počáteční rameno splynulo s koncovým ramenem.
Definice: Je dán orientovaný úhel AVB, jehož jedna z velikostí je φ, a bod S. Otočení je zobrazení, které
každému bodu X

S přiřazuje bod X' tak, že |XS| = |X'S| a orientovaný úhel XSX' má velikost φ;

bodu S přiřazuje bod S.
Bod S nazýváme střed otočení a velikost úhlu φ nazýváme úhel otočení.
Poznámka: Otočení je zadáno středem otočení a úhlem otočení.
Pohybujte bodem X a pozorujte jeho obraz X' v otočení určeném středem otočení S a orientovaným úhlem
AVB.

Pokud základní velikost úhlu φ je nulová, jedná se o identické zobrazení.
Věta: Otočení je shodné zobrazení.
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Důkaz: Opět je naším úkolem dokázat, že pro libovolné dva body X, Y a jejich obrazy X', Y' platí rovnost
|XY|=|X'Y'|.

Zvolíme v rovině dva různé body X, Y, bod S a úhel otočení φ. Na obrázku je úhel otočení zvolen +50°.
Sestrojíme obrazy bodů X, Y v daném otočení. Bod X' sestrojíme tak, že narýsujeme polopřímku SX. Dále
sestrojíme polopřímku SJ tak, aby velikost orientovaného úhlu XSJ byla φ. Sestrojíme kružnici k se
středem S a poloměrem SX. Bod X' je průsečík polopřímky SJ a kružnice k.
Postupně dokážeme, že trojúhelníky XSY a X'SY' jsou shodné. Velikost úhlu XSX' je rovna φ stejně jako
velikost úhlu YSY', proto mají úhly XSY a X'SY' stejnou velikost. Z definice otočení víme, že úsečky XS a
X'S mají stejnou délku. Také úsečky YS a Y'S jsou stejně dlouhé. Trojúhelníky XSY a X'SY' jsou shodné
podle věty sus o shodnosti trojúhelníků, a tedy |XY| = |X'Y'|.
Příklad 2.7
Na papír nakreslete číslo 57 a sestrojte obraz tohoto útvaru v podobě čísla 57 v otočení o orientovaný úhel
AVB s velikostí φ a středem S.
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Sestrojíme číslo 57 stejným způsobem jako v kapitole 2.2.
1. Označíme význačné body, jejichž obrazy budeme sestrojovat.
2. Sestrojíme obraz bodu 1. Narýsujeme přímku, která svírá s polopřímkou 1S úhel φ a naneseme na ni
od bodu S velikost úsečky 1S. To vše sestrojíme tak, aby velikost orientovaného úhlu 1S1' se rovnala
velikosti orientovaného úhlu AVB.
3. Takto sestrojíme všechny význačné body, spojíme je a sestrojíme kružnici.
Pokud se zamyslíte nad tím, co se děje s útvarem při otáčení, sami přijdete na to, že vzor a obraz v
otočení, jsou přímo shodné útvary.
Tvrzení: Otočení je přímá shodnost.
Otočení s úhlem základní velikosti φ = 180° a středem S je středová souměrnost se středem S.
Na následujícím apletu pohybujte bodem K a pozorujte jeho obraz K'. Určete, které body jsou
samodružné body otočení určeného středem S a orientovaným úhlem AVB. Pohybujte přímkou p tak, aby
byla samodružnou přímkou.
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Jedině bod S je v otočení o úhel s nenulovou základní velikostí samodružným bodem. Pokud základní
velikost úhlu otočení je φ 180° nebo φ 0° samodružné přímky v otočení nejsou. Vzor a obraz přímky
spolu svírají úhel φ, nemohou tedy nikdy splynout. V případě, že základní velikost φ = 180°, jedná se o
středovou souměrnost a jsou tedy samodružné přímky všechny přímky procházející bodem S. V případě,
že základní velikost φ = 0°, jedná se o identitu a samodružné bodu jsou všechny body roviny. Pokud
základní velikost úhlu otočení je φ 180° nebo φ 0° samodružné směry v otočení nejsou. Pokud se
jedná o identitu nebo středovou souměrnost, jsou všechny směry samodružné.
Zatím u všech dosud probíraných shodných zobrazení jsme došli k závěru, že pro jejich zadání stačí zadat
jeden bod a jeho obraz v daném zobrazení. Platí to i u otočení? Pokud máme zadán jeden bod M a jeho
obraz M', musí střed S otočení ležet na ose úsečky MM', protože |MS| = |M'S|. Jen z této dvojice bodů
však neumíme zjistit, kde na ose úsečky střed S leží. Pokud bychom měli ještě jednu dvojici bodů vzor 
a obraz ', musí také střed otočení ležet na ose úsečky '. V případě, že jsou tyto dvě osy rovnoběžné,
nelze otočení určit. Jinak je středem otočení průsečík těchto os. Zjistili jsme, že pro zadání otočení je
zapotřebí znát dvě dvojice bodů, které jsou ve vztahu vzor - obraz.
Shrnutí
Otočení o úhel φ (základní velikost φ

0°

φ

0°)

Středem otočení a úhlem otočení
Určena
Dvěma odpovídajícími si body a středem otočení
Typ shodnosti

Přímá

Samodružné body

Střed otočení
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Samodružné přímky

Nejsou

Samodružné směry

Nejsou

Involutorní

Ne
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Úloha 1
Je dána přímka b, kružnice c a bod A. Sestrojte rovnoramenný trojúhelník ABC s rameny AB, AC
svírajícími úhel 45° tak, aby B b a C c.
Rozbor

Na obrázku je zadána kružnice, přímka a bod. Nakreslíme trojúhelník tak, jako bychom ho již znali a
budeme hledat vlastnosti, ze kterých bychom ho uměli sestrojit. Pokud sestrojíme obraz C' bodu C v
otočení se středem A o orientovaný úhel velikosti +45°, bude B = C'. Obraz c' kružnice c bude procházet
bodem B. Pokud budeme znát bod B, sestrojíme již snadno hledaný trojúhelník.

1. A, b, c
2. c'; sestrojíme obraz c' kružnice c v otočení se středem A a úhlem φ = +45°
Mohli bychom také uvažovat úhel φ = -45°, to by však obraz kružnice neměl s přímkou b žádný
společný bod, a proto záporný úhel nevede při naší volbě zadání k žádnému výsledku. Pokud však někdo
zvolí polohu přímky, kružnice a bodu jinak, je možné, že bude muset použít záporný úhel otočení.
3. B1, B2; c' ∩ b = B1, B2;
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4. C1; bod C1 sestrojíme jako obraz bodu B1 v otočení se středem A a úhlem otočení φ = -45°
5. C2; bod C2 sestrojíme jako obraz bodu B2 v otočení se středem A a úhlem otočení φ = -45°
6. ∆AB1C1, ∆AB2C2
Počet řešení závisí na vzájemné poloze zadaných prvků. Pokud sestrojíme obrazy kružnice c v otočení se
středem A a úhlem otočení φ = 45°, závisí počet řešení na počtu průsečíku těchto kružnic s přímkou b.
Každý průsečík udává jedno řešení.
Úloha 2
Je dána přímka a a bod A a, dále je dána přímka s
středem S s a stranou AB a.

a. Sestrojte pravidelný šestiúhelník ABCDEF se

Rozbor

Nakreslíme si obrázek, jako bychom již znali hledaný šestiúhelník. Víme, že v šestiúhelníku platí, že |
SAB| = 60°. Proto při otočení o úhel velikosti -60° se středem A se přímka AB zobrazí na přímku AS.
Průsečík přímky AS a přímky s je tedy bod S. Pokud známe střed a jeden vrchol šestiúhelníku, můžeme
šestiúhelník sestrojit.
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1. a, A, s
2. a'1, a'2; přímky a'1, a'2 sestrojíme jako obrazy přímky a v otočení se středem A a úhlem φ =

60°

V rozboru jsme uvažovali úhel -60°, ale to jen proto, že jsme pozorovali obrázek, který jsme narčrtli, a
hledali jsme jen to řešení, které bylo na obrázku. Musíme však uvažovat i úhel kladný, abychom našli
všechna řešení.
3. S1, S2; a'1 ∩ s = S1, a'2 ∩ s = S2
4. šestiúhelníky AB1C1D1E1F1, AB2C2D2E2F2
Pokud přímka s a přímka a svírají úhel šedesát stupňů, má úloha jen jedno řešení. Jinak má úloha vždy
dvě řešení.
Úloha 3
Je dán trojúhelník KLM. Nad stranami KM, ML jsou sestrojeny rovnostranné trojúhelníky KMP, MLQ vně
trojúhelníku KLM. Průsečík úseček KQ a PL označíme R. Dokažte, že | PRK| = 60°.
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1. ∆KLM,, ∆KMP, ∆MLQ, R
2. Podle věty sus je ∆PLM

∆KQM.

