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Předmluva

Geometrie se ve škole stává ohroženou disciplínou. V rámci obsahu kurzu matema-
tiky představuje syntetická geometrie stále izolovanější celek, mnohdy téměř opomí-
jený. Důvodů je mnoho a nečiníme si zde nárok na jejich úplné vyjmenování. Hlavní
příčinou tohoto nebezpečného stavu jsou všeobecně přijímaná iluze o nepotřebnosti
elementárních geometrických znalostí a dovedností a spoléhání na civilizační nástroje
a prostředky. Čím odděleněji od přirozeného přírodního prostředí člověk vyrůstá, tím
méně využívá (a rozvíjí) své přirozené orientační schopnosti a méně si vytváří pro-
storové představy. Pokud navíc nemanipuluje s reálnými trojrozměrnými objekty (ne-
modeluje, nestaví ze stavebnic, neslepuje modely, nevyřezává ze dřeva. . .), ztrácí další
způsob, jak stimulovat své prostorové vnímání a představy. Pocit jejich nepotřebnosti
se tím posiluje.
Dalšími důvody k podceňování geometrie je „nízká poptávkaÿ (vysoké školy často

nemají nebo mají jen omezeně geometrická témata v požadavcích pro uchazeče o stu-
dium), relativní obtížnost geometrického učiva a obtížně definovatelná měřítka geo-
metrických znalostí a dovedností. Platí-li výše uvedené pro rovinnou geometrii, platí
to tím více pro geometrii trojrozměrnou. Coby trojrozměrné bytosti máme schopnost
abstraktního nadhledu nad geometrií rovinnou, ale nemůžeme „zvenčíÿ nahlédnout
trojrozměrný svět. Jsme jeho součástí.
Jsme přesvědčeni, že tento neutěšený stav je třeba vzít na vědomí a usilovat o jeho

změnu. Snahou přispět k podpoře výuky stereometrie a poskytnout učitelům další
zdroje byla motivována i tato práce. Jsme si plně vědomi, že pohybové aktivity, ma-
nuální manipulace s trojrozměrnými objekty, výše zmíněné činnosti s modely a sítěmi,
modelování apod. jsou naprosto nenahraditelným zdrojem získávání představ o vzá-
jemných vztazích objektů v prostoru. Zrakový vjem je pouze jedním ze smyslů, které
nám informaci o prostoru zprostředkovávají a komunikace s počítačem je v podobě,
v jaké ji zde nabízíme, pouze komunikací zrakovou. Proto jsou námi předkládané po-
můcky pouze alternativou k jiným metodám a prostředkům (byť pro mnohé žáky
alternativou atraktivní) a budiž s nimi dle toho nakládáno.
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Kapitola 1

Úvod

1.1 Východiska práce

Probíhající reforma dnešní školy deklaruje snahu o přiblížení procesu vzdělávání po-
třebám člověka nového tisíciletí. Pomiňme skutečnost, že jakákoliv reforma nezabrání
špatnému učiteli učit špatně, i to, že dobří učitelé přemýšleli o obsahu a metodách,
snažili se předávat žákům smysluplný obsah a hledali přístupné formy bez ohledu na to,
jaká reforma právě probíhala. Zaměřme se konkrétně na změny v obsahu a metodách
výuky geometrie, jmenovitě stereometrie, v kurikulu střední školy.
Požadavek aktuálnosti neznamená předkládat žákům a studentům pouze ta fakta

a poznatky, na něž budou opravdu tázáni či je přímo použijí, učit je těm dovednostem,
které budou opravdu bezprostředně používat. O tom bylo napsáno mnohé. To, že
učit matematice (a geometrii!) znamená mnohem více učit principům než konkrétním
faktům, je též dostatečně zdůrazňováno. Taxativní vymezení kurikulárního obsahu je
nezbytné pro základní sjednocení výstupu jednotlivých škol. K určení toho, co by si
měl žák ze školy skutečně odnést, dnes používáme (dříve široce diskutovaný) pojem
kompetence. Ani jejich vymezení však – ostatně jako každý izolovaný nástroj – není
samospasitelné a hlavně je velice obtížné. Buď hrozí, že budou kompetence stanoveny
velmi široce a tudíž nedají žádnou konkrétní informaci a nebo naopak velmi detailně
a pak mohou být obtížně formulovatelné a jejich formulace spotřebovává více úsilí než
smysluplná realizace sama.
Novým způsobem stanovení kurikulárního obsahu jsou Rámcové vzdělávací pro-

gramy [33], [35] a na jejich základě vytvořené Školní vzdělávací programy [34], [36].
Vedeny jistě smysluplnou snahou o racionalizaci vzdělávacího procesu vytvořily – po-
chopitelně – problémy nové. Není cílem této práce diskutovat výhody či nevýhody
systému, který je realitou. Zde se chceme zmínit jen o důsledcích, které z něho vy-
plývají pro geometrické vzdělávání. Ty jsou na jednu stranu velikým nebezpečím a na
stranu druhou skýtají prostor pro kreativního učitele, který má rád geometrii:

hrozba: geometrie může z matematiky téměř zmizet a omezit se jen na účelově
(a téměř bezúčelně) odučenou kapitolu.
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KAPITOLA 1. ÚVOD 2

příležitost: učitel může v omezeném čase zvolit to, co sám považuje v geometrii za
nejdůležitější a může rozvinout vybranou stránku geometrického myšlení svých
žáků

Pro úspěch učitelova snažení při výuce stereometrie jsou zásadní dva aspekty: podnítit
zájem žáků a studentů a podpořit jejich prostorovou představivost. S tím souvisí nácvik
způsobů „prostorového myšleníÿ. Proto věnujeme podpoře prostorové představivosti
v této práci samostatnou kapitolu, v níž představíme modely, které stojí „mimoÿ té-
mata v učebnicích. Cvičení obecných schopností však považujeme za nejpodstatnější
přínos stereometrie k rozvoji schopností žáka.

Učitel má při školní práci k dispozici tyto nástroje, prostředky a aktivity:

Verbální komunikace – ústní či písemná: výklad, pokyny, verbálně formulované
úkoly a problémy typu „Představte si. . . ÿ

Vizualizace, dvojrozměrný obraz či skica trojrozměrné scény nebo objektu v růz-
ných formách:

schémata, piktogramy – při využití těchto prostředků ustupuje geometrická přes-
nost potřebě zdůraznění podstatných detailů zobrazovaného objektu či vizuali-
zovaného problému a forma odpovídá potřebě maximálního zjednodušení, které
umožní rychlou orientaci podle obrázku
mapy
názorné promítací metody – ať už využité ke zhotovení skic či přesných geome-
trických obrazů; ve škole bude toto zobrazování nejobvyklejší
pravoúhlé promítání – obvykle Mongeovo promítání vhodné spíše pro konstrukce
obrysů těles a k přesnému zobrazení metrických vztahů

Pohybové aktivity podporující orientaci v prostoru

Manuální manipulace modely (dřevěné, papírové, drátěné. . . ), sítě těles, skládačky

Virtuální modely a scény, CAD systémy, CAS systémy,

Školské systémy dynamické geometrie – dvojrozměrné i trojrozměrné

Využívání digitálních technologií je samozřejmou součástí komunikace člověka ve spo-
lečnosti. Opomíjení této skutečnosti školou by nutně vedlo k naprosté izolaci školy
od reálného prostředí. Přes nespornou finanční náročnost se daří postupně vybavovat
školy moderními technologiemi. Učitelé, kteří nevyrostli v „počítačové éřeÿ, musí s tě-
mito technologiemi pracovat stejně jako jejich mladší kolegové. Stejně jako v jiných
oborech lidské činnosti k tomu přistupují někteří s nadšením, jiní tak trochu z donu-
cení a s nejistotou. Škála nástrojů je poměrně široká, nestačí si osvojit obsluhu jednoho
konkrétního zařízení či jeden konkrétní typ programu. Orientace v nabízených nástro-
jích a programech je obtížná už jen tím, jak rychle se vyvíjejí a zastarávají. Má-li
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učitel efektivně pracovat s nějakým nástrojem, musí dostat dostatečně srozumitelnou
metodiku a prostředí, jehož základní ovládání je jednoduché, přehledné a srozumi-
telné. Učitel není programátor a nelze předpokládat, že si bude samostatně vytvářet
či dotvářet prostředí aplikací.
Výše uvedené se týká i využívání prostorových modelářů a CAD systémů ve vý-

uce stereometrie. Tyto nástroje se poprvé objevily před téměř padesáti lety, ale do
nedávné doby šlo o nástroje určené pro průmyslový vývoj, design či obrábění. S rozší-
řením osobních počítačů pronikly mezi laickou veřejnost a spolu s masivním vývojem
počítačové grafiky, která dnes již umožňuje tvorbu realistických animovaných scén, pro-
storové interaktivní hry a vytváří mnohavrstevnou virtuální realitu, dalece přesáhly
průmyslovou sféru. Mezi volně šiřitelnými programy najdeme velice výkonné mode-
lovací a animační nástroje, jmenujme zde např. velice kvalitní program POV-Ray,
Blender (obr. 1.1) či omezené verze a studentské licence profesionálních animačních
programů jako jsou například produkty firmy AutoDesk –Maya, 3ds Max, Auto-
CAD apod. Pro výuku geometrie jsou však tyto nástroje nevhodné z mnoha důvodů.
Většinou jde o prostředí velmi členitá, jejich ovládání nebývá intuitivní, tvorba scén
vyžaduje zkušenost a často mívají i značné nároky na hardware. Jeden z nejznámějších
CAD systémů – AutoCAD, jehož historie sahá až do roku 1982, se používá ve školách
technického zaměření.

Obrázek 1.1: Prostředí programu Blender
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Obrázek 1.2: Prostředí systému Rhinoceros

Obrázek 1.3: Prostředí systému Cabri 3D



KAPITOLA 1. ÚVOD 5

Školní potřebě vyhovují některá jednodušší prostředí, např. software Rhinoceros
(obr. 1.2) čiDesign CAD. Pro didaktické potřeby základní a střední školy pak vznikly
„na míruÿ systémy dynamické geometrie. Jejich možnostem se věnuje Kapitola 2. Na
obr. 1.3 vidíte základní obrazovku systému Cabri 3D. Dalšími nástroji, které mají ve
školské matematice své místo, jsou počítačové algebraické systémy, CAS (Computer
Algebra Systems).
Vývoj výše zmíněných tzv. systémů dynamické geometrie (dynamikou se zde ro-

zumí vzájemná parametrická vazba setrojených objektů) přináší do škol nové – a pro
výuku velice užitečné – nástroje. V planimetrii již existuje rozsáhlá zásoba metodic-
kých materiálů a počítačových modelů. Vznikl celoevropský projekt I2Geo, který si
vytyčil za cíl sloučit existující metodické materiály pod jednotné webové prostředí [37],
které obsahuje kromě možnosti využívat a sdílet připravené materiály také nástroje
k jejich hodnocení a umožňuje vyhledávání na základě významu pojmů. Zastoupení
prostorových modelů je však i v tomto projektu nízké. Přestože 3D systémy dyna-
mické geometrie je již u nás vybaveno mnoho škol a i v sousedních zemích již vznikají
projekty podporující jejich využití (jeden takový projekt je popsán v [32]), organické
začlenění těchto systémů ve výuce je zatím spíše okrajové.
Využití technologií ve výuce je věnována řada studií u nás i v zahraničí. Rozborem

a obecnými aspekty užití počítačových modelů ve výuce geometrie a při rozvoji prosto-
rové představivosti se zabývá např. J. Štípek v [28]. Na tomto místě však chceme zdů-
raznit, že využití počítačových aplikací nepovažujeme za jednoznačně bezproblémové
a máme na paměti nebezpečí, která jsou zmíněna např. v [18], kde autoři konstatují, že
nekritické využívání technologií může vést například k dalšímu prohlubování rozdílů
mezi slabšími a talentovanějšími žáky. Proto na mnoha místech zdůrazňujeme nutnost
využívání různých metod a nástrojů a nutnost přihlížet k individuálním schopnostem
žáků.

1.2 Cíl práce

Cílem práce je poskytnout učitelům, kteří geometrii učit chtějí, materiál pro výuku
stereometrie a pro podporu prostorové představivosti žáků a studentů. Právě potřeba
jisté úrovně prostorové představivosti je tím, co dělá stereometrii obtížnou i pro ně-
které učitele. Žáci mohou učiteli – samozřejmě bez důkazu – předkládat tvrzení, jejichž
pravdivost je nesnadné ověřit, mohou předkládat své prostorové představy, dožadovat
se vysvětlení chyb v úvahách. Komunikace se žáky vyžaduje individuálnější přístup
než v jiných partiích matematického vzdělávání. Pro výuku je potřebný dostatek ma-
teriálů, ať již tištěných, či pevných modelů pro manuální manipulaci. Taková příprava
je extrémně časově náročná. A právě v ní by chtěla tato práce učitelům pomoci. Zvo-
lený nástroj jsou prostorové virtuální modely, programy a hry, které pomáhají rozvíjet
prostorovou představivost žáků i bez aktivní účasti učitele, nástroje pro přípravu tiště-
ných materiálů a modely umožňující žákům samostatnou zpětnou kontrolu nalezených
řešení a úvah.
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1.3 Obsah a struktura práce

V úvodní kapitole následujícího textu – Kapitole 2 – najde čtenář přehled možností
a obvyklých nástrojů systémů dynamické geometrie. Nejde o část metodickou, ale spíše
informativní.
Vlastní metodika je obsažena v dalších kapitolách. Nejobsažnější z nich, Kapitola 3,

prochází stereometrické učivo a navrhuje k němu vhodné 3D modely, rozlišené na mo-
dely určené pro demonstraci učitelem, modely určené k žákovské manipulaci a modely
obsahující zadání úloh, které mají žáci řešit. V této části se objeví i odkazy na obsah
dalších kapitol, zejména návrhy úloh pro talentované žáky a modely sloužící učitelům
jako generátory testů. Všechny komentované modely jsou – jako součást této práce –
na přiloženém CD.
Do samostatné Kapitoly 4 jsme vyčlenili úlohy, které dosud nebývaly (nebo byly

velmi omezeně) běžnou součástí obsahu stereometrických lekcí – konstrukční úlohy.
Takové úlohy proto v Kapitole 3 víceméně chybí a učitel je najde až v Kapitole 4.
Jsou uvedeny v tématicky členěných kapitolách a předpokládáme jejich začlenění do
stereometrického kurzu podle výběru učitele.
Trochu mimo téma stereometrie stojí samostatná Kapitola 5 věnovaná užití ná-

strojů dynamické geometrie při podpoře středoškolského kurzu analytické geometrie.
Chceme však zdůraznit souvislost těchto časově oddělených partií matematiky a ukázat
možnosti a omezení nástrojů dynamické geometrie. Je třeba zdůraznit, že pro podporu
metod analytické geometrie jsou určeny spíše systémy CAS, systémy dynamické geo-
metrie však více zdůrazní geometrický pohled na řešené úlohy a problémy.
Následující Kapitola 6 obsahuje komentované příklady a úlohy či sady úloh ur-

čené talentovaným žákům pro jejich samostatnou či týmovou práci. K příkladům jsou
opět k dispozici modely se zadáním a řešením úloh. Rozdělení na příklady a úlohy je
pouze pracovní a slouží k odlišení řešených a neřešených zadání. Kapitola se formou
souvisejících úloh věnuje třem souvislejším tématům a kromě toho obsahuje několik
jednotlivých zajímavých stereometrických úloh a problémů.
Kapitola 7 obsahuje komentované modely, které mohou sloužit učitelům pro tisk

testových úloh a zároveň automaticky poskytují správná řešení. Protože jde o dyna-
mické modely, mohou sloužit i pro interaktivní práci žáků samých, jako model, který
poskytuje okamžitou zpětnou vazbu kontrolou správnosti řešení.
Pro podporu představivosti mohou sloužit i modely s úlohami, které nejsou přímo

tématicky spojeny s konkrétní partií geometrického učiva, ale mohou sloužit jako „roz-
cvičkyÿ prostorového myšlení. Některé mají formu webové hry, jiné fungují jako samo-
statné aplikace. Jejich popis najdete v Kapitole 8 a zdroje na přiloženém CD.
Podkapitola 8.3.5 je věnována popisu webové online hry a jejího využití ve škole.

