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NÁZEV: 

Interaktivní učebnice deskriptivní geometrie

ABSTRAKT: 

Cílem  této  diplomové  je  vytvoření  interaktivní  učebnice  deskriptivní  geometrie. 

Podkladem  pro  tvorbu  učebnice  je  provedený  "Průzkum  současného  stavu  výuky 

deskriptivní geometrie na středních školách" formou dotazníku. Před vlastní tvorbou 

interaktivní  učebnice  byly  provedeny  analýzy  dostupných  učebnic,  používaného 

geometrického softwaru a možných prostředí pro prezentaci obsahu učebnice.

Výsledkem je zpracovaná ucelená část látky probírané na středních školách, doplněná 

řešenými  příklady  a  interaktivitivními  applety  vytvořenými  v  programu  GeoGebra. 

Obsah  učebnice  je  prezentován  formou  HTML  stránek,  jak  na  veřejném  webu 

http://www.sadsam.cz/dg/, tak v off-line verzi na přiloženém DVD nosiči.
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TITLE: 

Interactive Descriptive Geometry Coursebook

SUMMARY: 

An aim of this diploma thesis is to create interactive descriptive geometry coursebook. 

As a basis for coursebook creation was used "Present State of Descriptive Geometry 

Education on High Schools Survey" which was proceeded via questionnaire. Before the 

creation of coursebook itself  were made analyses of accessible  textbooks,  geometric 

softwares in use and possible environments for coursebook content presentation.

A result is integrated part of subject matter taught on high schools complemented by 

solved examples and interactive applets created in software GeoGebra. The coursebook 

content  is  presented  in  a  form  of  HTML  sites  on  a  public  website 

http://www.sadsam.cz/dg/ and also as an off-line version on DVD disc enclosed.

KEYWORDS: 

Descriptive geometry, Monge projection, GeoGebra, On-line coursebook.
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1 Úvod
Potřeba člověka zobrazit trojrozměrný obraz světa do dvojrozměrné podoby je 

zde již od starověku. V dnešní technické době existuje řada počítačových programů na 

usnadnění  práce,  kdy uživatel  vůbec  nemusí  mít  tušení,  jaké  jsou  základní  principy 

zobrazování. Ale pokud chce nebo potřebuje proniknout do podstaty zobrazování, je 

jednou z cest právě studium deskriptivní geometrie.

Metody  zobrazování  se  rozvíjejí  od  starověku,  kdy  člověk  začal  stavět 

složitější budovy. Největší rozvoj zobrazovacích metod nastal v 18. století s rozmachem 

techniky.  Na  přelomu  18.  a  19.  století  vymyslel  Gaspard  Monge  novou  metodu 

zobrazení na dvě sdružené průmětny. Tím vznikla deskriptivní geometrie a "stala se 

těsnopisem technického světa" (1).

V dnešní době je deskriptivní geometrie vědou probádanou a nedají se v ní 

očekávat žádné nové objevy. Ale je tu možnost podat danou problematiku trochu jinak, 

vnést pomocí nových technologií do této oblasti více dynamičnosti. Ta by mohla tento 

"nudný předmět"  oživit  a pro některé studenty zatraktivnit,  usnadnit  jeho pochopení 

a v neposlední řadě motivovat k další práci.

Technická  praxe  stále  vyžaduje  potřebu  zobrazování  prostorových 

útvarů. Přes současný bouřlivý rozvoj výpočetní techniky se v nezměněné míře 

používají  ve  strojírenství  nebo  stavebnictví  plány  obsahující  obrazy 

trojrozměrných  útvarů  v  rovině.  Deskriptivní  geometrie  umožňuje  technikům 

porozumět  těmto  výkresům zobrazených objektů,  je  potřebná při  tvorbě  plánů 

i pro představu budoucího inženýrského díla a jeho začlenění do okolí. (2)

1.1 Cíl

Touto  diplomovou  prací  bych  chtěla  přispět  k  oživení  výuky  deskriptivní 

geometrie.  Využiji  nových  technologií  k  vytvoření  malého  vzorku  látky  probírané 

v tomto předmětu, která je sice již mnohokrát zpracována, ale pokusím se ji podat jinak 

– živě. 

Před  započetím  vlastní  tvorby  interaktivní  učebnice  zjistím  současný  stav 

výuky deskriptivní  geometrie  na středních školách.  Na základě  zjištěných informací 
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budu usměrňovat obsah své diplomové práce.

Součástí  diplomové  práce  bude  rozbor  používaných  učebnic  deskriptivní 

geometrie,  výběr  vhodných  kapitol  ke  zpracování,  popis  dostupného  softwaru  pro 

tvorbu příkladů a analýza vhodného prostředí pro tvorbu učebnice.

Výsledkem bude ucelená část látky probírané na středních školách zpracovaná 

pomocí  vybraného  grafického  programu  ve  vhodně  zvoleném  prostředí  pro  tvorbu 

interaktivní učebnice. Učebnice bude součástí  této práce na přiloženém DVD nosiči, 

a dostupná též na internetových stránkách http://www.sadsam.cz/dg/.

1.2 Historie

Počátky deskriptivní  geometrie  úzce souvisí  s  počátky stavebnictví. 

Stavby, které měly být postaveny, bylo totiž nutné předem vyrýsovat do kamene. 

Proto bylo nutné nalézt způsob zobrazení trojrozměrných útvarů na dvojrozměrný 

prostor. Zároveň však mělo být umožněno na obrazech útvarů provádění jistých 

planimetrických konstrukcí tak, aby získané výsledky bylo možno opět přenášet 

zpět na útvary v prostoru.

Lineární promítací metody byly používány již v Chaldeji (2300 př.n.l.) 

a starém Egyptě (1200 př.n.l.).  Můžeme se  o tom přesvědčit  na reliéfu z  Uru, 

na oválu z chrámu v Luxoru nebo na řezu chrámovou římsou z Edfu z pozdní 

doby  ptolemaiovské.  Jednalo  se  v  podstatě  o  pravoúhlé  promítání  na  jednu 

průmětnu, které se blíží svým pojetím dnešnímu kótovanému promítání.

Další  vývoj  zobrazovacích  metod  si  vyžádal  vývoj  malířství.  Pro 

správné  provedení  malby  zobrazovaného  předmětu  se  začala  od  15.  století 

používat lineární perspektiva. Jejími průkopníky byli např. Fillippo Brunelleschi 

a Leon Battista Alberti. Teprve poté dochází k rozvoji rovnoběžného promítání, 

a to  nejdříve  kosoúhlého.  To bylo  využíváno  především  ve  vojenství  hlavně 

k zobrazování celých měst nebo jejich významných částí.

Za  zakladatele  deskriptivní  geometrie  v  dnešním  slova  smyslu  je 

považován  Gaspard  Monge  (1746-1818),  který  v  díle  Géometrie  descriptive 

(1799) popsal kolmé promítání na dvě kolmé průmětny. Dříve rozptýlené a na 

empirismu  založené  metody  sjednotil  a  na  jednoduchých  geometrických 
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základech  založil  novou  promítací  soustavu  nazvanou  po  něm  –  Mongeovo 

promítání.  Nastává  velmi  prudký  rozvoj  této  vědní  disciplíny  v  celé  střední 

Evropě.  Z  Čechů  se  deskriptivní  geometrii  věnovali  např.  R. Skuherský, 

B. Procházka, F. Kadeřávek, J. Sobotka a další. (2, 3)

Gaspard Monge

Obr. 1.1
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2 Průzkum současného stavu výuky 
deskriptivní geometrie na SŠ

Tato  práce  by  pozbývala  smysl,  pokud  by  výuka  deskriptivní  geometrie 

na školách  již  neprobíhala  či  byla  na  ústupu.  Proto  prvním krokem této  práce  bylo 

zjištění současného stavu výuky deskriptivní geometrie na středních školách.

2.1 Dotazník

Pro  zjištění  stavu  výuky  deskriptivní  geometrie  na  středních  školách  jsem 

zvolila metodu dotazníku (4). Dotazník (viz.  Příloha 1)  "Průzkum současného stavu 

výuky deskriptivní geometrie na středních školách v ČR" obsahuje osm částí:

• Identifikační údaje

• Výuka deskriptivní geometrie na Vaší škole

• Zájem o zaslání výsledků průzkumu

• Typ výuky deskriptivní geometrie

• Probíraná témata

• Ročníky SŠ v nichž je zařazena výuka DG

• Použité pomůcky

• Jakékoliv další připomínky

Dotazník  ve  formě  internetového  formuláře  je  umístěn  na  internetových 

stránkách  http://www.sadsam.cz/dotaznik/deskriptivni_geometrie.php.  Část  otázek 

dotazníku je ve formě nabídnutých odpovědí k zaškrtnutí  a část  s volnou odpovědí.  

Veškeré otázky v dotazníku jsou nepovinné. 

2.2 Výběr škol

Průzkum  jsem  zaměřila  na  gymnázia  a  střední  odborné  školy  stavební 

a technické. Důvodem byl kladný předpoklad výuky deskriptivní geometrie. Na vybrané 

školy byl rozeslán e-mail s prosbou o vyplnění dotazníku. Kontakty na vybrané školy 

jsou získané z katalogu středních škol na internetových stránkách http://www.firmy.cz. 

Osloveno bylo 300 gymnázií, 36 SOŠ stavebních a 98 SOŠ technických.
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2.3 Vyhodnocení

Pro  vyhodnocení  dotazníkového  průzkumu  jsem  zvolila  techniku  obsahové 

analýzy (4). Z příchozích 169 odpovědí bylo vyřazeno 12, které vykazovaly nejasnosti. 

Ze zbylých 157 byla provedena následující analýza.

Při  vyhodnocování  byly  patrné  rozdíly  mezi  gymnázii  a  SOŠ,  proto  jsou 

výsledná  data  uváděna  odděleně.  Z  důvodu  neúplných identifikačních  údajů  nebylo 

možné rozlišit SOŠ stavební a technické.

Z oslovených 300 gymnázií přišlo 111 odpovědí (37,0%), ze 134 oslovených 

SOŠ přišlo 46 odpovědí (34,3%).

2.3.1 Výuka deskriptivní geometrie

První  otázkou bylo,  zda  vůbec  na dané  škole  výuka deskriptivní  geometrie 

probíhala,  probíhá  či  bude  probíhat.  Někteří  vyučující  neměli  ucelené  informace 

o minulosti  či  nechtěli  předvídat  budoucnost,  proto  se  v  odpovědích vyskytly  různé 

varianty.

Tab. 2.1 Přehled výuky DG na školách v minulosti-současnosti-budoucnosti.

Tabulka  znázorňuje  jednotlivé  varianty  stavu  výuky  na  školách 

v minulosti - současnosti - budoucnosti.  Hodnoty  a  jejich procentuální  vyjádření  se 

vztahuje  k  111  resp.  46  vyplněným  dotazníkům.  A=ano,  N=ne,  ?=neví,  nebylo 

vyplněno.
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Gymnázia SOŠ
% %

A-A-A 56 50,5 21 45,7
A-A-? 8 7,2 1 2,2
?-A-A 4 3,6 0 0,0
?-A-? 11 9,9 14 30,4
N-A-A 1 0,9 2 4,3
A-A-N 1 0,9 1 2,2
A-N-A 13 11,7 1 2,2
A-N-? 5 4,5 2 4,3
N-N-A 2 1,8 0 0,0
N-N-? 1 0,9 0 0,0
A-N-N 6 5,4 0 0,0
N-N-N 3 2,7 4 8,7

111 46
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Gymnázia

V  současnosti  výuka  DG  probíhá  na  81  (73,0%)  gymnáziích,  na  dalších 

18 (16,2%) je výuka možná, ale momentálně není (např. z důvodu nedostatku zájemců). 

Z toho 75 (67,6%) plánuje výuku i do budoucna, 24 (21,6%) neví a pouze 1 (0,9%) 

výuku zruší.  Na 2 (1,8%) plánují  výuku zavést.  Na 6 (5,4%) výuku měli,  ale  již  ji 

zrušili. Na 3 (2,7%) výuka nikdy nebyla a ani ji neplánují zavést.

SOŠ

V současnosti výuka DG probíhá na 39 (84,8%) SOŠ, na dalších 3 (6,5%) je 

výuka  možná,  ale  momentálně  není  (např.  z  důvodu  nedostatku  zájemců).  Z  toho 

23 (50,0%) plánuje výuku i  do budoucna, 15 (32,6%) neví a pouze 1 (2,2%) výuku 

zruší.  Na 2 (1,8%) plánují  výuku zavést.  Na 4 (8,7%) výuka nikdy nebyla  a  ani  ji 

neplánují zavést.

Veškeré  následující  hodnoty  a jejich procentuální  vyjádření  se  vztahuje  k  

počtu 99 resp. 42 škol, kde se DG vyučuje nebo může vyučovat.

2.3.2 Typ výuky deskriptivní geometrie

Další  bod  dotazníku  zjišťoval,  jakou  formou  výuka  deskriptivní  geometrie 

na škole  probíhá.  Zda  se  jedná  o  povinný  předmět,  povinně  volitelný,  volitelný 

či zájmový  kroužek.  Z  odpovědí  vyplynulo,  že  na  některých  školách  je  výuka 

realizována více způsoby.

Tab. 2.2 Přehled zastoupení jednotlivých typů výuky.

Gymnázia

Z tabulky je patrné, že na gymnáziích probíhá výuka deskriptivní geometrie 

nejčastěji jako volitelný předmět. Povinně se vyskytuje zřídka. 
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Typ výuky Gymnázia SOŠ
% %

poninně 4 4,0 39 92,9
povinně volitelně 33 33,3 2 4,8
volitelně 68 68,7 2 4,8
zájmový kroužek 9 9,1 0 0,0
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SOŠ

Na SOŠ je tomu naopak, výuka deskriptivní geometrie je nejčastěji povinná. 

A jako zájmový kroužek se neobjevuje vůbec.

2.3.3 Probíraná témata

V  této  části  dotazníku  vyučující  uváděli,  jaká  témata  probírají  při  výuce 

deskriptivní geometrie. Kótované promítání, Mongeovo promítání a axonometrie jsou 

v dotazníku nabídnuté k zaškrtnutí, další témata vyučující uvádí v poznámce.

Tab. 2.3 Přehled probíraných témat.

2.3.4 Ročníky SŠ v nichž je zařazena výuka DG

V tomto  bodě  dotazník  zjišťoval,  ve  kterých  ročnících  na  školách  probíhá 

výuka  deskriptivní  geometrie.  Tabulka  znázorňuje  různé  varianty,  jak  mají  školy 

zařazenou výuku DG. 

Tab. 2.4 Přehled kombinací ročníků ve kterých probíhá výuka.
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Gymnázia SOŠ
ročníky tříd % ročníky tříd %
1 3 3,0 1 3 7,1
23 4 4,0 12 18 42,9
234 4 4,0 2 4 9,5
3 4 4,0 23 11 26,2
34 71 71,7 3 2 4,8
4 9 9,1 34 1 2,4
1234 1 1,0 1234 2 4,8

Gymnázia SOŠ
téma % téma %
Mongeovo promítání 95 96,0 Mongeovo promítání 40 95,2
kótované promítání 91 91,9 kótované promítání 29 69,0
axonometrie 69 69,7 axonometrie 27 64,3
kosoúhlé promítání 9 9,1 kosoúhlé promítání 10 23,8
perspektiva 9 9,1 střechy 7 16,7
kuželosečky 6 6,1 kuželosečky 6 14,3
středové promítání 5 5,1 topografie 6 14,3
technické kreslení 4 4,0 perspektiva 4 9,5
střechy 3 3,0 kinematická geom. 3 7,1
stereometrie 1 1,0 stereometrie 2 4,8
plochy 1 1,0 středové promítání 2 4,8
geom. transformace 1 1,0 technické 2 4,8
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Některé školy procházejí reformou v rámci zavádění ŠVP a některé mají více 

oborů s různým zařazením, proto mají výuku ve více ročnících.

Gymnázia

V drtivé většině případů výuka deskriptivní geometrie probíhá ve 3. a (nebo) 

4. ročníku,  89  (80,2%)  gymnázií,  častěji  dvouletou  formou.  Dle  nových  Školních 

vzdělávacích programů některá gymnázia přesunula výuku do nižších ročníků. To se 

však některým vyučujícím nezdá dobré kvůli návaznosti DG při nástupu na VŠ.

SOŠ

Zde výuka deskriptivní geometrie probíhá nejčastěji v ročnících 1. a 2. nebo 

2. a  3.,  29  (63,0%).  V  dotazníku  se  vyskytly  názory,  že  výuka  v  1.  ročníku  je 

na studenty příliš náročná.

2.3.5 Použité pomůcky

V této části dotazník zjišťoval, jaké pomůcky využívají vyučující při výuce. 

Především jaké učebnice, jaké technologie a software.

Učebnice

U této  otázky  se  objevila  celá  řada  odpovědí,  některé  nebyly  zcela  přesné 

(chyběl  autor,  přesný  název,  ap.),  přesto  jsem se  pokusila  vytvořit  seznam učebnic 

a skript,  které  vyučující  využívají  ve  výuce.  Nutno podotknout,  že  řada  vyučujících 

vychází pouze ze svých materiálů.

Deskriptivní geometrie pro II. a III. ročník SVVŠ. (Harant, 1965) 

Sbírka úloh z deskriptivní geometrie. (Maňásková, 2001)

Deskriptivní geometrie I pro 1. ročník SPŠ stavebních. (Korch, 1998)

Deskriptivní geometrie II pro 2. ročník SPŠ stavebních. (Musálková, 1998)

Deskriptivní geometrie pro střední školy I. (Drs, 1994)

Deskriptivní geometrie pro střední školy II. (Drs, 1996)

Technické kreslení a deskriptivní geometrie pro školu a praxi. (Švercl, 2003)

Deskriptivní geometrie pro 1. a 2. ročník SPŠ stavebních. (Setzer, 1979)

Sbírka řešených úloh z deskriptivní geometrie. (Horák, 1966)

Deskriptivní geometrie pro gymnázia. (Medek, 1987)

Základní úlohy deskriptivní geometrie v modelech. (Kupčáková, 2002)
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Deskriptivní geometrie pro 2. ročník SPŠ stavebních. (Tongel, 1987)

Konstruktivní geometrie. (Černý, 1998)

Konstruktivní geometrie. (Černý, 2005)

Učební texty vydané SPŠ Stavební Náchod. (Kajnarová)

Konstruktivní geometrie. (Kargnerová, 2007)

Deskriptivní geometrie pro technické školy. (Kargnerová, 1997) 

Zobrazovací metody: promítání rovnoběžné 1, 2. (Kraemer, 1991) 

Deskriptivní geometrie 1, 2. (Kriegelstein, 1988) 

Konstruktivní geometrie – sbírka příkladů. (Maleček, 1991)

Základní úlohy z deskriptivní a konstruktivní geometrie. (Plocková, 1998)

Geometrie pro techniky – skripta a sbírka. (Přívratská, 2004)

Deskriptivní geometrie pro střední školy. (Pomykalová, 2010)

V následující  tabulce  je  uveden přehled četnosti  používání  výše  uvedených 

učebnic a skript. 

Tab. 2.5 Přehled používaných učebnic a skript.

Technologie

Tabule, křídy, rýsovací pomůcky a různé 3D modely se v dotazníku objevily 

nejčastěji.  Zajímavější  částí  je  zavádění  nových  technologií  do  výuky,  jako  je 

interaktivní tabule, dataprojektor.
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Gymnázia SOŠ
autor % autor %
Harant, Lantra, Urban 56 56,6 Musálková I, II 20 47,6
Maňásková 38 38,4 Švercl 8 19,0
Drs I, II 11 11,1 Maňásková 6 14,3
Horák 4 4,0 Harant, Lantra, Urban 4 9,5
Medek, Šedivý 4 4,0 Setzer, Kůla 3 7,1
Kupčáková 3 3,0 Melichárková a kol. 3 7,1
Setzer, Kůla 2 2,0 Drs I, II 1 2,4
Musálková I, II 1 1,0 Kriegelstin 1 2,4
Černý, Kočandrlová 1 1,0 Kajnarová 1 2,4
Maleček 1 1,0
Kargnerová, Mertl 1 1,0
Kramer 1 1,0
Plocková 1 1,0
Př ívratská 1 1,0
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Tab. 2.6 Přehled používaných technologií.