3. Body K', M', L' sestrojíme jako obrazy bodů K, L, M v otočení se středem v bodě Q a velikostí úhlu φ
= -60°.
4. | LMQ| = | MQM'|
5. LM || M'Q

∆PLM

LM || M'Q
∆KQM

K'Q || PM

6. | PRK| = | K'QK| = 60°
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2.6 Skládání shodných zobrazení
V kapitole 1.4 jsme řekli, co je složení dvou zobrazení. Nyní se budeme zabývat skládáním shodných
zobrazení.
Věta: Složením dvou shodných zobrazení vznikne shodné zobrazení.
Důkaz: Shodné zobrazení má tu vlastnost, že zachovává délku úseček. Pokud úsečku délky d zobrazíme
shodným zobrazením Z1, získáme jako její obraz opět úsečku délky d. Tu zobrazíme druhým shodným
zobrazením Z2 a získáme opět úsečku délky d. Obraz původní úsečky délky d ve složeném zobrazení Z2
Z1 je úsečka délky d. Složené zobrazení Z2 Z1 je shodné zobrazení.
Tvrzení: Složením dvou přímých shodností získáme přímou shodnost, složením dvou nepřímých
shodností získáme přímou shodnost a složením přímé a nepřímé shodnosti získáme nepřímou shodností.
Jestli vám není jasné, že tomu tak opravdu je, vyzkoušejte si nakreslit na papír trojúhelník. Ten si
překreslete na dvě průsvitky a pomocí těchto trojúhelníků si zvolte nejdříve dvě přímo shodná zobrazení.
První zobrazení bude zobrazení "z papíru na první průsvitku". Druhé zobrazení je zobrazení "z první
průsvitky na druhou průsvitku". Pohybováním druhé průsvitky zjistěte, jestli je trojúhelník na papíře
přímo nebo nepřímo shodný s trojúhelníkem na druhé průsvitce. Takto postupujte i v ostatních dvou
případech (složení dvou nepřímých shodností a složení přímé a nepřímé shodnosti).
Víme, že shodné zobrazení je jednoznačně zadáno třemi nekolineárními body a jejich obrazy. V
předchozích kapitolách jsme si popsali několik shodných zobrazení. Zajímá nás, jestli volbou shodného
zobrazení pomocí tří bodů a jejich obrazů získáme vždy některé z dříve probraných zobrazení. Odpověď
najdeme v následujícím příkladu.
Příklad 2.8
Na obrázku je zadáno shodné zobrazení pomocí tří bodů a jejich obrazů. Zjistěte, jestli je to některé z
dříve vyložených zobrazení.
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1. Nejdříve zjistíme, jestli se jedná o přímou nebo nepřímou shodnost, což nám zúží výběr. Zkusme to
zjistit například pomocí představy lávek, tak jako v kapitole 2.1. Vyjdeme z bodu A, půjdeme přes bod B
do bodu C. Na obrázku je znázorněn směr zatočení. Pokud bychom opravdu šli, řekli bychom, že jsme v
bodě B zatočili vlevo. U druhého trojúhelníku vyjdeme z bodu A', půjdeme přes bod B' do bodu C',
tentokrát však v bodě B' zabočíme vpravo. Již víme, že předchozí úvaha nám značí, že se jedná o
nepřímou shodnost. To je pro nás výhodné zjištění, protože musíme jen zjistit, jestli se jedná o osovou
souměrnost, jelikož jinou nepřímou shodností jsme se nezabývali.
2. Aby se jednalo o osovou souměrnost, musely by osy úseček AA', BB', CC' splynout. Na obrázku jsou
tyto osy vyznačeny. Úsečka a její osa jsou vždy nakresleny stejnou barvou. Je patrné, že osy nesplývají a
nejedná se proto o osovou souměrnost. Protože je to ale nepřímá shodnost, docházíme k závěru, že toto
zobrazení ještě neznáme.
Zobrazení, které je v předchozím příkladu uvedeno, se nazývá posunutá souměrnost.
Definice: Je dána přímka s a orientovaná úsečka

, která leží na přímce s. Posunutá souměrnost je

zobrazení, které vznikne složením posunutí o orientovanou úsečku

a osové souměrnosti s osou s.

Pohybujte bodem X a pozorujte jeho obraz X' v posunuté souměrností dané přímkou s a orientovanou
úsečkou

.
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Věta: Posunutá souměrnost je shodné zobrazení.
Důkaz: Výše jsme ukázali, že složením dvou shodných zobrazení vznikne shodné zobrazení. Posunutá
souměrnost je složení dvou shodných zobrazení (posunutí a osové souměrnosti) a je to tedy shodné
zobrazení.
Věta: Posunutá souměrnost je nepřímá shodnost.
Důkaz: Tato věta plyne z tvrzení, že složením přímé shodnosti (posunutí) a nepřímé shodnosti (osové
souměrnosti) vznikne nepřímá shodnost.
Tvrzení: Každé shodné zobrazení je možno vyjádřit jako jedno z následujících zobrazení:
identita
osová souměrnost
posunutí
otočení
posunutá souměrnost.

Pokud někdo přemýšlí nad tím, jestli jsme nezapomněli na středovou souměrnost, stačí si uvědomit, že
středová souměrnost je otočení o 180º.
Věta: Každé shodné zobrazení lze složit nejvýše ze tří osových souměrností.
Důkaz: Důkaz této věty vyplývá z následujícího textu.
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Poznámka: Shodné zobrazení, které je přímou shodností, je možno složit ze dvou osových souměrností.
Osová souměrnost je nepřímá shodnost, a proto složením dvou osových souměrností získáme přímou
shodnost. Kdybychom složili tři osové souměrnosti, získali bychom nepřímou shodnost.
V dalším textu ukážeme, jak se jednotlivá již probraná zobrazení dají rozložit.
Identita: Identitu získáme složením dvou osových souměrností s totožnou osou o. Každý bod zobrazíme
v osové souměrnosti s touto osou. Jeho obraz zobrazíme podle stejné osy. Výsledkem bude původní bod,
jedná se tedy o identitu. To také plyne z poznatku, že osová souměrnost je involutorní zobrazení.
Posunutí:

K zadání posunutí stačí jeden bod X a jeho obraz X'. Tím je určená orientovaná úsečka
ještě jeden bod Y ≠ X a sestojíme jeho obraz Y' v posunutí o úsečku

. Zvolíme

.