Podkapitola 8.4 pak obsahuje vyhodnocení experimentu, který sledoval vliv této hry
na rozvoj prostorové představivosti žáků.
Poznámka k textu: V celém textu dodržujeme ustálenou terminologii učitel–žák. Jen
pokud chceme zdůraznit, že uvedené tvrzení má obecnější platnost nebo že jde o starší
žáky a studenty, používáme slovo student.
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1.4 Jak najít potřebný model

Modely jsou na přiloženém CD umístěny v systému tématicky pojmenovaných složek.
Samotné názvy modelů pro určení jejich obsahu příliš použitelné nejsou. K orientaci
slouží odkazy v textu a v přiložené tabulce modelů A.1.
V textu uvádíme u každého modelu zvýrazněným písmem pouze jeho název (bez

přípony – ta je všude .cg3 ). V příloze práce je tabulka obsahující seznam všech sou-
borů. V ní uvádíme jméno souboru s určením složky, v níž se model nachází, určení
modelu (pro předvádění učitelem, pro samostatnou žákovskou manipulaci, případně
ke konstrukci u konstrukčních úloh) a odhadovanou obtížnost odstupňovanou do čtyř
úrovní.
K některým úlohám patří sady několika souvisejících a podobně pojmenovaných

modelů. Takové sady jsou někdy uloženy v podsložce příslušné složky a bude na to
v textu upozorněno. Sady obsahují buď různé varianty úlohy nebo – v případě slo-
žitějších konstrukcí – postupné fáze řešení. Je sice možné použít soubor s výsledkem
konstrukce a spustit krokování, ale v krokování jsou všechny kroky rovnocenné a sys-
tém Cabri 3D neumožňuje krokování po větších – logicky ucelených – úsecích kon-
strukce. Navíc jsou v připravených dílčích modelech často získané mezivýsledky odlišně
zvýrazněny.
Pro tvorbu modelů jsme – z dále uvedených důvodů – zvolili program Cabri 3D,

který však je licencovaný a zpoplatněný. Modely v něm vytvořené je však možné pro-
hlížet ve webovém prohlížeči, pokud jsou vloženy jako objekty do html stránek. Je
k tomu potřeba pouze volný plug-in (zásuvný modul). Proto kromě modelů samých
přikládáme ještě oddělenou složku s takovými stránkami.
Na přiloženém CD je také upravená html verze zmíněné tabulky A.1 modelů, z níž

je možné příslušný model interaktivně otevřít v systému Cabri 3D (pokud ho čtenář
má), nebo zobrazit ve stránce pomocí webového prohlížeče.



Kapitola 2

Přehled možností dostupných
systémů 3D dynamické geometrie

Uveďme úvodem stručný přehled nástrojů, které máme díky současným dostupným
softwarovým systémům k dispozici a zejména přehled těch oblastí, v nichž předpoklá-
dáme jejich přínos při využití ve výuce.

2.1 Přínos systémů trojrozměrné dynamické geo-
metrie

Každý učitel, který někdy vyučoval jakýkoliv předmět spjatý s prostorovou geometrií,
velmi dobře ví, že je velice obtížné naučit protorovému myšlení studenty, kteří ne-
mají dostatečně rozvinutou prostorovou představivost a na druhou stranu přiměřeně
zaměstnat studenty nadané, pro něž jsou běžné školní úlohy příliš snadné. Potřeba
individuálního přístupu je zde větší než u jiných témat, kde snáze odhadneme příčinu
chyby, určíme místo, kde žák v úvaze chyboval. A tak učitelé tvoří další a další po-
mocné materiály, další pomocná cvičení a testy a tráví spoustu času jejich opravami
a hledáním chyb. V tomto úsilí jim mohou nástroje 3D dynamické geometrie výrazně
ušetřit práci. Přínos těchto systémů shledáváme v těchto aspektech:

• Rychlost práce a možnost plynulé změny pohledu na scénu.

• Odstranění nutnosti aktivně ovládat principy zobrazovacích metod.

• Možnost řešit prostorové problémy bez ohledu na zvolenou promítací metodu.

• Ilustrace a demonstrace prostorových vztahů a problémů, které je obtížné nebo
časově náročné popsat jinými prostředky.

• Schopnost přitáhnout pozornost studentů k řešení problému a udržet ji po delší
dobu.

8
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• Objasnění chyb v řešeních a odpovědích studentů a objasnění samotné podstaty
problému namísto statického předvedení správného řešení na obrázku či slovním
popisem.

• Možnost automaticky poskytnout správnou odpověď bez účasti učitele.

• Vizualizace (zobrazení) odpovědi a ověření správnosti jednotlivých dílčích kroků
řešení.

• Možnost generovat didaktické materiály a varianty testů včetně správných řešení
bez nutnosti postupně řešit jednotlivé varianty.

• Možnost větší individualizace přístupu učitele ke studentům, snazší přizpůsobení
tempa práce a náročnosti úkolů schopnostem studenta.

• Podpora představ týkajících se vzájemných vztahů objektů při jejich pohybu
v prostoru.

• Možnost zkoumat vzájemné vztahy a souvislosti a odhadovat a nacházet dosud
neznámá fakta a poučky.

• Objasnění vztahu analytického a syntetického popisu útvarů.

Systémy dynamické geometrie jsou důležitým nástrojem zejména pro konstruktivistické
didaktické přístupy. Vlastní manipulace se scénou je pro žáky cennější než pasivní
sledování ukázek předváděných učitelem. Je však nezbytné pamatovat na to, že modely
a virtuální scény, s nimiž učitelé a žáci manipulují, představují samy o sobě abstrakci.
Nejsou to modely hmotné, ale pouze jejich obrazy (byť v principu trojrozměrné) a tak je
třeba žáky na práci předem připravit. Samotné modely pak musí být přehledné a dobře
připravené, aby uvedený problém skutečně objasňovaly a nepředstavovaly v procesu
poznávání naopak novou, nežádoucí překážku. Pokud připravujeme pro žáky úlohu
konstrukční, úlohu, v níž by měli samostatně sestrojit požadované objekty, osvědčuje
se připravit předem model se zadáním. Chceme-li sestrojit např. příčku mimoběžek,
nenecháme žáky potýkat se s prázdnou scénou. V připraveném modelu můžeme navíc
počáteční polohu zadaných prvků fixovat. Tím zajistíme i to, že žáci budou moci
vlastní postup snáze porovnávat s postupy spolužáků. Po provedení konstrukce (nebo
během ní) fixované prvky uvolníme a využijeme plně dynamiku konstrukce.

2.2 Manipulace se scénou

Nejobvyklejším problémem a častou chybou při práci s trojrozměrnou virtuální scé-
nou je nesprávné určení polohy objektu ve scéně. Při interpretaci rovinného průmětu
prostorového objektu si pozorovatel (necvičený v deskriptivní geometrii) obvykle do-
mýšlí to, co na obrázku chybí, případně prohlásí obrázek za nesrozumitelný. Pokud
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sám skicuje, pak ví, co kreslí, sám svému obrázku rozumí a nepovažuje za nutné ko-
mentovat netušené nejednoznačnosti. Při práci s trojrozměrnou scénou proto mnohé
začátečníky překvapí například nutnost zadat bod „tak komplikovaněÿ:

• pomocí souřadnic

• pomocí dvou pohledů

• jako bod na vybraném objektu

• jako bod v prostoru určený pomocí specifického nástroje

Tvůrci 3D systémů se obvykle snaží zpříjemnit uživateli práci tím, že nové objekty
dovolí přichytávat k nějaké mřížce, rovině apod. Tím se zintuitivní „obvykléÿ volby.

Dosud jsme komentovali problémy spojené s ovládáním systémů trojrozměrné dy-
namické geometrie. Nutno však dodat, že navzdory obvyklému tvrzení, že žáci jsou
dnes natolik počítačově gramotní, že jim nedělá ovládání nových prostředí větší po-
tíže a rychle se přizpůsobují, mají mnozí vážné problémy i se systémy pro dynamic-
kou planimetrii. Nejde zde totiž o ovládání programu jako takového, ale o pochopení
jeho filosofie a principů práce. Největším problémem bývá nutnost určit polohu ob-
jektů jednoznačně a výslovně. Tedy například sestrojit kružnici opsanou trojúhelníku
jednoznačným určením incidence kružnice a vrcholu (případně vrcholů – podle typu
zvoleného nástroje). Obvyklý je postup, kdy žáci „nějakÿ určí střed (některé systémy
přitom ledabyle přiblížený kurzor skutečně vztáhnou k blízkému objektu a tak žák
někdy ani nemusí poznat, že udělal chybu) a pak kreslí – táhnou myší – tak dlouho,
až kružnice „vypadá správněÿ. Mnozí takových chyb potřebují udělat a opravit více,
než si ujasní logiku práce se systémem. Úvodní demonstrace učitelem příliš nepomůže,
užitečnější je kontrolovaná manipulace. Musíme počítat s jednou vyučovací hodinou,
která bude k seznámení se systémem nutná a během níž toho z geometrie samé moc
neukážeme ani neprocvičíme.
Zde si uveďme jeden konkrétní příklad chyby, která vyplývá z výše uvedených pro-

blémů orientace ve trojrozměrné scéně. Je to chyba natolik obvyklá, že se jí v nejrůzněj-
ších kurzech práce s Cabri 3D dopustila vždy výrazně nadpoloviční většina účastníků,
učitelů i žáků. Zároveň velmi dobře ilustruje podstatu problému práce s trojrozměr-
nými systémy.
Na samém začátku kurzu se účastníci seznámí s prostředím programu, zkouší mani-

pulaci a naučí se zadávat body (včetně manuálního nácviku umístění bodu v základní
rovině i mimo ni) a rovinné útvary. Poté modelují tělesa. V Cabri 3D lze sestrojit mo-
del jehlanu tak, že vybereme mnohoúhelník podstavy a určíme vrchol tělesa. Výsledek
prvního pokusu většinou vypadá podobně jako na obrázku 2.1.
Důvod je zřejmý – tvůrce modelu vybral připravený mnohoúhelník podstavy a „na-

kreslilÿ vrchol na obrazovce nad podstavu. Ve skutečnosti však systém umístil nově
zadaný bod předdefinovaným způsobem – tedy do základní roviny (daleko od pozo-
rovatele). Při úvodní manipulaci si uživatelé obvykle nevšimnou toho, že jim systém
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Obrázek 2.1: Chyba v zadání vrcholu

naznačuje vzdálenost objektu jeho zamlžením (jakousi vzdušnou perpektivou). Chybu
objeví, až když chtějí s „tělesemÿ dále pracovat nebo když pootočí pohled. Je nutné do-
volit začátečníkům tuto (nebo podobnou) chybu udělat co nejdříve. Urychlí to proces
seznamování se systémem a jeho filosofií.
Nácvik práce se systémem řeší však až druhý v řadě problémů. Prvním, základním

problémem, je problém formulace úlohy a jejího řešení. Úzce souvisí se schopností
zapsat postup konstrukce. Projevuje se plně již u planimetrických zápisů konstrukce.
Jádro těchto problémů je často skryté za problémy s formalismem zápisu. Pokud žák
„vyřešíÿ konstrukční úlohu tak, že zobrazí jakýsi náčrt, sestrojí pravítkem a kružítkem
útvar vzdáleně připomínající útvar požadovaný a zápis konstrukce neuvede nebo zapíše
cosi ne zcela srozumitelného, je jeho výkon chvalitebný nebo nedostatečný? Sestrojil
požadovaný útvar správným postupem nebo se kružítkem „trefilÿ? Je zápis konstrukce
špatně proto, že se žák ztratil ve formalismu, nebo proto, že nemá tušení o správném
postupu? Liší se sestrojený útvar od požadovaného výsledku proto, že žák nedbale
rýsuje (což není ani ojedinělý ani snadno odstranitelný jev), přehlédl se ve změti čar
stejné barvy, nebo proto, že nemá tušení, jak úlohu řešit?
Pokud žák „vyřešíÿ úlohu v systému dynamické geometrie zkusmo, jeho chybu

okamžitě prozradí změna polohy určujících prvků. Naopak, je-li jeho řešení „stabilníÿ,
nutně použil korektní postup (byť možná ne optimální a zcela obecný). Možnost, kte-
rou zmíněné školské systémy poskytují – zobrazení postupu konstrukce (a krokování
provedené konstrukce), pak již jen zrekapituluje správnou posloupnost kroků ve for-
malizované podobě.
Modifikace zadání pak může přirozeně dovést žáky k potřebě určit podmínky a po-

čet všech řešení úlohy pro různé konfigurace zadaných prvků, k diskusi. Nedává záruku
její úplnosti, je spíše nástrojem, který dovolí učiteli srozumitelně upozornit na speciální
případy a případná skrytá úskalí řešeného problému.

2.3 Přehled aktuálně používaných systémů

Uvedeme pouze stručný přehled systémů trojrozměrné dynamické geometrie či systémů
jim podobných, používaných na našich školách či systémů, které jsou freewarové a jako
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takové vhodné k použití v těch školách, které se potýkají s finanční dostupností systémů
placených.
Z volně dostupného software jmenujme především systém GeoGebra. Zatím je

dostupná pouze jeho dvojrozměrná varianta. Jde o pokročilý a uživatelsky komfortní
systém rovnocenně podporující systetický i analytický přístup k objektům. 3D varianta
je v době úpravy tohoto textu pouze v tzv. beta-verzi a není zatím v podobě, která
by umožňovala školské využití. Věříme však v její brzké zveřejnění.
Dalším programem, který je u nás volně šiřitelný, je systém 3DGeometrie, jehož

autorem je Jaromír Dobrý ze ZČU. Tento relativně drobný program splňuje požadavky
kladené na systém dynamické geometrie, patří k méně ambiciózním projektům, má
méně komfortní ovládání než profesionální systémy, pro potřeby školské podpory však
plně dostačuje.
V českých podmínkách vznikl a na české školy je distribuován systém Dynamická

geometrie v prostoru. Tento placený program nabízí práci s lineárními objekty.
Na našich školách je rozšířený komerční a velmi propracovaný software Cabri,

tedy i jeho 3D verze Cabri 3D, která má s rovinnou verzí shodnou filosofii a způsob
ovládání. Jde o program francouzský, plně lokalizovaný do češtiny.
Na webu pak můžeme najít celou řadu odkazů na různé systémy, jmenujme např. do

několika jazyků (ale ne do češtiny) lokalizovaný volně dostupný online systém Geo-
metria, Euler 3D či rozvíjející se systém PyGeo, španělský, do mnoha jazyků
lokalizovaný GEUp 3D a různé účelově zaměřené 3D modeláře. Slibně se rozvíjí také
prostorový skicář Google SketchUp.
Na Slovensku se ve školách kromě zmíněného Cabri 3Dvyužívají systémy Yenka

(širší balík výukového software zaměřený nejen na matematiku, ale i fyziku, chemii),
Geometria, Geo-Space, GeoView, GeomSpace a Archimedes Geo 3D.
V Rakousku byl pro účely výuky stereometrie a deskriptivní geometrie vyvinut již

v 90. letech speciální dodnes využívaný didaktický CAD systém CAD–2D a později
i CAD–3D jehož hlavním autorem je H. Stachel (viz [1]) a [24]). Dále se na školách
využívá výše zmiňovaný software.