Software

I zde se v odpovědích vyskytovaly různé nepřesnosti, proto je zde uveden jen 

ten software, který lze dohledat na internetu.

Tab. 2.7 Přehled používaného softwaru.

2.3.6 Výběr ze závěrečných připomínek jednotlivých 
vyučujících

"Preferuji křídy před fixy, lze měnit tloušťku čáry."

"Velké procento studentů, kteří si DG vyberou jako volitelný předmět, z ní také 

maturuje."

"Otevírá se pro minimálně 7 žáků."

"Na  DG  je  příliš  málo  času,  nelze  zařadit  atraktivní  učivo,  jen  tak  tak 

zvládneme základy. Pouze ve všeobecné větvi desetiletého studia."

"Čekám  na  vydání  učebnice  Pomykalové,  krom  uvedeného  i  vlastní  texty. 

Výuka zatím klasická, aby žáci byli nuceni vytvářet prostorové představy sami a ne jen 

na PC."

"Pro výuku budoucích studentů technických škol nezbytný předpoklad."

"Čekáme na uč. Pomykalové."

"Pro výuku vytvářím přednášky a cvičení dle VŠ učebnic, protože vhodnou 
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Software Gymnázia SOŠ
% %

Cabri 18 18,2 3 7,1

6 6,1 5 11,9
Geogebra 8 8,1 1 2,4
CAD 5 5,1 3 7,1

2 2,0 0 0,0
Mathematica 1 1,0 0 0,0
Solid Works 0 0,0 1 2,4

Výukový program DG 
http://www.deskriptiva.com/

Plavajnik DG        
http://dg.vidivici.cz

Gymnázia SOŠ
% %

interaktivní tabule 19 19,2 12 28,6
dataprojektor 28 28,3 16 38,1
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středoškolskou učebnici postrádám."

"Pořád platí, že nejlepší učebnice je Harant, Lanta z roku 1965. Dosud nebyla 

vydaná  nová kvalitní  učebnice.  Údajně  už  před  deseti  lety  byla  připravena k  tisku, 

probíhaly poslední korektury. Nevím, jaký problém se vyskytl.  Ono by úplně stačilo 

znovu vydat tu starou osvědčenou učebnici s případným doplněním."

"Dle nového ŠVP bohužel pouze volitelný seminář s možností maturovat."

"Velkým problémem je mnohaletý nedostatek vhodných učebnic pro žáky."

"Snad na školách DG nezahyne :-)"

"Nedostatek žáků."

"DG jako matematická disciplína se zdá studentům obtížná. Orientace většiny 

studentů mimo technické a přírodovědné obory."

"Bez manuálního zvládnutí není možné pracovat se softwarem."

"Dotisky učebnic bohužel nejsou, novější nevyhovují."

"Doporučuji výuku ve 3. a 4. roč. s návazností na VŠ bez roční pauzy."

"Výuku  DG  považuji  za  anachronismus,  který  přežívá  pouze  z  nostalgie. 

V současnosti jsou další možnosti, jak stejných cílů dosáhnout jinými metodami. DG 

učíme pouze proto, že se vyučuje na stavebních fakultách. Pokud výuku zruší vysoké 

školy, okamžitě ji zrušíme též. Praktické využití poznatků získaných v DG je nulové. 

Tvrzení, že u žáků podporuje prostorovou představivost, je ničím nedoložená fikce."

"Moc se těším na učebnici Evy Pomykalové."

"Nevešlo se do ŠVP :-("

2.4 Dílčí závěr

Z  provedeného  průzkumu  je  patrné,  že  na  některých  školách  je  výuka 

deskriptivní geometrie na ústupu, na některých ji naopak plánují zavést. Nicméně se 

zatím vyučovat nepřestala.

Vyhodnocením dotazníku jsem získala velmi cenné informace, které mi nejen 

osvětlily  současný  stav  výuky  deskriptivní  geometrie,  ale  zároveň  poskytly  mnoho 

údajů  pro  ulehčení  následující  práce.  A to  zejména  v  oblasti  používaných  učebnic 

a softwaru.
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3 Analýza dostupných učebnic deskriptivní 
geometrie

Deskriptivní  geometrie  se  dá  považovat  za  obor  již  probádaný,  kde  nelze 

očekávat nové převratné objevy. Proto i  obsah učebnic a  dalších učebních pomůcek 

deskriptivní  geometrie  se  liší  pouze  v  množství  probíraných  témat  a  formou  jejich 

zpracování.  Z  provedeného průzkumu vyplývá,  že  v současnosti  vyučující  používají 

učebnice a pomůcky dřívějšího vydání  i  zcela  nové.  Někteří  vyučující  využívají  při 

výuce i vysokoškolských skript, ta je ale obtížné sehnat k zapůjčení, proto následující 

analýza  popisuje  jen  nejčastěji  používané  učebnice  a  učební  pomůcky  (plus  nově 

vydanou učebnici RNDr. Pomykalové). 

Při  hodnocení  jsem  se  zaměřila  především  na  obsah,  zpracování  učiva, 

přítomnost řešených příkladů a úloh na procvičení, a na přehlednost. (5)

3.1 Deskriptivní geometrie pro II. a III. ročník SVVŠ 
(Harant, 1965) 

Tato učebnice je sice nejstarší z analyzovaných učebnic, přesto stále nejčastěji 

využívanou při výuce na středních školách. Nové vydání neexistuje, proto je dostupnost 

v tištěné podobě velmi malá. Nicméně čistě pro výukové účely lze tuto učebnici získat v 

naskenované formě na stránkách http://dgn.czweb.org/. 

Učebnice je původně určená pro studenty 2. a 3. ročníků středních všeobecně 

vzdělávacích škol. Obsahuje sedm kapitol:

• Úvod do deskriptivní geometrie

• Pravoúhlé promítání na jednu průmětnu

• Pravoúhlé promítání na dvě průmětny k sobě kolmé

• Základní vlastnosti kužele a válce

• Kulová plocha

• Parabolický a hyperbolický řez na kuželu

• Pravoúhlá axonometrie

V úvodní  kapitole  se autor zmiňuje o vývoji,  úloze a významu deskriptivní 

19

http://dgn.czweb.org/


Interaktivní učebnice deskriptivní geometrie

geometrie. Jsou zde uvedeny základní poučky rovnoběžného promítání a konstruktivní 

úlohy v prostoru, vše vysvětleno na názorných obrázcích včetně důkazů. Každá nová 

úloha je zde uvedena jako příklad s řešením a následuje cvičení s několika neřešenými 

úlohami.

V kapitole "Pravoúhlé promítání na jednu průmětnu" (kótované promítání) je 

uveden popis zobrazovací metody, metoda zobrazení bodu, přímky a roviny. 

V kapitole "Pravoúhlé promítání na dvě průmětny k sobě kolmé" (Mongeovo 

promítání) se navazuje na předchozí kapitolu. Po zavedení základních pojmů a metod 

zobrazení  bodu,  přímek  a  rovin  řeší  průsečíky  přímky  a  roviny,  průsečíky  rovin. 

U průsečíků dvou různoběžných rovin je několik příkladů z technické praxe na řešení 

střech.  Dále  konstrukce  v  obecné  rovině,  otáčení,  osovou  afinitu  a  transformace 

průmětny. V poslední části kapitoly řeší  n-boký hranol a jehlan a jejich řezy rovinou 

či průsečíky s přímkou.

V kapitole "Základní vlastnosti kužele a válce" se probírá ohnisková definice 

elipsy a její tečna. Zobrazení kružnice. Dále pak válec a kužel a jejich sítě a řezy.

V kapitole "Kulová plocha" jsou rozebrány základní vlastnosti kulové plochy 

a některé úlohy o kulové ploše.

V kapitole  "Parabolický a hyperbolický řez na kuželu" se  probírají  definice 

paraboly a  hyperboly.  Parabolický a  hyperbolický řez na kuželu  a  náměty několika 

technických součástek pro rys na pauzovací papír.

V  poslední  kapitole  "Pravoúhlá  axonometrie"  se  probírají  základní  úvahy 

o pravoúhlé  axonometrii,  otáčení  pomocných  průměten,  zobrazení  bodu,  přímky 

a roviny. Dále pak základní úlohy o přímkách a rovinách, řezy těles a v závěru několik 

námětů technických objektů pro rys.

Učebnice  je  výborně  zpracována  po  odborné  stránce.  Všechny  pojmy  jsou 

vysvětleny na názorných obrázcích i vzorových příkladech s řešením, případně i včetně 

matematických důkazů. Obsahuje řadu úloh na procvičování. Nevýhodou je začlenění 

vět, pojmů a definic do souvislého textu, které i přes zvýraznění tučným písmem příliš 

nevynikají.  Přestože je tato učebnice určena pro všeobecně vzdělávací školy a uvádí 

řadu příkladů z technické praxe je zde zavedena levotočivá soustava souřadná, která se 
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jinak používá spíše v učebnicích pro stavební obory.

3.2 Sbírka řešených úloh z deskriptivní geometrie 
(Horák, 1966)
Tato sbírka je určená především pro studenty středních všeobecně vzdělávacích 

škol,  může  však  být  dobrou  pomůckou  i  na  školách  odborných  či  při  samostudiu. 

Obsahuje 136 řešených úloh ve dvou kapitolách

• Kótované promítání

• Promítání na dvě průmětny k sobě kolmé

Úlohy  jsou  uspořádány  dle  obtížnosti,  řešení  jsou  popsána  stručně  slovně 

a v řadě případů doplněna i obrázkem. 

V první kapitole nalézáme úlohy na zobrazení bodu, přímky, úsečky, dvojice 

přímek a rovin až po otáčení roviny do průmětny.

V  druhé  kapitole  se  řeší  totéž  a  navíc  průsečík  přímky  s  rovinou,  úlohy 

na kolmost přímky a roviny, zobrazování hranatých těles, jejich řezy a průniky.

V každé podkapitole je uveden i stručný teoretický základ. Soustava souřadnic 

je zde zvolena levotočivá.

3.3 Deskriptivní geometrie pro střední školy 
(Pomykalová, 2010)

Tato učebnice je v současné době nejnovější učebnicí deskriptivní geometrie 

pro  střední  školy.  Cílem učebnice,  je  seznámit  studenty  s  některými  zobrazovacími 

metodami,  které  jsou  základem  zobrazování  objektů  technické  praxe.  Učebnice  je 

určena  především  studentům  středních  škol,  na  nichž  je  deskriptivní  geometrie 

vyučována. Obsahuje jedenáct kapitol:

• Úvod

• Základy stereometrie

• Promítání

• Kuželosečky

• Kartézská soustava souřadnic v prostoru

• Kótované promítání – pravoúhlé promítání na jednu průmětnu

• Mongeovo promítání – pravoúhlé promítání na dvě průmětny
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• Mnohostěny v Mongeově promítání

• Rotační tělesa v Mongeově promítání

• Pravoúhlá axonometrie

• Kosoúhlé promítání

Prvních pět kapitol učebnice má charakter průpravný. První kapitola pojednává 

o významu deskriptivní geometrie a vývoji zobrazovacích metod. Studium deskriptivní 

geometrie předpokládá základní  znalosti  ze  středoškolské planimetrie a  stereometrie, 

proto je ve druhé kapitole je stručný přehled základů stereometrie.

Ve  třetí  kapitole  je  vysvětlen  princip  promítání  a  podrobněji  rozebrány 

vlastnosti promítání rovnoběžného. Samostatná podkapitola je věnována osové afinitě. 

Čtvrtá  kapitola  se  zabývá kuželosečkami – elipsou, hyperbolou a  parabolou.  V páté 

kapitole je definována soustava souřadnic v prostoru, a zvolena pravotočivá soustava 

souřadnic. 

V  dalších  kapitolách  jsou  postupně  vysvětleny  čtyři  druhy  rovnoběžného 

promítání. V šesté kapitole jde o kótované promítání. Základní konstrukce kótovaného 

promítání, sklopení promítací roviny přímky, či otočení roviny do průmětny. 

V sedmé až deváté kapitole jde o Mongeovo promítání. V sedmé kapitole je 

uvedeno, jak v Mongeově promítání zobrazovat body, přímky, roviny a řešit základní 

polohové a metrické úlohy, v osmé a deváté kapitole jsou popsána zobrazení těles, řezy 

na tělesech a jejich průniky. V osmé kapitole jde o hranoly a jehlany, v deváté kapitole o 

rotační tělesa – kouli, válec a kužel.

Kapitola desátá se zabývá pravoúhlou axonometrií. V první podkapitole jsou 

vysvětleny základy axonometrie, ve druhé se řeší základní úlohy o přímkách a rovinách 

a ve třetí zobrazování těles.

Podobnou strukturu má poslední, jedenáctá kapitola o promítání kosoúhlém.

Úlohy na zobrazení těles v axonometrii a kosoúhlém promítání jsou shodné 

a byly vybrány z úloh na zobrazení těles v Mongeově promítání. Nabízí tak možnost 

porovnat zobrazení téhož objektu pomocí různých promítání.

V  učebnici  je  164  řešených  příkladů  a  359  úloh  pro  samostatnou  práci. 

U výkladu látky i u příkladů je řada názorných obrázků, v textu je užíváno několika 
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stylů a velikostí písma i rámů se zvýrazněným pozadím, což působí velmi přehledně. 

Ke studiu řešených příkladů je v učebnici vloženo CD s krokovým řešením. Jednotlivé 

kroky odpovídají popisu řešení v učebnici. Krokové řešení je ve formě sledu statických 

obrázků  vytvořených  v  programu  Cabri,  uložených  do  pdf  souboru.  Příklady  jsou 

označeny čísly jako v učebnici, ale neobsahují zadání, což znemožňuje použít CD bez 

učebnice.

3.4 Sbírka úloh z deskriptivní geometrie 
(Maňásková, 2001)

Tato sbírka je zpracována jako pracovní sešit  bez teoretické části.  Sbírka je 

určená studentům, kteří začínají studovat deskriptivní geometrii, nebo si potřebují její 

základy zopakovat.  Obsah sbírky je  v  souladu  s  učebními  osnovami  pro  gymnázia. 

Obsahuje čtyři kapitoly:

• Kótované promítání

• Mongeovo promítání

• Kuželosečky

• Pravoúhlá axonometrie

První kapitola "Kótované promítání" obsahuje 46 úloh od zobrazení bodu přes 

úlohy o přímce a rovině, jejich vzájemné poloze až po otáčení roviny do průmětny.

Druhá  kapitola  "Mongeovo  promítání"  obsahuje  202  úloh.  Obdobně  jako 

u kótovaného promítání  úlohy na  zobrazení  bodu,  přímky a roviny,  jejich  vzájemné 

polohy, dále pak průsečnice dvou rovin a průsečík přímky s rovinou, vzdálenost bodu 

od roviny,  vzdálenost  bodu  od přímky,  odchylky  přímek  a  rovin  a  na  závěr  úlohy 

na zobrazení a řezy hranolu a jehlanu.

Třetí  kapitola  "Kuželosečky"  obsahuje  34  úloh  na  sestrojování  elipsy, 

hyperboly  a  paraboly.  Dále  40  úloh  v  Mongeově  promítání  na  zobrazení  kružnice 

a kulové  plochy,  řezy  kulové  plochy,  rotačního  válce  a  kužele  a  zobrazení  dalších 

rotačních těles.

Čtvrtá kapitola "Pravoúhlá axonometrie" obsahuje 50 úloh na zobrazení bodu, 

přímky  a  roviny,  jejich  vzájemné  polohy,  průsečíky  a  průsečnice,  vzdálenosti 

a odchylky. A dalších 20 úloh na tělesa. Zobrazení krychle, hranolu, osmistěnu, jehlanu, 
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válce a kulové plochy a jejich řezy a průsečíky s přímkou.

Na závěr  je  uvedeno  několik  úloh  na  vyzkoušení  prostorové  představivosti 

formou zobrazení tělesa do prostorové sítě krychle, kde je těleso zadáno půdorysem, 

nárysem a bokorysem.

Většina úloh je zadána graficky a je možno provádět řešení přímo do sbírky. 

U složitějších je zadání souřadnicemi a je doporučeno řešit na papír formátu A4. Sbírka 

neobsahuje  žádná  vzorová  řešení  ani  výsledky.  Soustava  souřadnic  je  zvolena 

pravotočivá.

3.5 Základní úlohy deskriptivní geometrie v 
modelech (Kupčáková, 2002)

Tato učební pomůcka je určena studentům deskriptivní geometrie jako doplněk 

používaných učebnic.  Hlavní  náplní  jsou  modely  k  osmi  základním úlohám.  Každá 

úloha je řešená stereometricky, v Mongeově promítání a kótovaném promítání, obsahuje 

stručný teoretický základ a detailní rozbor řešení. K řešení v Mongeově a kótovaném 

promítání jsou připraveny vystřihovánky, ze kterých si žáci vytvoří 3D modely, které 

usnadní  začínajícím  studentům pochopit  základní  principy  Mongeova  a  kótovaného 

promítání. Úlohy jsou následující:

• Přímka, úsečka, odchylka přímky od průmětny

• Rovina, stopa roviny, hlavní a spádové přímky roviny

• Průsečnice dvou rovin

• Odchylka roviny od průmětny, otáčení bodu

• Skutečná velikost trojúhelníku, otáčení roviny

• Kružnice v rovině

• Průsečík přímky s rovinou

• Přímka kolmá k rovině

Na závěr jsou uvedeny dvě úlohy pro zajímavost se záměrem představit jiné 

typy zobrazení jako je středové promítání, lineární a nelineární perspektiva a skládání 

perspektiv při vytváření perspektivních iluzí.

Učební  pomůcka  obsahuje  mnoho  názorných  obrázků  a  podrobné  slovní 

24



Interaktivní učebnice deskriptivní geometrie

popisy,  což umožňuje i  případné samostudium. Zadání  úloh jsou v grafické podobě, 

proto zde není zřejmé, zda se používá soustava souřadnic pravotočivá či levotočivá.

3.6 Deskriptivní geometrie pro střední školy I 
(Drs, 1994) 
Deskriptivní geometrie pro střední školy II 
(Drs, 1996)

Tato dvojice  na sebe  navazujících učebnic  je  určena pro studenty středních 

škol, jak všeobecných tak odborných. 

První díl obsahuje 5 kapitol:

• Úvod

• Přehled stereometrie pro potřeby deskriptivní geometrie

• Základní vlastnosti promítání

• Soustava souřadnic v prostoru

• Mongeova promítací metoda

První kapitola pojednává o historii, vztahu k výpočetní technice a zobrazení. 

Ve  druhé  kapitole  jsou  shrnuty  důležité  věty  a  definice,  označování 

geometrických útvarů a základní pojmy o hranolu a jehlanu.

Třetí  kapitola  se  věnuje  promítání,  obecným  průmětům  bodů,  přímek, 

vlastnostem pravoúhlého promítání a kótovanému promítání. V kótovaném promítání 

od zobrazení bodů až po sklápění a otáčení rovin do průmětny.

Ve  čtvrté  kapitole  je  zavedena  pravoúhlá  soustava  souřadnic,  zvolena 

pravotočivá soustava souřadnic a popis třech hlavních průměten.

Poslední  pátá  kapitola  se  věnuje  Mongeovo  promítání  od  zobrazení  bodu 

až po zobrazení hranatých těles v obecné poloze.

Druhý díl obsahuje 8 kapitol:

• Elementární oblá tělesa a plochy, opakování základních pojmů

• Kosoúhlé promítání

• Válec, kužel a koule v Mongeově promítání
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• Pravoúhlý průmět kružnice

• Eliptický řez válce a kužele rovinou

• Hyperbolické a parabolické řezy

• Kosý kruhový válec a kužel

• Sdružené průměty elipsy

Z  obsahu  je  zřejmé,  že  druhý  díl  se  věnuje  promítání  kuželoseček. 