1. Posunutí složíme ze dvou osových souměrností. Osa první osové souměrnosti o1 je osou úsečky XX'.
Zobrazíme bod X v osové souměrnosti s osou o1. Jeho obraz nazveme X*. Z toho, jak je umístěna o1
vyplývá, že X'=X*.
2. Zobrazíme bod Y v osové souměrnosti s osou o1 a dostaneme bod Y* ≠ Y'. Bod X* je již na správném
místě, ale bod Y* ještě ne.
3. Použijeme druhou osovou souměrnost s osou o2, která prochází bodem X' a je rovnoběžná s o1.
Zobrazíme body s hvězdičkou. Bod X* leží na ose o2, je to samodružný bod a X** = X*. Bod Y** po
zobrazení splyne s bodem Y', což odůvodníme v dalším kroku.
4. Díky první osové souměrnosti s osou o1 je |XY| = |X*Y*| a α = α* (viz obrázek). Body X'Y' jsou
obrazy bodů X,Y v posunutí a proto je α' = α* = α. Z toho plyne, že bod Y' je obrazem bodu Y* v osové
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souměrnosti s osou o2. Protože bod Y jsme volili libovolně a poloha os o1 a o2 nezávisela na poloze bodu
Y, převedli jsme posunutí o úsečku

na složení dvou osových souměrností s osami o2 a o1.

Otočení:

Otočení zadáme středem otočení S, bodem X a jeho obrazem X'. Dále zvolíme libovolný bod Y ≠ X a
najdeme jeho obraz Y' v otočení. Budeme hledat dvě osové souměrnosti, jejichž složením získáme právě
zvolené otočení.
1. Za první osu souměrnosti zvolíme osu úsečky XX' a nazveme ji o1. Tato osa prochází středem otočení
S. Sestrojíme obraz X* bodu X bod v osové souměrnosti o1. Bod X* je totožný s bodem X'.
2. Zobrazíme bod Y v osové souměrnosti s osou o1 a získáme bod Y* ≠ Y'.
3. Zvolíme druhou osovou souměrnost s osou o2, která prochází bodem X' a bodem S. Zobrazíme body s
hvězdičkou. Bod X* leží na ose o2, je to tedy samodružný bod a X** = X*. Bod Y**, který je obrazem
bodu Y*, splyne s bodem Y'. Odůvodnění nalezneme v dalším kroku.
4. Díky první osové souměrnosti s osou o1 je |XY| = |X*Y*| = |X'Y'| . Obě osy souměrností procházely
bodem S. Můžeme proto říci, že S = S' = S* = S**. Všechna použitá zobrazení jsou shodná, a proto |XS|
= |X'S'| = |X*S*| = |X**S**|. Z toho plyne, že ∆Y*S*X* =∆Y**S**X**. Tyto dva trojúhelníky mají
společnou stranu X*S* = X**S** a jsou nepřímo shodné. Platí tedy, že obraz bodu Y* v osové
souměrnosti s osou o2 je bod Y**. Jelikož bod Y jsme opět volili libovolně a poloha os o1 a o2 nezávisela
na poloze bodu Y, převedli jsme otočení na složení dvou osových souměrností.
Středová souměrnost: Již bylo řečeno, že středová souměrnost je speciální případ otočení o φ = 180°.
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Posunutá souměrnost: Definice posunuté souměrnosti říká, že je to zobrazení složené z posunutí a osové
souměrnosti. Ukázali jsme, že posunutí je možno získat složením dvou osových souměrností. Složíme-li
tedy tyto dvě osové souměrnosti s osovou souměrností určující posunutou souměrnost, získáme
posunutou souměrnost jako složení tří osových souměrností.

78

3 Podobná zobrazení
Nejdříve si připomeneme definici podobného zobrazení.
Definice: O zobrazení Z: X → X' řekneme, že je to zobrazení podobné, jestliže existuje kladné reálné
číslo k tak, že obrazem každé úsečky AB je úsečka A'B', pro kterou platí |A'B'| = k·|AB|. Číslo k
nazýváme koeficient podobnosti.

3.1 Vlastnosti podobných zobrazení
Stejně jako shodné zobrazení je jednoznačně zadáno třemi body a jejich obrazy, je i podobné zobrazení
takto jednoznačně zadáno.
Věta: Shodné zobrazení je jednoznačně zadané třemi různými nekolineárními body a jejich obrazy.
Poznámka: Obrazy bodů musí samozřejmě splňovat požadavky pro podobné zobrazení. Trojúhelník
určený obrazy bodů musí být podobný trojúhelníku, který určují vzory bodů.
Důkaz: Zvolíme tři nekolineární body A, B, C. Dále k nim vhodně zvolíme jejich obrazy A', B', C' tak,
aby platilo: |AB| = k·|A'B'|, |BC| = k·|B'C'|, |AC| = k·|A'C'|, kde k je kladné reálné číslo. Zvolíme
libovolný bod D a zjistíme, jestli lze najít jednoznačně jeho obraz D'.
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Na obrázku je podobné zobrazení zvoleno pomocí bodů A, B, C, A', B', C'. Dále zvolíme bod D. Postup,
jak najít bod D', je téměř stejný jako v důkazu obdobné věty o shodném zobrazení.
1. Definice podobného zobrazení říká, že poměr velikosti vzoru úsečky a velikosti jejího obrazu je
konstantní. Označíme tuto konstantu k. To znamená, že vzdálenost bodu D' od bodu A' musí být rovna
k·|AD|. Bod D' leží na kružnici se středem v bodě A' a poloměrem k·|AD|. Podobně bod D' musí ležet na
kružnici se středem v bodě B' a poloměrem k·|BD|. Bod D' musí ležet na obou kružnicích, a tedy bude
ležet v jejich průsečíku. Opět se dostáváme k otázce, ve kterém ze dvou průsečíků bod D' leží.
2. Použijeme bod C stejným způsobem jako body A a B. Bod D' musí ležet na kružnici se středem v bodě
C' a poloměrem k·|CD|. Tato kružnice protne předchozí dvě v jednom z jejich společných průsečíků.
Tento bod, ve kterém se protínají všechny tři kružnice, je bod D'.

Věta: Každé podobné zobrazení je prosté.
Důkaz: Máme ukázat, že obrazem dvou různých bodů X, Y jsou dva různé body X', Y'. Víme, že platí
vztah |X'Y'| = k·|XY|. Body X, Y jsou různé, a proto je velikost úsečky XY nenulová. Koeficient k je podle
definice podobného zobrazení také nenulový. Součin dvou nenulových čísel je číslo nenulové. Z toho
plyne, že vzdálenost bodů X'Y' je nenulová a body X', Y' jsou tedy různé.
V následujícím apletu, ve kterém je určeno podobné zobrazení pomocí dvojic bodů AA', BB', CC',
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pohybujte bodem X po přímce a sledujte, jak se pohybuje jeho obraz. Dále pohybujte bodem Y po
kružnici a pozorujte jeho obraz. Pohybujte bodem Z po polopřímce PZ a pozorujte po jakém útvaru se
pohybuje obraz bodu Z. Pohybujte bodem U po úsečce VW a pozorujte jeho obraz.

Tvrzení: V podobném zobrazení platí:
obrazem přímky je přímka;
obrazem kružnice je kružnice;
obrazem polopřímky je polopřímka, jejíž počáteční bod je obrazem počátečního bodu vzoru
polopřímky;
obrazem úsečky je úsečka.

Podobné zobrazení s koeficientem k = 1 je shodné zobrazení. Tvrzení ihned plyne z definice shodného a
podobného zobrazení. Také platí, že každé shodné zobrazení je podobné zobrazení s koeficientem
podobnosti k = 1.
V kapitole o shodných zobrazeních jsme zavedli pojmy přímo a nepřímo shodný trojúhelník jednak
pomocí přesouvání trojúhelníků v rovině a také pomocí představy lávek. Pro zavedení pojmu přímo a
nepřímo podobný trojúhelník použijeme téměř stejnou představu lávek, kterou již známe, jen
trojúhelníky, které lávky tvoří, nejsou shodné, ale podobné. Pokud tedy chodíme po trojúhelnících z lávek
s očíslovanými vrcholy, a zahýbáme ve vrcholech obou trojúhelníků vpravo či v obou vlevo, jsou
trojúhelníky přímo podobné. Pokud zahýbáme v jednom vpravo a v jednom vlevo, jsou trojúhelníky
nepřímo podobné.
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Definice: Podobnost, ve které jsou obraz a vzor trojúhelníku přímo podobné nazveme přímou
podobností. Podobnost, ve které jsou obraz a vzor trojúhelníku nepřímo podobné nazveme nepřímou
podobností.