2.4 Nástroje systémů pro trojrozměrnou dynamic-
kou geometrii

Prudký rozvoj počítačové grafiky dává trojrozměrnému počítačovému modelování do-
nedávna netušené a fantastické možnosti. Profesionální CAD/CAM systémy a nástroje
pro prostorové modelování obvykle nabízejí velice variabilní prostředí. Na první pohled
je patrná variabilita v uspořádání volitelného počtu oken, která obsahují nejen pohledy
na scénu, ale i prostředí pro další pracovní nástroje (viz obr. 1.1). Pro volby pohledu
(volbu promítací metody a středu či směru promítání) bývají k dispozici standardní
a snadno dostupné předdefinované volby, jinak je však možné „otáčet scénouÿ pro
aktuální pohled, přibližovat a oddalovat stanoviště pozorovatele bez větších omezení.
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Navíc bývají k dispozici možnosti nastavení tzv. pracovní roviny, kterou lze zvolit za
průmětnu (kvůli potřebě snadno provádět v požadované rovině metrické konstrukce).
Základními objekty bývají kromě objektů typu Mesh, tedy ploch tvořených sítí

polygonů, další geometrické objekty užívané v technické praxi: některé parametrické
křivky a plochy a zejména křivky a plochy Nurbs a další typy objektů, označované
někdy jako implicitní, někde jakoMeta-objekty či Blob-objekty, tedy objekty geome-
tricky určené základní kostrou a dalšími parametry ovlivňujícími vzdálenost hraničního
bodu tělesa od této kostry. Tento výčet objektů však není zdaleka úplný. Kromě geo-
metrických objektů obsahují modeláře objekty modifikační (např. šablony a kostry,
které slouží např. pro animaci objektů scény) a nástroje a další pomocné objekty –
zdroje světla, kamery a podobně.
Nové objekty se tvoří z těch základních pomocí operací, mezi něž patří vždy operace

pro modifikaci objektů typuMesh, dále tzv. booleovské operace (tedy sjednocení, ode-
čtení a průnik), operace, které umožňují modifikaci objektů na základě transformací,
symetrií, duplikací. . .
K vybavení takových systémů dále slouží široká škála nástrojů pro manipulaci s ob-

jekty a scénou. Samozřejmou součástí jsou často velmi propracované a členité systémy
voleb podporující realistické renderování, volby materiálů, textur, případně tvorby ani-
mací, možnosti programování herní logiky, integrace tzv. částicových systémů, v tech-
nických aplikacích generování textur a kótování, simulace fyzikálních vlastností. . . A to
jsme ještě nezmínili možnosti nástrojů pro tzv. virtuální realitu.
Nemá smysl pokračovat ve výčtu možností takových programů. Kdo si chce udě-

lat představu, nechť si zajde do kina na animovaný film, navštíví návrhářské centrum
vyspělé strojírenské firmy (pokud to bezpečnostní režim ve firmě umožní) a podobně.
Důvodem výše uvedené poznámky bylo pouze ilustrovat fakt, že školské systémy troj-
rozměrné geometrie mají jiný účel a tudíž mnohými výše uvedenými možnostmi dis-
ponovat nebudou. Přebírají z nich pouze to, co je pro geometrické modelování ve škole
nezbytné a užitečné tak, aby jejich ovládání zůstalo jednoduché a přehledné. Dále
z výše uvedeného vyplývá i to, že uživatel nebude se žádným školským systémem
plně spokojen, neboť bude vědět o spoustě nástrojů, které by v systému mohly být
a nejsou. Z tohoto pohledu prosíme nahlížet i následující kritické poznámky k programu
Cabri 3D, který byl zvolen pro tvorbu modelů v této práci.
Systémy trojrozměrné dynamické geometrie obsahují – na rozdíl od některých výše

zmíněných programů – automatické permanentní dynamické spojení každého z daných
(volných) prvků konstrukce se všemi, které jsou z něho odvozeny. To znamená – stejně
jako u systémů dvojrozměrných – že každá provedená změna zadání se okamžitě projeví
v celé konstrukci. Vyžaduje to přepočítání celé scény v reálném čase. Musíme proto
očekávat, že při manipulaci s výrazně komplikovanými scénami může být výsledná
odezva méně plynulá.
Základní geometrické objekty jsou přímka a její části, rovina a její části a některé

křivky a jejich části (kuželosečky a kružnicové oblouky). Tělesa (alespoň tak jsou tyto
objekty ve školském použití pojmenovány) bývají ve skutečnosti plochy, buď otevřené
(kužele, válce – nemají podstavy) nebo svou podstatou uzavřené (koule, mnohostěny).
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Mnohostěny (jejich hranice) jsou však složeny z mnohoúhelníků, proto i manipulace
s nimi bývá v principu jiná.
Systémy dále podporují přímou tvorbu odvozených objektů. Dále zde budeme mlu-

vit spíše o nástrojích programu – jde o vestavěné konstrukce, které nám umožní přímo
vytvořit odvozený objekt. Například rovnoběžnou a kolmou přímku a rovinu, rovinu
souměrnosti, průnikovou křivku ploch (obvykle přímku a kuželosečku). V principu jde
o analogii konstrukcí provedených pravítkem a kružítkem. Dalšími nástroji jsou trans-
formace (zobrazení) a obvykle i nějaký výpočetní nástroj a možnosti přímé práce se
souřadnicemi a analytickým vyjádřením objektů. Posledně jmenované funkce se stále
rozvíjejí a míra jejich využitelnosti je v systémech různá. To souvisí s tím, jak jsou do
systému začleněny prvky CAS. Booleovské operace podporovány nebývají, výjimkou
jsou řezy mnohostěnů (kde ve skutečnosti o booleovskou operaci nejde). Systémy ob-
vykle umí nějak zobrazovat informace o vzájemné poloze útvarů či měřit délky, obsahy
ploch a objemy „tělesÿ.
Důležitým didaktickým nástrojem je možnost skrývání některých nástrojů systému.

Jednak můžeme dočasně skrýt některé nástroje s cílem zpřehlednit prostředí, častěji ale
proto, abychom dovedli žáka k rozdělení nějaké nabízené konstrukce (předdefinovaného
příkazu) na elementární kroky (konstrukce „kružítkem a pravítkemÿ).
Pro zobrazení scény obvykle slouží jeden základní pohled, přidávání dalších oken

s pohledy bývá možné, ale ne příliš variabilní. Také volba promítání nebývá úplně libo-
volná a systémy preferují ve škole používané zobrazovací metody. Vzhledem k určení
programu je to pochopitelné (žák otevře model a vidí stejný obrázek jako v učebnici),
ale pro interaktivní prozkoumávání scény poněkud omezující. Příliš hezký nebývá ani
vzhled objektů, problematické bývají možnosti volby výplně ploch.

2.5 Obvyklé problémy při práci s modelem

V úvodu kapitoly jsme zmínili základní problém – porozumění principu zobrazení
objektů trojrozměrné virtuální scény na dvojrozměrnou obrazovku počítače a určení
polohy objektu v prostoru (viz klam na obrázcích 2.2, 2.3). Zmiňme nyní další pro-
blémy, které mohou původní dobrý úmysl – názorně demonstrovat prostorový vztah –
značně zkomplikovat.

Problém s jednoznačným určením směru pohybu během prohlížení a manipu-
lace s objekty. Tento problém vyplývá z výše uvedeného a musí na něj pamatovat
tvůrce modelu tím, že vymezí pohyb řídících objektů pro manipulaci a tyto ma-
nipulační objekty srozumitelně označí. Pokud chceme se žáky scénu modelovat,
musíme počítat s časem nutným pro nácvik umísťování objektů ve scéně a otáčení
scénou.

Vzájemné zakrývání zobrazených ploch. Problému se snaží tvůrci systémů brá-
nit mimo jiné tím, že z nekonečných ploch zobrazují pouze omezený objemový
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výřez a umožňují aby plochy částečně prosvítaly. Tato opatření však mohou para-
doxně čitelnost a názornost scény zhoršovat a bývá nesnadné problém odstranit.

Výběr zakrytého objektu pro další manipulaci. Jde o problém, který je obtížně
odstranitelný, optimálním řešením je využití vrstev a dále asi pouze možnost
výběru ze seznamu existujících objektů (samozřejmě včetně všech pomocných
objektů). Zmíněná možnost je dostupná například v programu GeoGebra;
Cabri 3D ji má skrytou v zápisu konstrukce.

Problém přesně určit polohu pozorovatele a směr pohledu, určit či nastavit
tzv. pracovní rovinu. Pro určení skutečného tvaru a velikosti zvoleného rovinného
útvaru je taková možnost velice cenná.

Obrázek 2.2: Vidíte trojboký hranol? Obrázek 2.3: A při jiném pohledu. . .

2.6 Současné možnosti programu Cabri 3D

Na závěr této popisné kapitoly věnujme pozornost konkrétním problémům při práci
se systémem Cabri 3D. Tento systém jsme zvolili pro vytvoření modelů přesto, že
jde o produkt licencovaný a ne právě levný. Je zatím – alespoň z našeho pohledu –
nejpokročilejčím a nejstabilnějším systémem tohoto typu a je lokalizován do češtiny.
Používá se také v českých školách. Za poslední dva roky se však neobjevila žádná
nová verze, je tedy možné, že bude postupně vytěsněn nástrojem výkonnějším. Sys-
tém nabízí možnost exportovat všechny vytvořené modely do html stránek. Ty jsou
zobrazitelné webovým prohlížečem, který má nainstalovaný zásuvný modul (plug-in)
pro interaktivní zobrazování modelů Cabri 3D. Tento modul je volně dostupný. Při-
pravené demonstrační modely jsou tedy použitelné jejich prostřednictvím. Návrhy pro
žákovskou tvorbu modelů, zejména konstrukční úlohy, je možné navrženým postupem
realizovat v jiném prostředí (předpokládáme rychlý vývoj zejména trojrozměrné verze
programu GeoGebra, který zpoplatněný není). Pro vlastníky Cabri licence jsou bez-
prostředně využitelné všechny námi navržené modely.
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Předpokládáme, že modely budeme v souladu s vlastní didaktickou potřebou aktu-
alizovat a případně převádět do aktuálnějšího prostředí, pokud se takové objeví. Nyní
ale uveďme stručný komentář ke zvolenému systému.
Nástroje a prostředí systému byly obecně popsány dříve. To, co jinak příjemnou

práci se systémem znesnadňuje, či co pro pohodlné modelování chybí a tím použitel-
nost systému do značné míry omezuje, uvedeme v následujícím výčtu. Obrázek 2.4
ilustruje navíc problém, který je společný všem podobným systémům: problém sou-
visející s nutností nějak omezit zobrazení nekonečných objektů. Obraz roviny řezu je
systémem oříznutý na obdélník a rovina zdánlivě nedosáhne na svůj řez jehlanu.

Obrázek 2.4: Nevhodné předdefinované oříznutí roviny

Omezené možnosti volby výplně ploch, které neumožňují nastavit poloprůhled-
nost (částečnou průhlednost). Jsou k dispozici různé vzory pro výplň, které
umožňují, aby jednotlivé plochy byly zprůhledněny různým šrafováním, jeho čáry
ale mohou v pohledu mást a kolidovat s čarami, jimiž jsou znázorněny přímky
a úsečky v konstrukci, tečky zase kolidují se zobrazením bodů. V konstrukcích,
které nejsou příliš členité, lze problém částečně řešit vhodnou volnou barev.

Problém s výběrem zakryté plochy je vážnější. Program sice obsahuje možnost
skrývání objektů, toto skrytí je však jednoúrovňové. Tedy objekt je buď skrytý,
nebo zobrazený. Přitom plochu, která je celá uvnitř jiného objektu, je obtížné
vybrat (částečná průhlednost – šrafování – ploch na tom nic nemění). Ve vět-
šině konstrukcí to příliš nevadí, protože zakryté (nikoliv „skrytéÿ) body a křivky
program detekuje a dovolí je pro příslušný nástroj vybrat či na nich umístit
bod. Jindy pomůže postup, kdy vnější plochu nejprve skryjeme, provedeme po-
žadované konstrukce s vnitřní plochou a vnější plochu opět zobrazíme. Při více-
násobném vzájemném zakrývání ploch je však manipulace s neustálým skrývá-
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ním/zobrazováním objektů a přepínáním režimu zobrazování skrytých objektů
přinejmenším frustrující a nepoužitelná pro práci ve třídě.

Systém Cabri 3D umožňuje takové objekty vybrat ze seznamu kroků v zápisu
konstrukce. Vnitřní krychli ani osmistěn v obr. 2.5 není možno přímo vybrat
pomocí myši, zakrytý bod – střed S těles – ano. Pokud zobrazíme postup nástro-
jem Zápis konstrukce bez volby Redukovat a naopak s volbou Zobrazit
skryté objekty, můžeme v tomto textovém zápisu vybírat libovolný objekt,
který je zmíněn v některém kroku konstrukce a z kontextového menu měnit jeho
vlastnosti – viz obr. 2.5. Pokud při konstrukci důsledně popisujeme všechny dů-
ležité objekty, usnadníme si tím orientaci v okně zápisu konstrukce. (Cabri 3D
má ještě jednu funkci, která práci zpříjemní – dovolí zvýraznit všechny „volnéÿ
body, tedy body, které byly ve scéně volně zadány a definují tudíž určující prvky
celé konstrukce. V programu GeoGebra je rozdělení objektů na volné a vázané
vyznačené v algebraickém okně.)

Elegantnějším řešením by mohl být výběr objektů z jejich textového seznamu
a využití vrstev. Vrstvy jsou samozřejmou součástí většiny 3D systémů. Modelo-
vat v členitém prostředí, kde se objekty navzájem zakrývají, nedokáže efektivně
nikdo. Obě jmenované funkce má ve svém prostředí program GeoGebra (zatím
v dvojrozměrné verzi) a tudíž lze očekávat jejich využití ve 3D variantě.

Chybějící možnost tvorby makrokonstrukcí. Možnost vytvořit a uložit vlastní
posloupnost příkazů jako nový příkaz je začleněna v různých systémech, také
v rovinné verzi Cabri Plus, ale v Cabri 3D chybí. Přitom právě ve členitém
prostředí trojrozměrné scény by byla nesmírně užitečná. Uveďme dva příklady. Je
zajisté dobré, aby žák znal vlastnosti nejkratší příčky dvou mimoběžek a uvědo-
mil si postup potřebný pro její konstrukci. Jakmile však postup konstrukce zná,
je zbytečné, aby pokaždé při konstrukci příčky všechny potřebné kroky prováděl
(a přidával do scény další viditelné objekty, které pak bude nutné skrývat).

Druhým příkladem je využití inverze. Jde o zobrazení, které sice není součástí
povinného geometrického kurikula na českých školách, nicméně jde o velice silný
a zajímavý nástroj. Systém poskytuje přímý nástroj k sestrojení obrazu roviny,
přímky, kulové plochy, kružnice a bodu v kulové inverzi. „Víÿ, že obrazem kulové
plochy je kulová plocha (byť za ni vydává i rovinu), ale nevyznačí její střed. Najít
střed sestrojené kulové plochy sice umíme, ale opět platí, že by bylo výhodné mít
možnost uložit zmíněnou členitou konstrukci středu jako nový příkaz.

Souřadnicová soustava a pohledy. Poslední poznámka je pouhým upozorněním
zejména pro učitele zvyklé na levotočivou soustavu souřadnic používanou v Mon-
geově promítání. Kolmé promítání na (tři) průmětny je v systému připraveno ve
dvou typech, nevyhovuje však našim zvyklostem. Proto si rozvržení průmětů
musíme připravit sami, jak ilustruje model souradnice. Systém používá pravoto-
čivou soustavu souřadnic, kterou není možné změnit na levotočivou. Při běžném
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modelování to nepřináší žádné problémy, učebnice stereometrie (např. [22]) se
označování souřadnicových os vyhýbají (v tématu Stereometrie se o souřadni-
cích vůbec nemluví) a učebnice analytické geometrie (např. [4]) preferují soustavu
pravotočivou.

Obrázek 2.5: Výběr zakrytých objektů ve scéně

2.7 3D kino ve škole

Prodejci didaktických technologií nabízejí v poslední době školám také zařízení umož-
ňující stereoskopickou projekci, jakási 3D kina pro školu. Aktuálně nabízené systémy1

jsou určeny k demonstracím (speciální projektory, fotoaparáty, kamery a sady brýlí)
a připravené aplikace jsou 3D modely, filmy, většinou s přírodovědnou tématikou. Za-
tím nejde o modely interaktivní.
Takové didaktické pomůcky jistě zvyšují atraktivitu prezentovaného sdělení a tím

zvyšují zájem a motivaci žáků. Mohou pomoci objasnit některé obtížně vysvětlitené
prostorové vztahy. Na druhou stranu nevyžadují aktivní zapojení prostorové představi-
vosti, neboť prostorové uspořádání objektů se žákům přímo předkládá. Využití stereo-
skopické projekce pro vlastní prostorové modelování zatím školní aplikace neumožňují.
Z tohoto důvodu a pro nedostatek vlastních didaktických zkušeností s uvedenou tech-
nologií se jí v této práci nezabýváme.