Od základních  vlastností  kuželoseček,  jejich  konstrukce,  až  po  řezy  válcových 

a kulových  ploch.  V  některých  kapitolách  je  samostatná  podkapitola  s  řešenými 

příklady.

V obou učebnicích je obsah koncipován vždy jako podrobný výklad tématu 

s názornými obrázky. Nevýhodou je začlenění vět, pojmů a definic do souvislého textu, 

které i přes zvýraznění tučným písmem příliš nevynikají. Na konci každé podkapitoly je 

stručné shrnutí a soubor několika neřešených úloh. 

3.7 Technické kreslení a deskriptivní geometrie pro 
školu a praxi (Švercl, 2003)

Tato učebnice je určena studentům středních odborných škol i učilišť, případně 

i vysokých škol a technickou praxi. Oproti učebnicím pro všeobecně zaměřené školy 

je její  obsah  podstatně  rozsáhlejší,  tématu  deskriptivní  geometrie  se  věnuje  v  jedné 

kapitole. Kapitol je celkem 14 a jsou to:

• Předpoklady snadného začátku a úspěšného konce

• Normalizace v technickém kreslení

• Náčrty

• Technické zobrazování

• Kótování

• Předepisování přesnosti rozměrů, tvaru a polohy

• Předepisování jakosti povrchu

• Kreslení strojních součástí a spojů

• Výrobní výkresy

• Základy deskriptivní geometrie
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• Sítě těles

• Kinematická geometrie

• Průniky těles

• Názorné zobrazování

Pro  velké  množství  témat  je  výklad  v  kapitole  deskriptivní  geometrie 

stručnější,  přesto  názorný  a  jasný.  Obsahově  pokrývá  všechna  podtémata 

od zobrazování bodů, přímek, rovin, přes vzájemné polohy, skutečné velikosti a otáčení 

až po zobrazování geometrických těles a jejich řezů. Je zde uvedena řada vzorových 

příkladů  s řešením a  na  závěr  každé  podkapitoly  soubor  otázek  a  úloh.  V textu  je 

užíváno  několika  stylů  a  velikostí  písma,  což  působí  velmi  přehledně.  Soustava 

souřadnic je zvolena pravotočivá v souladu s technickou praxí.

3.8 Deskriptivní geometrie I (Korch, 1998) 
Deskriptivní geometrie II (Musálková, 1998)

Tato dvojice na sebe navazujících učebnic je určena studentům 1. a 2. ročníku 

středních průmyslových škol stavebních. 

První  díl věnuje  většinu  obsahu  promítání  na  dvě  průmětny.  Obsahuje 

5 kapitol:

• Úvod

• Pravoúhlé promítání na dvě průmětny

• Průměty rovinných útvarů

• Průměty jednoduchých těles

• Kosoúhlé promítání

V úvodu se stručně pojednává o předmětu deskriptivní geometrie, pomůckách, 

tělesech, polohových a metrických úlohách, principech a druzích promítání a zavedení 

soustavy souřadnic. Zde je zavedena levotočivá soustava souřadnic v souladu s praxí 

ve stavebnictví.

Druhá  kapitola  se  věnuje  zobrazování  základních  geometrických  útvarů 

v Mongeovo promítání, jejich vzájemné polohy, odchylky a skutečné velikosti.

Ve třetí kapitole je promítání rovinných útvarů a základní vlastnosti elipsy.
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Čtvrtá  kapitola  se  věnuje  geometrickým  tělesům,  jejich  plochám,  průmětů 

a řezům. Jedná se o hranol, jehlan, válec, kužel a kouli.

Poslední kapitola pojednává o zobrazování bodů, přímek a rovin v kosoúhlém 

promítání a průmětech těles. 

Druhý díl se zabývá Mongeovým promítáním již jen v první kapitole, ostatní 

se věnují dalším tématům technického kreslení. Celkem obsahuje 5 kapitol:

• Průniky těles

• Kótované promítání

• Teoretické řešení střech

• Topografické plochy

• Plochy stavební praxe

Oba  díly  obsahují  výklad  látky  doplněný  obrázky,  řadu  řešených  příkladů 

a neřešených  úloh.  Druhý  díl  je  ve  formátu  A4,  text  je  rozvržen  do  dvou  sloupců 

a obrázky  jsou  větší,  což  působí  daleko  přehledněji  než  v  prvním  dílu,  který  je 

ve formátu A5.
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4 Výběr kapitol ke zpracování
Z  provedeného  průzkumu  stavu  výuky  na  středních  školách  i  z  obsahové 

analýzy učebnic vyplynulo, že stěžejními tématy, která se na školách vyučují, jsou

• Mongeovo promítání (95% škol),

• kótované promítání (85% škol),

• axonometrie (68% škol).

Na základě výše uvedených poznatků, a v souladu se svým osobním zájmem, 

jsem  zvolila  jako  vzorový  obsah  pro  tvorbu  interaktivní  učebnice  téma  Mongeovo 

promítání.

Pro  studium deskriptivní  geometrie  jsou  nezbytné  znalosti  ze  středoškolské 

stereometrie, proto úvodní kapitolu učebnice věnuji právě základům stereometerie.

Před  vlastními  kapitolami  Mongeova  promítání  se  nejprve  seznámíme 

s obecnými principy promítání a osovou afinitou.

Téma  Mongeovo  promítání  je  velmi  obsáhlé  a  zpracování  všech  podtémat 

by dalece přesáhlo doporučený rozsah diplomové práce. Proto zpracuji pouze základní 

geometrické objekty – bod, přímka, rovina.

Zobrazování těles, jak mnohostěnů tak i rotačních těles, je též velmi zajímavou 

oblastí, ale jak už jsem se zmínila velmi obsáhlou, která navíc vyžaduje zopakování 

základních vlastností geometrických těles a kuželoseček, proto se jim v učebnici nebudu 

věnovat.
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5 Vybrané kapitoly DG
V této  části  diplomové práce  jsem zpracovala  teoretický základ pro  tvorbu 

interaktivní  učebnice  vybraných  kapitol  deskriptivní  geometrie.  Hlavním  zdrojem 

definic, vět a pojmů byly učebnice od prof. RNDr. Michala Haranta (1) a RNDr. Evy 

Pomykalové (7). 

Celý  obsah této  kapitoly byl  převeden do HTML kódu jako hlavní  součást 

interaktivní učebnice (učebnice je dostupná na přiloženém DVD nosiči a internetových 

stránkách http://www.sadsam.cz/dg/). V elektronické podobě je navíc možné procházet 

řešené příklady po jednotlivých krocích konstrukce.

5.1 Základy stereometrie

5.1.1 Základní pojmy

Základními geometrickými útvary ve stereometrii jsou bod, přímka a rovina. 

Bod  je  bezrozměrný  základní  geometrický  útvar  (značíme  A,  B,  X...).  Přímka  je 

jednorozměrný geometrický útvar, je to nekonečně tenká, nekonečně dlouhá, dokonale 

rovná  křivka  (značíme  a,  b,  p...).  Rovina  je  dvourozměrný  geometrický  útvar, 

neomezeně rovná plocha (značíme α, β, ρ...).

Z1 Přímka je určena dvěma různými body (p = ↔AB, A ≠ B).

Z2 Rovina může být určena

• třemi různými body, které neleží v přímce (ρ = ↔ABC, A ∉ ↔BC) 

(obr. 5.1 a),

• přímkou a bodem, který neleží na této přímce (ρ = ↔pA, A ∉ p) 

(obr. 5.1 b),

• dvěma různoběžkami (ρ = ↔ab, a ∩ b = {R}) (obr. 5.1 c),

• dvěma různými rovnoběžkami (ρ = ↔ab, a || b, a ≠ b) (obr. 5.1 d).

Obr. 5.1 a, b, c, d
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Vztahy incidence

Z3 Bod  je  incidentní  s  přímkou,  jestliže  bod  leží  na  přímce,  nebo  přímka 

prochází bodem (A ∈ p).

Z4 Bod je incidentní s rovinou, jestliže bod leží v rovině, nebo rovina prochází 

bodem (A ∈ ρ).

Z5 Přímka je  incidentní  s  rovinou,  jestliže  přímka leží  v  rovině,  nebo rovina 

prochází přímkou (p ∈ ρ).

5.1.2 Polohové vlastnosti

P1 Jestliže bod A leží na přímce p a přímka p leží v rovině ρ, pak i bod A leží 

v rovině ρ (A ∈ p ∧ p ⊂ ρ ⇒ A ∈ ρ).

P2 Jestliže v rovině ρ leží dva různé body A, B, pak také přímka p, která těmito 

body prochází, leží v rovině ρ (A ∈ ρ ∧ B ∈ ρ ∧ A ≠ B ⇒ ↔AB ⊂ ρ).

P3 Procházejí-li dvě různé roviny ρ, σ týmž bodem A, pak mají právě jednu 

společnou přímku p, která prochází bodem A 

(A ∈ ρ ∩ σ ⇒ ρ ∩ σ = p ∧ A ∈ p).

Vzájemná poloha dvou přímek

Dvě přímky v prostoru mohou být:

• rovnoběžné – leží v jedné rovině, nemají žádný společný bod (a || b),

• různoběžné – leží v jedné rovině, mají právě jeden společný bod – 

průsečík (a ∩ b = {R}),

• splývající – všechny body mají společné (a = b),

• mimoběžné – nemají žádný společný bod, neleží ve stejné rovině.

Vzájemná poloha přímky a roviny

Přímka a rovina v prostoru mohou být:

• přímka různoběžná s rovinou – mají společný právě jeden bod – 

průsečík (a ∩ ρ = {R}) (obr. 5.2 a), 

• přímka rovnoběžná s rovinou – nemají žádný společný bod (a || ρ) 

(obr. 5.2 b), 
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• přímka leží v rovině – mají všechny body přímky společné (a ⊂ ρ) 

(obr. 5.2 c). 

Obr. 5.2 a, b, c

Vzájemná poloha dvou rovin

Dvě roviny v prostoru mohou být:

• rovnoběžné – nemají žádný společný bod (ρ || σ) (obr. 5.3 a),

• různoběžné – mají společnou právě jednu přímku – průsečnici 

(ρ ∩ σ = r) (obr. 5.3 b),

• splývající – všechny body jsou společné (ρ = σ) (obr. 5.3 c).

Obr. 5.3 a, b, c

Vzájemná poloha tří rovin 

Tři roviny v prostoru mohou mít jednu z těchto vzájemných poloh:

• každé dvě z daných rovin jsou rovnoběžné (obr. 5.4 a),

• pokud jsou dvě z daných rovin rovnoběžné a třetí je s nimi různoběžná, 

pak  je  protíná  ve  dvou  průsečnicích,  tyto  průsečnice  jsou  navzájem 

rovnoběžné (obr. 5.4 b), 

Obr. 5.4 a,b

• pokud každé dvě z daných rovin jsou různoběžné (tj. žádné dvě nejsou 

rovnoběžné) a neexistuje žádný společný bod pro tyto tři roviny, pak 

existují  tři  průsečnice,  které  jsou  navzájem  rovnoběžné  a  různé 

(obr. 5.4 c),
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• každé  dvě  z  daných rovin jsou různoběžné a  všechny tři  průsečnice 

splývají v jedinou přímku, tyto průsečnice jsou rovnoběžné splývající 

(obr. 5.4 d),

• každé dvě z daných dvou rovin jsou různoběžné, všechny tři průsečnice 

jsou různoběžné a procházejí jediným společným bodem všech těchto 

tří rovin (obr. 5.4 e). 

Obr. 5.4 c, d, e 

Rovnoběžnost přímek a rovin

P4 Daným bodem lze vést k dané přímce jedinou přímku s ní rovnoběžnou.

P5 Daným bodem lze vést k dané rovině jedinou rovinu s ní rovnoběžnou. V této 

rovině leží všechny přímky, které prochází daným bodem a jsou rovnoběžné 

s danou rovinou.

P6 Rovnoběžnost přímek a rovin je vztahem tranzitivním: je-li  a ||  b,  b ||  c, je 

také a || c; je-li ρ || σ , σ || π, je také ρ || π.

P7 Kritérium rovnoběžnosti přímky a roviny:  Přímka je rovnoběžná s rovinou, 

jestliže  v  rovině  leží  aspoň  jedna  přímka,  která  je  s  danou  přímkou 

rovnoběžná.

P8 Kritérium rovnoběžnosti  dvou rovin:  Dvě roviny jsou rovnoběžné,  jestliže 

v jedné z nich leží dvě různoběžné přímky, které jsou rovnoběžné s druhou 

rovinou.

P9 Je-li  přímka  rovnoběžná  s  dvěma  různoběžnými  rovinami,  je  rovnoběžná 

s jejich průsečnicí.

5.1.3 Metrické vlastnosti

Metrické vlastnosti souvisejí s měřením délek a úhlů.

Odchylka dvou přímek

Odchylka dvou různoběžných přímek je velikost ostrého nebo pravého úhlu, 
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který spolu svírají (ϕ = |∢ab|, ϕ ∈ (0°; 90°〉).

Odchylka dvou mimoběžných přímek je odchylka dvou různoběžných přímek 

vedených libovolným bodem prostoru rovnoběžně s danými přímkami.

Odchylka dvou rovnoběžných přímek je 0°.

Odchylka přímky a roviny

Odchylka  přímky  a  roviny  je  rovna  odchylce  přímky  a  jejího  pravoúhlého 

průmětu do této roviny (obr. 5.5), pokud není přímka kolmá k dané rovině (ϕ = |∢aρ|). 

Pokud jsou přímka a rovina k sobě kolmé, je jejich odchylka 90°.

Obr. 5.5

Odchylka dvou rovin

Odchylka dvou rovin je odchylka jejich průsečnic s rovinou, která je k oběma 

rovinám kolmá (ϕ = |∢ρσ|). Nebo  odchylka  dvou  rovin  se  rovná  odchylce  kolmic 

k daným rovinám vedených libovolným bodem prostoru (obr. 5.6).

Obr. 5.6

Kolmost přímek a rovin

M1 Kritérium  kolmosti  přímky  a  roviny: Přímka  je  kolmá  k  rovině,  je-li 

kolmá ke dvěma různoběžkám této roviny. 

M2 Je-li přímka kolmá k rovině, pak je kolmá ke každé přímce této roviny. 
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M3 Daným bodem lze vést k dané přímce jedinou kolmou rovinu. 

M4 Daným bodem lze vést k dané rovině jedinou kolmou přímku. 

M5 Všechny roviny kolmé k téže přímce jsou navzájem rovnoběžné. 

M6 Všechny přímky kolmé k téže rovině jsou navzájem rovnoběžné. 

Vzdálenost dvou bodů

Vzdálenost dvou bodů je délka úsečky, jejíž krajní body jsou právě dané dva 

body (|AB|).

Vzdálenost bodu od přímky

Vzdálenost bodu od přímky je vzdálenost bodu od průsečíku přímky a roviny, 

která prochází daným bodem a je k dané přímce kolmá (|Ap|).

Vzdálenost bodu od roviny

Vzdálenost bodu od roviny je vzdálenost bodu a jeho pravoúhlého průmětu 

do roviny (|Aρ|).

Vzdálenost dvou rovnoběžných přímek

Vzdálenost dvou rovnoběžných přímek je vzdálenost libovolného bodu jedné 

přímky od druhé přímky (|pq|).

Vzdálenost dvou rovnoběžných rovin

Vzdálenost  dvou rovnoběžných rovin  je  vzdálenost  libovolného bodu jedné 

roviny od druhé roviny (|ρσ|).

Vzdálenost dvou mimoběžných přímek

Vzdálenost  dvou  mimoběžných  přímek  je  vzdálenost  dvou  rovnoběžných 

rovin, v nichž přímky leží (|pq|).

Vzdálenost přímky od roviny s ní rovnoběžné

Vzdálenost přímky od roviny s ní rovnoběžné je vzdálenost libovolného bodu 

přímky od roviny (|pσ|).
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5.2 Promítání

5.2.1 Princip promítání

Promítání je  zobrazení  prostoru  na  rovinu,  případně  na  jinou  plochu,  např. 

válcovou,  nebo  kulovou.  Při  promítání  na  rovinu  rozlišujeme  promítání  středové 

a promítání rovnoběžné.

Středové promítání

Při  promítání  postupujme následovně.  V prostoru  zvolíme rovinu  π zvanou 

průmětna a bod  S,  S ∉ π, zvaný  střed promítání (obr. 5.7). K libovolnému  bodu  A 

v prostoru  sestrojíme  jeho  středový  průmět  A'  jako  průsečík  přímky  SA,  

tj. promítací přímky sA bodu  A,  s rovinou  π.  Středový průmět  odpovídá do jisté míry 

zrakovému vjemu jedním okem.

Obr. 5.7

Obr. 5.8

Rovnoběžné promítání

"Posuneme-li bod S do nekonečna", tj. nahradíme-li střed S promítání přímkou 

s,  s  || π,  směrem promítání, budou promítací přímky navzájem rovnoběžné (obr. 5.8). 

Průsečík  promítací  přímky  sA bodu  A  a průmětny  π je  rovnoběžný průmět bodu  A. 

36

π... průmětna,
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Jsou-li promítací přímky k průmětně kolmé, nazývá se rovnoběžné promítání pravoúhlé 

(ortogonální),  nejsou-li  promítací  přímky  k  průmětně  kolmé,  nazývá  se  rovnoběžné 

promítání  kosoúhlé (klinogonální).  V  technické  praxi  bývá  rovnoběžné  promítání 

upřednostňováno. 

Průměty bodů zobrazujeme na  nákresně.  Nákresnou je  např.  rovina tabule, 

rovina listu v sešitě, resp. v knize. Průmět bodu zobrazený na nákresně se nazývá obraz 

bodu.  Pokud promítáme na jednu průmětnu, ztotožníme obvykle nákresnu s průmětnou 

a pak nerozlišujeme průmět a obraz. V případě, že promítáme útvary na různé průmětny 

(např. v Mongeově promítání promítáme na dvě průmětny k sobě kolmé), ztotožníme 

nákresnu  s  jednou  z  průměten.  Protože  všechny  průměty  zobrazíme  na  tuto  jednu 

nákresnu, je třeba průmět a obraz rozlišit.

5.2.2 Základní vlastnosti rovnoběžného promítání

Každým bodem  A v prostoru prochází jediná promítací přímka  sA ||  s,  která 

protíná průmětnu v jednom bodě  A'. Pokud bod leží v průmětně, je totožný se svým 

průmětem. Promítneme-li geometrický útvar, je jeho průmětem množina průmětů všech 

jeho bodů.

Přímka

Průmětem přímky může být

• bod,  pokud  je  přímka  rovnoběžná  se  směrem  promítání  (promítací 

přímky  všech  jejích  bodů  splynou  s  touto  přímkou  a  průmětem  je 

průsečík s průmětnou),

• přímka, pokud je přímka různoběžná se směrem promítání (promítací 

přímky  všech  jejích  bodů  vytvoří  rovinu,  zvanou  promítací  rovina 

a průmětem přímky je průsečnice této roviny s průmětnou).

Pokud přímka leží v průmětně, je totožná se svým průmětem.

Rovina

Průmětem roviny může být

• přímka, pokud je rovina rovnoběžná se směrem promítání (promítací 

roviny všech jejích přímek splynou s touto rovinou a průmětem roviny 

je její průsečnice s průmětnou),
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• celá průmětna, pokud je rovina různoběžná se směrem promítání.

Základní věty rovnoběžného promítání

V1 Rovnoběžným průmětem bodu je bod.

V2 Rovnoběžným průmětem přímky, rovnoběžné se směrem promítání je bod, 

rovnoběžným průmětem přímky, která nemá směr promítání, je přímka.

V3 Rovnoběžným průmětem roviny, rovnoběžné se směrem promítání je přímka, 

rovnoběžným průmětem roviny, která nemá směr promítání, je celá průmětna.