Příklad 3.1
Je dáno podobné zobrazení s koeficientem podobnosti k a trojúhelník ABC, který má obsah S. Jaký obsah
má trojúhelník A'B'C', který je obrazem trojúhelníku ABC v daném podobném zobrazení?
Řešení
Obsah trojúhelníku ABC spočítáme podle vzorce S = |AB|·vAB, kde vAB je výška na stranu AB.
Obsah trojúhelníku A'B'C' spočítáme podle vzorce S' = |A'B'|·v'A'B', kde v'A'B' je výška na stranu A'B'.
Úsečky A'B', v'A'B' jsou obrazy úseček AB, vAB v podobném zobrazení s koeficientem k, a proto mají
velikost |A'B'| = k·|AB|, |v'A'B'| = k·|vAB|.
Vyjádříme obsah S' trojúhelníku A'B'C' pomocí obsahu S trojúhelníku ABC.
S' = |A'B'|·v'A'B'
S' = k·|AB|·k·vAB
S' = k2·|AB|·vAB
S' = k2·S
Obsah ∆ABC je k2-násobkem obsahu ∆A'B'C'.
Tvrzení: Obsah S' obrazu U' útvaru U s obsahem S v podobném zobrazení s koeficientem k je
k2-násobkem obsahu S. Tedy platí S' = k2·S.
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3.2 Stejnolehlost
Definice: Je dán bod S a reálné nenulové číslo κ. Stejnolehlost je zobrazení, které
každému bodu X

S přiřazuje bod X' tak, že pro κ > 0 leží bod X' na polopřímce SX a |SX'| =

|κ|·|SX|.
Pro κ < 0 leží bod X' na opačné polopřímce k polopřímce SX a také platí rovnost |SX'| = |κ|·|SX|.
bodu S přiřazuje bod S..

Poznámka: Stejnolehlost je jednoznačně zadána středem S a koeficientem κ V apletu níže pohybujte
bodem X a pozorujte jeho obraz X'. Vyzkoušejte si, co se stane při změně koeficientu určeném délkou
úsečky 0k. Pokud je bod k vpravo od bodu 0 je koeficient kladný. V opačném případě je záporný.
Pohybem bodu k lze měnit velikost úsečky 0k, čímž se mění koeficient stejnolehlosti. Pozorujte, kde leží
bod X' pokud je koeficient kladný, nebo záporný. Také si všimněte, co se stane, když je koeficient nulový.
Přijdete jistě hned na to, proč jsme nulový koeficient vyloučili z definice.

Věta: Stejnolehlost s koeficientem κ je podobné zobrazení s koeficientem |κ|.
Důkaz: Abychom dokázali tuto větu, měli bychom ukázat, že obrazem každé úsečky ve stejnolehlosti s
koeficientem κ je úsečka, jejíž délka je rovna |κ|-násobku délky vzoru úsečky.
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1. Zvolíme libovolné dva body X, Y a sestrojíme jejich obrazy X', Y' ve stejnolehlosti se středem S a
koeficientem κ:
|S'X'| = |κ|·|SX|
|S'Y'| = |κ|·|SY|
2. | XSY| = | X'SY'| (vrcholové úhly)
3. ∆XSY

∆X'SY' podle věty sus o podobnosti trojúhelníků

|X'Y'| = |κ|·|XY|

Abychom uměli sestrojovat obrazy bodů ve stejnolehlosti, potřebujeme vědět, jak sestrojit úsečky délky
např. 0,5|AB|, 2,1|AB|, 0,7|AB|, kde úsečka AB je graficky zadaná úsečka. Samozřejmě se nabízí změřit
pravítkem délku úsečky, vynásobit ji příslušným koeficientem a opět nanést délku pomocí pravítka. Tato
metoda je ovšem velmi nepřesná. Používá se proto redukční úhel, ve kterém je využito podobných
trojúhelníků. Jeho výhodou také je, že ho můžeme použít několikrát za sebou, čímž se práce urychluje. V
následujícím příkladu si vysvětlíme jeho princip.
Příklad 3.2
Jsou dány nenulové úsečky AB, CD. Sestrojte úsečky délky 0,7·|AB| a 0,7·|CD|.
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1. Sestrojíme libovolný úhel s vrcholem V. Tento úhel můžeme zvolit sice libovolně, ale sestrojíme ho
vhodně, přibližně jako na obrázku, aby se s ním dobře pracovalo.
2. Na jedno rameno úhlu naneseme libovolnou délku a dostaneme bod X. Délku |VX| můžeme volit
libovolně, a proto zvolíme libovolnou délku d a tu naneseme na jedno rameno desetkrát, čímž získáme
bod X, |VX|=10·d. Na druhé rameno naneseme délku d sedmkrát a získáme bod Y, |VY| = 7·d. Potom
|VY| = 0,7·|VX|.
3. Nyní naneseme na rameno VX délku úsečky AB, dostaneme bod, který také nazveme B.
4. Sestrojíme úsečku XY. Vedeme bodem B rovnoběžku s úsečkou XY a v jejím průsečíku s ramenem VY
získáme bod B'. Je patrné, že ∆XVY ∆BVB'. Proto platí |VX|:|VY| = |VB|:|VB'|. Proto platí |VB'| =
0,7·|VB|.
5. Pro sestrojení úsečky délky 0,7·|CD|, použijeme stejný postup. Nemusíme již znovu sestrojovat úhel a
body X,Y. Použijeme úhel, který jsme sestrojili kvůli úsečce AB. Naneseme na rameno VX délku úsečky
CD a dále postupujeme stejně jako v předchozím případě. Takto můžeme jednou vytvořený redukční
úhel použít pro libovolné množství úseček.
Příklad 3.3
Do roviny nakreslete číslo 57 a sestrojte obraz tohoto útvaru v podobě čísla 57 ve stejnolehlosti dané
středem S a koeficientem κ = -0,7.
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Sestrojíme číslo 57. Pětku sestojíme z kruhového oblouku a dvou úseček, sedmičku jen ze dvou úseček.
1. Označíme význačné body, jejichž obrazy budeme sestrojovat. Kružnici sestrojíme tak, že nejdříve
sestrojíme obraz jejího středu, což bude střed obrazu kružnice, a potom sestrojíme obraz libovolného
jejího bodu. Tím dostaneme vše potřebné pro sestrojení obrazu kružnice. Úsečky sestrojíme pomocí
obrazů krajních bodů úseček.
2. Obrazy všech bodů leží na přímkách procházejících středem S. Ukážeme si jak sestrojit obraz bodu 1.
Sestrojíme přímku S1. Bod 1' bude ležet na polopřímce opačné k polopřímce S1, protože koeficient κ je
záporný. Pomocí redukčního úhlu sestrojíme délku úsečky 0,7·|1S| a naneseme ji na polopřímku opačnou
k polopřímce S1, čímž získáme bod 1'. Takto sestrojíme obrazy všech bodů.
3. Nakonec spojíme sestrojené body a sestrojíme kružnici a kruhový oblouk.
Obraz čísla 57 je "správně zapsané" číslo 57. To nám podobně jako u shodných zobrazení napovídá, že
stejnolehlost je přímá podobnost.
Na následujícím apletu pohybujte bodem K a pozorujte jeho obraz K'. Tímto způsobem určete, které body
jsou samodružné body stejnolehlosti. Dále pohybujte přímkou p tak, aby byla samodružnou přímkou.