1podzim 2010



Kapitola 3

Stereometrie na střední škole

Tato kapitola odpovídá svým obsahem učivu stereometrie na střední škole a doplňuje
celý jeho rozsah. Odpovídá přibližně obsahu učebnic [22] a [16]. Je pouze na volbě
učitele, které partie při výuce zdůrazní a které potlačí. Modely a úlohy, které zde uvá-
díme a komentujeme, jsou dostupné pro většinu žáků a případné doplňující materiály
nalezne čtenář pomocí odkazů do dalších částí práce. Kapitola je členěna tématicky.
Není však míněna jako alternativní učebnice. Některé úlohy, které učebnice uvádí,
nemá dobrý smysl nahrazovat počítačovým modelováním. Například k úlohám o po-
vrších a objemech těles je samozřejmě možné vytvořit ilustrační model, ale cílem úloh
je to, aby žák dokázal najít a použít příslušné vzorce a pro ně určit na tělese potřebné
rozměry. Počítačový model mu sice ukáže například výšku jehlanu celkem bezpracně,
ale nenaučí ho, jak ji spočítat z jiných délek. K takovým úlohám jsme tedy modely
nevytvářeli. Úvodní část této kapitoly nenese obvyklý název „Základy promítáníÿ,
ale „Začínáme pracovat se 3D modelářemÿ, i když se v ní o promítacích metodách
zmíníme.
Konstrukčním úlohám, které jsou díky systémům 3D geometrie znovu realizovatel-

nou součástí výuky stereometrie, jsme věnovali samostatnou Kapitolu 4 Konstrukční
úlohy. Podle našeho názoru zaslouží speciální pozornost proto, že konstrukční úlohy
uvádějí do souvislostí dílčí stereometrické poznatky a vedou k jejich aktivnímu osvo-
jení. Takové úlohy bývají obsahem předmětu deskriptivní geometrie, kde se průměty
požadovaných útvarů skutečně rýsují. Pokud škola takový předmět dosud nabízí, zůstá-
vají jeho možnosti limitované zejména časovou náročností konstrukčních úloh. Trojroz-
měrné modeláře přinášejí zásadní obrat do možností zobrazovat konstrukce a umožňují,
aby se konstrukční úlohy v prostoru staly běžnou součástí stereometrického učiva.
Mnohé základní prostorové vztahy je nejcennější demonstrovat na pevných mode-

lech, nejlépe drátěných nebo nítěných a virtuální scéna se nemůže takovým modelům
nikdy svou názorností vyrovnat. Její význam je jiný. Opakujeme zde to, co bylo uve-
deno již v předmluvě: nechceme virtuálními modely nahrazovat skutečné, hmatatelné
objekty reálného světa. Chceme doplnit to, co jde v pevném modelu demonstrovat
obtížně. Pokud žák dokáže bezpečně určit mimoběžky v pevném modelu (či jednoduše
pomocí dvou špejlí), pochopil obsah pojmu. Pokud to dokáže v počítačovém modelu,

19
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ztotožnil se navíc s abstrakcí jejich zobrazování. Pokud to dokáže na obrázku (jedno-
značně definovaného tělesa), umí si prostorové vztahy představit.
Pro některé žáky s horší prostorovou představivostí zůstane modelování ve 3D pro-

středí náročným úkolem, abstrakcí, která pro ně bude představovat další překážku v již
tak náročné kapitole. Tito žáci budou jistě schopni pasivně přijímat demonstrační mo-
dely, budou schopni manipulovat s dobře navrženými interaktivními modely, ale bylo
by zbytečné nutit je k samostatnému modelování, pokud je samotné nezaujme. Někdy
může pomoci spolupráce se zdatným a ochotným spolužákem, jindy je lépe zaměstnat
žáka alternativní manuální aktivitou. Před čtyřmi lety nám (po kurzu stereometrie
vedeném s počítačovou podporou) odpovědělo v anonymním dotazníku 30 % žáků, že
používání trojrozměrných modelů jim nijak výrazně nepomohlo. Z těchto žáků pak
polovina, že pro ně bylo nové prostředí spíše překážkou. Navíc je třeba brát ohled na
to, že jednostranné využití počítače zplošťuje oblast vnímání a tím paradoxně vede
k přesnému opaku deklarovaného cíle. Nelze podcenit nebezpečí únavy vyplývající
z dlouhé práce s počítačem, u některých žáků i nebezpečí ztráty koncentrace. To, že
je jich výrazná menšina, nemůže být důvodem k přehlížení této skutečnosti.

3.1 Začínáme pracovat se 3D modelářem

V této části čtenář mnoho modelů nenajde. Zařadili jsme sem posloupnost úkonů,
které by (v libovolném systému dynamické geometrie) měl vyzkoušet každý, kdo se se
systémem teprve seznamuje. Úlohy jsou zvoleny tak, aby ukázaly a provedly uživa-
tele možnými úskalími modelování a manipulace v programu a pomohly k pochopení
filosofie práce s ním tak, jak bylo zmíněno v úvodu. K úkolům neuvádíme správné po-
stupy. Jednak se prostředí jednotlivých programů liší a jednak jde většinou o využití
základních příkazů systému, k nimž vede intuice nebo bezprostřední nápověda.
Tato kapitola nemůže být manuálem konkrétního systému dynamické geometrie.

V celé práci budeme úkoly a jejich řešení formulovat co nejobecněji, aby byla závislost
textu (s nutnou výjimkou odkazů na konkrétní modely) na vybraném systému co
nejmenší.1

V rámci seznámení se systémem se pravděpodobně mnoho nového z geometrie ne-
dozvíme, ale na jednoduchém modelu promitani můžeme demonstrovat základy pro-
mítání, které uvádí učebnice.

V následujících úlohách sestrojte požadované útvary a pak se vždy otočením pohledu
přesvědčete o tom, že jste skutečně sestrojili požadovaný útvar správně. Jako motivace
či naopak varování může sloužit model klam.

1Dovolíme si vložit jednu konkrétní užitečnou poznámku k práci s menu v systému Cabri 3D –
z režimu práce ve scéně přejdeme klávesou Esc na nástroj Ukazovátko v panelu nástrojů. Jakmile
v tomto panelu jsme, můžeme se v něm pohybovat – obdobně jako v menu jiných programů – kurzo-
rovými klávesami: mezi sadami nástrojů přecházíme šipkami ←, → a mezi nástroji jedné sady (aniž
bychom její menu svisle rozbalovali) šipkami ↑, ↓.
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Úloha 3.1.1. Modelujte bod v základní rovině.

Každý systém může mít základní rovinu jinou, nejčastěji to bývá některá souřadnicová
rovina.

Úloha 3.1.2. Modelujte bod A[1, 3,−2] a k němu (různými způsoby a v různém
pořadí) body A1[1, 0, 0], A2[0, 3, 0], A3[0, 0,−2].

Úloha 3.1.3. Modelujte přímku a v základní rovině, která prochází středem O sou-
stavy souřadnic. Modelujte přímku b, která neleží v základní rovině a prochází středem
O soustavy souřadnic.

Úloha 3.1.4. Ve stejném modelu sestrojte bod C, který leží v rovině α ≡ (a, b) mimo
přímky a, b z minulé úlohy. V bodě C vztyčte k rovině α kolmici k.

Úloha 3.1.5. Ve stejném modelu modelujte bod D, který leží mimo rovinu α i mimo
přímku k. Z bodu D spusťte kolmici p k rovině α a určete její průsečík P s rovinou α.
Pokud P = O, posuňte bod D tak, aby body P , O nesplývaly.

Úloha 3.1.6. Ve stejném modelu sestrojte kružnici m opsanou trojúhelníku OCP .
Sestrojte rotační válec s podstavou ohraničenou kružnicí m a druhou podstavou, jejíž
hrana prochází bodem D. (model uloha16 , obr. 3.1)

Obrázek 3.1: Úloha 3.1.6 Obrázek 3.2: Úloha 3.1.8

Úloha 3.1.7. V novém modelu sestrojte v základní rovině obecný čtyřúhelník ABCD.
Sestrojte nějaký jehlan ABCDV .

Úloha 3.1.8. Ve stejném modelu doplňte sestrojený jehlan ABCDV na čtyřboký
hranol ABCDA′B′C ′D′, kde V = A′. (model uloha18 , obr. 3.2)
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Úloha 3.1.9. V novém modelu sestrojte libovolné dvě mimoběžky p, q, každou z nich
určete dvojicí bodů.

Úloha 3.1.10. Sestrojte nějaký čtyřstěn ABCD. Můžete využít předchozí sestrojený
model? (model uloha110 , obr. 3.3)

Úloha 3.1.11. Ve stejném modelu sestrojte kulové plochy nad průměry AB, AC, AD.
(Jaká část čtyřstěnu zůstane vně kulových ploch? Při jaké vzájemné poloze vrcholů?
Proč? Viz [29], str. 37. Odpověď na položené otázky patří spíše do Kapitoly 6, ilustrace
viz model uloha111 , obr. 3.4)

Obrázek 3.3: Úloha 3.1.10 Obrázek 3.4: Úloha 3.1.11

Úloha 3.1.12. V novém modelu sestrojte libovolnou přímku o = OV a bod A mimo
ni. Modelujte rotační kužel s osou o, vrcholem V a s podstavnou kružnicí procházející
bodem A. (viz také [16], úloha 34.13.)

Poznámka: Cabri 3D obsahuje přímou konstrukci kružnice ohraničující podstavu
kužele. Zadání konstrukce viz model ova.

Příklad 3.1.13. V modelu promitani demonstrujte vlastnosti volného rovnoběžného
promítání uvedené v učebnici. Porovnejte je s vlastnostmi jiných použitých promítacích
metod.

Zkreslení rovinných útvarů (délek a tvarů) v jejich průmětu a problém s určením
skutečných rozměrů promítnutého útvaru by žákům mohl objasnit model skvel02 .
Ukazuje řešení problému otočením útvaru do průčelné roviny. Model skvel01 je na
pohled složitější.
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3.2 Vzájemná poloha přímek a rovin
(základní poučky)

Modely připravené pro následující dvě podkapitoly je velice obtížné uspořádat chro-
nologicky. Tělesa není možné definovat bez základních geometrických pojmů, vztahů
(např. rovnoběžnost, kolmost. . . ) a vlastností, základní pojmy se naopak nejlépe ilu-
strují na (hmotných) modelech těles.
Přestože zde pro úplnost uvádíme ilustraci některých definic a pouček, považujeme

za vhodné demonstrovat uvedené vztahy nejprve na pevných modelech. Virtuální mo-
dely těles využijeme spíše ke cvičením a následující modely spíše při shrnutí učiva.
Jde o modely kolmice01 a kolmice02 (definice a kritérium kolmosti přímky a roviny),
rovnob01 (kritérium rovnoběžnosti přímky s rovinou), kolmerov (kritérium kolmosti
rovin), rovnob02 (dvě rovnoběžné roviny proťaté třetí), triroviny (vzájemná poloha
tří rovin v prostoru) a konstrukce příčky daných mimoběžek po řadě bodem, směrem
a nejkratší příčka – pricka01 , pricka02 , pricka03 , prickakolma. Pro samostatnou kon-
strukci příčky mimoběžek v úloze 4.1.4, kterou by měli provádět sami žáci, obsahují
modely pricka010 , pricka020 , pricka030 pouze zadání.
Za podstatné považujeme zdůraznění vlastnosti mimoběžných přímek, kterou ně-

kdy žáci plně nepochopí – nekomplanárnosti. V pohledu (míněno v průmětu) se tato
vlastnost projevuje tak, že se mimoběžky nikdy nekryjí a jejich zdánlivý průsečík se při
změně pohledu posouvá (to je dobře vidět zejména tehdy, zobrazujeme-li mimoběžné
úsečky). Velmi dobře se uvedené vlastnosti demonstrují na čtyřstěnu. Je užitečné zdů-
raznit, že protilehlé dvojice hran čtyřstěnu jsou vždy mimoběžné.
Méně obvyklé formulace úloh o vzájemné poloze základních prostorových útvarů

můžeme najít ve starších učebnicích. Například učebnice [3] obsahuje v dílu II., v části
„Stereometrieÿ mnoho úloh různé obtížnosti – včetně zcela základních. Většina z nich
je formulována jako úlohy konstruktivní, některé proto uvedeme v Kapitole 4. Zde
uvádíme pro zajímavost (bez jazykové úpravy) jen tři, jejichž řešení vidíte na obrázcích
3.5–3.7.

Obrázek 3.5: Úloha 3.2.1 Obrázek 3.6: Úloha 3.2.2 Obrázek 3.7: Úloha 3.2.3

Úloha 3.2.1. Odůvodněte, že rovina rovnoběžná k dvěma stranám prostorového čtyř-
úhelníku dělí ostatní dvě strany v úseky úměrné. (model prost4u, obr. 3.5)



KAPITOLA 3. STEREOMETRIE NA STŘEDNÍ ŠKOLE 24

Úloha 3.2.2. Dán jest bod a soustava rovnoběžných přímek v prostoru; co platí
o rovinách určených bodem tím a jednotlivými přímkami? (model sva, obr. 3.6)

Úloha 3.2.3. Jak lze vésti ve dvou rovinách nerovnoběžných rovnoběžky? (model
pru2 , obr. 3.7)

3.3 Tělesa I (mnohostěny)

Nesporným přínosem virtuálních modelů je jejich snadná modifikovatelnost. Toho vy-
užijeme zejména k předvedení nepravidelných a kosých těles. Žáci s nimi nemívají
velké zkušenosti a často zaměňují změnu tvaru a změnu polohy (v rovině je pověstně
známým příkladem této chyby otočený čtverec považovaný za kosočtverec).

3.3.1 Hranoly

Model hranoly0 obsahuje připravené prostředí pro konstrukci hranolů. Model hranoly1
pak slouží pro přímou demonstraci a obsahuje již hotové modely pravidelných, nepra-
videlných, kolmých i kosých, konvexních i nekonvexních hranolů.
V modelech rovnob a klenec, které ukazují speciální případy čtyřbokých hranolů

(rovnoběžnostěn a klenec – obr. 3.8, 3.9), manipulujte žlutě obarvenými body.

Obrázek 3.8: Rovnoběžnostěn Obrázek 3.9: Klenec

V modelech můžete označovat stěny, hrany, tělesové a stěnové úhlopříčky a určovat
jejich vzájemnou polohu. Můžete také přímo sestrojit sítě těles – viz podkapitola 3.3.5.

3.3.2 Jehlany

Struktura modelů je podobná jako v minulé podkapitole. Model jehlany0 obsahuje
připravené prostředí pro konstrukci pravidelných, kosých a obecných jehlanů. Mo-
del jehlany1 slouží pro přímou demonstraci jehlanů. Modely komoly ukazují komolé
jehlany. Modely jsou sestrojeny pomocí nástroje Seříznout mnohostěn, který dává
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výsledek pouze pro konvexní mnohostěny. Model komoly1 je proto upraven pro demon-
straci komolých nekonvexních jehlanů spojením dvou jehlanů ABCDV a ADEFV .
Body A, D se pak mohou přesunout dovnitř konvexního čtyřúhelníku BCEF .
Také k těmto modelům můžete sestrojit jejich sítě – viz podkapitola 3.3.5.

Čtyřstěny

Čtyřstěnu – trojbokému jehlanu – se zde budeme věnovat podrobněji. Podobně jako
trojúhelník v rovině, tvoří čtyřstěn v prostoru základní mnohostěn. Můžeme pro něj
odvodit mnoho vlastností a vět, které nemusí být patrné na první pohled. Učebnice se
jimi příliš nezabývají, přestože jsou mnohdy snadné. Nebývá však snadné je ukázat na
pevném modelu, takových modelů bychom potřebovali celou řadu.
Modely teziste a maly ilustrují tvrzení z učebnice [22], str. 126, že spojnice středů

protějších hran čtyřstěnu procházejí jedním bodem. Pouhé předložení poznatků (jak-
koli demonstrované modelem) většinou neutkví žákům příliš v paměti. Je na zvážení
učitele, na časových možnostech a schopnostech žáků, zda upřednostní konstrukti-
vistický přístup a nechá zmíněné poznatky žákům k samostatnému objevení pomocí
vhodné konstrukční úlohy – viz Kapitola 4, příklad 4.2.9. Zmiňme podrobněji sadu
modelů maly . V následujících úlohách můžeme formulovat snadná tvrzení:

Úloha 3.3.1. Ukažte a zdůvodněte, že spojnice středů protějších hran čtyřstěnu pro-
cházejí jedním bodem. (Tímto bodem je jejich společný střed – viz model maly .)

Obrázek 3.10: Středy příček Obrázek 3.11: Oddělování objemů

Jako návodné mohou sloužit následující úlohy:

Úloha 3.3.2. Rozhodněte o vlastnostech čtyřstěnů, které mají vždy jeden vrchol ve
vrcholu daného čtyřstěnu a další tři vrcholy ve středech hran, které z něho vycházejí.
(model maly1 , obr. 3.10)
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Úloha 3.3.3. Rozhodněte o vlastnostech osmistěnu s vrcholy ve středech hran daného
čtyřstěnu (model maly2 ). Určete jeho objem a rozdělte ho na dílčí jehlany o stejných
objemech (model maly3 , obr. 3.11).

Zajímavou vlastnost objemu čtyřstěnu ukážeme v následujících úlohách:

Úloha 3.3.4. Zkoumejte objemy čtyřstěnů, které mají dvě protější hrany AB, CD
na daných mimoběžkách a délky těchto hran jsou dané (platí |AB| = m, |CD| = n).
(model objem1 , obr. 3.12)

Příklad 3.3.5. Dokažte, že čtyřstěny, které mají dvě protější hrany AB, CD na da-
ných mimoběžkách, a pro délky těchto hran platí |AB| = m, |CD| = n, mají stejný
objem.

Řešení: (model objem2 ) K vyřešení problému využijeme řez tělesa vhodně zvolenou
rovinou rovnoběžnou s danými mimoběžkami a Cavalieriho princip. Uvedený řez čtyř-
stěnu je rovnoběžník, jehož strany jsou rovnoběžné s danými hranami (jsou to příčky
oddělující ze stěn podobné trojúhelníky) a tudíž se při posouvání těchto hran v jejich
směru nemění jeho tvar (a tím ani obsah). Tvrzení možná ozřejmí konstrukce trojbo-
kého hranolu, jehož jedna stěna je rovnoběžník se stranami AB a C ′D′, kde B = C ′

a C ′D′ je posunutým obrazem CD a jeho třetí boční hranou je úsečka CD.
Nebo můžeme v modelu přímo ukázat (viz obrázek 3.13 a model objem3 ), že strany

rovnoběžníku řezu – úsečky m1 a n1 ve zvolené rovině rovnoběžné s danými mimoběž-
kami – mají při pohybu stran čtyřstěnu konstantní velikost a úhel.