V4 Rovnoběžným průmětem geometrického útvaru, který leží v hlavní rovině, je 

útvar s ním shodný.

V5 Rovnoběžné promítání zachovává incidenci.

V6 Rovnoběžné promítání zachovává rovnoběžnost.

V7 Rovnoběžné a shodné úsečky, které nejsou rovnoběžné se směrem promítání, 

mají rovnoběžné a shodné průměty.

V8 Rovnoběžné  promítání  zachovává  poměr  délek  úseček,  které  leží  na  téže 

přímce, resp. rovnoběžných přímkách.

V9 Délka pravoúhlého průmětu úsečky AB je menší nebo rovna délce úsečky AB.

V10Jestliže  jedno  rameno  pravého  úhlu  je  rovnoběžné  s  průmětnou  a  druhé 

rameno není k průmětně kolmé, je pravoúhlým průmětem tohoto úhlu pravý 

úhel.

5.2.3 Osová afinita

Osová  afinita je  geometrické  zobrazení,  které  je  speciálním  případem 

rovnoběžného promítání, a sice bodů z jedné roviny do roviny druhé. Směr s promítání 

je směrem afinity, průsečnice o daných rovin ρ, σ je osa afinity (obr. 5.9). 

Afinita se směrem s a osou o přiřazuje 

A1 Každému bodu A roviny ρ bod A roviny σ tak, že přímka AA je rovnoběžná s 

přímkou s.

A2 Každé  přímce  a || ο roviny  ρ přímku  a roviny  σ tak,  že  přímky  a,  a se 
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protínají na ose o, každé přímce b || ο přímku b || ο roviny σ.

Obr. 5.9

Příklad 2.11

Sestrojte  obraz  B bodu  B v osové afinitě  dané  směrem  s,  osou  o a  dvojicí 

odpovídajících si bodů A, A.

Řešení

Afinně  sdružené přímky se  v  afinitě  protínají  na ose  afinity.  Proto  nejprve 

sestrojíme přímku a = ↔AB, která protne osu o, a tak získáme bod R (obr. 5.10). Poté 

sestrojíme afinně sdruženou přímku  a = ↔RA. Hledaný bod B leží na rovnoběžce se 

směrem s vedené bodem B v místě kde protne přímku a.

Obr 5.10

Příklad 2.2

V afinitě v rovině je dána trojice afinně sdružených bodů. Určete osu afinity.

Řešení

Máme  dvojice  bodů  A,  A,  B,  B,  C,  C tak,  že  přímky  AA,  BB,  CC jsou 

rovnoběžné. Afinně sdružené přímky se v afinitě protínají na ose afinity. Osa afinity o je 

proto určena průsečíky přímek AB a AB, BC a BC, resp. AC a AC (Obr 5.11).

1 Číslování řešených příkladů je odvozeno od číslování podle kapitol v interaktivní učebnici.
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Obr. 5.11

Úlohy

1. Sestrojte obraz trojúhelníku ABC v osové afinitě dané osou o a dvojicí 

odpovídajících si bodů A, A. 

5.3 Mongeovo promítání

Mongeovo promítání je pravoúhlé promítání na dvě průmětny k sobě kolmé, 

které patří pod obecné promítání, ale protože tvoří hlavní část interaktivní učebnice, je 

mu věnována samostatná podkapitola. 

Při  tomto  promítání  máme  dva  sdružené  průměty  každého  zobrazovaného 

objektu. Dříve se každý průmět studoval zvlášť, nezávisle na sobě, až Gaspard Monge 

tyto průměty sdružil, a tak vzniklo Mongeovo promítání.

5.3.1 Základní pojmy

Zvolíme v prostoru dvě roviny navzájem kolmé. Jednu v poloze vodorovné, tu 

nazýváme  průmětna a  značíme  π,  a  druhou v poloze  svislé,  tu  nazýváme  nárysna 

a značíme ν. Průsečnici těchto rovin nazýváme základnice nebo-li osa x. Roviny π a ν 

nazýváme  sdružené  průmětny (obr.  5.12).  Průmětny  dělí  prostor  na  čtyři  části, 

kvadranty, které značíme I, II, III, IV.

Obr. 5.12
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Osa  x dělí  půdorysnu  na  dvě  poloroviny,  jednu  značíme  +π,  druhou  −π. 

Obdobně u nárysny značíme poloroviny +ν, −ν. Nyní zvolíme  pravoúhlou soustavu 

souřadnic, za jednu osu zvolíme osu x, druhá osa y leží v π a je kolmá na x12 a třetí osa 

z leží  v  ν a  je  také  kolmá  na  x.  Osy  y,  z orientujeme  tak,  aby  měli  kladný  směr 

v kladných polorovinách π, ν. Bod O se nazývá počátek, osy x, y, z souřadnicové osy. 

Orientace  osy  x určuje  orientaci  soustavy.  Můžeme  volit  soustavu  pravotočivou 

(obr. 5.13  a) nebo  levotočivou (obr.  5.13  b).  Zde  zvolíme  soustavu  pravotočivou 

v souladu s analytickou geometrií.

Obr. 5.13 a, b

Nyní  můžeme  každému bodu  A prostoru  jednoznačně  přiřadit  uspořádanou 

trojici reálných čísel [xA; yA; zA]; kterou budeme nazývat souřadnice bodu.

5.3.2 Zobrazení bodu

Bod  A v  prostoru  promítneme kolmo na  obě  průmětny (obr.  5.14).  Kolmý 

průmět  na  půdorysnu  značíme  A1  a  nazýváme  ho  půdorys bodu  A.  Kolmý průmět 

na nárysnu značíme A2 a nazýváme ho nárys bodu A. Přímka 1sA, která promítá bod A 

do půdorysny, se nazývá  první promítací přímka,  přímka  2sA,  která promítá bod  A 

do nárysny  se  nazývá  druhá  promítací  přímka.  Dvojici  bodů  A1,  A2 nazýváme 

sdruženými  průměty bodu  A.  Půdorys  odpovídá  pohledu  shora  a  nárys  pohledu 

zpředu.

Obr. 5.14
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Oba  průměty  je  potřeba  zobrazit  v  jedné  rovině.  Proto  jednu  průmětnu 

ztotožníme s nákresnou a druhou do ní sklopíme otočením o 90° kolem osy  x.  Tak 

splyne  polorovina  +π s  polorovinou  −ν a  polorovina  − π s  polorovinou  +ν.  Toto 

ztotožnění nazýváme sdružení průměten (obr. 5.15 a, b). Sdružené obrazy A1,  A2 leží 

nyní na přímce kolmé k ose x a tato přímka se nazývá ordinála bodu A.

Obr. 5.15 a, b

Sdružené obrazy osy x splynou, x1 = x2 = x, a značíme je x12. Obdobně sdružené 

obrazy počátku O, O1 = O2 = O, a značíme jej O12, O12 ∈ x12. Půdorysem osy y je přímka 

y1 kolmá na x12, nárysem je bod y2 shodný s O12. Půdorysem osy z je bod z1 shodný s O12, 

nárysem je přímka z2 kolmá na x12, y1 = z2 (obr. 5.16).

 Obr. 5.16

Příklad 3.1

Sestrojte  sdružené  obrazy  bodů  A [5;  3;  4],  B [3;  −3;  4],  C [0;  3;  −2], 

D [−2; −3; −4], P [2; 3; 0], N [−5; 0; 4], Q [−4; 0; 0].

Řešení

Zobrazíme osu x s počátkem soustavy souřadnic (obr. 5.17). Sdružené obrazy 

bodu  leží  na  přímce  kolmé  k  ose  x –  ordinále.  První  (x-ová)  souřadnice  určuje 
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vzdálenost  ordinály  od  počátku  (pokud  je  souřadnice  kladná,  ordinála  je  vlevo 

od počátku, pokud je záporná, ordinála je vpravo od počátku). Druhá (y-ová) souřadnice 

určuje vzdálenost půdorysu od osy x (pokud je souřadnice kladná, je obraz pod osou x, 

pokud je záporná, je obraz nad osou  x12).  Třetí  (z-ová) souřadnice určuje vzdálenost 

nárysu od osy x (pokud je souřadnice kladná, je obraz nad osou x, pokud je záporná, je 

obraz pod osou x12).

Obr. 5.17

Pro všechny body roviny π platí, že jejich nárysy leží na ose x12, a pro všechny 

body roviny  ν platí, že jejich půdorysy leží na ose  x12. Jestliže půdorys a nárys bodu 

splývají, leží bod v rovině totožnosti. Jsou-li půdorys a nárys bodu souměrné podle osy 

x12,  leží  bod v rovině souměrnosti.  Rovina totožnosti  prochází  II.  a IV.  kvadrantem, 

rovina souměrnosti I. a III. kvadrantem.

Úlohy

1. Sestrojte sdružené obrazy bodů A [3; 3; 4], B [5; −3; 4], C [−3; 3; −2], 

D [0; −3; −4], E [2; 0; 0], F [−1; 0; 4], G [−4; −4; 4].

2. Určete množinu všech bodů  T v prostoru, jejichž sdružené obrazy se 

ztotožní, tj. T1 = T2.

5.3.3 Zobrazení přímky

Přímka v obecné poloze

Uvažujme  nejdříve  přímku  a v  obecné  poloze,  tzn.  přímka  a není  kolmá 

k průmětnám ani s nimi rovnoběžná. Pak se přímka a zobrazí na průmětny pomocí dvou 
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promítacích rovin. Pomocí  první promítací roviny 1κa do průmětny, pomocí  druhé 

promítací roviny 2κa do nárysny. Prvním průmětem přímky a je průnik první promítací 

roviny  s  průmětnou,  druhým průmětem přímky  a je  průnik  druhé  promítací  roviny 

s nárysnou.  Sdruženými obrazy přímky  a jsou a1,  a2,  z  nichž žádná není  kolmá ani 

rovnoběžná s osou x12.

Přímka  v  obecné  poloze  protíná  obě  průmětny,  průsečíky  s  průmětnami 

se nazývají stopníky (obr. 5.18). Průsečík s půdorysnou se nazývá půdorysný stopník, 

značíme jej  P,  P leží  v půdorysně,  tzn.  zP = 0,  proto jeho nárys  P2 leží  na ose  x12, 

půdorys  P1 leží  na ordinále a na přímce  a1. Průsečík s nárysnou se nazývá  nárysný 

stopník, značíme jej N, N leží v nárysně, tzn. yN = 0, proto jeho půdorys P1 leží na ose 

x12, nárys P2 leží na ordinále a na přímce a2.

Obr. 5.18

Sklopení promítací roviny přímky

Při  řešení  úloh  budeme  často  potřebovat  sklopení  promítací  roviny  přímky 

do průmětny. Sklopit promítací rovinu přímky a znamená otočit každý její bod kolem 

průmětu přímky  a o 90°. Přímka (a) se nazývá  sklopená přímka a. Můžeme sklopit 

první promítací rovinu do půdorysny pomocí  z-ových souřadnic bodů  A,  B získaných 

z nárysu (obr.  5.19  a).  Nebo  druhou  promítací  rovinu  do  nárysny  pomocí  y-ových 

souřadnic bodů  A,  B získaných z půdorysu (obr. 5.19 b). Oběma sklopeními získáme 

skutečnou délku úsečky AB, sklopením do půdorysny získáme odchylku α přímky od 

půdorysny, sklopením do nárysny získáme odchylku β přímky od nárysny.
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Obr. 5.19 a

Obr. 5.19 b

Příklad 3.2

Zobrazte stopníky přímky a = ↔AB, A [1; 3; 1], B [−2; 1; 3].

Řešení

Máme zobrazenou osu x12 a sdružené průměty přímky a1 a a2 (obr. 5.20). Víme, 

že půdorysný stopník leží v půdorysně (zP = 0), tudíž P2 leží na ose x12. P2 získáme jako 

průnik a2 s x12. Dále víme, že P1 leží na ordinále. P1 získáme jako průnik ordinály a a1. 

Obdobně nárysný stopník N leží v nárysně (yN = 0), tudíž N1 leží na ose x12. N1 získáme 

jako průnik a1 s x12. Také N2 leží na ordinále. N2 získáme jako průnik ordinály a a2.

45



Interaktivní učebnice deskriptivní geometrie

Obr. 5.20

Příklad 3.3

Určete délku úsečky AB, A [1; 3; 1], B [−2; 1; 3].

Řešení

Máme  zobrazenou  osu  x12 a  sdružené  průměty  úsečky  A1B1  a  A2B2.  Nyní 

můžeme sklopit první promítací rovinu 1κAB do průmětny nebo druhou promítací rovinu 

2κAB do nárysny. Zde budeme řešit pomocí sklopení do půdorysny (obr. 5.21).

Body A1, B1 vedu kolmice k úsečce A1B1, poté na ně nanesu velikosti  z-ových 

souřadnic  odečtených z  nárysu  (pokud jsou obě  kladné nebo  obě  záporné,  nanáším 

do stejné poloroviny,  pokud je  jedna kladná a  druhá záporná,  nanáším do opačných 

polorovin, vždy od půdorysu příslušného bodu). Tím jsme získali sklopené body (A), 

(B). Délka úsečky (A)(B) je hledaná velikost úsečky AB.

Obr. 5.21

46



Interaktivní učebnice deskriptivní geometrie

Úlohy

1. Zobrazte  stopníky  přímek  a)  a =  ↔AB,  A [3;  1,  3];  B [−2;  3;  1]; 

b) p = ↔PQ,  P [2; 3; −1],  Q [−3; 1; 4]; c)  m =  ↔MN,  M [1; −1; 1], 

N [−3; 2; 2].

2. Na  přímce  n =  ↔LM,  L [4;  1;  −2],  M [−4;  2;  4],  najděte  body 

A (xA = 1), B (yB = −1), C (zC = 3).

3. Sestrojte  délky  úseček  AB a  určete  jejich  odchylky  od  průměten 

a) A [2; 2; 1], B [−3; 1; 2]; b) A [2; −1; 3], B [−2; 3; 1]; c) A [3; 1; 3], 

B [−2; 3; 1].

4. Na přímku p = ↔PQ, P [3; 2; 1], Q [0; 1; 2], naneste od bodu Q v obou 

směrech délku d = 3. Určete souřadnice takto vzniklých bodů R, S.

5. Určete  skutečný  tvar  trojúhelníku  MNO,  M [0;  0;  0],  N [4;  2;  4], 

O [−3; 4; 5].

5.3.4 Přímka ve zvláštní poloze

Přímkou  ve  zvláštní  poloze  rozumíme  přímku  rovnoběžnou  s  některou 

z průměten, resp. s oběma průmětnami, nebo-li přímku rovnoběžnou s osou x, či přímku 

kolmou k některé z průměten nebo k ose x.

Přímka h rovnoběžná s  půdorysnou (h || x12)  nebo-li  horizontální  přímka 

(obr. 5.22). Nárys přímky je rovnoběžný s osou x12, půdorys je různoběžný. Odchylka 

přímky od půdorysny je 0°, odchylku β od nárysny vidíme v půdorysu, do půdorysny se 

úsečka AB promítá ve skutečné velikosti.

Přímka f rovnoběžná s nárysnou (f || x12) nebo-li frontální přímka (obr. 5.23). 

Půdorys  přímky  je  rovnoběžný  s  osou  x12,  nárys  je  různoběžný.  Odchylka  přímky 

od nárysny je 0°, odchylku od půdorysny α vidíme v půdorysu, do půdorysny se úsečka 

AB promítá ve skutečné velikosti.

Přímka m rovnoběžná  s  osou x (obr.  5.24). Půdorys  i  nárys  přímky  je 

rovnoběžný s osou x12. Odchylka přímky od obou průměten je 0°, do obou průměten se 

úsečka AB promítá ve skutečné velikosti.
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Obr. 5.22

 Obr. 5.23

Obr. 5.24
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Přímka p kolmá k  půdorysně a  přmka n kolmá k  nárysně (obr.  5.25). 

Půdorysem  přímky  p je  bod,  nárysem  přímka  kolmá  k  ose  x12 ležící  na  ordinále. 

Odchylka  od  půdorysny  je  90°,  odchylka  od  nárysny  je  0°  (přímka  je  rovnoběžná 

s nárysnou). U přímky n je tomu naopak. Nárysem přímky n je bod, půdorysem přímka 

kolmá k ose x12 ležící na ordinále. Odchylka od nárysny je 90°, odchylka od půdorysny 

je 0° (přímka je rovnoběžná s půdorysnou).

Obr. 5.25

Přímka kolmá k ose x,  která není kolmá k žádné z průměten,  není svými 

průměty  jednoznačně  určena (obr.  5.26).  Půdorys  a  nárys  splynou  v  jednu  přímku 

kolmou  k  ose  x12.  Jednoznačnost  zajistíme  určením  dvou  různých  bodů  přímky. 

Stopníky přímky q = ↔AB, její odchylky od obou průměten i délku úsečky AB získáme 

sklopením promítací roviny do půdorysny nebo nárysny.

Obr. 5.26
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Příklad 3.4

Určete  délku  úsečky  CD a  odchylku  přímky  b =  ↔CD od  průměten, 

C [1; 1; 3], D [1; 2; 1].

Řešení

Protože přímka  b je  kolmá k ose  x,  určíme její  stopníky jedině  sklopením. 

Sklopíme  druhou  promítací  rovinu  tak,  že  naneseme  y-ové  souřadnice  bodů  C,  D 

na kolmice k nárysu přímky b2 (obr. 5.27). Získanými body (C), (D) prochází sklopený 

obraz přímky (b). Tam kde (b) protne nárys b2 je nárysný stopník N2 = (N), tam kde (b) 

protne osu x je sklopený obraz stopníku (P). Ze sklopeného obrazu přímky již vidíme 

délku úsečky CD i odchylky od průmětny α a nárysny β.

Obr. 5.27

Úlohy

1. Sestrojte  sdružené  obrazy  přímky  AB,  která  je  a)  rovnoběžná 

s půdorysnou,  A  [2;  3;  4],  B  [−3;  −2;  ?];  b) rovnoběžná s nárysnou, 

A [2; 3; 4], B [−3; ?; 3]; c) rovnoběžná s osou x, A [3; ?; 3], B [−3; 2; ?]; 

d) protíná osu x, A [1; 3; 4], B [1; −2; ?].

2. Sestrojte sdružené obrazy přímky, která prochází bodem M [1; 2; 3] a je 
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a)  rovnoběžná  s  půdorysnou  a  její  odchylka  od  nárysny  je  45°; 

b) rovnoběžná  s  nárysnou  a  její  odchylka  od  půdorysny  60°; 

c) rovnoběžná s osou x; d) kolmá k průmětně; e) kolmá k nárysně.

3. Sestrojte sdružené obrazy úsečky  AB,  je-li  A  [2; 3;  4],  B  [−3; ?;  1], 

| AB | = 6.

5.3.5 Zobrazení dvojice přímek

Dvojice  přímek  může  být  různoběžná,  rovnoběžná,  mimoběžná  nebo 

splývající. 

Půdorysem  i  nárysem  různoběžných  přímek,  které  nejsou  kolmé 

k průmětnám  a  nemají  společnou  promítací  rovinu,  jsou  různoběžky (obr.  5.28). 

Průsečíky jejich půdorysů i nárysů leží na ordinále.

Obr. 5.28

Jestliže mají různoběžky jednu promítací průmětnu společnou (první promítací 

rovina (obr. 5.29 a), druhá promítací rovina (obr. 5.29 b)), pak jedním obrazem jsou 

splývající přímky a druhým různoběžky.

Obr. 5.29 a, b
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Je-li jedna z různoběžek kolmá k některé z průměten, a ⊥ π (obr. 5.30 a) nebo 

a ⊥ ν (obr.  5.30 b),  zobrazí  se  v jednom průmětu jako bod ležící  na obrazu druhé 

přímky, v druhém průmětu jako kolmice k ose x různoběžná s obrazem druhé přímky, 

přičemž bod i kolmice leží na ordinále. Zobrazení různoběžek, které jsou jedna kolmá 

k půdorysně a druhá k nárysně, je na obr. 5.30 c.