86

Samodružným bodem je jen bod S. Samodružné přímky jsou všechny přímky, které prochází bodem S.
Každý směr je samodružný. To znamená, že odpovídající si přímky ve stejnolehlosti jsou rovnoběžné.
Shrnutí
Stejnolehlost
Středem stejnolehlosti a koeficientem stejnolehlosti
Určena
Dvěma odpovídajícími si body a středem stejnolehlosti
Typ podobnosti

Přímá

Samodružné body

Střed stejnolehlosti

Samodružné přímky

Přímky procházející středem

Samodružné směry

Všechny

Involutorní

Ne

Příklad 3.4
Jsou dány dvě rovnoběžné úsečky AB, CD. Existuje stejnolehlost, která zobrazí úsečku AB na úsečku
CD?
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Jelikož jsou dané úsečky rovnoběžné, mohly by si odpovídat ve stejnolehlosti. Stačí jen nalézt střed S.
Víme, že spojnice obrazu a vzoru prochází bodem S. Vedeme přímky AC, BD, jejich průsečík nazveme S.
Ověříme, že bod S je středem stejnolehlosti. To znamená, že existuje κ takové, že |AS| = |κ|·|CS| a také
|BS| = |κ|·|DS|. To platí díky rovnoběžnosti úseček AB, CD. Ještě bychom mohli vést přímky AD a BC. V
průsečíku těchto přímek získáme druhý střed stejnolehlosti S2.
Kdyby úsečky AB, CD byly stejně dlouhé, existoval by střed stejnolehlosti jen jeden.
Pro střed S je koeficient podobnosti κ = -|AB|/|CD| a pro střed stejnolehlosti S2 je κ = |AB|/|CD|.
Věta: V rovině jsou dány dvě libovolné kružnice k1, k2. Potom existuje stejnolehlost, ve které je
obrazem kružnice k1 kružnice k2.
Důkaz: Ukážeme si, jak najdeme střed S a koeficient κ stejnolehlosti, pokud jsou zadány kružnice k1, k2,
čímž větu dokážeme.
A. Kružnice k1, k2 mají různé středy O1 ≠ O2.
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1. Stejnolehlost je podobné zobrazení, proto platí pro odpovídající si útvary vlastnosti, které jsme popsali
v kapitole o podobných zobrazeních. Jedna z vlastností byla, že obrazem kružnice je kružnice, jejíž střed
je obrazem středu vzoru kružnice. To znamená, že obrazem středu O1 musí být střed O2. Střed
stejnolehlosti podle definice musí ležet na přímce O1O2.
2. Zvolíme na kružnici k1 bod X a z vlastností stejnolehlosti budeme hledat jeho obraz.
3. Pokud má být kružnice k2 obrazem kružnice k1 ve stejnolehlosti, musí obraz bodu X ležet na k2. Také
jsme již uvedli, že obrazem každé přímky ve stejnolehlosti je přímka s ní rovnoběžná. Sestrojíme přímku
O1X a dále sestrojíme rovnoběžku s touto přímkou bodem O2. Průsečík této rovnoběžky s kružnicí k2 je
hledaný obraz bodu X. Všimněte si, že takové body získáme dva. Označme je X'1, X'2.
4. Střed stejnolehlosti musí ležet na přímce spojující bod X a jeho obraz. V případě na obrázku jsou tyto
obrazy dva, a proto také středy stejnolehlosti jsou dva. První střed S1 = O1O2 ∩ XX'1. Druhý střed
získáme podobně S2 = O1O2 ∩ XX'2. Získáme tedy dva středy stejnolehlosti. Je to tehdy, když poloměry
kružnic jsou různé. Kdyby měly obě kružnice stejný poloměr, nemohli bychom střed S1 sestrojit, protože
by O1O2 || XX'1. Získali bychom jen jeden střed stejnolehlosti S2 a příslušná stejnolehlost by byla
středovou souměrností (κ = -1). Ještě zbývá určit koeficienty stejnolehlostí, ke kterým jsme našli středy
S1, S2. Označíme r1 poloměr kružnice k1 a r2 poloměr kružnice k2. Potom stejnolehlost se středem S1 má
koeficient κ = r2/r1 a stejnolehlost se středem S2 má koeficient κ = -r2/r1.
B. Kružnice k1, k2 mají stejné středy O1 = O2. Bod O2 je obrazem bodu O1. Znamená to, že je to
samodružný bod. Jediný samodružný bod ve stejnolehlosti je střed stejnolehlosti. Musí tedy být střed
stejnolehlosti ve středu kružnic.
V tomto případě je střed S stejnolehlosti, která převádí jednu kružnici na druhou shodný se středy kružnic.
Koeficient podobnosti je κ = -r2/r1 nebo κ = r2/r1 podle toho, která kružnice je vzorem. Pokud r1 = r2 je κ
rovno 1. V případě, že je κ = 1, jedná se o identitu. V případě, že je κ = -1 jedná se o středovou
souměrnost.
Příklad 3.5
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Jsou dány dvě kružnice k(K; rk), l(L; rl) s různými poloměry a různými středy. Sestrojte jejich společné
tečny.
Řešení
Již víme, že kružnice k je obrazem kružnice l (nebo naopak) v jisté stejnolehlosti, kterou umíme nalézt.
Obrazem libovolné tečny kružnice l je přímka, která je tečnou kružnice k. Obraz tečny, která se dotýká
obou kružnic k, l ve stejnolehlosti určené kružnicemi k, l je tečna, která se opět dotýká obou kružnic.
Taková tečna je samodružnou přímkou stejnolehlosti, a proto prochází středem stejnolehlosti. Můžeme
říci, že společné tečny kružnic procházejí středy stejnolehlostí, které kružnice určují.

1. Najdeme středy S1, S2 stejnolehlostí, které jsou určené kružnicemi k, l. Použijeme postup uvedený v
předchozím důkazu.
2. Pomocí Thaletových kružnic sestrojíme tečny t1, t2, t3, t4 z vnějších bodů S1, S2 ke kružnicím k, l.
Najdeme body dotyku T1, T'1, T2, T'2, T3, T'3, T4, T'4. Stejně nazvané body, které se liší jen tím, že jeden z
nich je čárkovaný, si odpovídají v jedné ze stejnolehlostí určených kružnicemi k, l. Chcete-li vědět, ve
které stejnolehlosti si odpovídají, stačí zjistit, kterým středem stejnolehlosti prochází tečna určená
dvojicí čárkovaného a nečárkovaného bodu.
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Úloha 1
Je dána kruhová výseč UVW, úhel UVW je ostrý. Vepište do dané kruhové výseče čtverec ABCD tak, aby
platilo: A VU, B VW, C, D
.
Rozbor

Ze souměrnosti výseče podle osy úhlu UVW zjistíme, že strana AB musí být na osu úhlu UVW kolmá,
jinak by se nepodařilo čtverec vepsat. Sestrojíme čtverec A'B'C'D' tak, že bod A' leží na úsečce VU a bod
B' leží na úsečce VW. Hledaný čtverec ABCD a čtverec A'B'C'D' si odpovídají ve stejnolehlosti se středem
V a s odpovídajícími si body A, A'. To znamená, že polopřímka VC' prochází bodem C a také polopřímka
VD' prochází bodem D. Body CD leží na kruhovém oblouku
. Body CD umíme nalézt ze zadaných
prvků. Pokud známe body CD můžeme sestrojit čtverec ABCD.

1. výseč UVW
2. A', B'; A'

VU, B'

VW

A'B'

osu úhlu UVW
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3.