Obrázek 3.12: Objem čtyřstěnu Obrázek 3.13: Příklad 3.3.5

Zatímco těžiště čtyřstěnu existuje vždy, o společném průsečíku výšek to neplatí. Čtyř-
stěn, pro který společný průsečík výšek – ortocentrum – existuje, se nazývá ortocen-
trický. Platí, že čtyřstěn je ortocentrický právě tehdy, jsou-li každé jeho dvě protější
hrany navzájem kolmé. Pokud se nechceme pouštět se žáky přímo do důkazu uve-
deného tvrzení, můžeme jim zadat konstrukční úlohy (úlohy 4.2.10–4.2.12) vedoucí
k objevení zmíněného kritéria. Žáci si ho tak lépe zapamatují.
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3.3.3 Pravidelné a polopravidelné mnohostěny

Sada nástrojů Cabri 3D obsahuje přímou konstrukci Platónských těles, která je na-
tolik snadná, že navrhujeme jejich modelování jako lehké cvičení. Zajímavější úlohou
může být úkol najít jejich opsanou a vepsanou kulovou plochu či rozdělit opsanou ku-
lovou plochu na shodné části nad stěnami mnohostěnu. Virtuální model může ukázat
vlastnosti duálních mnohostěnů: pravidelný dvanástistěn a pravidelný dvacetistěn jsou
duální mnohostěny (model dual2 ), stejně jako krychle a pravidelný osmistěn (model
dual1 ). Pravidelný čtyřstěn je duální sám k sobě.
Učebnice [22], str. 160–162 uvádí příklad výpočtu povrchu a objemu pravidelného

osmistěnu vepsaného do kulové plochy o poloměru r. Jde o úlohu obtížnou a obdobné
úlohy pro pravidelný dvanáctistěn a dvacetistěn jsou ještě obtížnější. Modely nám
v tom příliš nepomohou, pomocí měřicích nástrojů zjistíme pouze přibližné číselné
hodnoty.
Zajímavé cvičení, na které můžeme navázat tvorbou papírových modelů, je mo-

delování různých polopravidelných těles. Jsou to taková tělesa, jejichž stěnami jsou
pravidelné mnohoúhelníky, ale ne jednoho, ale několika typů a v každém vrcholu tě-
lesa se stýká stejný počet stěn co do počtu i typu. Snadno odvodíme, že na jednom
tělese nemohou být současně více než tři typy n-úhelníků. Pokud by tam byly alespoň
4 typy, platilo by pro počet jejich stran

n1 + n2 + n3 + n4 ≥ 3 + 4 + 5 + 6

a součet vnitřních úhlů stěn ve vrcholu by tudíž byl nejméně roven

60◦ + 90◦ + 108◦ + 120◦ = 378◦,

což by bylo více než plný úhel a to je spor. Na jednom polopravidelném tělese jsou
tedy mnohoúhelníky dvou nebo tří typů. Jejich popis (popis třinácti z nich) podal již
Archimedes. Další dva druhy jsou pravidelné hranoly a tzv. antihranoly. Přehledný
výčet a popis nepravidelných těles obsahuje např. [2].
Zkuste některé polopravidelné mnohostěny vymodelovat. Začneme-li těmi nejjed-

noduššími, jsou to (po hranolech) nejspíš právě antihranoly. Uvádíme jeden model
(anhr5333 ) – antihranol s pětiúhelníkovou podstavou. Formulaci úlohy najdete v Ka-
pitole 4. Konstrukce dalších polopravidelných těles je složitější. Uvádíme model polo-
pravidelného mnohostěnu, v němž se v každém vrcholu stýká čtverec se dvěma pravi-
delnými šestiúhelníky (model polo466 ) a modely, které obsahují prototyp pro vytvoření
těles typu 388 (trojúhelník a dva pravidelné osmiúhelníky v každém vrcholu) a typu
3444 (modely prot388 a prot3444 ).

3.3.4 Hvězdicové mnohostěny

Další esteticky velice působivá tělesa můžeme získat operacemi s pravidelnými mno-
hostěny. Jsou to nejrůznější hvězdicové mnohostěny. I o nich bylo v literatuře mnohé
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napsáno. Možná nejúplnější přehled odkazů najdete na Wikipedii [38], zajímavé jsou
i virtuální modely ve [11].
Konstrukce těchto mnohostěnů bývá složitá a dosti zdlouhavá. Takové mnohostěny,

jaké vidíte v modelech hvezda či stella (Stella Octangula), však určitě dokáží žáci vy-
modelovat sami. Cabri 3D nepodporuje tvorbu hvězdicových mnohostěnů přímo, je
nutné modelovat je postupně. Podívejte se na dva modely – malý a velký hvězdicový
dvanáctistěn (modely small12 a great12 , obr. 3.15, 3.16), které mají stěny vytvo-
řeny z plošek – částí pravidelných pětiúhelníků (konvexních nebo nekonvexních). Oba-
lují pravidelný dvanáctistěn, jehož stěny jsou také pravidelné pětiúhelníky (tj. pokud
bychom ořezali všechny cípy, zůstalo by „jádroÿ tvořené pravidelným dvanáctistěnem).
Jejich pětiúhelníkové „stěnyÿ mají vrcholy ve vrcholech pravidelného dvacetistěnu.

Obrázek 3.14: Mnohostěn Obrázek 3.15: Malý 12 Obrázek 3.16: Velký 12

3.3.5 Sítě těles

Konstrukce sítě tělesa je činnost, která výrazně podporuje představu o vzájemné poloze
stěn tělesa, o skutečných délkách hran a velikostech úhlů. Konstrukce sítě a následné
složení tělesa je důležitá manuální aktivita. Bohužel, sestrojení sítě složitějšího tělesa
bývá dosti zdlouhavé, takže ve škole obvykle stihneme sestrojit jen sítě jednoduché
a příprava podkladů – sítí – pro žákovskou manipulaci je pro učitele časově vyčer-
pávající. Proto se k sítím těles vrátíme ještě v Kapitole 7, kde najde učitel několik
připravených dynamických modelů.
Přestože podpora tvorby sítí není v Cabri 3D příliš komfortní, může práci uči-

tele hodně usnadnit. Uveďme nejprve omezení. Cabri 3D podporuje pouze tvorbu
sítí konvexních těles. Navíc je výsledná síť obtížně konfigurovatelná a v obvyklé po-
době má nepříjemnou, hvězdicovitou konfiguraci – postava tělesa je uprostřed a stěny
se rozevírají od jejích stran. Je nesnadné toto chování změnit a určit, které stěny
mají zůstat spojené a podél kterých hran se má těleso rozstřihnout. Takovou možností
disponují jiné 3D modeláře, ale Cabri 3D ne. Přesto lze toto omezení obejít trikem.
Pokud k našemu tělesu vytvoříme totéž těleso, které je jeho konvexní obálkou, je možné
při zadávání řídících prvků konvexní obálky pořadí rozvinovaných stěn do jisté míry
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ovlivnit. Je to postup poněkud zdlouhavý, ale při jisté pečlivosti nám umožní vygene-
rovat několik různých sítí téhož konvexního mnohostěnu. Další postup už je pohodlný.
Cabri nabízí možnost vygenerovat k připravené síti samostatnou stránku s touto sítí
ve skutečné velikosti. Stránku je možné vytisknout a následně použít pro manuální
manipulaci. Model site1 obsahuje čtyřboký jehlan a další tři strany dokumentu jeho
tři různé sítě.
Vytvořené sítě přebírají vlastnosti sítě v modelu (barvu) a zůstávají dynamicky

spojené s výchozím modelem, při jeho změně (změně polohy vrcholů tělesa) se současně
mění sestrojená síť. Prostřednictvím sítě v modelu (v hlavní stránce dokumentu) lze
upravovat skrytý mnohostěn, ve stránce se sítí už lze jen upravit graficky síť jako celek.
Sítě můžeme sestrojit i k modelům seříznutých těles (viz podkapitola 3.4). Při

následné dynamické manipulaci však musíme dodržet původní typ řezu a incidenci
vrcholů. Řez musí protínat stejné hrany, počet vrcholů n-úhelníku řezu se nesmí změnit.
Pokud tuto podmínku porušíme, síť zmizí.
V podkapitole 3.5 se zmíníme o omezení pro modely oblých těles. Vyplyne z nich

i skutečnost, že rozvinutí takových ploch není podporováno. Pokud tedy chceme sestro-
jit rozvinutý plášť válce nebo kužele, musíme sestrojit speciální model s pomocnými
ploškami. Dva takové modely – valecpl a kuzelpl1 přikládáme. Byly vytvořeny s pomocí
stopy dostatečně malé rovinné plošky – čtyřúhelníku, kterým je nahrazena část pláště
– při pohybu podél podstavné kružnice. Tyto plošky pak byly klasickou konstruktivní
metodou naneseny podél kružnicového oblouku o správném poloměru.

3.4 Řezy mnohostěnů

Přínosem systému dynamické geometrie pro konstrukci řezů mnohostěnů je zejména
možnost okamžitě zobrazit správný rovinný řez tělesa a zkoumat tak jeho vlastnosti
ještě dříve, než žáky naučíme řezy sestrojovat. Nemusíme odvozovat vlastnosti nejprve
teoreticky z vlastností vzájemné polohy rovin, můžeme je hned ukázat a poté zmíně-
nými vlastnostmi zdůvodnit. Na modelech můžeme popsat a zdůvodnit konstrukci
průsečnic a průsečíků a zdůraznit, že rovinným řezem konvexního tělesa je vždy kon-
vexní útvar (obvykle konvexní n-úhelník). Pro konstrukci řezů konvexních mnohostěnů
má Cabri 3D přímý nástroj Oříznout mnohostěn.
Pokud chceme připravit vlastní dynamické modely pro žáky, je vhodné použít

ve scéně rovinu řezu, která bude otočná nebo posuvná (nebo obojí). Skutečnost, že
v Cabri 3D dosud není možné vytvářet makrokonstrukce, nutí konstruovat takovou
rovinu v každém modelu znovu. Omezeným způsobem sice lze použít metodu Copy–
Paste (Kopírovat–Vložit) z jednoho modelu do druhého, počítejte však s předem netu-
šenými a frustrujícími efekty. Jinou možností je připravit takovou rovinu do vzorového
modelu a ten pak využívat jako úvodní „šablonuÿ pro tvorbu modelů dalších (model
rovinaot). Skutečnou vlastní šablonu (tj. předpis, na jehož základě by systém založil
nový soubor) však systém opět nepodporuje. Připravené šablony slouží pouze k volbě
výchozího druhu zobrazení (tj. promítání a uspořádání pohledů v modelu).
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Pokud chceme sestrojit ještě univerzálnější scénu s řezy, můžeme se inspirovat mo-
dely řady otocrez nebo je přímo použít. Model obsahuje nejen otočnou scénu, v ní
otočnou rovinu, ale rovnou i ukázku tělesa postaveného na posuvné a otočné plat-
formě. V modelu otocrez0 jsou pro objasnění principu kostrukce prototypu zvýraz-
něny všechny jinak skryté konstrukční prvky. Na platformu můžeme postavit jakékoliv
těleso, v modelu otocrez4 je to kosý válec.
Před vysvětlením principů konstrukce řezů mnohostěnů rovinou se nám osvědčila

manipulace v modelu. Žáci manipulovali pohyblivou rovinou (zadanou třemi body)
a snažili se sestrojit řez tělesa stanoveného typu. Zajímavé byly reakce žáků na nespl-
nitelné úkoly v úvodních úlohách následující podkapitoly.

3.4.1 Řezy krychle, kvádru a hranolů

Sada úkolů pro motivační manipulaci:

Úloha 3.4.1. Rovina je dána třemi volnými body (model krrez1 , obr. 3.17). Umístěte
určující body na přímky procházející hranami krychle tak, aby řezem dané krychle
rovinou byl:

a) bod

b) hrana

c) trojúhelník

d) stěna

e) čtyřúhelník

f) pětiúhelník

g) šestiúhelník

h) sedmiúhelník

Řešení posledního úkolu žáci po chvíli vzdávali s tvrzením, že to nejde. Zdůvodnit to
však – počtem stěn krychle – většinou samostatně neuměli. Podobný problém působil
také úkol 3.4.2a).

Úloha 3.4.2. Umístěte body pohybující se po přímkách, v nichž leží mimoběžné hrany
krychle (model krrez2 , obrázek 3.18) tak, aby průnikem roviny a krychle byla:

a) jedna stěna krychle

b) jedna hrana krychle

c) vrchol krychle

d) čtyřúhelník

e) pětiúhelník

f) šestiúhelník
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Obrázek 3.17: Řez krychle Obrázek 3.18: Úloha 3.4.2 Obrázek 3.19: Kolmá rovina

V modelu motivace žáci odhadovali, co bude řezem tělesa rovinou kolmou k dané
přímce (obr. 3.19).

Interaktivní model pro cvičení konstrukce řezů krychle může sloužit buď pro přímou
konstrukci řezu s využitím pouček o vzájemné poloze rovin v prostoru, nebo jako
pomůcka pro generování cvičení a testových úloh. Druhé možnosti se budeme věnovat
v Kapitole 7. Pokud chceme používat model interaktivně, je užitečné skrýt nástroje,
které by zbytečně rozptylovaly pozornost žáků. Můžeme ponechat jen nástroje pro
konstrukci rovnoběžek a průsečíků. Tyto nástroje samy o sobě nedovolí udělat žákům
některé obvyklé chyby, například jim neumožní sestrojit průsečík přímek, které jsou
ve skutečnosti mimoběžné. Na papíře takové zábrany nejsou. Pro možnost okamžité
kontroly správnosti můžeme ještě ponechat dostupný nástrojOříznout mnohostěn,
který ale zakážeme používat dříve, než žák dokončí řešení. Takový model je například
krrez3 . Změnu zadání roviny řezu docílíme snadno pomocí nástroje Předefinovat,
který nám dovolí libovolně změnit polohu určujícího bodu roviny řezu. Jeden velmi
jednoduchý příklad zadání a řešení řezu krychle rovinou je v modelech rezcv0 , rezcv1 .
Při školních konstrukcích v sešitě při použití volného rovnoběžného promítání ob-

vykle nesestrojujeme řezy kvádru ani rovnoběžnostěnu. Důvodem je pracnost tvorby
zadání. Na průmět krychle míváme šablonu či předtisky, jiné zadání vyžaduje těleso
znovu narýsovat. Další problém je ten, že při zobrazování těles ve volném rovnoběž-
ném promítání jsme zvyklí zobrazovat pouze předpokládané známé typy mnohostěnů.
Jinak nemůžeme z jediného obrazu těleso určit. Tento problém se běžně nezmiňuje
(abychom žákům problémy více nekomplikovali), ale zcela mizí užitím dynamické geo-
metrie. Stačí mít připravený jeden základní dostatečně modifikovatelný model rovno-
běžnostěnu (model rezrovn). Rovinné řezy v něm můžeme sestrojovat zcela analogicky
jako řezy krychle rovinou. Pokud pro konstrukci potřebujeme sestrojit pomocnou ro-
vinu, za niž se u řezů krychle volí nejčastěji rovina svislá, kolmá k rovině stěny podstavy
(která stěna krychle je stěnou podstavy?), použijeme prostě rovinu rovnoběžnou s hra-
nou rovnoběžnostěnu. Navíc tím dostává smysl mluvit o stopě roviny již zde, ještě
před konstrukcí rovinných řezů jehlanu. Dále se tím vyhneme formulaci „rovina kolmá
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k podstavěÿ. Kolmost je v kosoúhlém promítání obtížně sestrojitelná a ověřitelná. Při
konstrukci řezů krychle ve skutečnosti využíváme již zmíněné rovnoběžnosti „svisléÿ
roviny s hranami tělesa, řešíme tedy speciální případ místo obecného, ale pomocí me-
tod případu obecného.
Můžeme také sestavit speciální modely k procvičení dílčích úloh. V modelech

primka0–primka2 je zadání a řešení úlohy, v níž hledáme body dané přímky (strany
řezu) ve stěnách tělesa.
Poté již můžeme zobrazovat i rovinné řezy obecných hranolů. Můžeme se k nim také

vrátit po řezech jehlanů, jako k rozšiřujícímu a shrnujícímu tématu. Pokud chceme vy-
tvořit zadání pro nekonvexní hranol a chceme využít kontroly řešení nástrojem Oříz-
nout mnohostěn, musíme ho složit z několika (obvykle dvou) konvexních, jako v mo-
delu nekonhr .

3.4.2 Řezy jehlanu

Obecný model jehlrez pro demonstraci rovinného řezu jehlanu má podobné vlastnosti
jako výše uvedené dynamické modely.