Obr. 5.30 a, b, c

Rovnoběžné  přímky,  které  nejsou  kolmé  k  průmětnám,  mají  rovnoběžné 

odpovídající  promítací  roviny  a  v  důsledku  toho  i  rovnoběžné  příslušné  průměty 

(obr. 5.31  a).  V případě,  že  první  nebo druhé promítací  roviny splynou,  jsou  jejich 

půdorysem (obr. 5.31 b), resp. nárysem (obr. 5.31 c) splývající přímky.

Obr. 5.31 a, b, c

Jsou-li rovnoběžky kolmé k některé průmětně (k půdorysně na obr. 5.32 a, b, 

k nárysně na obr. 5.32 c, d), jsou jedním jejich obrazem dva body a druhým kolmice 

k ose x, ležící na ordinálách.

Obr. 5.32 a, b, c, d
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Mimoběžné  přímky nemají  společný bod,  proto  průsečíky jejich  půdorysů 

a nárysů (pokud existují) neleží na ordinále. Na obr. 5.33 jsou zobrazeny mimoběžky 

a = ↔AB, b = ↔CD. Průsečík půdorysů a1, b1 je půdorysem dvou různých bodů E ∈ a, 

F ∈ b. Průsečík nárysů a2, b2 je nárysem dvou různých bodů B ∈ a, D ∈ b. Body B, D 

a E, F nazýváme krycí body a mají význam při určování viditelnosti. Z půdorysu bodů 

E,  F je vidět, že bod F je před bodem E a zakrývá jej při pohledu zepředu. Z nárysu 

bodů B, D je vidět, že bod D je nad bodem B a zakrývá jej při pohledu shora.

Obr. 5.33

Jsou-li  některé  promítací  roviny  mimoběžek  rovnoběžné  (první  promítací 

roviny na obr. 5.34 a, druhé promítací roviny na obr. 5.34 b), pak jedním jejich obrazem 

jsou rovnoběžky a druhým různoběžky.

Obr. 5.34 a, b

Je-li jedna z mimoběžek kolmá k některé průmětně (k půdorysně obr. 5.35 a, 

k nárysně obr. 5.35 b), je jedním jejím obrazem bod, který neleží na příslušném obrazu 

druhé  mimoběžky,  a  druhým  obrazem  kolmice  k  ose  x různoběžná  s  příslušným 

obrazem druhé mimoběžky. Na obr. 5.35 c jsou mimoběžky, z nichž jedna je kolmá 

k půdorysně a druhá k nárysně.
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Obr. 5.35 a, b, c

Existují některá zobrazení dvou přímek, z jejichž obrazů neumíme jednoznačně 

určit jejich vzájemnou polohu. Jsou to například přímky, které jsou kolmé k ose x, ale 

nejsou kolmé k žádné z průměten (obr. 5.36 a, b), nebo jedna přímka v obecné poloze 

a druhá kolmá k ose x, ale ne k některé z průměten (obr. 5.36 c). Přímky z obr. 5.36 a 

mohou být rovnoběžné nebo mimoběžné, přímky z obr. 5.36 b mohou být rovnoběžné, 

různoběžné  nebo  splývající,  přímky  z  obr.  5.36 c  mohou  být  různoběžné  nebo 

mimoběžné. O jejich vzájemné poloze rozhodujeme pomocí sklopení jejich promítacích 

rovin.

Obr. 5.36 a, b, c

Splývající přímky mají shodné promítací roviny i sdružené průměty, zobrazují 

se jako jedna přímka.

Příklad 3.5

Rozhodněte,  jakou  vzájemnou  polohu  mají  přímky  p =  ↔PQ,  q =  ↔RS, 

P [3; 3; 3], Q [−2; 3; −1], R [2; 3; 0], S [−4; 1; 4].

Řešení

Nejprve sestrojíme sdružené průměty bodů a přímek dle zadání. Poté určíme 

průsečík půdorysu přímek p1, q1 a průsečík nárysu přímek p2, q2. Z obr. 5.37 je zjevné, 

že  dané  průsečíky  neleží  na  ordinále,  ale  zobrazí  se  jako  různé  body  R,  T,  U,  V, 
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tzv. krycí body. Z toho plyne závěr, že přímky p, q jsou mimoběžné.

Obr. 5.37

Příklad 3.6

Rozhodněte,  jakou  vzájemnou  polohu  mají  přímky  a =  ↔AB,  b =  ↔CD, 

A [−2; 3; 1], B [−2; 1; 2], C [−5; 4; 2], D [−5; 0; 4].

Řešení

Nejprve sestrojíme sdružené průměty bodů a přímek dle  zadání  (obr.  5.38). 

Z obrazů vidíme, že půdorysy i nárysy přímek a,  b jsou rovnoběžky. Ale nevíme, zda 

jsou  a,  b rovnoběžné  nebo  mimoběžné.  Proto  sklopíme  první  promítací  roviny 

přímek a, b do průmětny (naneseme  z-ové souřadnice bodů na kolmice k půdorysům 

přímek  a1, b1)  a získáme sklopené obrazy přímek (a),  (b).  Ze sklopených obrazů již 

můžeme říci, že přímky a, b jsou rovnoběžné.

Obr. 5.38
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Úlohy

1. Zobrazte  rovnoběžník  určený  vrcholy  A [6;  2;  0],  B [2;  6;  4], 

C [−4; 4; ?], D [?; ?; 1]. 

2. Bodem P [0; −1; 4] proložte přímku p, která v bodě Q protíná přímku q 

rovnoběžnou s osou x a procházející bodem R [2; 2; 3] tak, aby QR = 4.

3. Rozhodněte,  jakou  vzájemnou  polohu  mají  přímky  k =  ↔KL, 

l = ↔MN.  a)  K  [3;  0;  4],  L  [−4;  3;  1],  M  [0;  3;  0],  N  [0;  3;  4]; 

b) K [4; 3; 2], L [4; 1; 1], M [−1; 0; 0], N [−1; 4; 2].

5.3.6 Zobrazení roviny

Rovina v obecné poloze

Uvažujme nejdříve  rovinu  α v  obecné  poloze,  tzn.  že  není  kolmá k  žádné 

průmětně ani s ní rovnoběžná. Rovina  α se zobrazí do průmětny i nárysny opět jako 

rovina,  která protíná obě průmětny ve  stopách.  Průsečnice s  půdorysnou se nazývá 

půdorysná stopa a  značíme ji  pα.  Průsečnice s  nárysnou se  nazývá  nárysná stopa 

a značíme ji nα. Obě stopy roviny se protínají na ose x (obr. 5.39).

Obr. 5.39

Rovina α je svými stopami jednoznačně zadána. Označíme-li body, ve kterých 

rovina  α protíná souřadnicové osy  Xα,  Yα,  Zα,  můžeme jejich souřadnice použít  pro 

zadání roviny α (x
Xα

; y
Yα

; z
Zα

).
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Uvedený  způsob  zadání  nelze  použít  v  případě,  kdy  rovina  α prochází 

počátkem. Pak lze použít zadání α (x
Xα

; ϕ; ψ), kde ϕ je velikost úhlu, který svírá kladný 

směr osy x12 s půdorysnou stopou p1
α, a ψ je velikost úhlu, který svírá kladný směr osy 

x12 s nárysnou stopou n2
α.

Přímka,  která  leží  v  rovině (obr.  5.40),  má své  stopníky na stopách roviny 

(P1 ∈ p1
α a N2 ∈ n2

α).

Obr. 5.40

Určení  roviny  stopami  je  speciálním  případem  určení  roviny  dvěma 

různoběžkami.

Leží-li bod v rovině, stačí jej zadat jen dvěma souřadnicemi, třetí je nahrazena 

podmínkou, že bod leží v rovině.

Příklad 3.7

Sestrojte sdružené obrazy bodu A [1; 1; ?], který leží v rovině α (−3; 3; 2).

Řešení

Nejprve sestrojíme stopy roviny  α a půdorys bodu  A dle zadání (obr. 5.41). 

Bod leží  v  rovině,  pokud leží  na  jakékoliv  přímce  roviny.  Proto  bodem  A vedeme 

libovolnou  přímku  a.  Z  půdorysu  přímky  a odvodím nárys  pomocí  stopníků  P,  N. 

Hledaný obraz bodu A leží na nárysu přímky a a ordinále.
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Obr. 5.41

Příklad 3.8

Zobrazte stopy roviny  β =  ↔bC,  b =  ↔AB,  A [3; 1; 1,5],  B [0,5; −0,5; 3], 

C [2; 3; 1].

Řešení

Nejprve  si  zobrazíme  sdružené  obrazy  přímky  b a  bodu  C dle  zadání 

(obr. 5.42). Stopníky přímky ležící v rovině leží na jejích stopách. Proto si na přímce b 

určíme stopníky  P,  N. K určení stop potřebujeme ještě stopníky druhé přímky, proto 

bodem  C vedeme přímku  r rovnoběžnou s přímkou  b.  Určíme půdorysný stopník  Q 

přímky  r. Půdorysná stopa roviny  β prochází  Q1P1, nárysná stopa prochází bodem N1 

a protíná půdorysnou stopu na ose x. 

Obr. 5.42
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Hlavní přímky roviny

Hlavní přímka roviny je přímka, která leží v rovině a je rovnoběžná s některou 

z průměten. 

Horizontální hlavní přímka je  hlavní přímka první osnovy, je rovnoběžná 

s půdorysnou, značíme  h (obr. 5.43). Všechny horizontální hlavní přímky roviny jsou 

rovnoběžné s její půdorysnou stopou, pro jejich obrazy platí h1 || p1
α, h2 || x12. 

Obr. 5.43

Frontální  hlavní  přímka je  hlavní  přímka druhé  osnovy,  je  rovnoběžná 

s nárysnou,  značíme  f (obr.  5.44).  Všechny  frontální  hlavní  přímky  roviny  jsou 

rovnoběžné s její nárysnou stopou, pro jejich obrazy platí f2 || n2
α, f1 || x12.

Obr. 5.44

Hlavní  přímky  jsou  vhodné  pro  určování  zbývajících  obrazů  bodů  ležících 

v rovině.
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Spádové přímky roviny

Spádové  přímky  jsou  přímky,  které  leží  v  rovině  a  jsou  kolmé  k  hlavním 

přímkám.

Spádové přímky první osnovy jsou přímky kolmé k hlavním přímkám první 

osnovy, značíme 1s (obr. 5.45). Pro jejich obrazy platí 1s1 ⊥ h1, tj. také 1s1 ⊥ p1
α, druhé 

obrazy odvodíme pomocí jejich stopníků.

Obr. 5.45

Spádové přímky druhé osnovy jsou přímky kolmé k hlavním přímkám druhé 

osnovy, značíme 2s (obr. 5.46). Pro jejich obrazy platí  2s2 ⊥ f2, tj. také  2s2 ⊥ n2
α, první 

obrazy odvodíme pomocí jejich stopníků.

Obr. 5.46

Spádové  přímky  jsou  vhodné  pro  určování  odchylek  roviny  od  průměten. 

Sklopením první promítací roviny spádové přímky první osnovy do půdorysny určíme 

odchylku  roviny  od půdorysny.  Sklopením druhé  promítací  roviny  spádové  přímky 
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druhé osnovy do nárysny určíme odchylku roviny od nárysny.

Každá rovina v obecné poloze má dvě osnovy hlavních přímek a dvě osnovy 

spádových  přímek.  Každým  bodem  roviny  prochází  právě  jedna  z  každé  osnovy 

hlavních i spádových přímek.

Příklad 3.9

Určete odchylku α roviny δ (−5; 4; 2) od půdorysny.

Řešení

Nejprve si sestrojíme stopy roviny α dle zadání (obr. 5.47). Odchylku roviny 

od půdorysny  získáme  pomocí  spádové  přímky  první  osnovy,  a  to  sklopením  její 

promítací roviny do půdorysny. Zvolíme libovolnou  1s1, pomocí stopníků, určíme její 

nárys 1s2. Poté sklopíme její první promítací rovinu do půdorysny. Ze sklopeného obrazu 

(1s) vidíme hledanou odchylku α od půdorysny.

Obr. 5.47

Úlohy

1. Zobrazte stopy rovin α (3; 4; 3), β (−3; 30°; 60°), γ (4; −4; 2).

2. Zobrazte  stopy  roviny  ρ určené  dvěma  různoběžkami  r =  ↔RS, 

p = ↔TU, R [3; −2; 4], S [−3; 2; −2], T [2; 4; −1], U [−2; 2; 4].

3. Zobrazte  stopy  roviny  β určené  spádovou  přímkou  první  osnovy 

1s = ↔CD, C [3; 4; 2], D [−2; 1; 4], určete odchylky od průměten.

4. Sestrojte sdružené obrazy trojúhelníku  ABC,  A [2;  2;  ?],  B [0;  4;  ?], 

C [−2; 1; ?], který leží v rovině δ (5; 4; 3).
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5. Rozhodněte, zda body A [2; 2; 1], B [0; 2; 2], C [−2; 1; 5] leží v rovině 

σ (3; 4; 4).

5.3.7 Rovina ve zvláštní poloze

Rovinou ve zvláštní poloze rozumíme rovinu kolmou k některé z průměten, 

resp.  oběma  průmětnám,  rovinu  rovnoběžnou  s  některou  z  průměten,  či  rovinu 

rovnoběžnou s osou x, resp. rovinu procházející osou x.

Rovina  α kolmá  k  půdorysně,  jejím  půdorysem  je  přímka,  která  splývá 

s půdorysnou stopou a nárysná stopa je kolmá k ose x (obr. 5.48). Určující souřadnice 

roviny α (x
Xα

;  y
Yα

; ∞) nebo α (x
Xα

;  ϕ; 90°), kde  ϕ je velikost úhlu, který svírá kladný 

směr osy x12 s půdorysnou stopou p1
α.

Obr. 5.48

Rovina β kolmá k nárysně, jejím nárysem je přímka, která splývá s nárysnou 

stopou  a  půdorysná  stopa  je  kolmá k  ose  x (obr.  5.49).  Určující  souřadnice  roviny 

β (x
Xβ

; ∞; z
Zβ

) nebo β (x
Xβ

; 90°; ψ), kde ψ je velikost úhlu, který svírá kladný směr osy 

x12 s nárysnou stopou n2
β.

Rovina  μ kolmá k půdorysně i nárysně nebo-li  kolmá k ose x,  její půdorys 

i nárys jsou přímky, které splývají s nárysnou i půdorysnou stopou v jedinou přímku 

kolmou  k  ose  x (obr.  5.50).  Určující  souřadnice  roviny  μ (x
Xμ

;  ∞;  ∞)  nebo 

μ (x
Xμ

; 90°; 90°).
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Rovina  γ rovnoběžná s půdorysnou, jejím nárysem je přímka, která splývá 

s nárysnou stopou a je rovnoběžná s osou  x,  půdorysná stopa neexistuje (obr.  5.51). 

Určující souřadnice roviny γ (∞; ∞; z
Zγ

).

Obr. 5.49

Obr. 5.50

Obr. 5.51
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Rovina  δ rovnoběžná s nárysnou, jejím půdorysem je přímka, která splývá 

s půdorysnou stopou a je rovnoběžná s osou  x,  nárysná stopa neexistuje (obr.  5.52). 

Určující souřadnice roviny δ (∞; y
Yδ

; ∞).

Rovina ε rovnoběžná s osou x, její půdorysná i nárysná stopa je rovnoběžná 

s osou x (obr. 5.53). Určující souřadnice roviny ε (∞; y
Yε

; z
Zε

).

Obr. 5.52

Obr. 5.53

Obr. 5.54
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Speciálním  případem  roviny  rovnoběžné  s  osou  x,  je  rovina  procházející 

osou x. Její stopy splývají s osou x, proto není svými stopami jednoznačně určena a je 

potřeba určit  ji  dalším prvkem – bodem či přímkou (obr.  5.54).  Určující  souřadnice 

roviny ζ (∞; 0; 0) a bod či přímka.

Roviny kolmé k průmětně nebo rovnoběžné s průmětnou jsou promítací roviny, 

roviny rovnoběžné s průmětnou jsou navíc hlavními rovinami.

Příklad 3.10

Zobrazte sdružené obrazy bodů K [2; 1; ?],  L [−1; −1; ?],  M [−3; 2; ?], které 

leží v rovině γ (∞; ∞; 3).

Řešení

Nejprve si  zobrazíme půdorysy bodů a stopu roviny dle  zadání  (obr.  5.55). 

Rovina je rovnoběžná s průmětnou, proto se celá zobrazí na svou nárysnou stopu jako 

přímka rovnoběžná s osou  x12. Nárysy všech bodů roviny se též zobrazí na nárysnou 

stopu. Hledané nárysy bodů tedy leží na ordinálách a nárysné stopě n2.

Obr. 5.55

Příklad 3.11

Zobrazte  stopy  roviny  ρ,  která  prochází  přímkou  r =  ↔RS,  R [1;  2;  1], 

S [−3; −1; 3], a je rovnoběžná s osou x. Určete odchylky od obou průměten.

Řešení

Nejprve si zobrazíme sdružené obrazy přímky r dle zadání (obr. 5.56). Víme, 

že  stopy  roviny  rovnoběžné  s  osou  x jsou  také  rovnoběžné  s  osou  x.  Dále  víme, 

že stopníky  přímky  ležící  v  rovině  leží  na  jejích  stopách,  proto  určíme  stopníky 

přímky r,  a  zobrazíme  stopy  roviny  ρ.  Dále  máme  zjistit  odchylky  roviny  ρ od 
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průměten. Rovina rovnoběžná s osou x má jedinou osnovu spádových přímek. Zvolíme 

libovolnou spádovou přímku s (s1 = s2). Odchylku určíme například sklopením její první 

promítací roviny do půdorysny. Ze sklopeného obrazu přímky (s) již vidíme odchylku α 

od půdorysny a odchylku β od nárysny.

Obr. 5.56

Úlohy

1. Zobrazte stopy rovin α (3; ∞; 3), β (−3; 30°; 90°), γ (∞; −4; ∞).

2. Zobrazte sdružené obrazy bodů M [−2; ?; 2],  N [2; ?; −2],  P [0; ?; 3], 

které leží v rovině ρ (3; 2; ∞).

3. Přímkou m = ↔MN, M [−3; 4; 2], N [2; 1; −2] proložte rovinu kolmou 

k nárysně.

4. Zobrazte  stopy  rovin,  které  procházejí  bodem  Q [2;  1;  3],  a  jsou: 

a) rovnoběžné  s  půdorysnou;  b)  kolmé  k  nárysně  a  odchylka 

od půdorysny je 30°.

5. Určete odchylky od průměten roviny  ε procházející  osou  x a bodem 

D [1; 4; 2].

5.3.8 Otáčení roviny

Užitím otáčení roviny do průmětny řešíme planimetrické konstrukce v rovině. 

Zejména úlohy na určení skutečné velikosti útvaru ležícího v dané rovině. 

Jedná-li se o útvar ležící v rovině rovnoběžné s průmětnou, zobrazuje se do ní 

ve  skutečné  velikosti.  Je-li  útvar  v  rovině  kolmé  k  průmětně,  můžeme  úlohu  řešit 
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sklopením roviny do průmětny, k níž je kolmá. Je-li útvar v obecně položené rovině, 

řešíme  úlohu  otočením  roviny  do  průmětny  –  otočení  kolem  půdorysné  stopy 

do půdorysny, nebo otočení kolem nárysné stopy do nárysny.

Rovinu  otočíme  kolem stopy  do  průmětny  tak,  že  určíme  poloměr  otáčení 

jednoho vhodného bodu roviny a ostatní body otáčíme užitím osové afinity.

Příklad 3.12

Zobrazete sdružené obrazy čtverce ABCD, který leží v rovině σ (0; 90°; 30°), 

je-li dána jeho úhlopříčka AC, A [4; 1; ?], C [1; 3; ?].