A'B'C'D'

4. C, D;

∩

VC' = C,

∩

VD' = D

5. ABCD
Úloha 2
Jsou dány přímky p, q, s navzájem různoběžné a neprocházející jedním bodem. Sestrojte kružnici k, jejíž
střed S leží na přímce s a přímky p, q jsou její tečny.
Rozbor

Nakreslíme do obrázku kružnici k tak, jako bychom ji již znali a označíme Q bod dotyku přímky q s
kružnicí k. Dále nakreslíme kružnici k', která má střed na přímce s a dotýká se přímky p. Takových
kružnic existuje mnoho, jednu si zvolíme. Víme, že kružnice k, k' si odpovídají ve stejnolehlosti.
Společná tečna prochází středem této stejnolehlosti. Střed stejnolehlosti je průsečík přímek s a p. Ke
kružnici k' sestrojíme tečnu q' rovnoběžnou s přímkou q a bod dotyku této tečny nazveme Q'. Přímka PQ'
prochází bodem Q, protože si tyto body odpovídají ve stejnolehlosti se středem P. Pomocí kružnice k'
najdeme tedy bod Q a poté již podle známých vlastností o kružnici a její tečně umíme sestrojit kružnici k.
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1. p, q, s
2. k'; S'

s

p je tečna k'

3. Q'; bod Q' je bod dotyku kružnice k' a tečny q' rovnoběžné s přímkou q
4. Q;

PQ' ∩ q = Q

5. k; přímka q je tečnou kružnice k, bod Q

q je bodem dotyku a střed S kružnice k leží na přímce s

6. Ve třetím kroku jsme našli bod Q' jako průsečík přímky a kružnice. Takové body byly však dva. Pro
druhý bod bychom našli stejným způsobem druhé řešení.
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3.3 Skládání podobných a shodných zobrazení
Z předchozích kapitol již víme, že podobné i shodné zobrazení je jednoznačně určeno třemi body a jejich
obrazy. Určíme podobné zobrazení Z1 body X, Y, Z a jejich obrazy X', Y', Z'. Dále určíme shodné
zobrazení Z2 body X', Y', Z' a jejich obrazy X'', Y'', Z''. Jelikož ∆X'Y'Z' ∆X''Y''Z'' a také ∆XYZ
∆X'Y'Z', platí ∆XYZ ∆X''Y''Z''. Z toho plyne následující věta.
Věta: Složením podobného a shodného zobrazení vznikne podobné zobrazení.
Důkaz: Důkaz plyne z textu nad větou.
Zadáme podobné zobrazení P třemi body X, Y, Z a jejich obrazy X', Y', Z'. Pokusíme se toto zobrazení
vyjádřit jako složení podobného a shodného zobrazení. Za podobné zobrazení zvolíme stejnolehlost.
Stejnolehlost H zvolíme tak, aby obrazem ∆XYZ byl trojúhelník ∆X*Y*Z* takový, pro který ∆X*Y*Z*
∆X'Y'Z'. Potom trojúhelníky ∆X*Y*Z*, ∆X'Y'Z' určují shodné zobrazení S. Získali jsme tedy zobrazení H
a S, jejichž složením vznikne zobrazení P.
Věta: Každé podobné zobrazení lze získat složením stejnolehlosti a některého shodného zobrazení.
Důkaz: Důkaz vyplývá z odstavce nad touto větou.
Nyní vyslovíme ještě jednu větu, která omezí typ shodného zobrazení z předchozí věty.
Věta: Každé podobné zobrazení lze získat buď složením stejnolehlosti a otočení, nebo složením
stejnolehlosti a osové souměrnosti.
Důkaz: Zvolíme libovolné zadání podobného zobrazení pomocí bodů X, Y, Z a jejich obrazů X', Y', Z'.
Samozřejmě musí platit ∆ XYZ ∆X'Y'Z'. Zvolíme stejnolehlost H takovou, aby obrazem bodu X byl bod
X* = X' a zároveň aby ∆X*Y*Z* ∆X'Y'Z', kde body s hvězdičkou jsou obrazy bodů X, Y, Z ve
stejnolehlosti H. V tomto okamžiku se úloha rozdělí na dvě možnosti.
A. Trojúhelníky ∆X*Y*Z*, ∆X'Y'Z' jsou přímo shodné.
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1. Na obrázku je zvoleno podobné zobrazení pomocí podobných trojúhelníků ∆XYZ, ∆X'Y'Z'.
2. Jak bylo uvedeno v předchozím textu, zvolíme stejnolehlost takovou, aby obrazem bodu X byl bod X*
= X' a zároveň aby ∆X*Y*Z* ∆X'Y'Z', kde body s hvězdičkou jsou obrazy bodů X, Y, Z ve
stejnolehlosti H. Bod X* známe, a také známe velikosti úseček X*Y*, X*Z*. Aby ∆X*Y*Z* byl obrazem
trojúhelníku XYZ ve stejnolehlosti, musí platit XY || X*Y*, XZ || X*Z*, YZ ||Y*Z*. Na základě uvedených
podmínek je možno trojúhelník X*Y*Z* jednoznačně sestrojit.
3. Střed S stejnolehlosti H leží v průsečíku přímek XX*, YY*, ZZ*. Nakonec musíme najít shodné
zobrazení, které zobrazí trojúhelník X*Y*Z* na trojúhelník X'Y'Z'. Na chvíli se zadívejte na obrázek a
zkuste přijít na to, které shodné zobrazení použijeme. Jelikož jsou trojúhelníky X*Y*Z* a X'Y'Z' shodné
a mají jeden společný vrchol X* = X', dají se na sebe převést pomocí otočení se středem v bodě X* = X'
a úhlem otočení φ = | Z*X*Z'|.
B. Trojúhelníky ∆X*Y*Z*, ∆X'Y'Z' jsou nepřímo shodné.
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1. Na obrázku je zvoleno podobné zobrazení pomocí podobných trojúhelníků ∆XYZ, ∆X'Y'Z'.
2. Stejně jako v případě A. sestrojíme trojúhelník X*Y*Z*.
3. Střed S stejnolehlosti H leží v průsečíku přímek XX*, YY*, ZZ*. Máme najít shodné zobrazení, které
zobrazí trojúhelník X*Y*Z* na trojúhelník X'Y'Z'. Trojúhelníky X*Y*Z* a X'Y'Z' jsou nepřímo shodné a
mají jeden společný vrchol X* = X', dají se na sebe převést jedině osovou souměrností. Osa souměrnosti
je osou úhlu Y*X*Y'.
Ukázali jsme, že pokud stejnolehlost nevolíme pouze tak, aby trojúhelníky X*Y*Z*, X'Y'Z' byly shodné,
ale přidáme ještě podmínku, že X* = X' (také by mohlo být Y* = Y' nebo Z* = Z') lze libovolné podobné
zobrazení získat složením stejnolehlosti a osové souměrnosti či otočení.
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4.1 Kruhová inverze
Definice: Je dána kružnice z(S; r). Kruhová inverze je zobrazení v rovině bez bodu S, které
každému bodu X

S přiřazuje bod X' ležící na polopřímce SX tak, že platí: |SX|·|SX'| = r2;

bod S nemá definovaný obraz.
Kruhová inverze není ani shodné, ani podobné zobrazení. V následujícím apletu pohybujte bodem X a
pozorujte, jak se pohybuje jeho obraz X' v kruhové inverzi dané kružnicí z(S; r). Abyste lépe viděli, jak se
obraz bodu X pohybuje, je u bodů X, X' zapnuta stopa. To znamená, že můžete kreslit pomocí bodu X
různé útvary a pozorovat, jak vypadají jejich obrazy v kruhové inverzi. Vyzkoušejte si nakreslit také
nějaké objekty z přírody a okolního světa (strom, dům, list, ...).