Obrázek 3.20: Řez jehlanu Obrázek 3.21: Postup konstrukce

Kolineace
Setkáváme se však nově s příbuzností v prostoru, která se nazývá kolineace a která
se promítá do kolineace v rovině. Pro nás ale bude toto zobrazení cenné prostorovými
vztahy. K demonstraci vlastností kolineace, zejména objasnění pojmu stopa roviny
řezu, pomohou modely kolrez1 a kolrez2 (obrázky 3.20 a 3.21), v nichž použijeme
otočnou rovinu řezu. Jako přímku, která je určujícím prvkem roviny řezu, použijeme
rovnou její stopu. Není příliš přehledné demonstrovat vlastnosti kolineace „podstavná
hrana stěny a přímka procházející hranou řezu v této stěně jsou buď rovnoběžné, nebo
se protínají na stopě roviny řezuÿ tak, že sestrojíme všechny přímky podstavných hran
a hran řezu na tělese, pravidlo spíše demonstrujeme na dvojici jedné při dynamické
změně polohy vrcholů podstavy.
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Obrázek 3.22: Zadání řezu Obrázek 3.23: Řešení úlohy

Procvičování konstrukce řezů jehlanu rovinou probíhá obvykle rýsováním na pa-
pír – tam se plně projeví schopnost aplikovat osvojenou abstrakci. „Rýsovatÿ mů-
žeme i v interaktivním modelu, jak jsme již zmínili v předchozím textu. Přikládáme
sadu modelů – prototyp pro konstrukci řezu jehlanu rovinou. V modelu jehlprot je
pouhé zadání roviny řezu trojicí bodů K, L, M , přičemž bod M je možné díky jeho
umístění na površce VM1 jehlanu zadat ve stěně. Nástrojem Předefinovat můžeme
zadání libovolně modifikovat. Model jehlpro1 obsahuje předpokládaný začátek kon-
strukce (ukázka, jak podle naší představy může žák s modelem pracovat) a model
jehlpro2 výsledek, který je určený spíše k demonstraci správnosti řešení. Z úvodního
modelu či z modelu se žákovským řešením jej dostaneme postupným použitím ná-
strojů Rovina, Průsečnice a Oříznout mnohostěn. Postup vidíte na obrázcích
3.22 a 3.23. Jinou možností je nechat žáka pracovat přímo s modelem jehlpro2 , v němž
výsledný řez i stopu roviny řezu skryjeme. To, zda je případné objevení a zobrazení
skrytého řešení žákem přijatelné, musíme posoudit podle cíle žákovské aktivity. Stejně
tak předem posoudíme, zda v systému předem skryjeme některé nástroje. Model jehl-
pro0 obsahuje „čistéÿ zadání a jsou v něm skryté všechny nepotřebné a nápovědné
nástroje. List s připraveným dynamickým modelem můžeme také kdykoliv vytisknout
pro ruční rýsování.

Afinita

Po procvičení rovinných řezů jehlanu můžeme sestrojit několik řezů hranolu využitím
obdobného zobrazení – prostorové afinity. Pokud jsme dříve sestrojovali řezy obecných
rovnoběžnostěnů, zobecníme teď uvedený postup. Zobrazení pak není třeba příliš vy-
světlovat, rozdíl mezi afinitou a kolineací je intuitivní – je dán typem mnohostěnu, na
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němž sestrojujeme řez. Chceme-li se odkázat na deskriptivní geometrii, můžeme zob-
razení pojmenovat a uvést jeho definici. Pro stereometrické konstrukce to však třeba
není. (modely nekonhr , rezhran60 , rezhran6 , afrez . obr. 3.24, 3.25)

Obrázek 3.24: Řez krychle Obrázek 3.25: Řez hranolu

3.4.3 Průnik přímky tělesem

Při modelování zadání, v němž jsou stěny tělesa neprůhledné, je řešení vidět okamžitě
(model prrov0 ). Pokud se rozhodneme modelovat řešení na drátěném tělese (model
prrov1 ), máme k dispozici všechny dříve uvedené nástroje s tím, že bychom měli vo-
lit pomocnou řezovou rovinu ne libovolně (jak to systém umožňuje), ale rovnoběžně
s hranami tělesa. Žáky můžeme donutit k takovému řešení tím, že skryjeme nástroj
Rovina (model prrov2 ).

3.5 Tělesa II (koule, kužele a válce a plochy)

Modely oblých těles (rotačních i kosých) se svým pojetím liší od modelů mnohostěnů
a nástroje mohou uživatele zpočátku trochu mást. Jak již bylo zmíněno, jde o plochy,
nikoliv tělesa – a to plochy buď omezené (kulová plocha, válec či kužel dané výšky)
nebo nekonečné, které se zobrazují pouze ve vymezeném pohledovém objemu. Stejně
se zobrazují i plochy rovina a polorovina. Omezení na pohledový objem může vést
k tomu, že např. rovina řezu „nedosáhneÿ na těleso (viz obr. 2.4). Je to pouze zdánlivý
jev. Ve skutečnosti systém počítá s plochami nekonečnými a v nich konstruuje výsledné
objekty. Chceme-li zadat bod na nekonečné válcové ploše, v rovině atd. mimo zmíněný
výřez, zadáme jej na zobrazené části plochy a pomocí myši přesuneme do požadované
polohy na ploše v její nezobrazené části.



KAPITOLA 3. STEREOMETRIE NA STŘEDNÍ ŠKOLE 35

Plochy není možné uzavřít, neexistuje plocha „kruhÿ ani „vnitřek elipsyÿ. Není
možné je seříznout rovinou (na ploše se vytvoří kuželosečka řezu, ale plocha se neořízne)
ani provádět průniky či vytvářet otvory.
Není možné (zatím?) ani sestrojit průnikové křivky kvadrik, k dispozici jsou pouze

křivky, které jsou podle typu průniku křivkami druhého stupně, tedy řezy kvadrik
rovinou a průnik kulových ploch. Například průsečnici kulové a kuželové plochy systém
nesestrojí ani tehdy, je-li to kružnice (např. pro ilustraci stereografické projekce).
Modelovat můžeme válce a kužely s kruhovou a eliptickou podstavnou hranou. To

nám umožní modelovat a ilustrovat plochy a tělesa, která žáci dosud neznali či neuměli
pojmenovat. Žáci totiž chápou pod pojmy válec a kužel téměř výhradně rotační tělesa.
Učebnice stereometrie obvykle ani jiná než rotační tělesa nezmiňují. Rotační tělesa
a plochy mají široké uplatnění v technické praxi a vídáme je v předmětech kolem nás.
To jistě dává důvod zabývat se jimi důkladněji. Nezmínit ostatní tělesa a plochy však
považujeme za chybu.

Úloha 3.5.1. Modelujte rotační kužel, rotační válec, kosý kužel, kosý válec. (model
kuzvalkr , obr. 3.26)

Úloha 3.5.2. Modelujte kužel a válec s eliptickou podstavou. (model kuzvalel)

Poznámka: Uvedená tělesa jsou vždy omezena částí nějaké obecné kruhové kuže-
lové/válcové plochy (a rovinami). (model kuzvalel1 , obr. 3.27)

Obrázek 3.26: Rotační a kosé plochy Obrázek 3.27: Obecné plochy

Model dvavalce ilustruje rozdíl mezi rotační a nerotační válcovou plochou. Problém,
který často vede k nedorozumění, je v tom, že na téže kuželové či válcové ploše existují
eliptické i kružnicové řezy. U rotační válcové a kuželové plochy je řez plochy rovinou
kolmou k ose kružnice.

I s omezenými modelovacími možnostmi můžeme ve scéně znázornit důležité vztahy.
Žáci často chybují ve zcela jednoduchých úvahách. Můžeme znázornit části těles – ne
sice jako samostatná tělesa, ale tím, že je opticky omezíme. Navíc tak lépe vynikne
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jejich konstrukce. Model koulec ilustruje části koule (kulovou vrstvu, úseč a výseč).
Snadno sestrojíme model, kde lze demonstrovat rovinné řezy kulové plochy – kružnice.
Jiné plochy přímo modelovat není možné. V systému chybí možnost sestrojit napří-

klad komolý kužel, protože zmíněné plochy není možné seříznout rovinou. Chceme-li
ilustrovat další plochy, můžeme využít nástroj, který sice neposkytuje výsledné útvary
jako celistvé plochy ani nedovolí použít je k dalším konstrukcím, ale umožní je při-
bližně zobrazit. Jde o nástroj Stopa. Nástroj Množina, který známe z Cabri Plus
zde není. Nástroj Stopa vytvoří množinu postupně vykreslovaných poloh pohybují-
cího se sledovaného objektu. Stopa je limitovaná maximálním počtem vykreslených
exemplářů, po jeho vyčerpání se nejstarší polohy odmazávají. I tak nám ale pomůže
zejména při ilustraci kinematicky vytvořených ploch či – pro pokročilejší výklad – jed-
noparametrických systémů (nejčastěji křivek). Následující příklady využívají tohoto
nástroje.

Úloha 3.5.3. Modelujte hyperbolický kužel (tedy plášť kužele, jehož podstavnou hra-
nou je hyperbola) a hyperbolický válec. (modely kuzhyp, valhyp)

Poznámka: Přímý nástroj pro konstrukci kužele a válce, který je součástí Cabri 3D,
nefunguje, je-li podstava nekovexní či otevřená. Stejně musíme sestrojovat také para-
bolickou válcovou či kuželovou plochu.

Úloha 3.5.4. Modelujte komolý kužel. (modely kuzkomr , kuzkomk)

Úloha 3.5.5. Modelujte seříznutý kužel a válec. (model kuzvalre)

Stačí malá úprava modelu a dostáváme nové, „neznáméÿ plochy. Například rotační
jednodílný hyperboloid – plochu vzniklou rotací přímky kolem mimoběžné osy. Zde
modelujeme pouze část plochy vzniklou rotací úsečky. Uvedený příklad je velice atrak-
tivní, odhaluje netušenou skutečnost, že plocha vzniklá rotací hyperboly může být
přímková. V modelu můžeme navíc pomocí změny polohy bodu úsečky odhalit vztah
rotační kuželové plochy a jednodílného rotačního hyperboloidu. Dobře také vidíme
význam pojmu „hrdlová kružniceÿ. Ve školách ještě můžeme najít starší velice ná-
zorné „gumičkovéÿ modely této plochy či otáčivý model, který ukazuje, jak přímka
plochy „prochází hyperbolickou branouÿ – otvorem v pevné stěně. Napodobeninou
uvedených pevných (ale pohyblivých) modelů jsou naše modely hyperb2 a hyperb3 .
Zejména druhý z nich se však původnímu pevnému modelu nevyrovná.

Úloha 3.5.6. Modelujte rotační jednodílný hyperboloid jako přímkovou plochu, která
vznikne rotací přímky kolem mimoběžné osy. (model rothyppr , hyperb1–hyperb3 či
zcela jednoduchý model vez , obrázky 3.28, 3.29)

Rotační dvoudílný hyperboloid již přímková plocha není. Špatně se modeluje, protože
nemůžeme omezit část hyperbolického oblouku.

Úloha 3.5.7. Modelujte dvoudílný rotační hyperboloid. (model rothyp2 )
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Obrázek 3.28: Rotační jed-
nodílný hyperboloid (část)

Obrázek 3.29: Rotační ku-
želová plocha (část)

Obrázek 3.30: Anuloid

Podobně můžeme ilustrovat další rotační kvadriky. Podrobněji se o nich zmíníme v Ka-
pitole 6.

Úloha 3.5.8. Modelujte rotační elipsoid zploštělý a protáhlý a rotační paraboloid.
(modely kvadriky0–kvadriky2 )

Poznámka: Určete, který z rotačních elipsoidů je množinou bodů v prostoru, které
mají od dvou pevných bodů konstantní součet vzdáleností.

Úloha 3.5.9. Rotací kružnice kolem přímky ležící v rovině kružnice modelujte anuloid.
(model anuloid , obrázek 3.30)

Podobným principem – vykreslováním jednotlivých poloh pohybujícího se objektu –
jsme v části 3.3.5 modelovali rozvinuté pláště takových rozvinutelných ploch, které
dokážeme dobře aproximovat posloupností navazujících rovinných n-úhelníků. Zejména
tedy pláště kužele a válce, a to včetně seříznutých těles.

3.6 Kuželosečky, tečny a tečné roviny

Z planimetrie žáci mohou znát rovinnou ohniskovou definici kuželoseček. Dynamický
model může ukázat vznik kuželoseček odpovídající jejich názvu – jsou rovinnými řezy
kvadrik, podle možností systému tedy řezy kuželové a válcové plochy. Cabri 3D rozliší
i singulární kuželosečky, tedy dvojnásobnou přímku a dvojice přímek – model singkuz .
Je možné sestrojit i řezy nerotačních těles (ploch), a tak ještě názorněji ukázat pod-
mínky pro to, aby řezem kuželové plochy byla kružnice, elipsa, parabola, hyperbola či
singulární kuželosečka. Při přibližném modelování se však do speciálních poloh řezu
obvykle „netrefímeÿ a je třeba je modelovat cíleně. Model kuzelos s klasifikací kuželo-
seček dovoluje měnit řez pomocí otočné roviny.

Úloha 3.6.1. Modelujte osový řez rotačního kužele a rotačního válce (rotační kuželové
a válcové plochy) a hlavní kružnice kulové plochy.
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Úloha 3.6.2. Modelujte různé rovinné řezy rotační válcové plochy. Pojmenujte vzniklé
křivky či útvary.

Model nám dovolí ukázat vlastnosti tečen a tečných rovin, které se na pevných mode-
lech obtížně modelují. Tečná rovina se dotýká válcové a kuželové plochy podél přímky
(dvojnásobná přímka – singulární kuželosečka). Každou rovinu řezu protíná tato tečná
rovina v tečně ke kuželosečce řezu (a tedy rovinu podstavy v tečně k podstavné kuže-
losečce). Podle toho ji můžeme sestrojit. Následující úlohy bychom mohli zařadit i do
Kapitoly 4.

Úloha 3.6.3. Sestrojte tečnou rovinu rotační válcové a rotační kuželové plochy, která
prochází daným bodem P . Řešte zvlášť pro bod P na ploše a bod P vně plochy.
(modely s řešením tecrov01 – bod vně válcové plochy, tecrov03 , tecrov04 – bod na
kuželové ploše a vně kuželové plochy)

Úloha 3.6.4. Sestrojte tečnou rovinu rotační válcové a rotační kuželové plochy rov-
noběžnou s danou přímkou a. (modely s řešením tecrov02 – válcová plocha, tecrov05
– kuželová plocha)

Úloha 3.6.5. Sestrojte tečnou rovinu v daném bodě válcové a kuželové (nerotační,
kosé) plochy. Plocha je určena danou kružnicí podstavné hrany a směrem hran (vrcho-
lem). Sestrojte tečnu k řezu této plochy obecnou rovinou. (model tecrov)

Tečná rovina kulové plochy v bodě T plochy je kolmá na poloměr ST . Leží v ní tečny
všech hlavních kružnic kulové plochy procházejících bodem T .

Úloha 3.6.6. Sestrojte tečnou rovinu v daném bodě kulové plochy. Sestrojte nějakou
hlavní kružnici plochy a její tečnu. (model tecrovkp)

Úloha 3.6.7. Sestrojte tečnou rovinu dané kulové plochy, která prochází danou přím-
kou, která nemá s plochou žádný společný bod. (model s řešením tecrovkp1 )

Na oficiálním webu Cabri najdeme mezi spoustou jiných velice pečlivě zpracovaných
modelů vztahujících se k uvedenému tématu i demonstraci Quètelet-Dandelinovy věty.

3.7 Objemy a povrchy těles

Klasické úlohy na výpočet obsahů ploch (povrchů těles) a objemů těles předpokládají
a procvičují schopnost zvolit správné těleso a vypočítat v něm z daných údajů ty, které
potřebujeme pro výpočet požadovaného objemu či povrchu (většinou) pomocí vzorce
(například úlohy v [30] či [22]). Dynamický model nám dovolí modelovat a změřit po-
třebné délky (byť to nemusí být vždy žádoucí). Pomocí nástroje kalkulačkamůžeme
pro údaje naměřené a zobrazené v modelu pomocí nástrojů Vzdálenost, Délka,
obvod či Velikost úhlu sestavit výraz odpovídající vzorci a vyčíslit ho. Výsledek
můžeme porovnat s hodnotou, kterou umí Cabri 3D přímo ukázat některým z dalších
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měřících nástrojů (Obsah, Objem). To by mohla být užitečná žákovská pomůcka pro
kontrolu správnosti řešení úloh.
Za důležitější však považujeme pochopení vztahů mezi naměřenými veličinami

(nebo veličinami spočtenými pomocí náčrtu a vlastností trojúhelníku) a výsledkem.
Mezi tyto důležité vztahy patří pochopení vzorce a schopnost rozměrové kontroly vý-
počtu, vliv jednotlivých veličin na výsledek a Cavalieriho princip. Nejúčinnější bývají
zcela jednoduché modely, které sice neobsahují důkaz, ale předkládané tvrzení srozu-
mitelně zobrazují pro nějakou množinu objektů. Takovou ilustraci poskytují například
následující modely:

jehlan3 – rozklad hranolu (i kosého) na tři jehlany s navzájem shodnými objemy
(ilustrace vzorce pro výpočet objemu jehlanu)

objemy – objemy jehlanů a kuželů, kde jednak pohybujeme vrcholem rovnoběžně s pod-
stavou a jednak samostatně měníme výšku, slouží jako přehledná ilustrace vzorce pro
výpočet objemu hranolu a jehlanu

objemyhr – objemy hranolů a válců, podobně jako předchozí příklad a navíc porovnáme
objemy jehlanu a hranolu a objemy kužele a válce

objpldel – vliv podobnosti na objemy, povrchy a délky a vzájemný vztah délek, obsahů
a objemů (rotační kužel).

