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Pravidelné a náhodné teselácie 
vo vyučovaní matematiky

Práce  Lucie  Csachové  se  zabývá  možnostmi  použití  teselací  při  výuce  matematiky  na 
základních a středních školách. 
Práce je napsána velmi důkladně, má rozsah téměř 200 stran a obsahuje několik set obrázků. 
V první  kapitole  jsou  shrnuty  základní  informace  o  pravidelných  i  náhodných  rovinných 
teselacích a jejich charakteristikách.  Druhá kapitola  přináší  velmi pěkný přehled o použití 
teselací v architektuře, zejména islámské a umění. Velmi podrobně jsou popsány i Escherovy 
práce  inspirované teselacemi.  Třetí  kapitola  stručně  shrnuje  dosavadní  využití  teselací  při 
rozvíjení rovinné představivosti a tvořivosti studentů. Je v ní také přehled použití teselací ve 
výuce u nás i v okolních státech. Ve čtvrté kapitole jsou popsány cíle a metody výzkumu a 
v poslední šesté jsou pak popsány a analyzovány experimenty.
Autorka věnuje velkou pozornost Escherovým teselacím, které spojují zajímavé geometrické 
vlastnosti s dobrým estetickým působením. Mají proto velký potenciál přitáhnout děti k této 
problematice.
Autorka v práci podrobně popisuje své postupy při práci s dětmi. Nevyhýbá se ani informacím 
o chybách, které udělala a slepých uličkách, do kterých ji výzkum zavedl. Tyto informace 
mohou  být  velmi  užitečné  pro  její  případné  následovníky.  Některým  dětem  se  při 
experimentech podařilo vytvořit velmi hezké teselace. 
Zajímavé  je  zjištění,  že  mezi  výsledky žáků  základní  školy  a  středoškoláků  nejsou  příliš 
výrazné rozdíly. Podle mého názoru je v této oblasti jednodušší motivovat mladší žáky, i když 
právě teselace jsou oblastí, která může nabídnout velké množství zajímavých vlastností pro 
žáky na různých úrovních znalostí. Autorka taky správně upozorňuje na skutečnost, že se při 
výuce  geometrie  málo  využívají  intuitivní  znalosti  žáků  a  věci,  které  už  znají,  se  jim 
předkádají jako něco nového.
Text neobsahuje prakticky žádné chyby a překlepy a bylo docela obtížné nalézt v ní něco, co 
by se jí dalo vytknout.

Mé připomínky k práci jsou většinou formálního charakteru:
1) Str. 10: Nemyslím si, že staří Řekové nazývali hrací kostku tessara, protože každá její 

stěna měla 4 hrany a tessara znamená čtyři. Dr. Saxl v nějaké své přednášce o historii 
pravděpodobnosti uváděl, že v antice se jako hrací kostky používaly zápěstní kůstky 
ovcí, které měly čtyři strany.

2) Str. 11: Rovnostranný trojúhelník nemá vrcholový úhel 30o, ale 60o.
3) Str.  71-73:  Podle  mého  názoru  se  při  výběru  teselací  vhodných  na  šaty  probandi 

vyhýbali vzorům obsahujícím příliš velké cely. Pro provedení tohoto experimentu by 
asi  bylo  lepší  použít  místo  obrázků  z  EBSD  (Electron  backscatter  difraction) 
počítačově  vygenerované  teselace,  které  by  se  mohly  lišit  vždy  v jedné  vlastnosti 
(barevnost,  velikost  cel,  variabilita velikostí  atd.).  Výběr z takových teselací  by asi 
lépe odpověděl na otázku, které vzory lidé proferují. 

4) Autorka  místo  označení  používaného dvacet  let  dr.  Saxlem „Voronoiova  teselace“ 
používá označení „Voronojova teselace“, které je asi správnější, i když nepoužívané 
(na Internetu lze najít 240 výskytů slova Voronoiova proti jen šesti výskytům slova 



Voronojova). Když už se rozhodl změnit označení mohl použít asi nejsprávnější tvar 
„Voroného teselace“ (podobně jako říkáme Tolstého román).

Téma práce je velmi aktuální v době, kdy patří k dobrému tónu „nerozumět matematice“ a 
kdy je  přírodovědným předmětům ve školství  věnována stále  menší  pozornost.  Cíl  práce, 
navržení možností  použití  teselací  při  výuce na základní a střední škole,  byl  splněn. Byly 
navrženy příklady využívající  teselací  při  rozvíjení  geometrické představivosti  a tvořivosti 
žáků.
Práce  se  mi  celkově  velmi  líbila.  Autorka  již  publikovala  články zabývající  se  historií  a 
použitím teselací  na jedné straně a také jejich využitím v pedagogickém procesu na straně 
druhé.  Autorka  se  nepochlubila  svými  publikacemi  týkajícími  se  stereologie 
ultrajemnozrnných materiálů,  kterými  prokázala,  že  teselace  nejen učí,  ale  že je i  umí  na 
takové úrovni, že dokázala proniknout do solidních impaktovaných vědeckých časopisů jako 
jsou Materials  Science Forum, International  Journal of Materials  Research nebo Materials 
Science and Engineering.  
Práci doporučuji bez výhrad k obhajobě.
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