Ze školy každý ví, že rovina nikde nekončí, ani nezačíná. Často lidé říkají, že rovina pokračuje do
nekonečna. Představme si bod, který leží v nekonečnu. Tento bod budeme nazývat nevlastní bod.
Vytvoříme takovou zvláštní rovinu. Většina vlastností v této rovině je stejná jako v nám známé rovině.
Přidáme do této roviny jeden nevlastní bod a řekneme, že všechny přímky této roviny procházejí tímto
nevlastním bodem. Všechny přímky mají tedy tento společný nevlastní bod. Takovou rovinu budeme
nazývat Möbiova rovina.
Definice: Je dán bod S a nenulové číslo κ. Kruhová inverze je zobrazení Möbiovy roviny na Möbiovu
rovinu, které
každému bodu X

S přiřadí bod X', pro který |SX|·|SX'| = |κ| a který pro κ > 0 leží na polopřímce SX
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a pro κ < 0 leží na opačné polopřímce k polopřímce SX;
bodu X = S přiřazuje nevlastní bod;
nevlastnímu bodu přiřazuje bod S.

První i druhá definice kruhové inverze jsou téměř stejné. Rozdílem je, že první definice neurčuje obraz
středu S a také definuje kruhovou inverzi jen pro kladný koeficient κ. V dalším textu budeme používat
druhou definici a budeme pracovat v Möbiově rovině.
Poznámka: Kruhová inverze je zadána, je-li zadán střed S a číslo κ

0.

Konstrukce obrazu bodu v kruhové inverzi
Nejdříve si připomeneme Euklidovu větu o odvěsně.

Je dán pravoúhlý trojúhelník ABC s pravým úhlem u vrcholu C. Označíme patu výšky na přeponu
písmenem P. Potom platí následující rovnosti: |AP|·|AB| = |AC|2, |BP|·|AB| = |BC|2
Zadáme střed kruhové inverze S, její koeficient κ a nějaký bod v rovině X ≠ S. Nyní chceme nalézt bod X',
který je obrazem bodu X v dané kruhové inverzi. Víme, že tento bod máme hledat na přímce SX. Podle
toho jestli je κ kladné či záporné víme, na které polopřímce ho máme hledat. Prozatím budeme uvažovat κ
kladné. Až pro něj budeme umět sestrojit bod X', ukážeme si, jak se získá bod X' pro záporné κ.
Z definice víme, že pro bod X' má platit: |SX|·|SX'| = |κ|. Pokud porovnáme tento vztah se vztahem
|AP|·|AB| = |AC|2, všimneme si, že jsou si značně podobné. Dosazením A = S, P = X, B = X', |AC| = |κ|
dostaneme vztah |SX|·|SX'| = |κ|2. To však ještě není přesně vztah z definice kruhové inverze. Na pravé
straně rovnice nechceme mít druhou mocninu |κ|. Za |AC| tedy vezmeme √|κ|.
Nakreslíme si do předchozího obrázku body, které jsme dosadili.
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Nyní se na obrázek podíváme a zjistíme, které body známe. Na začátku jsme řekli, že je zadaná kruhová
inverze středem S a koeficientem κ. Dále jsme řekli, že je dán bod X. Bod X' hledáme. Otázkou tedy je,
jak sestrojit pravoúhlý trojúhelník SCX', známe-li délku odvěsny |SC| = √|κ|, jeden vrchol S přepony a
patu kolmice na přeponu S.

Zvolíme body S, X a také číslo κ, které můžeme volit libovolně, jen jsme řekli, že prozatím budeme
uvažovat kladné.
1. Délka odvěsny SC v pravoúhlém trojúhelníku je druhá odmocnina z κ. Sestrojíme tedy kružnici z(S;
√|κ|), na které bude ležet vrchol C trojúhelníku, u kterého je pravý úhel.
2. Bod X je patou výšky na přeponu a přepona leží na polopřímce SX. Sestrojíme tedy přímku k, která je
kolmá na přímku SX a prochází bodem X. Na této přímce bude ležet vrchol C trojúhelníku, u kterého je
pravý úhel.
3. Průsečík přímky k a kružnice z je vrchol pravoúhlého trojúhelníku, u kterého je pravý úhel. Označíme
ho C. Jelikož celý obrázek je osově souměrný podle přímky SX a hledáme bod na této přímce, stačí, když
zvolíme jeden z průsečíků přímky k a kružnice z. Kdybychom zvolili ten druhý, došli bychom ke
stejnému výsledku.
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4. Úsečka SC je odvěsnou v hledaném pravoúhlém trojúhelníku, druhá odvěsna je na ni kolmá.
Sestrojíme tedy kolmici na úsečku SC procházející bodem C.
5. Průsečík naposledy sestrojené kolmice s polopřímkou SX je poslední vrchol pravoúhlého trojúhelníku
a také obraz X' bodu X v kruhové inverzi se středem S a koeficientem κ. Pomocí Euklidovy věty o
odvěsně si můžete ověřit, že platí vztah z definice kruhové inverze.

Zvolíme-li koeficient κ záporný, bude postup hledání velikosti úsečky SX' stejný, jak jsme si výše popsali.
Nakonec naneseme velikost úsečky |SX'| na opačnou polopřímku k polopřímce SX, a tím najdeme bod X'.
Kruhovou inverzi se středem S a záporným koeficientem κ získáme také pomocí kruhové inverze se
středem S a koeficientem -κ složenou se středovou souměrností se středem S. Toto tvrzení ihned plyne z
definice, protože vzdálenost bodu X' od bodu S je stejná jak pro kladný, tak pro záporný koeficient. Jediný
rozdíl je, že leží na opačných polopřímkách.
V dalším textu budeme vlastnosti kruhové inverze odvozovat pro kladný koeficient κ. Vlastnosti pro
záporný koeficient budou vesměs stejné. Pokud tomu tak nebude, bude na to v textu upozorněno a
upřesníme, jak je to s vlastností pro záporný koeficient.
Kruhovou inverzi budeme často zadávat pomocí kružnice z(S; √|κ|), protože tuto kružnici můžeme využít
při konstrukci obrazů bodů. Pro přesnost je nutné uvést, zda je koeficient κ kladný či záporný.
U shodného a podobného zobrazení jsme si ukázali, že obrazem přímky je vždy přímka, obrazem
kružnice je vždy kružnice. V kruhové inverzi to však obecně neplatí. Proto na následujícím apletu
pohybujte body A, B, C, D a pozorujte jejich čárkované obrazy v kruhové inverzi dané kružnicí z(S;√κ) (κ
je kladné). Zjistěte tak, co je obrazem přímky c, která prochází středem S, dále co je obrazem přímky d
neprocházející středem S. Také zjistěte, co je obrazem kružnice a procházející středem S a kružnice b
neprocházející středem S.
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Tvrzení: V kruhové inverzi se středem S platí:
obrazem přímky procházející středem S je totožná přímka;
obrazem přímky neprocházející středem S je kružnice procházející středem S;
obrazem kružnice procházející středem S je přímka neprocházející středem S;
obrazem kružnice neprocházející středem S je kružnice.
Na následujícím apletu pohybujte bodem X a pozorujte jeho obraz X' v kruhové inverzi dané kružnicí z.
Koeficient kruhové inverze je kladný. Zjistěte, které body jsou samodružné.
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Samodružné body kruhové inverze s kladným koeficientem jsou body kružnice z. Jsou to body, které mají
od středu kruhové inverze vzdálenost √|κ|.
Na dalším apletu je kruhová inverze zadána také kružnicí z, ale koeficient inverze je záporný. Stejným
způsobem zjistěte, které body jsou samodružné.