Prostorový model může pomoci odhalit a vysvětlit některé časté chyby žáků. Na otázku
v úloze 3.7.1 odpoví obvykle žáci chybně a modely objhom1 a objhom2 (obr. 3.31, 3.32)
ukáží, kde je chyba v úvaze:

Obrázek 3.31: Objemy čtyřstěnů Obrázek 3.32: Správná odpověď 3.7.1
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Úloha 3.7.1. Rovina BDE vytíná z hranoluABCDEFGH čtyřstěn ABDE. Objem
tohoto čtyřstěnu je V. Určete objem čtyřstěnu AB′D′E ′, který z celého kvadrantu
vytíná rovina rovnoběžná s rovinou BDE, která prochází vrcholem G kvádru.

Poznámka 1: Nejčastější žákovské odpovědi bývají 2V nebo 8V.
Poznámka 2: Modely navíc ukáží, že roviny kolmé k tělesové úhlopříčce AG, které
procházejí vrcholy E, H, ji protínají v jejích třetinách. (modely sady objhom)

K objemům a povrchům těles se v matematice vracíme později mimo kapitolu Stere-
ometrie například úlohami o extrémech funkcí. Při řešení slovních úloh vedoucích na
vyšetřování extrémů funkce metodami diferenciálního počtu často narazíme – a to čas-
těji než na problémy plynoucí z nepochopení principů a metod diferenciálního počtu
– na problém nepochopení daného reálného problému. Jde-li o problém prostorový,
platí to tím více. Takový problém těžko demonstrujeme na reálném modelu (aby bylo
možné reálně sledovat vliv změny parametrů, musel by být model dostatečně variabilní
a modifikovatelný) a zpravidla ho ilustrujeme náčrtem. Vyhotovení vhodného náčrtu
už ale předpokládá pochopení problému – musíme předem vědět, jaké vztahy je třeba
v náčrtu zobrazit. Pokud žáci nezískají s řešením takových úloh dostatek zkušeností
(a na to obvykle není dost času), zůstávají tyto úlohy obtížně řešitelné. Prostorový
virtuální model nám pomůže při:

• objasnění zadání úlohy
• vytvoření představy o vzájemné poloze těles a prostorových objektů
• objasnění konstrukce požadovaného objektu
• nalezení potřebných vztahů mezi rozměry objektů
• vizuálním „ověřeníÿ výsledku.

Možnosti dynamické geometrie pak navíc umožní názorný přechod od řešení úloh s pev-
nými hodnotami parametrů k úlohám zadaným obecně, k objasnění vzájemné polohy
zkoumaných objektů a ověření výsledku obecně zadané úlohy při plynulé změně para-
metrů. V následujících čtyřech úlohách citujeme znění úloh z [21] a zmíníme případná
úskalí zobecnění úlohy. K nim příslušné modely, jejichž název končí znakem 1, obsa-
hují konstrukci vepsaného tělesa, v modelech s koncovým znakem 2 a 3 jsou připraveny
osové řezy včetně značení pro výpočet. Ve škole řeší žáci první tři úlohy nejspíš bez
potřeby prostorového modelu s pomocí rovinné skici.

Příklad 3.7.2. Do koule o poloměru 3 cm vepište rotační kužel maximálního objemu.
Určete poloměr podstavy a výšku kužele. (obr. 3.33–3.35)

Řešení: Tato úloha patří k těm snazším, řešení přesto vyžaduje několik úvah:

• Co je to vepsaný kužel (do koule)?
• Jak nějaký sestrojit?
• Jak najít vztah mezi rozměry kužele a koule?
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Postup řešení a získaný výsledek může nastolit otázku možnosti obecného řešení, neboli
„Proč je poloměr koule právě 3 cm a je to pro postup řešení úlohy důležité?ÿ Prostorový
model může pomoci odpovědět na výše uvedené otázky, po nalezení potřebných vztahů
lze konstatovat, že úlohu můžeme bez omezení řešit pro obecný poloměr koule. Jedno
možné odvození a potřebné vztahy k nalezení požadovaného extrému (bez precizního
ověření existence extrému) uvádíme.

Obrázek 3.33: Příklad 3.7.2
– pohled

Obrázek 3.34: Osový řez Obrázek 3.35: Rozměry tě-
les v nárysu

Zkoumaný objem kužele o výšce v, poloměru podstavy ρ vyjádříme pomocí známého
vzorce

V =
1
3
πρ2v

přičemž je-li kužel vepsán do kulové plochy o poloměru r a vzdálenost jeho podstavy
od středu plochy je x, je ρ2 + x2 = r2 a v = r + x, (obr. 3.35) proto

V =
1
3
π(r2 − x2)(r + x) =

π

3
(r3 + r2x− rx2 − x3).

Vyjádřili jsme objem kužele v závislosti na vzdálenosti jeho podstavy od středu kulové
plochy. Hledáme extrém funkce V (x) na intervalu ⟨−r; r⟩. Vyjádříme první derivaci
funkce V (x):

V ′(x) =
π

3
(r2 − 2rx− 3x2)

a odtud
V ′(x) = 0⇔ x =

r

3
∨ x = −r .

Po ověření extrému objemu pro x = r
3 (pro x = −r dostáváme úsečku) dostaneme pro

daný poloměr r = 3 rozměry kužele v = 4, ρ = 2
√
2 (v centimetrech).

Model kuzelin2 pomůže opticky ověřit, je-li nalezený extrém opravdu požadovaným
výsledkem úlohy.



KAPITOLA 3. STEREOMETRIE NA STŘEDNÍ ŠKOLE 42

Úloha 3.7.3. Kouli o poloměru 3 cm opište rotační kužel minimálního objemu. Určete
poloměr podstavy a výšku kužele.

Obtížnost řešení úlohy je srovnatelná s předchozí úlohou. Modelem můžeme demon-
strovat, proč hledáme minimum, nikoliv maximum, jako v předchozí úloze. Někteří žáci
však mohou mít problém s konstrukcí opsaného kužele (modely koulein1–koulein3 ).
I tato úloha umožňuje obecnou formulaci, na poloměru koule nezáleží.

Úloha 3.7.4. Do rotačního kužele o poloměru podstavy r = 6 cm a výšce v = 3 cm
vepište rotační válec maximálního objemu tak, aby osa válce splývala s osou kužele.
Určete rozměry válce.

Po předchozích úlohách nejspíš nebude pro žáky obtížné představit si polohu válce
v kuželi a nalézt potřebné vztahy mezi rozměry válce a kužele. Pro samotné řešení
možná nebudeme trojrozměrný model potřebovat. Ale dynamický model valecin1 i zde
ukáže hledaný extrém i to, že úlohu je možné formulovat obecně, pro kužel o poloměru
podstavy r a výšku v. Úlohu modelu však oceníme v následující úloze.

Příklad 3.7.5. Do rotačního kužele o poloměru podstavy r = 6 cm a výšce v = 3 cm
vepište válec maximálního objemu tak, aby osa válce byla kolmá na osu kužele. Určete
rozměry válce.

Obrázek 3.36: Příklad 3.7.5 – pohled Obrázek 3.37: Rozměry

Řešení: Odvozené vzájemné vztahy mezi rozměry kužele a válce budou velmi podobné
těm z předchozí úlohy, pro jejich obměnu bychom možná model nepotřebovali ani
zde. Tato úloha však vyžaduje ujasnit formulaci „vepište válecÿ. I zde je míněn rotační
válec, ale ani tak nemusí být prostorová situace zcela zřejmá. (model valhor1 , obr. 3.36,
3.37)
Na první pohled není vidět, proč bychom i tuto úlohu nemohli řešit pro paramet-

ricky zadané rozměry kužele. Zkusme tedy při výpočtu místo s konkrétními rozměry
počítat obecně s poloměrem r a výškou v kužele.
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Má-li vepsaný válec výšku h a poloměr podstavy ρ a daný kužel výšku v a poloměr
podstavy r, pak z podobnosti pravoúhlých trojúhelníků plyne

v

r
=
2ρ

r − h
2

.

Proto pro objem válce při označení d = 2ρ, x = h/2 platí

V =
π

2
d2x =

π

2

(
r − x

r

)2
v2x =

πv2

r2
(r − x)2 x

a odtud po výpočtu
V ′(x) = 0⇔ r2 − 4rx+ 3x2 = 0 ,

x = r ∨ x =
r

3
.

Protože x = r dává nulový objem, ověříme jen, že extrém pro x = r
3 je maximem

a největší objem má válec o rozměrech h = 2r
3 , ρ =

v
3 .

Poznámka: Výpočet extrému funkce V (d) by byl stručnější.
Při daných rozměrech snadno ověříme získaný výsledek h = 4, ρ = 1. Při manipulaci

s modelem však objevíme (model valhorch), že válec požadovaných parametrů nemusí
být pro obecné parametry r a v do kužele vepsán, ale může kužel protínat! Jinak řečeno,
při řešení slovní úlohy vedoucí na extrém funkce musíme vymezit obor proměnné, ale
ne podle rovinného náčrtu řezu osovou rovinou, ale podle vzájemné polohy zmíněných
těles.

Obrázek 3.38: Chyba Obrázek 3.39: Oskulační
kružnice hyperboly řezu

Obrázek 3.40: Náhled

Vyvstává tedy otázka, kdy (pro jaké rozměry kužele) bude výše spočtené „obecné
řešeníÿ skutečně hledaným extrémem a kdy bude extrém funkce v krajním bodě inter-
valu vymezujícího definiční obor, protože poloha bodu, v němž existuje nulová derivace
funkce padne mimo definiční obor zkoumané proměnné. Bohužel, odpověď není zcela
snadná a souvisí s výpočtem poloměru oskulační kružnice ve vrcholu hyperboly (model
valhoroh). Tato znalost nepatří do povinného učiva, ale zde řešení uvedeme:
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Obrázek 3.41: Poloměr oskulační kružnice hyperboly řezu

Podstava válce kužel neprotíná tehdy, je-li její poloměr nejvýše roven poloměru
oskulační kružnice ve vrcholu hyperboly, která je řezem kužele rovinou podstavy válce.
Spočtěme poloměr oskulační kružnice hyperboly, která je řezem kužele uvedených
rozměrů rovinou rovnoběžnou s osou kužele vedenou ve vzdálenosti x od této osy.
Asymptoty této hyperboly jsou rovnoběžné s příslušným osovým řezem kužele. Proto
pro velikosti její hlavní osy a a vedlejší osy b platí:

r

v
=

b

a
∧ b = x tudíž a = x

v

r
.

Pro poloměr ω oskulační kružnice hyperboly v jejím vrcholu platí

ω =
b2

a
= b

b

a
= x

r

v
.

Z uvedeného vztahu mimo jiné vyplývá, že poloměr oskulační kružnice se zvětšuje se
vzdáleností roviny řezu od osy kužele a hyperbola se rozevírá. Víme, že pokud se od
osy vzdaluje rovina podstavy vepsaného válce, poloměr jeho podstavy se zmenšuje.
Oskulační kružnice se dotýká podstavy kužele právě tehdy, když 2ω = v − a, odkud
dostáváme:

x · 2 r
v
= v − x

v

r

a po úpravě na tvar x(2r2 + v2) = v2r dostaneme podmínku

x =
rv2

2r2 + v2
.

Předchozím výpočtem získaná hodnota extrému je tedy zároveň požadovaným maxi-
mem právě tehdy, pokud poloměr oskulační kružnice hyperboly řezu kužele rovinou
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podstavy vepsaného válce je větší nebo roven poloměru této podstavy, tj. ω ≥ ρ, tu-
díž pro válce, pro něž má jejich podstavná rovina od osy vzdálenost větší nebo rovnu
spočtenému extrému,

h

2
=

r

3
≥ rv2

2r2 + v2
,

odkud
r ≥ v .

Jinak podstavná kružnice válce kužel protíná.

3.8 Zobrazení

Kapitoly, které se věnují studiu vlastností zobrazení v prostoru, bývají v učebnicích
zařazovány na samý závěr tématu, mnohdy se kapitola „Zobrazení v prostoruÿ nepro-
bírá vůbec. Důvodem je – kromě nedostatku času – problematická možnost zobrazení
výsledných útvarů. Můžeme hledat shodné a podobné prvky na architektonických ob-
jektech a různé symetrie kolem nás ve městě a v přírodě. Jde většinou – pokud vůbec –
o pozorování, přemisťování objektů už bývá komplikovanější. Je vhodné připomenout
pohyb v prostoru, obrábění, šroubování.
Intuitivně však shodná zobrazení žáci chápou – viz výše zmíněné aktivity. A při

konstrukci útvarů v systému dynamické geometrie používáme zobrazení jako běžný
konstrukční nástroj (horní podstava hranolu vznikne posunutím dolní podstavy, se-
dačky na kolotoči modelujeme tak, že vytvoříme jednu a „kopírujemeÿ ji otočením
okolo osy kolotoče, . . . ).
Pokud jsme modelovali obrazy útvarů, osvědčilo se nám zobrazovat nekonvexní

mnohostěny a kužely. Zároveň se ukázalo didakticky účinným naznačit spojnice (či
oblouky – trajektorie pohybu) vzoru a obrazu bodu a tím zvýraznit vlastnosti zobra-
zení.
Zajímavé je modelovat skládání zobrazení. Ne proto, abychom odvozovali vlast-

nosti složených zobrazení, ale pro cvičení prostorové představivosti – jednak vědomí
vzájemné polohy útvarů v prostoru, jednak kinematické představivosti (zejména pro
otáčení).

3.8.1 Shodná zobrazení v prostoru

Prostředí Cabri 3D obsahuje přímé nástroje pro konstrukci útvaru, který je obrazem
daného útvaru v posunutí, rovinové souměrnosti (model hranrov), středové souměr-
nosti (model hranstr), osové souměrnosti (model hranosa) a otočení kolem přímky
(model hranotoc). V modelech můžeme měnit vzor (žluté těleso) pohybem vrcholů
jeho podstavy a měnit polohu středu či osy otáčení a souměrnosti a bodů určujících
rovinu souměrnosti.
Obdobně jako v případě rovinných shodných zobrazení můžeme výše jmenovaná

shodná zobrazení vytvořit složením několika rovinových souměrností (základní nepřímo
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shodné zobrazení) – posunutí, otáčení a osovou souměrnost ze dvou (jde tudíž o zob-
razení přímo shodná), středovou souměrnost ze tří (zobrazení nepřímo shodné, složené
za tří rovinných souměrností s navzájem kolmými rovinami souměrnosti).

Úloha 3.8.1. Vymodelujte pomocí stejných sítí tělesa dvě tělesa nepřímo shodná.

Přímá konstrukce shodného útvaru je snadná, sledovali jsme proto spíše představy žáků
o tvaru a poloze obrazu daného útvaru (nejčastěji tělesa). Představa byla snadná pro
rovinovou souměrnost a středovou souměrnost. Pokud si žáci měli představit otočení
okolo přímky, neměli problémy tehdy, pokud byla osa otáčení v nějaké „obvykléÿ po-
loze, typicky rovnoběžná s některou souřadnicovou osou nebo souřadnicovou rovinou.
Pro tyto polohy osy si žáci většinou uměli představit i osovou souměrnost (nebylo zcela
zřejmé, zda mají přímou představu, nebo zda chápali osovou souměrnost jako otočení
o 180◦). Nejproblematičtější byla představa obrazu útvaru v osové souměrnosti, pokud
byla osa v obecné poloze. Pro vytvoření představy bylo důležité, aby scéna nebyla
prázdná. Přítomnost dalších útvarů umožnila lepší představu o poloze osy v prostoru.

Úloha 3.8.2. Sestrojte postupně tři obrazy pravotočivého šroubu (části závitu) v ro-
vinové souměrnosti s rovinou souměrnosti α, v osové souměrnosti s osou o a ve středové
souměrnosti se středem S. Kdy dostáváte pravotočivý a kdy levotočivý šroub? (modely
rovinna, osova, stredova)

Zajímavé je modelovat skládání několika otáčení. Takové úlohy bývají často součástí
testů prostorové představivosti a jeden takový generátor úloh najdete v Kapitole 7.