Řešení

Nejprve  si  sestrojíme  stopy  roviny  σ a  půdorysy  bodů  A,  C dle  zadání 

(obr. 5.57). Rovina  σ je kolmá k nárysně, nárysy všech jejích bodů se zobrazí na její 

nárysnou  stopu.  Nárysy  bodů  A,  C leží  tedy  na  ordinálách  a  nσ
2.  Abychom mohli 

sestrojit čtverec, musíme rovinu  σ sklopit do některé z průměten. Rovinu  σ sklopíme 

do nárysny  nanesením  y-ových  souřadnic  na  kolmice  k  nσ
2,  vedené  body  A2,  C2. 

Ve sklopení  sestrojíme  čtverec  (A)(B)(C)(D).  Nárysy  bodů  B,  D získáme  spuštěním 

kolmic z (B), (D) k nσ
2 a vzdálenosti bodů (B), (D) od nσ

2 představují y-ové souřadnice, 

které  naneseme  na  příslušné  ordinály.  Nyní  již  můžeme  sestrojit  sdružené  obrazy 

čtverce ABCD.

Obr. 5.57

67



Interaktivní učebnice deskriptivní geometrie

Příklad 3.13

Sestrojte  skutečnou  velikost  trojúhelníku  KLM,  K [2;  1;  ?],  L [−1;  3;  ?], 

M [−2; 1; ?], který leží v rovině α (4; 3; 3).

Řešení

Nejprve si  zobrazíme stopy roviny  α a  půdorysy  bodů  K,  L,  M dle  zadání 

(obr. 5.58).  Nárys  trojúhelníku  získáme  pomocí  hlavních  přímek  druhé  osnovy. 

Abychom  zjistili  skutečnou  velokost  trojúhelníku,  musíme  otočit  rovinu  v  níž  leží 

do některé  z  průměten.  Otočíme  rovinu  do  nárysny  okolo  nárysné  stopy.  Vedeme 

spádovou přímku druhé osnovy 2s2 bodem L. Sklopením její druhé promítací roviny do 

nárysny získáme sklopený obraz bodu (L). Pak můžeme bod L otočit do nárysny okolo 

nárysné stopy roviny  α.  Nárys otočeného bodu  L0
2 leží  na kolmici k  nα

2,  a kružnici 

otáčení kL bodu L se středem Ns
2. Body K0

2, M0
2 získáme užitím osové afinity s osou nα

2. 

V otočení již vidíme skutečnou velikost trojúhelníku KLM.

Obr. 5.58

Úlohy

1. Zobrazte sdružené obrazy rovnostranného trojúhelníku ABC, A [4; ?; 3], 

C [0; ?; 2], který leží v rovině γ (−5; 4; 4).

2. Určete odchylku přímek a = ↔AB, b = ↔BC, A [3; −1; 4], B [0; 2; 2], 

C [−2; 1; 3].
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3. Zobrazte sdružené obrazy čtverce daného středem S [−1; 3; ?] a bodem 

A [1; 4; ?], který leží v rovině α (−5; ∞; 4).

4. Na přímce p = ↔PQ, P [3; 2; 4], Q [−1; 2; 2] určete bod R, který má 

od bodu S [0; 3; 4] nejmenší vzdálenost.

5.3.9 Zobrazení dvojice rovin

Různoběžné roviny

U různoběžných rovin určujeme jejich společnou přímku – průsečnici. Jsou-li 

obě roviny dány stopami, určíme průsečnici r jako přímku spojující body P, N, kde P je 

průsečík půdorysných stop,  N je  průsečík nárysných stop.  Body  P,  N jsou stopníky 

hledané průsečnice.

Obr. 5.59

Je-li některá z rovin ve zvláštní poloze, je zobrazení průsečnice snadné. Je-li 

jedna rovina kolmá k průmětně, splyne příslušný průmět průsečnice s průmětem roviny 

(obr. 5.60 a). Mají-li různoběžné roviny rovnoběžné některé stopy, tvoří s odpovídající 

průmětnou  trojici  rovin,  v  níž  jsou  každé  dvě  roviny  různoběžné,  přitom  jejich 

průsečnice  jsou  rovnoběžné  různé  (obr.  5.4  c).  Průsečnicí  takových  rovin  je  tedy 

rovnoběžka se stopami (obr. 5.60 b).

Protínají-li se půdorysné nebo nárysné stopy mimo nákresnu, volíme pomocné 

roviny  rovnoběžné  s  průmětnami,  které  nám  pomohou  určit  další  bod  hledané 

průsečnice.
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Jsou-li roviny rovnoběžné s osou x, protneme je pomocnou rovinou kolmou k 

jedné průmětně.

Obr. 5.60 a, b

Příklad 3.14

Zobrazte průsečnici rovin α (−3; 2; 70°) a β (2; 1; 100°).

Řešení

Nejprve si zobrazíme stopy rovin α,  β dle zadání (obr. 5.61). Zjistili jsme, že 

nárysné stopy se protínají mimo nákresnu, proto zvolíme pomocnou rovinu γ, která je 

rovnoběžná s půdorysnou. V rovině γ leží hlavní přímky rovin hα a hβ. Jejich průsečík Q 

je jedním bodem hledané průsečnice r. Druhý bod průsečnice je půdorysný stopník P, 

který získáme přímo jako průsečík půdorysných stop rovin α a β.

Obr. 5.61

Příklad 3.15

Zobrazte průsečnici rovin ρ (∞; 2; 4) a σ (∞; 4; 3).
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Řešení

Nejprve si  zobrazíme stopy rovin  ρ,  σ dle  zadání  (obr.  5.62).  Ze zadání  je 

zřejmé, že jsou roviny rovnoběžné s osou x, proto zvolíme pomocnou rovinu ω, která je 

kolmá k půdorysně. Určíme její průsečnice s rovinami (ρ ∩ ω = r, σ ∩ ω = s), nárysy 

odvodíme pomocí stopníků. Průsečíkem r, s prochází hledaná průsečnice t, která je též 

rovnoběžná s osou x.

Obr. 5.62

Rovnoběžné roviny

Rovnoběžné nesplývající roviny nemají žádný společný bod, a proto nemají ani 

průsečnici. U rovnoběžných rovin jsou  hlavní přímky téže osnovy, tedy i souhlasné 

stopy navzájem rovnoběžné (obr. 63).

Obr. 5.63
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Příklad 3.16

Zobrazte stopy roviny  δ, která prochází bodem  M [0; 3; 2]  a je rovnoběžná 

s rovinou γ (3; 2; 4).

Řešení

Nejprve si  zobrazíme stopy roviny  γ a sdružené obrazy bodu  M dle  zadání 

(obr. 5.64). Poté bodem  M vedeme hlavní přímku první osnovy  h (h1 ||  pγ
1,  h2 ||  x12). 

Nárysný stopník přímky  h náleží nárysné stopě hledané roviny  δ. Nárysnou stopu  nδ
2 

zobrazíme  jako  rovnoběžku  s  nγ
2 procházející  bodem  N2.  Půdorysná  stopa  pδ

1 je 

rovnoběžná s pγ
1 a nγ

2 protíná na ose x12.

Obr. 5.64

Úlohy

1. Zobrazte  průsečnici  roviny  ρ (4;  4;  6)  s  rovinou  a)  σ (−2;  4;  ∞); 

b) τ (−5; ∞; 3); c) ω (∞; 2; 4); d) ψ (3; 60°; 75°).

2. Zobrazte  průsečnici  roviny  α (3;  2;  4)  s  trojúhelníkem  KLM, 

K [−2; 1; 3], L [0; 5; 6], M [2; 2; 1].

3. Zobrazte  stopy  roviny,  která  procházející  bodem  M [1;  2;  3]  a  je 

rovnoběžná s rovinou a)  α (2; 4;  ∞); b)  β (−5;  4; 3); c)  γ =  ↔ABC, 

A [3; −1; 2], B [−2; 4; 3], C [1; 2; 5].

4. Mimoběžkami  m =  ↔KL,  n =  ↔MN,  K [3;  2;  −1],  L [−4; 4;  3], 

M [4; 2; 5], N [−3; 2; 1] veďte dvě rovnoběžné roviny.
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5.3.10 Zobrazení přímky a roviny

Přímka buď v rovině leží, nebo je s ní rovnoběžná, nebo ji protíná. Přímkami 

ležícími v rovině jsme se zabývali při zobrazování roviny.

Přímka různoběžná s rovinou

Je-li  přímka s rovinou různoběžná, hledáme jejich společný bod –  průsečík 

(obr. 5.65). 

Obr. 5.65

Pokud  je  přímka  nebo  rovina  kolmá  k  nárysně,  pak  je  nalezení  průsečíku 

snadné. Na obr. 5.66 a je rovina α kolmá k půdorysně a přímka a v obecné poloze, na 

obr. 5.66 b je rovina α kolmá k půdorysně a přímka a  kolmá k nárysně, na obr. 5.66 c je 

rovina α v obecné poloze a přímka a  kolmá k nárysně, řešení je zřejmé z obrázků.

Obr. 5.66 a, b, c

Jsou-li  přímka  a i  rovina  α v  obecné  poloze,  použijeme  k  nalezení  jejich 

průsečíku R promítací rovinu přímky a. Použijeme-li první promítací rovinu přímky a, 

pak její průsečnici r s rovinou α nazýváme první krycí přímka. Její půdorys r1 splývá 
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s a1, z jejího nárysu určíme hledaný průsečík  R2 jako průnik přímek  r2 a  a2. Hledaný 

průsečík R1 leží na ordinále a a1. Obdobně použijeme-li druhou promítací rovinu přímky 

a, pak její průsečnici r s rovinou α nazýváme druhá krycí přímka. Její nárys r2 splývá 

s a2, z jejího půdorysu určíme hledaný průsečík R1 jako průnik přímek r1 a a1. Hledaný 

průsečík R2 leží na ordinále a a2. Tento postup můžeme použít i v případě, že rovina není 

zadána stopami.

Příklad 3.17

Zobrazte  průsečík  přímky  b =  ↔AB,  A [2;  0;  1],  B [−4;  3;  4]  s  rovinou 

β (−3; 2,5; 3).

Řešení

Nejprve si zobrazíme sdružené obrazy přímky b a stopy roviny β dle zadání. 

K nalezení  průsečíku  R použijeme  první  krycí  přímku  r.  Její  půdorys  r1 splyne  s 

půdorysem  přímky  b1,  nárys  odvodíme  pomocí  stopníků  P,  N.  Průsečík  r2 s  b2 je 

hledaný průsečík R2. R1 leží na ordinále a a1 (obr. 5.67).

Obr. 5.67

Příklad 3.18

Zobrazte  průsek  trojúhelníků  ABC a  KLM,  A [5;  2;  1],  B [−2;  4;  2], 

C [−1; 1; 5], K [4; 4; 4], L [−3; 3; 1], M [1; 1; 0].

Řešení

Nejprve si  zobrazíme sdružené obrazy trojúhelníků  ABC a  KLM dle  zadání 

(obr. 5.68).  Poté  proložíme  první  krycí  přímku  s1 úsečkou  K1L1.  Přímka  s1 protíná 
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trojúhelník A1B1C1 v bodech 11, 21. Jejich nárys leží na ordinálách a příslušných stranách 

trojúhelníku A2B2C2. Nárys s2 prochází body 12, 22 a tam, kde protíná úsečku K2L2, leží 

bod X2.  X1 leží na ordinále a úsečce K1L1. Obdobně s bodem Y. Proložíme první krycí 

přímku  r1 úsečkou  K1M1. Přímka  r1 protíná trojúhelník  A1B1C1 v bodech 31, 41. Jejich 

nárys leží na ordinálách a příslušných stranách trojúhelníku A2B2C2. Nárys  r2 prochází 

body 32, 42 a tam, kde protíná úsečku  K2L2, leží bod  Y2.  Y1 leží na ordinále a úsečce 

K1M1. Úsečka XY je hledaný průsek trojúhelníků.

Obr. 5.68

Přímka rovnoběžná s rovinou

Při zobrazení přímky rovnoběžné s danou rovinou, resp. roviny rovnoběžné s 

danou přímkou, se opíráme o kritérium rovnoběžnosti přímky a roviny (P7). Je-li přímka 

a rovnoběžná s rovinou α, leží v rovině s ní rovnoběžné (obr. 5.69). Rovina α obsahuje 

nekonečně mnoho přímek rovnoběžných s přímkou a. 

Obr. 5.69
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Příklad 3.19

Zobrazte  nárys  přímky  q =  ↔RS,  R [−2;  3;  2],  S [1;  1;  ?],  rovnoběžné 

s ρ (−3; 3; 2).

Řešení

Nejprve si zobrazíme sdružené obrazy přímky q a stopy roviny ρ dle zadání. 

Poté zvolíme přímku q' ležící v rovině  ρ rovnoběžnou s  q,  q'1 splývá s  q1 (obr. 5.70). 

Nárys q'2 odvodíme pomocí stopníků P, N. Hledaný nárys q2 přímky q je rovnoběžný s 

q'2 a prochází bodem R2 .

Obr. 5.70

Úlohy

1. Zobrazte průsečík přímky a = ↔AB, A [−2; 3; −1], B [4; 1; 4] s rovinou 

α: a) α (−4; 3; 6); b) α (3; ∞; 2); c) α (∞; 3; 4).

2. Zobrazte  průsek trojúhelníků  KLM a  RST,  K [5;  4;  4],  L [−4;  3;  1], 

M [1; 1; 0], R [4; 2; 1], S [−3; 4; 2], T [1; 1; 5].

3. Zobrazte  příčku mimoběžek  m =  ↔KL,  K [−3;  4;  4],  L [2;  −3;  0], 

n = ↔MN, M [−3; 3; 3], N [4; −1; 4], která leží v rovině δ (−4; 3; 3).

4. Zobrazte stopy roviny σ, která prochází přímkou r = ↔RS, R [−3; 4; 1], 

S [2;  −1;  4]  a  je  rovnoběžná  s  přímkou  s =  ↔TU,  T [−3;  3;  −2], 

U [2; 1; 5].
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5.3.11 Kolmost přímek a rovin

Přímka kolmá k rovině je kolmá ke všem přímkám roviny, tedy je kolmá 

i k hlavním přímkám  obou  osnov.  Z  věty  o  průmětu  pravého  úhlu  plyne:  Půdorys 

přímky  kolmé  k  rovině  je  kolmý  k  půdorysu  hlavních  přímek  první  osnovy 

i půdorysné  stopy, nárys  přímky  kolmé  k  rovině  je  kolmý  k  nárysu  hlavních 

přímek druhé osnovy i nárysné stopy (obr. 5.71). Pokud se jedná o rovinu hlavní, je 

vždy jedním průmětem kolmice bod.

Obr. 5.71

Kolmost  dvou  rovin znamená,  že  v  každé  z  nich  existuje  přímka  kolmá 

k druhé rovině. Přímkou, která není k dané rovině kolmá, lze vést jediná kolmá rovina. 

Bodem lze vést k rovině nekonečně mnoho kolmých rovin.

Příklad 3.20

Zobrazte stopy roviny γ, která prochází bodem C [−1; 1; 2] a je kolmá k přímce 

c = ↔AB, A [3; 1; 0], B [−3; 3; 4].

Řešení

Nejprve  si  zobrazíme  sdružené  průměty  bodu  C a  přímky  c dle  zadání 

(obr. 5.72). Rovinu γ určíme pomocí hlavních přímek f, h vedených bodem C. Víme, že 

průměty hlavních přímek (i stop) roviny γ jsou kolmé k příslušným průmětům přímky c. 

Určíme stopníky hlavních přímek N, P. Nárysná stopa roviny γ prochází bodem N2 a je 

kolmá k c2, půdorysná stopa roviny γ prochází bodem P1 a je kolmá k c1 .
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Obr. 5.72

Příklad 3.21

Zobrazte stopy roviny β, která je kolmá k rovině α (2; 2; 3) a prochází přímkou 

m = ↔LM, L [2; 2,5; 5], M [−4; 0,5; −2].

Řešení

Nejprve si zobrazíme stopy roviny α a sdružené průměty přímky m dle zadání 

(obr. 5.73). Rovina β je určena přímkou m a libovolnou přímkou l kolmou k rovině α, 

která je s m různoběžná. Proto vedeme bodem L přímku l kolmou k rovině α, průměty 

l1, l2 jsou kolmé k příslušným stopám nα
2, pα

1. Určíme stopníky přímek m, l. Stopy nβ
2, 

pβ
1 hledané roviny β jsou určeny stopníky Nm

2, Nl
2, Pm

1, Pl
1.

Obr. 5.73

Kolmost přímek a rovin využíváme při řešení metrických úloh, při určování 

vzdáleností nebo odchylek geometrických objektů.
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Určení  vzdálenosti  bodu A od roviny α řešíme  tak,  že  bodem  A vedeme 

přímku r kolmou k rovině α a určíme průsečík R této přímky s rovinou α. Vzdálenost 

bodu  A a  průsečíku  R je  hledaná  vzdálenost.  Skutečnou  velikost  určíme  například 

sklopením úsečky AR.

Příklad 3.22

Určete vzdálenost bodu D [−4; 3; 3] od roviny δ (−4; 3; 4).

Řešení

Nejprve si  zobrazíme stopy roviny  δ a sdružené průměty bodu  d dle zadání 

(obr. 5.74). Poté vedeme bodem D přímku d kolmou k rovině δ. K určení průsečíku S 

přímky  d s rovinou  δ použijeme první krycí přímku  s,  s1 =  d1,  s2 odvodíme pomocí 

stopníků. s2 ∩ d2 ∈ {S2}, S1 leží na ordinále a d1. Skutečnou velikost úsečky SD určíme 

například sklopením S1D1 do průmětny.

Obr. 5.74

Určení vzdálenosti dvou rovnoběžných rovin řešíme tak, že úlohu převedeme 

na určení vzdálenosti libovolného bodu jedné roviny od roviny druhé.

Určení  vzdálenosti  bodu  od  přímky řešíme  buď  otočením  roviny  do 

průmětny,  neboť přímka  a  bod určují  rovinu,  nebo  pomocí  roviny kolmé  k  přímce 

vedené daným bodem.

Příklad 3.23

Určete  vzdálenost  bodu  Q [−1; 3;  2],  od  přímky  r =  ↔RS,  R [2;  3;  4], 

S [−3; 0; −2].
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Řešení

Nejprve  si  zobrazíme  sdružené  průměty  bodu  Q a  přímky  r dle  zadání 

(obr. 5.75). Bodem  Q proložíme rovinu  ρ kolmou k přímce  r. Stopy roviny  ρ určíme 

pomocí  první  hlavní  přímky vedené  bodem  Q,  h1 ⊥ r1,  h2 ||  x12.  Nárysná  stopa  nρ
2 

prochází stopníkem N2 přímky h, půdorysná stopa pρ
1 protíná nárysnou na ose x12 a je 

kolmá k  půdorysu  r1.  Průsečík  S přímky  r s  rovinou  ρ určíme pomocí  první  krycí 

přímky s, s1 = r1, s2 odvodíme pomocí jejích stopníků. s2 ∩ r2 ∈ {S2}, S1 leží na ordinále 

a r1. Skutečnou velikost úsečky SQ určíme například sklopením S1Q1 do průmětny.

Obr. 5.75

Určení  vzdálenosti dvou rovnoběžných přímek řešíme obdobně, neboť dvě 

různé rovnoběžky též určují rovinu. Můžeme řešit otočením dané roviny do průmětny. 

Nebo pomocí roviny kolmé k rovnoběžkám určením vzdálenosti jejich průsečíků.

Určení  vzdálenosti  dvou  mimoběžných  přímek řešíme  proložením  dvou 

rovnoběžných  rovin  danými  mimoběžkami.  Pak  máme  úlohu  na  vzdálenost  dvou 

rovnoběžných  rovin,  kterou  řešíme  jako  vzdálenost  libovolného  bodu  jedné  roviny 

od druhé.  Stačí  proto  proložit  jednou  mimoběžkou  rovinu  rovnoběžnou  s  druhou 

mimoběžkou a určit vzdálenost této roviny a libovolného bodu druhé mimoběžky.