Zajisté jste zjistili, že v kruhové inverzi se záporným koeficientem nejsou žádné samodružné body.
Věta: Kruhová inverze je involutorní zobrazení.
Důkaz: Je dána kruhová inverze se středem S a koeficientem κ. Zobrazíme libovolný bod X S danou
kruhovou inverzí a získáme bod X', pro který platí vztah |SX|·|SX'| = |κ|. Dále sestrojíme obraz X'' bodu
X' ve stejné kruhové inverzi. Pro bod X'' platí vztah |SX''|·|SX'| = |κ|. Body X', X'' leží na stejné
polopřímce s krajním bodem S. Z předchozího textu plyne, že X = X''. To znamená, že kruhová inverze je
involutorní zobrazení.
|SX|·|SX'| = |κ| = |SX'|·|SX''|
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|SX| = |κ| = |SX''|
|SX| = |SX''|
Střed S se v kruhové inverzi zobrazí na nevlastí bod. Pokud použijeme stejnou kruhovou inverzi ještě
jednou, zobrazí se nevlastní bod na střed S. Při složení dvou stejných kruhových inverzí se tedy střed
zobrazí na střed.

Na následujícím apletu je kruhová inverze s kladným koeficientem zadána kružnicí z. Kružnice p', q' jsou
obrazy přímek p, q. Bod R' je obrazem průsečíku R přímek p, q. V apletu je vyznačena odchylka přímek
p, q. Odchylka kružnic s neprázdným průnikem se měří pomocí odchylky tečen ve společném bodě
kružnic. V apletu jsou sestrojeny tečny p*, q* ke kružnicím p', q' v bodě R'. Pohybujte přímkami p, q a
pozorujte vztah mezi odchylkou přímek p, q a odchylkou přímek p*, q*. Přímkami p, q lze posouvat
pohybem bodu R a otáčet s nimi uchopením přímky.

Z apletu je možné vypozorovat, že odchylka přímek p, q je stejná jako odchylka přímek p*, q*. Naznačuje
to, že kruhová inverze zachovává velikosti úhlů.
Tvrzení: Kruhová inverze zachovává velikosti úhlů.
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Úloha 1
Je dána kružnice z se středem S. Dále jsou dány kružnice k, l takové, že S k a poloměr kružnice k je
větší než poloměr kružnice z a kružnice l leží celá vně kružnice z. Je dána přímka p, která se dotýká
kružnic k, l. Sestrojte obrazy kružnic k, l a přímky p v kruhové inverzi s kladným koeficientem zadané
kružnicí z.
Rozbor

V kapitole o kruhové inverzi jsme si ukázali, co je obrazem přímky a kružnice v kruhové inverzi.
Kružnice k prochází středem kruhové inverze, a proto jejím obrazem bude přímka. Body, které leží na
kružnici z jsou samodružnými body kruhové inverze s kladným koeficientem. To s výhodou použijeme
při konstrukci. Kružnice k protíná kružnici z ve dvou bodech, které jsou samodružné, a proto přímka k'
musí procházet těmito dvěma body.
Obrazem přímky neprocházející středem kruhové inverze je kružnice, která prochází středem kruhové
inverze. Obraz přímky p bude procházet bodem S. Na obrázku protíná přímka p kružnici z ve dvou
bodech, kterými taktéž bude procházet obraz přímky p. Známe tři body kružnice p', která bude obrazem
přímky p. Umíme kružnici sestrojit, jako kružnici opsanou trojúhelníku.
Nakonec zbývá sestrojit obraz kružnice l. Na této kružnici neleží žádné samodružné body a jejím obrazem
bude kružnice l'. Na kružnici l zvolíme tři různé body, sestrojíme jejich obrazy, které vytvoří trojúhelník.
Kružnici l' sestrojíme jako kružnici opsanou tomuto trojúhelníku.
Na obrázku si všimněte, že kružnice p' se dotýká přímky k' a kružnice l'.
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1. z, k, l, p
2. J, K; k ∩ z = J, K
3. k';

JK = k'

4. p'; z ∩ p = P, Q
p' je kružnice opsaná ∆PQS
5. L, M, ; volíme body L, M, 

l

6. L', M', '; sestrojíme obrazy bodů L, M,  v kruhové inverzi stejně jako v kapitole o kruhové inverzi
7. l'; kružnici l' sestrojíme jako kružnici opsanou ∆L'M''
Úloha 2
Jsou dány dvě kružnice k, l, které mají dva průsečíky, a přímka p procházející jedním z průsečíků.
Sestrojte všechny kružnice, které mají střed na přímce p a dotýkají se kružnic k, l. Kružnice mohou mít
dotyk jak vnitřní, tak vnější.
Rozbor
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Při řešení takovéto úlohy použijeme kruhovou inverzi. Především nám k řešení úlohy pomůže
involutornost kruhové inverze. Díky ní můžeme celé zadání zobrazit kruhovou inverzí, vyřešit úkol s
obrazy objektů, a poté vše znovu zobrazit stejnou kruhovou inverzí, čímž získáme řešení původní úlohy.
Zvolíme kruhovou inverzi se středem ve společném bodě S kružnic k, l a přímky p. Koeficient kruhové
inverze můžeme zvolit libovolně. Pro snazší konstrukci ho zvolíme kladný a tak, aby kružnice
samodružných bodů protínala kružnice k, l. V této kruhové inverzi sestrojíme obrazy kružnic k, l a přímky
p. Obrazy kružnic k, l budou přímky k', l'. Obrazem přímky p bude přímka p. Kružnice, které se dotýkají
kružnic k, l, a jejichž střed leží na přímce p, zajisté neprocházejí bodem S. Proto jejich obrazem v kruhové
inverzi budou kružnice. Takto úlohu převedeme na jinou úlohu s následujícím zněním: Sestrojte všechny
kružnice, které se dotýkají přímek k', l' a jejichž střed leží na přímce p. Pokud tuto úlohu vyřešíme,
zobrazíme její výsledek v kruhové inverzi. Kruhová inverze je involutorní zobrazení, a proto tím získáme
výsledek původní úlohy.

106

1. k, l, p
2. S; k ∩ l ∩ p = S
3. z; kružnice z se středem v bodě S a poloměrem takovým, aby protínala kružnice k, l
4. k', l'; přímky k', l' získáme jako obrazy kružnic k, l v kruhové inverzi s kladným koeficientem určené
kružnicí z
5. m', n'; kružnice m', n' se dotýkají přímek k', l' a jejich střed leží na přímce p, tento krok řešíme stejně
jako úlohu 2 v kapitole o stejnolehlosti
6. m, n; kružnice m, n získáme jako obrazy kružnic m', n' v kruhové inverzi s kladným koeficientem
určené kružnicí z
Apolloniovy úlohy Pomocí kruhové inverze se dají některé Apolloniovy úlohy převést na úlohy
snadnější, a proto se k jejich řešení kruhová inverze často používá. Na internetu již existuje práce, která
zpracovává všechny Apolloniovy úlohy velmi přehledně, a proto zde nejsou řešeny. Uvádíme zde jen
odkaz na tyto webové stránky:
http://geometrie.kma.zcu.cz/work/AV.
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Závěr
V rámci diplomové práce byly především vytvořeny webové stránky pro výuku geometrických zobrazení.
Stránky pokrývají látku probíranou na střední škole a dále učivo rozšiřují například o kruhovou inverzi
nebo skládání podobných a shodných zobrazení. Matematické věty jsou doprovázeny důkazy. Vzhledem k
tomu, že výklad látky je syntetický, jsou i důkazy prováděny synteticky. Snahou bylo, aby důkazy byly
porozumitelné běžnému středoškolákovi, který ještě nebyl seznámen s analytickou geometrií, protože ta se
obvykle probírá na středních školách později než planimetrie a do ní se řadící geometrická zobrazení v
rovině. Jen málo vět je označeno jako tvrzení, která nejsou dokázována, protože důkaz není možné
korektně provést se středoškolskými znalostmi. Na katedře didaktiky matematiky jiz vzniklo několik
obdobných diplomových prací, které se zabývají jinými tématy středoškolské matematiky. Tato práce je
další z řady těchto prací.
V tištěné verzi jsou webové stránky přiloženy na CD. Webové stránky jsou k dispozici na adrese
http://www.karlin.mff.cuni.cz/katedry/kdm/diplomky/katerina_dobiasova.
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