Určení odchylky dvou rovin můžeme řešit jako odchylku průsečnic s rovinou, 

která  je  k  oběma  rovinám  kolmá.  Nebo  konstrukčně  jednodušším  vedením  kolmic 

z libovolného  bodu  k  daným  rovinám,  hledaná  odchylka  rovin  je  rovna  odchylce 

kolmic.
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Příklad 3.24

Určete odchylku rovin α (3; 75°; 135°) a β (−2; 105°; 55°).

Řešení

Nejprve si zobrazíme stopy rovin  α a  β dle zadání (obr. 5.76). Poté zvolíme 

libovolný bod M a vedeme jím kolmice a, b k daným rovinám, a ⊥ α, b ⊥ β. Kolmice a, 

b určují rovinu  γ, která je kolmá k oběma rovinám  α,  β. Půdorysnou stopu roviny  γ 

získáme pomocí půdorysných stopníků přímek  a,  b. Otočením  roviny  γ do průmětny 

zjistíme odchylku přímek a, b, která je rovna hledané odchylce rovin α, β.

Obr. 5.76

Určování odchylky ϕ přímky a roviny můžeme řešit sklopením pravoúhlého 

průmětu přímky do roviny, to je ale konstrukčně náročné. Nebo vedeme libovolným 

bodem  dané  přímky  kolmici  k  dané  rovině,  určíme  jejich  odchylku  ϕ',  která  je 

doplňkovým úhlem hledané odchylky ϕ přímky a roviny, ϕ = 90° − ϕ'.

Příklad 3.25

Určete  odchylku  přímky  a =  ↔AB,  A [2;  3;  4],  B [−3; 0; −2]  od  roviny 

α (2; 70°; 140°).

Řešení

Nejprve si zobrazíme stopy roviny α a sdružené průměty přímky a dle zadání 

(obr. 5.77). Poté vedeme bodem A kolmici  b k rovině  α. Přímky a,  b určují rovinu β. 

Určíme půdorysné stopníky přímek  a,  b, jimiž prochází stopa  pβ
1 roviny  β. Otočením 
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roviny β kolem její stopy pβ
1 do půdorysny získáme odchylku ϕ' přímek a,  b. Otočení 

provedeme pomocí bodu A. Hledaná odchylka ϕ přímky a roviny je rovna ϕ = 90° − ϕ'.

Obr. 5.77

Úlohy

1. Zobrazte  sdružené  průměty  kolmice  k vedené  bodem  K [0;  3;  4] 

k rovině κ: a) κ (3; 4; 5); b) κ (∞; 2; 5); c) κ (−3; ∞; 5); d) κ (1; 5; ∞).

2. Zobrazte rovinu souměrnosti úsečky RS, R [4; −1; 4], S [−3; 5; 2].

3. Zobrazte kolmý průmět bodu A [−1; 5; 4] do roviny α (3; 2; 5).

4. Zobrazte stopy roviny γ, která prochází bodem F [−1; 3; 5] a je kolmá 

k přímce g = ↔GH, G [2; 3; 4], H [−4; 0; 5].

5. Určete  vzdálenost  bodu  M [0;  5;  3]  od  roviny  γ:  a)  γ (−3;  4;  5); 

b) γ (∞; 2; 5); c) γ (4; ∞; 5); d) γ (3; 5; ∞).

6. Určete  vzdálenost  dvou  rovnoběžných  rovin  ρ (0;  60°;  75°), 

σ (−3; 60°; 75°).

7. Určete vzdálenost dvou mimoběžek  a = ↔AB, A [3; 3; 1], B [−2; 0; 1], 

b = ↔CD, C [2; 0; 2], D [−3; 1; −2].

8. Určete  odchylku  rovin  α,  β:  a)  α (3;  4;  5),  β (−2;  5;  3); 

b) α (−3; 120°; 45°), β (1; 95°; 140°).

9. Určete odchylku přímky m = ↔KL, K [2; 0; −2], L [−3; 1; 3] od roviny 

μ (−3; 100°; 65°).
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6 Analýza dostupného SW pro tvorbu 
příkladů DG

Tato  kapitola  se  též  opírá  o  výsledky  průzkumu  současného  stavu  výuky 

deskriptivní  geometrie.  Je  zde  přiblíženo  několik  geometrických  programů  a  jeden 

matematický, které jsou užívány vyučujícími při výuce deskriptivní geometrie.

Vlastní  zkušenost  mám jen  s  některými  z  nich,  proto  je  většina  informací 

z internetových  zdrojů.  Popis  jednotlivých  programů  je  výtahem  z  odkazovaných 

stránek uvedených na konci příslušné podkapitoly.

6.1 Cabri

Program Cabri  je  vyvíjen  společností  Cabrilog  od roku  1986.  Francouzský 

výzkumný tým v čele s Jean-Marie Labordem tehdy vyvinul Cabri I.

Program  Cabri  je  počítačový  program  určený  pro  systémy  MS  Windows 

a Mac OS. Slouží jako prostředí k vytváření interaktivních geometrických konstrukcí 

na obrazovce počítače.

Cabri  existuje  ve  verzi  rovinné  geometrie  (Cabri  II)  a  ve  verzi  prostorové 

(Cabri 3D).

Programy  Cabri  II  a  Cabri  3D  byly  zařazeny  do  Seznamu  výukového 

a vzdělávacího softwaru schváleného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. 

(15, 16)

6.1.1 Cabri II

Geometrický  výukový  program  slouží  jako  prostření  k  vytváření 

geometrických  konstrukcí  na  obrazovce  počítače.  Je  jedním z  programů  typu  DGE 

(Dynamical  Geometry  Environment)  –  prostředí  dynamické  geometrie.  Má  řadu 

předností, proto je vhodný pro školní geometrii:

• lokalizace (celé prostředí je české včetně webové podpory),

• srozumitelný popis funkcí v menu a panelech nástrojů (každý nástroj 

má vedle ikony textové pojmenování),
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• subtilní  rýsování  (obrázky  působí  lehce,  nezkreslují  představou, 

že body jsou „velké puntíky“), 

• silné  konstrukční  nástroje  (pracuje  se  shodnými  i  neshodnými 

zobrazeními, měří délky, úhly a obsahy, tyto hodnoty umí dosadit do 

vzorců a výsledek zanést zpět do konstrukce, lze sestrojit i pohyblivé 

obrázky,

• rychlost provádění animací,

• dobré  výstupy  do  dalších  aplikací  (vektorové  obrázky  do  textových 

editorů, tabulky do tabulkových procesorů...),

• malá  velikost  programu  Cabri  (1,5MB)  i  souborů  s  vytvořenými 

konstrukcemi,

• dostupnost  velkého  množství  metodických  a  dalších  materiálů  pro 

učitele  v  češtině,  pokračující  další  výzkumy  na  českých  vysokých 

školách  i  široké  mezinárodní  nasazení  Cabri  ve  výuce  v  řadě  zemí 

Evropy i v USA. (16)

Zdroj: http://theses.cz/id/6geb9o/31953-979946662.doc 

Obr. 6.1

6.1.2 Cabri 3D

Geometrický  výukový  program  slouží  jako  prostředí  k  vytváření  3D 

geometrických konstrukcí na obrazovce počítače, je kombinací interaktivní prostorové 
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geometrie a matematického softwaru.

Program umožňuje studentům:

• tvorbu geometrických konstrukcí pomocí několika kliknutí  – přímky, 

koule, jehlany, hranoly, válce atd.,

• doplnění  číselných  údajů  s  použitím  nového  nástroje  pro  měření 

a výpočty,

• manipulaci  a  animaci  vytvořených  konstrukcí  včetně  jejich  rotace 

v prostoru a úpravy objektů jednoduchým pohybem myši,

• tisk vzorů z virtuálních konstrukcí a jejich následné přetvoření v reálné 

objekty.

Program umožňuje učitelům:

• přímé  plánování  aktivit  souvisejících  s  matematickými  osnovami, 

propojení Cabri 3D s ostatními předměty – fyzika, chemie, atd.,

• použití  funkce  „Replay  Construction“  umožňující  zpětně  prověřit 

skutečné kroky studentů použité při tvorbě konstrukce objektu,

• přípravu výukových materiálů k použití online a tvorbu dynamických 

snímků, se kterými může být manipulováno v různých elektronických 

dokumentech. (16)

Zdroj: http://www.pachner.cz/html/tipy/cabri-geometrie.htm 

Obr. 6.2
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6.2 GeoGebra
GeoGebra  je  dynamický  matematický  software  spojující  geometrii,  algebru 

a matematickou analýzu. Byl vytvořen pro účely vyučování matematiky a geometrie 

Markusem Hohenwarterem na Univerzitě  Florida Atlantic.  Je  vyvíjen od roku 2002, 

v současnosti je nejnovější vydanou verzí GeoGebra 3.2 a pracuje se na další včetně 

GeoGebry 3D.

GeoGebra  je  volný  (GNU  General  Public  Licence)  a  multiplatformní 

dynamický  software  pro  všechny  úrovně  vzdělávání,  poněvadž  spojuje  geometrii, 

algebru, tabulky, znázornění grafů, statistiku a infinitezimální počet, to vše v jednom 

balíčku. Tento program získal četná ocenění pro vzdělávací software v Evropě a USA.

Na jedné straně je GeoGebra interaktivní geometrický systém, se  kterým je 

možno konstruovat:  body,  přímky,  úsečky,  vektory,  kružnice,  kuželosečky,  ale  třeba 

i grafy funkcí, které lze následně interaktivně měnit. 

Na druhé straně je také možné přímé zadání rovnic a souřadnic. GeoGebra též 

umožňuje  počítat  s  čísly,  vektory,  souřadnicemi  bodů,  určovat  derivace,  integrály, 

nulové body a extrémy funkcí.

GeoGebra  poskytuje  dva  úhly  pohledu  na  jednotlivé  objekty:  výraz 

v algebraickém okně odpovídá objektu v geometrickém okně a naopak.

Obr. 6.3
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6.3 Výukový program deskriptivní geometrie
Tento program je určen speciálně pro výuku deskriptivní geometrie. Je vyvíjen 

dvojicí  studentů  Střední  průmyslové  školy v Uherském Hradišti,  Michalem Křenem 

a Martinem Hlaváčem od roku 2005. Program je určený pro systémy MS Windows a je 

distribuován ve dvou verzích: freeware MINI a placené PROFI. 

Obr. 6.4

Jedná se o program s minimálními nároky na výkon počítače, který využívá 

nejmodernější  multimediální  technologie.  Obsahuje  úlohy,  které  jsou  vymodelovány 

pomocí 3D grafiky s možností sledovat úlohy z různých úhlů. Také jsou zde animace, 

které  vysvětlují,  jak úlohy řešit  v  sešitě.  V programu je  zpracováno učivo přibližně 

jednoho roku výuky deskriptivní geometrie na střední škole.

Obsah:

• Trocha  teorie  –  značení  bodů  a  přímek,  axiomy,  základní  věty 

a definice, metrické vlastnosti,

• Principy  promítání  –  promítací  kout,  promítání  v  rovině,  rozdělení 

prostoru na kvadranty,

• Pravoúhlé promítání – stopníky, průměty rovin, vzájemná poloha rovin, 

hlavní  přímky,  vzájemná  poloha  geometrických  útvarů,  spádové 

přímky, odchylka roviny od průmětny, vzdálenost bodu od roviny,

• Průměty rovinných útvarů – sklápění, otáčení, osová afinita, odchylka 
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roviny od průmětny, hranolová a jehlanová tělesa,

• Teoretický test.

V PROFI verzi je navíc:

• otáčení  průměten  v  3D pohledu  u  každé  úlohy  –  možnost  sledovat 

úlohu z více pohledů,

• kvalitnější obrázky,

• prostorové animace – k lepšímu pochopení sklápění,

• podrobnější vysvětlení – více mezikroků v úlohách,

• bonusová úloha,

• manuál – program nabízí intuitivní ovládání, ale v případě nejasností 

můžete využít přiložený manuál,

• PDF kniha, kterou lze vytisknout, obsahující všechny klíčové kapitoly 

programu,

• technická podpora – převážně pomocí e-mailu. (19)

6.4 Program Deskriptivní geometrie
Program Deskriptivní  geometrie  byl  vytvořen  ve  společnosti  MP Konsulta, 

s.r.o. Petrem Plavjaníkem k usnadnění řešení úloh z deskriptivní geometrie. Program byl 

vytvořen v roce 1998 ve vývojovém prostředí  Borland Delphi 5 pro Windows,  které 

umožňuje vytváření aplikací pro Windows 95 a novější. Je dostupný ve dvou verzích: 

freeware  Ukázková  verze,  která  neumožňuje  tisk  a  ukládání  souborů  větších  než 

20 řádků, a placené Plné verze. 

Základní  princip  spočívá  ve  vyrýsování  podle  postupu,  který  je  zapsán 

uživatelem.  Postup  je  zapisován  v  programovacím  jazyce  odvozeného  z  jazyka  C, 

pozměněného tak, aby byl vhodnější pro řešení deskriptivních úloh.

Oproti tradičnímu rýsování na papíře má použití programu mnoho výhod: 

• přesnost, všechny výpočty založeny na analytické geometrii a počítány 

s velice vysokou přesností, které je schopný dosáhnout jen počítač,

• rychlost, rýsování programu je téměř okamžité,

• flexibilita,  cokoliv  lze  změnit,  změna  jednoho  bodu  způsobí  změnu 
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všeho, co se k němu vztahuje,

• zápis  složitých  postupů  (algoritmů),  programovací  jazyk  umožňuje 

zápis strukturovaných příkazů (podmínek, cyklů) a funkcí,

• jednoduchá  orientace  ve  složitých  rysech,  najít  tu  správnou  čáru  je 

snadné díky vysvícení těch objektů, se kterými se právě pracuje,

Program dále umožňuje:

• okamžité vykreslení rysu nebo jeho tisk, případně uložení do souboru 

ve formátu BMP i WMF,

• pomáhá řešit úlohy z deskriptivní geometrie pro střední i vysoké školy,

• program  lze  rozšířit  pomocí  knihoven  o  funkce  řešící  i  jiné 

geometrické, konstrukční či matematické úlohy,

• rýsovat  v  Mongeově  promítání,  kótovaném  promítání,  axonometrii 

a perspektivě,

• uživatel má možnost vytvářet nové konstrukce a promítací metody.

Pro práci s programem je vytvořen podrobný návod. (20)

Obr. 6.5

6.5 CAD systémy

CAD  (Computer  Aided  Design/Drafting)  –  počítačem  podporované 

projektování/kreslení. Jde o velkou oblast výpočetní techniky, která zastřešuje širokou 
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činnost  navrhování.  Jedná  se  o  používání  pokročilých  grafických  programů  pro 

projektování místo rýsovacího prkna.

CAD aplikace vždy obsahují grafické, geometrické, matematické a inženýrské 

nástroje  pro kreslení  plošných výkresů a  modelování  objektů a  dějů reálného světa. 

Pokročilejší aplikace řeší výpočty, analýzy a řízení systémů (výroby, zařízení).

CAD systémy se dělí na:

• obecné – 2D a 3D (např. AutoCAD, TurboCAD),

• specializované – strojírenství (např. Inventor, SolidWorks), stavebnictví 

a  architektura  (např.  ArchiCAD,  AutoCAD Architecture,  FloorPlan), 

potrubní systémy a technické zařízení budov, liniové a dopravní stavby, 

správa nemovitostí, elektrotechnika, územní plánování a geografie. (21)

6.5.1 AutoCAD

AutoCAD je  software  pro  2D a  3D projektování  a  konstruování,  vyvíjený 

firmou Autodesk již od roku 1982. Na jádru AutoCAD byla Autodeskem vyvinuta sada 

profesních  aplikací  určených  pro  CAD  v  oblasti  strojírenské  konstrukce,  stavební 

projekce  a  architektury,  mapování  a  terénních  úprav.  AutoCAD  poskytuje  řadu 

API rozhraní  (Application  Programming  Interface)  –  rozhraní  pro  programování 

aplikací, a je tak i otevřenou platformou pro nadstavbové aplikace třetích firem.

Zdroj: http://www.computermedia.cz/knihy/ukazka-autocad-pro-skoly.pdf 

Obr. 6.6
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Přestože dříve AutoCAD existoval i pro platformy Unix a Mac OS, dlouhou 

dobu  byl  jeho  vývoj  jen  na  platformě  MS  Windows,  až  dnes  se  rozšiřuje  opět 

i na Mac OS.

Nativním formátem výkresů AutoCAD je souborový formát DWG, který tvoří 

standard pro výměnu 2D CAD dat.

Vedle  komerční  licence  AutoCAD  existují  i  jeho  výukové  verze  (EDU), 

studentské licence profesních verzí AutoCAD jsou poskytovány zdarma. (22)

6.5.2 TurboCAD

Turbo CAD je software pro 2D a 3D projektování a konstruování, vyvíjený 

firmou  IMSI/Design  Company  již  od  konce  80.  let.  Je  vyvíjen  pro  platformu 

MS Windows a Mac OS. 

Zdroj: http://cadcam.fme.vutbr.cz/?page=turbocad&sub1=turbocad_lekce1 

Obr. 6.7

TurboCAD je nástrojem pro přesné technické kreslení, který nabízí vysokou 

úroveň  v  navrhování  konstrukčního  řešení  nejsložitější  výkresové  dokumentace 

s návazností na špičkové vizualizační výstupy při využití integrovaných nástrojů pro 2D 

a 3D (povrch/pevné těleso) modelování s 3D fotorealistickými výstupy. Geometricky 

a rozměrově svázaná správa nástrojů, jednodušší úprava textů a vysoká kompatibilita 

zvyšuje sílu nástroje a přesnost kresby. Nastavitelná paleta nástrojů, citlivé rozvržení 

nástrojů a jejich intuitivní návaznosti významně ovlivňují úsporu času. 
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Školní  a  studentské  verze  programů  se  obsahem  ani  výkonem  neliší 

od komerčních  verzí.  Jedná  se  zpravidla  o  plné  verze  za  nižší  cenu  s  omezenými 

funkcemi. (23)

6.5.3 Inventor

Program  Inventor  je  nadstavbová  CAD  aplikace  pro  strojírenskou 

3D konstrukci vyvíjený firmou Autodesk od roku 1999. Autodesk Inventor je Windows 

aplikace.  Jedná se o spolehlivý nástroj  pro zefektivnění  strojírenského konstruování, 

u kterého není třeba volit mezi 2D a 3D, protože obsahuje nástroje pro oboje.

Zdroj: http://www.sspu-opava.cz/files/projekty/sipvz2006/Inventor_10_Final_16_11_2006.pdf 

Obr. 6.8

Inventor obsahuje funkce pro adaptivní a parametrické 3D navrhování, tvorbu 

2D výkresové dokumentace, prezentace a fotorealistické vizualizace a animace i správu 

dokumentů a konstrukčních dat. Funkce původní české aplikace Mechsoft Profi nyní 

tvoří základ pro Inventorem podporované modelování řízené fyzikálními vlastnostmi 

konstruovaného výrobku – tzv. "funkční navrhování".

Základ konstruování  v Inventoru tvoří  součásti,  jejichž geometrie  může být 

odvozena od parametrických 2D náčrtů.  Tyto součásti  pak mohou být  kombinovány 

a vázány různými typy vazeb do sestav. Při změně kóty, parametru nebo geometrie je 

automaticky "přegenerována" a  aktualizována celá  3D sestava  včetně  její  výkresové 

dokumentace (pohledy, řezy, detaily, kusovníky). Vedle standardních nástrojů pro tvorbu 

objemových  a  povrchových  3D  modelů  obsahuje  Inventor  rovněž  funkce  pro 

modelování plechových součástí, svařence, ocelové konstrukce. (24, 25)
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6.5.4 SolidWorks

SolidWorks je  strojírenský 3D CAD software  pro  platformu MS Windows, 

který byl vyvinut společností SolidWorks Corporation. První produkt vydala společnost 

v roce 1995.

SolidWorks CAD software je dostupný ve 3 komerčních verzích a 3 výukových 

verzích lišících se v množství funkcí a časovém omezení. Výuková edice je vydávána 

vždy 1 rok po vydání komerční verze.

Zdroj: http://www.vutbr.cz/www_base/zav_prace_soubor_verejne.php?file_id=5412 

Obr. 6.9

Program SolidWorks je inovativní, přesto osvědčený, standard mezi 3D CAD 

systémy,  zahrnuje  nástroje  pro  3D modelování,  sestavy,  výkresy,  plechové  součásti, 

svařované konstrukce  a  další.  Nabízí  objemové modelování  a  vytváření  2D výrobní 

dokumentace  a  nejsnadnější  a  intuitivní  ovládání  ze  všech  CAD  systémů  vůbec. 

Umožňuje  importovat  celou  řadu  2D a  3D formátů  datových  souborů.  Vyšší  verze 

obsahují celou řadu rozšiřujících modulů (např. pohybové analýzy, potrubní, trasované, 

drátové a kabelové svazky, modul pro převod skenovaných dat na objemový model, 

atd.) (26)

6.5.5 AutoCAD Architecture

AutoCAD Architecture je nadstavbová CAD aplikace vytvořená pro architekty. 
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Je vyvíjena firmou Autodesk od roku 1998.

Umožňuje  návrh  budov a  jejich  dokumentaci  efektivněji  s  pomocí  nástrojů 

přímo  určených  architektům.  Automatizuje  nutné  úkony  při  přípravě  konceptů 

a omezuje počet chyb. Metody práce jsou obdobné jako v aplikaci AutoCAD, intuitivní 

uživatelské prostředí, zvýšení produktivity pomocí přidaných funkcí. Formát souborů 

DWG, standard v oblasti navrhování, umožňuje snadné sdílení dat.

Pro usnadnění architektonických návrhů obsahuje nástroje pro navrhování stěn, 

dveří  a  oken,  knihovnu  komponent  detailů,  generování  řezů  a  pohledů,  snadné 

popisování a kótování, integrovaný rendering. (27)

Zdroj: http://www.autocadlt.cz/autocad-architecture?tab=1#info 

Obr. 6.10

6.5.6 ArchiCAD

ArchiCAD  je  objektově  orientovaný  a  plně  integrovaný  2D/3D  systém 

pro zpracování  projektové  dokumentace  všech  stupňů  včetně  správy  dokumentů 

a týmové  spolupráce.  Nejedná  se  o  nadstavbu  nad  obecný  CAD,  ArchiCAD  je 

samostatnou aplikací vyvíjenou pro architekty a projektanty. Už na začátku jeho vývoje, 

před 20 lety, byl záměr výrobce – Graphisoftu – vytvořit kvalitativně něco vyššího, než 

jen pouhé elektronické rýsovací prkno. Práce s programem ArchiCAD simuluje reálnou 

stavbu – vytváří se virtuální budova. Namísto rýsování čar, elips a oblouků se staví zdi,  

osazují okna a dveře, řeší se podlahy a stropy, modelují schodiště a konstruují střechy.  
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A zatímco  probíhá  návrh  a "stavba",  souběžně  vzniká  databáze  informací,  která 

reprezentuje  nejen  3D  model,  ale  i půdorysy,  řezy,  pohledy,  výkazy.  Tato  databáze 

informací je virtuální budovou. Koncept virtuální budovy tak zabezpečuje skutečnost, 

že  změna  v  jakémkoli  dokumentu  (perspektiva,  půdorys,  pohled…)  se  automaticky 

přenese do všech dokumentů ostatních.

ArchiCAD  nabízí  výukovou  verzi  na  dva  roky  zdarma  po  zaregistrování. 

(28, 29)

Zdroj: http://  unmapped.net/~sotek/CVUT/.../ArchiCAD%20krok%20za%20krokem.pdf  

Obr. 6.11

6.5.7 FloorPlan

Program FloorPlan od společnosti IMSI/Design Company nabízí kompletní 2D 

i  3D  řešení  pro  návrh  domu,  interiéru  a  zahrady.  Program  pracuje  na  platformě 

MS Windows. V programu máte možnost využívat jednoduše ovladatelné nástroje pro 

vytvoření  půdorysu  nebo  3D  pohledu  na  svůj  vlastní  návrh,  i  když  nemáte  žádné 

předcházející zkušenosti s kreslením na počítači.

Výhody  programu  FloorPlan  jsou  ve  snadném  ovládání,  množství 

jednoduchých profesionálních návrhářských nástrojů, fotorealistické 3D zobrazení. (30)
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Zdroj: http://www.spinar.cz/produkt/turbofloorplan_home_landscape_pro/serials.php#zaciname 

Obr. 6.12

6.6 Mathematica
Mathematica  je  počítačový  programový  systém pro  provádění  numerických 

a symbolických výpočtů a vizualizaci dat široce používaný ve vědeckých, technických 

a matematických  kruzích.  Program  byl  původně  vytvořen  Stephenem  Wolframem 

a následně vyvíjen týmem matematiků a programátorů, který vytvořil a vede od roku 

1987. Nejnovější  Mathematica 8 je dostupná pro platformy MS Windows, Mac OS, 

Linux. Existuje řada placených verzí, patnáctidenní trial verze zdarma a akademická 

verze.

Mathematica  umožňuje  řešit  projekty  libovolného  rozsahu  od  rutinních 

výpočtů až po velkosystémová řešení. Program Mathematica je rozdělen do dvou částí – 

jádra  a  frontendu.  Jádro  interpretuje  výrazy  a  vrací  výsledky.  Front  end  poskytuje 

GUI (Graphical  User  Interface)  –  grafické  uživatelské  rozhraní,  ve  kterém výsledky 

vhodně zobrazuje.

Klíčovými rysy nové verze Mathematica jsou 

• automatizované numerické a symbolické výpočty, 

• účinná adaptivní vizualizace, 

• dynamická interaktivita,

• vysoce výkonné programovací prostředí. 

Díky tomu nachází Mathematica široké uplatnění zejména v oblasti vědecko-
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technických výpočtů, statistickém zpracování dat, finančním managementu atd. (31, 32)

6.7 Dílčí závěr

V této  kapitole  jsem přiblížila  několik  programů,  které  využívají  vyučující 

na středních školách. 

Jedná  se  o  programy  od  jednodušších,  snadno  –  intuitivně  ovladatelných 

(Cabri,  GeoGebra),  až  po  složité  –  se  speciálními  funkcemi  (Program  deskriptivní 

geometrie, CAD systémy). 

Z  jiného  pohledu  jde  o  programy  obecné  na  rýsování  (Cabri,  GeoGebra, 

AutoCAD,  TurboCAD)  a  programy  specializované  přímo  na  deskriptivní  geometrii 

(Výukový  program  deskriptivní  geometrie,  Program  Deskriptivní  geometrie), 

strojírenství  (Inventor,  SolidWorks)  či  pro  stavebnictví  (AutoCAD  Architecture, 

ArchiCAD, FloorPlan).

Výjimku  tvoří  Výukový  program  deskriptivní  geometrie,  který  neslouží 

k tvorbě nových rysů, ale je jakousi obdobou elektronické učebnice.

Program  Mathematica  též  není  primárně  určen  k  rýsování,  ale  spíše 

pro provádění numerických a symbolických výpočtů.

Z uvedených programů jsem se rozhodla použít pro svou diplomovou práci 

program GeoGebra. A to především pro jeho uživatelskou jednoduchost a dostupnost 

(je to  jediný  open  source  program  z  výše  uvedených).  Nevýhodou  je  neexistence 

3D verze, která ztíží práci při tvorbě 3D pohledů na zobrazované objekty, nicméně pro 

řešení úloh v Mongeově promítání je 2D verze zcela dostačující.
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7 Analýza vhodného prostředí pro tvorbu 
učebnice

7.1 HTML

HTML (HyperText Markup Language) – značkovací jazyk používaný na síti 

Internet. Vznikl z obecného značkovacího jazyka SGML (Standard Generalized Markup 

Language).  Konkrétní  vlastnosti  HTML definují  standardy,  které  ale  mnohdy nejsou 

podporovány prohlížeči, z nichž některé zároveň samy definují finální vzhled obsahu 

(není  možné  na  straně  poskytovatele  stanovit  neměnný  vzhled  obsahu).  Aktuální 

specifikace je HTML 4.01, od roku 2007 se pracuje na implementaci verze 5. HTML 

standard definuje formátovací  značky,  odkazy,  obrázky a další  prvky,  které  jsou ale 

statické (ve významu mají statický obsah). Nejpoužívanější prohlížeče rozšiřují podporu 

HTML o další prvky ve stránce (tzv. embedded objekty), které sice rozšiřují prezentační 

možnosti  v prohlížeči,  ale  zároveň  vyžadují  velmi  striktní  technologie  na  straně 

poskytovatele obsahu (webserver) i klienta (prohlížeč). (40)

7.2 CMS

WordPress, Wiki a další podobné CMS (Content Management System) – jedná 

se o aplikace pro správu obsahu, které generují HTML kód. Jsou to nástroje, ulehčující 

práci s obsahem, jeho verzemi, publikováním, korekcemi atp. Výsledné možnosti jsou 

ale opět limitovány podporovanými funkcemi HTML. Některé CMS podporují vkládání 

dalšího obsahu vytvořeného mimo CMS (jako Adobe Flash, SilverLight, Java applety 

aj.), výsledný formát ale musí být podporován konkrétním prohlížečem uživatele a to je 

často limitujícím faktorem pro reálné použití širokou veřejností. (41, 42)

7.3 PDF

PDF (Portable Document Format) – jedná se o přenosný formát dokumentů, 

vyvinutý  firmou  Adobe,  který  se  snaží  být  nezávislý  na  software  i  hardware 

poskytovatele  obsahu i  uživatele.  Formát  umožňuje vkládání  textu,  obrázků, odkazů 

a dalších  prvků,  přičemž  formát  samotný  zajišťuje  naprosto  totožný  výsledek 

u konečného příjemce. Formát je otevřeným standardem a může být generován dnes již 
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mnoha  nástroji.  Standard  vychází  z  jazyka  PostScript,  ale  některé  původní  funkce 

nemusí  být  podporovány  vůbec.  Formát  umožňuje  vkládání  použitých  fontů 

k pozdějšímu použití u uživatele. (43, 44)

7.4 LaTeX

LaTeX – je skupina algoritmů, které umožňují autorům sázet a tisknout obsah 

s důrazem na kvalitu. Především při psaní textu obsahujícího nestandardní znaky, jako 

jsou  například  matematické  vzorce.  Výsledný  dokument  má  statický  obsah 

a nepodporuje vkládání dalších prvků s dynamickým obsahem. (45)

7.5 MS PowerPoint

Microsoft Office PowerPoint – nástroj na tvorbu prezentací z kancelářského 

balíku MS Office od společnosti Microsoft, kterým lze dosáhnout velmi důmyslných 

prezentačních  technik,  avšak  s  velmi  malou  přenositelností  na  straně  uživatele. 

Do výsledné prezentace lze  vkládat  jak základní  obsahové prvky (formátovaný text, 

obrázky,  odkazy),  tak  další  objekty  jako  zvuky,  prezentace  připravené  technologií 

Adobe Flash, HTML obsah, či další předem připravené soubory atp. Celá prezentace 

může  mít  připravený  scénář  s  podmíněnými  kroky,  kterými  lze  dosáhnout  dalších 

dynamičtějších výsledků při prezentaci obsahu u uživatele. (46)

7.6 Dílčí závěr

Z výše popsaných prostředí pro tvorbu učebnice je patrné, že každé má nějaké 

výhody, ale bohužel i nevýhody. Proto jsem se při rozhodování jaké prostředí použít,  

řídila především vlastními dovednostmi a zkušenostmi.

Aplikace  CMS  by  vcelku  usnadnily  generování  HTML kódu,  ale  vkládání 

speciálních  znaků  a  Java  appletů  nikoliv.  Další  nevýhodou  pro  mne  byla  omezená 

nabídka šablon – tudíž nemožnost vytvoření vlastního rozložení stránky.

Formát PDF má největší výhodu ve své přenositelnosti. Bohužel s vkládáním 

Java appletů nemám žádné zkušenosti.

LaTeX by velmi usnadnil psaní matematických výrazů. V programu GeoGebra 

jsem jej i často využívala. Ale pro tvorbu celé učebnice jsem jej nezvolila z důvodu 
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nemožnosti vkládat applety.

MS  PowerPoint  jsem  nezvolila  z  důvodu  malé  přenositelnosti  na  straně 

uživatele.

Pro  tvorbu  učebnice  jsem  zvolila  značkovací  jazyk  HTML.  Má  sice  řadu 

omezení, učebnice je optimalizována pro prohlížeč Firefox 3.6.16 (v jiném prohlížeči se 

mohou některé speciální znaky zobrazovat chybně). Dále je potřeba mít nainstalovanou 

podporu prostředí Java pro zobrazení Java appletů. Rozhodujícími výhodami pro tvorbu 

učebnice  je  možnost  vlastního  rozložení  obsahu  na  stránce,  snadné  propojení  mezi 

stránkami, snadné vkládání appletů a v neposlední řadě má vlastní zkušenost s tvorbou 

HTML stránek.
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8 Závěr
Cílem  této  diplomové  práce  bylo  vytvořit  Interaktivní  učebnici  deskriptivní 

geometrie.  Nejprve  jsem  provedla  průzkum  současného  stavu  výuky  deskriptivní 

geometrie  na  středních  školách.  Z  průzkumu  vyplynulo,  že  v  některých  školách  je 

výuka  na  ústupu,  v  některých  naopak  výuku  plánují  zavést.  Každopádně  zájem 

o deskriptivní  geometrii  zatím  nevymizel.  Informace  o  používaných  učebnicích 

a softwaru získané z průzkumu jsem využila v dalších kapitolách. Ve třetí kapitole jsem 

provedla  analýzu  používaných  učebnic.  Poté  jsem  přistoupila  k  výběru  kapitol 

ke zpracování. I zde jsem využila výsledky dotazníku. Obsah vybraných kapitol jsem 

čerpala  především ze  dvou zvolených učebnic  od prof.  RNDr.  Michala  Haranta  (1) 

a RNDr.  Evy Pomykalové (7).  Celý obsah vybraných kapitol je  uveden v této práci 

i v interaktivní  učebnici.  V  šesté  kapitole  jsem  přiblížila  software,  který  používají 

vyučující na středních školách při výuce deskriptivní geometrie. V sedmé kapitole jsem 

popsala několik prostředí, která jsem zvažovala pro vlastní tvorbu učebnice.

Na základě poznatků z analýz v této diplomové práci jsem vytvořila Interaktivní 

učebnici  deskriptivní  geometrie.  Učebnice  je  napsána  ve  formátu  HTML,  uložena 

na přiloženém  DVD  nosiči  a  internetových  stránkách http://www.sadsam.cz/dg/. 

Učebnice  je  optimalizována  pro  prohlížeč  Firefox  3.6.16,  byla  však  vyzkoušena 

i v prohlížečích  Internet  Explorer  8  a  Opera  11.01,  kde  byla  funkčnost  též  zcela 

bezchybná.

Interaktivní učebnice deskriptivní geometrie

Učebnice se skládá z obecného úvodu, kde uvádím základní informace o důvodu 

vzniku učebnice, použitém programu GeoGebra a o mé osobě.

Hlavní část  učebnice obsahuje tři  kapitoly,  ve kterých jsem zpracovala vybranou 

část látky probírané v tomto předmětu. Teorie je doplněna řešenými příklady, které jsou 

zpracovány v programu GeoGebra,  a dalšími neřešenými úlohami. Vybrané úlohy je 

možno řešit přímo v učebnici.

Součástí učebnice jsou interaktivní applety zobrazující základní geometrické útvary 

- bod, přímka, rovina. Applety mají dvě části, v jedné zobrazují objekt ve 3D pohledu, 
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kde  se  dá  s  objektem  pohybovat.  Druhá  část  znázorňuje  zobrazení  v  Mongeově 

promítání, které se mění automaticky v závislosti na změně polohy ve 3D pohledu.

Příklady  a  interaktivní  applety  jsou  odkazovány  z  textu  jednotlivých  kapitol. 

Pro lepší dostupnost jsou soubory všech řešených příkladů a všech appletů zpřístupněny 

i přímo z nabídkového menu.

Tvorba 3D appletů

Pro  tvorbu  appletů  jsem  zvolila  program  GeoGebra.  GeoGebra  je  určena  pro 

rýsování ve 2D, ale pro lepší představu bylo nutné vytvořit i 3D náhledy. Nejprve jsem 

se  zaměřila  na  co  největší  variabilitu  nastavení  3D  náhledů.  Nastavení  pohledu 

na soustavu souřadnic bylo možné všemi třemi osami. Výsledkem byla sice možnost 

pohledu ze všech stran, bohužel ale na úkor zobrazení v Mongeově projekci, které se 

v mezních  bodech  zcela  "rozhodilo".  Proto  po  konzultaci  s  vedoucím  práce  jsem 

omezila variabilitu 3D pohledu na pootočení pomocí posuvníku.

Při zobrazení bodu jsem chtěla, aby bylo možné měnit jeho polohu přímo pohybem 

daného  bodu.  To  ovšem ve  dvourozměrném programu  nelze.  Proto  se  bod  nejprve 

ovládal dvěma body, jeden nastavoval polohu ve směru osy x, druhý ve směru os y,  z. 

Bohužel při  zkoušení ovládání  appletu se  projevila velká náročnost  na představivost 

"co se  s  daným bodem děje",  pokud posouvám jeho  x-ovou  souřadnici.  Proto  jsem 

applet upravila na ovládání třemi body, každý v jednom směru os x, y, z, a zobrazovaný 

bod se pohybuje v závislosti na nich.

Postupný vývoj se odehrál i u appletu se zobrazením přímky. Nejprve jsem vytvořila 

pro  každou  speciální  polohu  (v  obecné  poloze,  kolmá  k  průmětně,  rovnoběžná 

s průmětnou)  samostatný  applet.  Po  důkladném  vyzkoušení  práce  s  applety  jsem 

přistoupila k tvorbě jediného multifunkčního appletu, ve kterém se dá zobrazit přímka 

ve všech možných polohách. Zadáním podmínek zobrazení vznikl applet, ve kterém se 

dá nastavit přímka do všech speciálních poloh a při dosažení příslušné polohy se zobrazí 

příslušný popis polohy. Nastavování 3D pohledu jsem nakonec zcela zrušila pro malou 

přehlednost.

U zobrazení roviny jsem se pokusila též o multifunkční applet,  kde by se mohla 

rovina zobrazit ve všech možných polohách, bohužel to se nepodařilo a výsledkem jsou 

dva samostatné applety. Jeden zobrazuje rovinu danou třemi body, které lze posouvat 
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po osách x, y, z. Druhý zobrazuje rovinu rovnoběžnou s osou x a ovládá se pomocí dvou 

bodů, které obíhají po pomocné kružnici.

Poslední zmínku o tvorbě appletů bych věnovala zobrazení v Mongeově projekci. 

Nejprve  se  situace  z  3D pohledu  zobrazovala  v  Mongeově  promítání  jen  přibližně, 

při natočení 3D pohledu docházelo k velkému zkreslení. To se mi podařilo z velké části 

odstranit přepočítáváním souřadnic v závislosti na změně hodnoty v posuvníku, který 

otáčí 3D pohled. Výsledek není 100% přesný, ale pro obecnou představu je dostačující.

Všechny  původní  verze  interaktivních  appletů  je  možné  vyzkoušet 

na http://www.sadsam.cz/dg/puvodni/index.html.
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10 Přílohy
Příloha 1

Ukázka  internetového  dotazníku  "Průzkum  současného  stavu  výuky 

deskriptivní geometrie na středních školách".

Příloha 2

DVD "Interaktivní učebnice deskriptivní geometrie".
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