Úloha 3.8.3. Modelujte šroubový pohyb tělesa. (model srpohyb)

Úloha 3.8.4. Najděte nějaké (všechna) zobrazení, které převádí jednu stěnu pravi-
delného čtyřstěnu v druhou. Modifikujte úlohu pro vhodně zvolené dvojice stěn jiných
pravidelných a polopravidelných mnohostěnů.

Prostorovou analogií známých rovinných úloh o nejkratší cestě je následující úloha,
v níž využijeme otáčení:

Úloha 3.8.5. V rovině α je dán bod A, v různoběžné rovině β bod B. Najděte nejkratší
lomenou čáru z A do B, jejíž úsečky leží v rovinách α, β. (model s řešením cesta)

3.8.2 Podobnost a podobná zobrazení v prostoru

Jediným podobným zobrazením, se kterým se ve škole žáci setkají ve stručné poznámce,
je prostorová stejnolehlost. Představa této prostorové analogie stejnolehlosti v rovině
žákům obvykle nečiní větší problémy. Její princip ukazuje model stejnol (obr. 3.42
a 3.43). Její konstrukční využití je podobné jako v případě stejnolehlosti rovinné.

Úloha 3.8.6. Co je množinou všech bodů v prostoru, kterou tvoří středy S všech
úseček, jejichž jedním krajním bodem je daný bod M a druhý krajní bod K je bodem
dané kulové plochy κ? Jakou množinu vyplní body X, které dělí úsečku KM v daném
poměru (např. 2 : 3)? (obr. 3.44, modely stejnkul a stejnkul2 , kde M dělí úsečku XN)
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Obrázek 3.42: k < 0 Obrázek 3.43: 1 > k > 0

Úloha 3.8.7. Jsou dány různoběžné roviny α, β a bod M . Najděte všechny úsečky,
které mají jeden koncový bod v rovině α, druhý v rovině β a jsou bodem M děleny
v poměru 2 : 3. (model prickar)

Poznámka: Pro různoběžné roviny leží koncové body hledaných úseček na rovnoběž-
ných přímkách – model prickar , obr. 3.45. Úlohu řešte i pro rovnoběžné roviny.

Obrázek 3.44: K úloze 3.8.6 Obrázek 3.45: Řešení úlohy 3.8.7

Příklad 3.8.8. Uvnitř čtyřstěnu je dán bod M . Najděte všechny příčky, které mají
koncové body na povrchu daného čtyřstěnu a které jsou bodem M děleny v poměru
2 : 3. (model prickac)

Řešení: Úlohu 3.8.7 i tento příklad řešíme stejně. Použijeme týž postup jako u analo-
gických úloh v rovině. K nalezení úseček využijeme prostorové stejnolehlosti se středem
M a koeficientem k = −2/3 (nebo k = −3/2 a získáme druhé koncové body těchže
úseček), v níž zobrazíme nástrojem dynamické geometrie daný čtyřstěn.
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Model prickac prozradí jeden technický problém, o němž jsme se dosud nezmínili:
Cabri 3D nemá nástroj k sestrojení průniku povrchů mnohostěnů. Průnik musíme
sestrojovat postupně stěnu po stěně a při změně zadání se může průnik rozpadnout.
Navíc je model pro velký počet čar a překrývajících se ploch již dost nepřehledný.
Lépe dopadneme pouze v případě, že zadaným tělesem bude koule. Průsečnici dvou
kulových ploch Cabri 3D sestrojí.

Důležitá poznámka týkající se vlastností podobnosti byla zmíněna již v části věnované
objemům a povrchům těles. Jsou-li dvě tělesa podobná v podobnosti s koeficientem k,
je poměr délek úseček odpovídajících si v této podobnosti k, poměr odpovídajících si
ploch k2 a poměr odpovídajících si objemů k3 (model pomery).

3.8.3 Kulová inverze

Školská geometrie se zabývá pouze shodnými a podobnými zobrazeními. Kruhová in-
verze v rovině ani její prostorová analogie – kulová inverze – nejsou součástí základního
kurzu geometrie. Proto se těmto užitečným zobrazením věnujeme více až v Kapitole 6,
kde ji využijeme v konstrukčních úlohách. Zde v modelu inverze uvádíme pouze ilu-
straci vlastností tohoto zobrazení, které je přímým nástrojem Cabri 3D.



Kapitola 4

Konstrukční úlohy

Jak jsme již uvedli, ve stereometrii nebývalo příliš obvyklé řešit konstrukční úlohy. Ty
se obvykle řeší při deskriptivní geometrii, kde žáci řešení rýsují. Pokud při stereomet-
rii řešíme úlohy pouze teoreticky, uvedením postupu konstrukce, nemají žáci zpětnou
vazbu, nemohou se na sestrojený objekt podívat a tím ověřit, je-li jejich řešení správné,
má-li skutečně požadované vlastnosti. Takové úlohy je jistě možné řešit v systémech
CAD, jejich nástroje se však liší od abstraktních nástrojů školských. Systémy dyna-
mické geometrie jsou pro řešení takových úloh ideálním prostředkem.
Pro učitele deskriptivní geometrie může být částečným zklamáním či překvapením

skutečnost, že klasické „deskriptivářskéÿ úlohy (např. konstrukce roviny kolmé k přímce
apod.) bývají zařazeny v systémech dynamické geometrie jako základní nástroj. To
však nemůžeme považovat za nevýhodu systému. Jednak lze příslušný nástroj dočasně
skrýt a úlohu řešit „klasickýmiÿ nástroji, které zastupují pravítko a kružítko, jednak
přímé využití zmíněných nástrojů umožňuje přejít přímo k zajímavějším a složitějším
konstrukcím.
Chceme zdůraznit, že pro přímou práci v hodině se hodí pouze jednodušší úlohy.

Tím míníme nejen úlohy jednoduché myšlenkově, použitými úvahami a jednoznačností
výsledného řešení. Máme na mysli jednoduchost ve smyslu počtu kroků – tj. počtu pří-
kazů systému, které jsou třeba pro sestrojení odpovědi (objektu, který je výsledkem
zadaného úkolu). Dalším měřítkem (ne)přehlednosti scény je míra překrývání konstru-
ovaných objektů.1

Snazší konstrukční úlohy jsme zařadili do této kapitoly, mnohé z úloh navržených
v dalším textu, zejména v Kapitole 6, však výše uvedené kritérium nesplňují. Takové
úlohy je možné využít pro delší samostatnou práci pro vybrané pokročilejší žáky (za-
tímco se učitel individuálně věnuje těm pomalejším či méně zběhlým v práci se systé-
mem), k demonstraci vztahu mezi zadanými prvky a výsledným objektem v hotovém

1Připomínáme dvě funkce, které se v modifikacích objevují ve všech podobných systémech – pro-
středí umožňující krokovat provedenou konstrukci a možnost zobrazit okno se zápisem konstrukce.
Toto okno – jak bylo uvedeno v úvodu – může sloužit v systému Cabri 3D i k výběru objektů za-
krytých jinými částmi konstrukce. Pokud v něm ukážeme na nějaký objekt (vybereme ho), zvýrazní
se tento objekt v celé konstrukci s vyznačením konstrukční závislosti.

49
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modelu a případně pro samostatnou domácí práci žáků. Je na učiteli, aby posoudil
vhodnost zařazení té které konstrukční úlohy, třeba i na základě posouzení hotového
modelu. Jako orientační vodítko může sloužit označení obtížnosti uvedené v tabulce
modelů v Příloze A.
Jednoduché a hezké konstrukční úlohy obsahuje učebnice [16] v kapitole „34. Do-

datek o konstrukčních úlohách v prostoruÿ, úlohy jsou na stranách 248–249, učebnice
[3] – Díl II., část „Stereometrieÿ a mnohé učebnice deskriptivní geometrie.

4.1 Přímky, roviny

Základní vztahy útvarů v prostoru procvičí i následující úlohy (podle [3] a [13]).

Úloha 4.1.1. Daným bodem P veďte přímku rovnoběžnou se dvěma danými rovinami
α, β. Proveďte diskusi počtu řešení. (model prurov)

Úloha 4.1.2. Dvěma z daných tří přímek veďte roviny tak, aby se protínaly v přímce
rovnoběžné s třetí danou přímkou. Proveďte diskusi počtu řešení. (model prusec)

Úloha 4.1.3. Dvěma danými mimoběžkami veďte navzájem rovnoběžné roviny.
(model rovmim)

Úloha 4.1.4. Sestrojte příčku dvou daných mimoběžek daným bodem, daného směru
a nejkratší příčku. (Viz podkapitola 3.2, modely pricka010 , pricka020 , pricka030 a ře-
šení v modelech pricka01 , pricka02 , pricka03 .)

4.2 Mnohostěny

4.2.1 Hranoly a jehlany

Pro seznámení s pojmy a pro objasnění základních prostorových vztahů můžeme na
úvod vyřešit několik základních, jednodušších úloh.

Úloha 4.2.1. Sestrojte pravidelný trojboký jehlan, jehož podstavné i boční hrany jsou
stejně dlouhé. Řešte tutéž úlohu pro jehlan čtyřboký, pětiboký a šestiboký. (obr. 4.1)

Úloha 4.2.2. Sestrojte pravidelný šestiboký jehlan ABCDEFV , jehož osa leží na
dané přímce o, vrchol v daném bodě V přímky o a jedním vrcholem podstavy je daný
bod A. (modely ova60 , ova61 )

Úloha 4.2.3. Sestrojte pravidelný šestiboký jehlan, je-li dán rovnoramenný trojúhel-
ník jeho boční stěny. (model sest0 ) Řešte tutéž úlohu zvlášť bez požadavku zachování
polohy daného trojúhelníku (tedy jako úlohu nepolohovou – model sest1 ) a zvlášť jako
úlohu polohovou (model sest2 ). Proveďte diskusi.
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Obrázek 4.1: Úloha 4.2.1 Obrázek 4.2: Antihranol – 4.2.13

Příklad 4.2.4. Sestrojte všechny krychle, jejichž hrany leží na dvou daných mimoběž-
kách.

Řešení: Uvedeme pouze návod. Po krátké úvaze žáci zajisté dojdou k závěru, že zadané
přímky musí být navzájem kolmé, jinak úloha nemá řešení. Další – hledaná – hrana
krychle je k oběma daným přímkám kolmá a její přímka je protíná. Sestrojíme ji tedy
jako nejkratší příčku daných mimoběžek (jako úsečku). Úloha má 4 řešení. (model
zadání a řešení krychl10, krychl11 , obr. 4.3)
Poznámka: Jak se změní řešení úlohy, budou-li zadané přímky různoběžné resp. rov-
noběžné? Bude mít úloha konečný počet řešení?

Úloha 4.2.5. Sestrojte všechny krychle se středem v daném bodě S, jejichž hrana leží
na dané přímce. (zadání a řešení modely krychl20, krychl21 , obr. 4.4)

Obrázek 4.3: Příklad 4.2.4 Obrázek 4.4: Úloha 4.2.5

Úloha 4.2.6. Sestrojte kolmý rovnoběžnostěn opsaný dané kulové ploše tak, že jeho
boční hrana leží na dané přímce a. (model hranol0 , obr. 4.5)
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Poznámka: Jedno možné řešení najdete v modelu hranol1 . Pokud prohlížíme řešení,
můžeme jednak zobrazit zápis konstrukce (z panelu nástrojů nebo F7), jednak zapnout
trasování (přehrávání) kroků konstrukce (z panelu nástrojů nebo F11). Při přehrávání
se objevují všechny sestrojené prvky ve své konečné grafické podobě. To znamená,
že konstrukci pomocných objektů, které jsme nakonec skryli, aby nerušily výsledný
objekt, při přehrávání neuvidíme. Zapneme si proto alespoň volbu Zobrazit skryté
objekty. V našem příkladu jsme pomocné objekty neskrývali.
Při tvorbě modelů určených pro konstrukci žákům bývá vhodné upevnit zadávající

prvky. V uvedeném modelu jsme tak učinili. Chcete-li modifikovat zadání, zobrazte
skryté objekty, vyznačte upevněné objekty a uvolněte je (vše pomocí příkazů z menu).

Obrázek 4.5: Úloha 4.2.6 Obrázek 4.6: Úlohy 4.2.7, 4.2.8

Úloha 4.2.7. Pravidelnému čtyřbokému jehlanu vepište krychli, jejíž jedna stěna leží
v podstavě jehlanu a vrcholy protilehlé stěny na bočních hranách jehlanu.

Úloha 4.2.8. Pravidelnému čtyřbokému jehlanu vepište krychli, jejíž jedna stěna leží
v podstavě jehlanu a vrcholy protilehlé stěny na osách bočních stěn jehlanu.

Poznámka: Zadání úloh 4.2.7 a 4.2.8 je převzato z [22], úloha 5.19. Úlohu najdeme –
podobně jako mnoho jiných úloh, které zde uvádíme – také ve [3]. Modely: zadání –
vepskr0 , řešení – vepskr1 , obrázek 4.6.

4.2.2 Čtyřstěny

Čtyřstěn jako speciální případ jehlanu zaslouží samostatnou pozornost.

Příklad 4.2.9. Sestrojte alespoň jeden čtyřstěn s jednou danou stěnou ABC, ve kte-
rém platí, že středy všech kružnic opsaných jeho stěnám leží v jedné rovině. (model
pravo0 , zdroj [22])

Řešení: Takový čtyřstěn může mít například všechny zmíněné středy v rovině ABC,
jeden z nich je střed kružnice opsané danému trojúhelníku ABC a další tři musí ležet
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na jeho stranách – a tudíž ve středech těchto stran. Hledaný vrchol je společným bodem
tří kulových ploch nad průměry AB, BC, AC. Výsledný čtyřstěn má právě tři stěny
pravoúhlé trojúhelníky (modely pravo0 , pravo – řešení). Další příklad čtyřstěnu, který
splňuje zadání, je čtyřstěn, v němž středy dvou opsaných kružnic splynou. (model
strrov)

K odvození podmínky pro existenci ortocentra uvádíme následující tři úlohy.

Příklad 4.2.10. Sestrojte ortocentrický čtyřstěn, jsou-li dány jeho dva vrcholy A, B
a ortocentrum V (neležící na přímce AB). Najděte všechna řešení. (model ortho10 )

Řešení: Přímka BV je kolmá na rovinu ACD. Umíme tedy sestrojit rovinu ACD.
Stejně je přímka AV kolmá na rovinu BCD a umíme sestrojit rovinu BCD. Hrana
CD musí ležet na jejich průsečnici. Zvolíme-li libovolně jeden z jejích vrcholů – např.
C, zopakujeme předchozí úvahu a sestrojíme rovinu ABD kolmou na přímku CV . Pro
každou volbu bodu C najdeme jediný vrchol D a tudíž jediný čtyřstěn ABCD. Všim-
neme si, že v ortocentrickém čtyřstěnu jsou všechny dvojice protějších hran dvojicemi
kolmých mimoběžek Je-li totiž DV⊥ACD a zároveň AV⊥BCD, je CD⊥AVD a tu-
díž je i CD⊥AD. Pro ostatní dvojice protilehlých hran ukážeme podmínku analogicky.
Rozmyslete si, že platí i obrácené tvrzení: jsou-li přímky v každé dvojici protějších hran
navzájem kolmé, je čtyřstěn ortocentrický. (model ortho11 )

Úloha 4.2.11. Sestrojte ortocentrický čtyřstěn, je-li dána jeho hrana AB, k ní kolmá
mimoběžka k protilehlé hrany s vrcholem C. Najděte všechna řešení. (model ortho20 )

Poznámka: Řešení snadno plyne z odvozené nutné podmínky kolmosti protilehlých
hran. (model ortho21 )

Příklad 4.2.12. Sestrojte ortocentrický čtyřstěn, je-li dána jeho stěna ABC. Najděte
všechna řešení. (model ortho30 )

Řešení: I toto řešení bezprostředně plyne z uvedeného kritéria. Víme (podle vět o kol-
mosti přímek a rovin), že hrana AD leží v rovině kolmé ke hraně BC, hrana BD
v rovině kolmé ke hraně AC, hrana CD v rovině kolmé ke hraně AB a bod D tudíž
kdekoliv na jejich společné průsečnici (kromě paty kolmice v rovině ABC). (model
ortho31 ).
K témuž výsledku dojdeme i jinou úvahou: Pokud průsečík výšek existuje, musí být

nejen přímka V D kolmá k dané rovině ABC, ale zároveň i přímka V C kolmá k rovině
ABD a tedy i k přímce AB. Přímka V C a tudíž i bod V leží tedy v rovině vedené
bodem C kolmo k přímce AB. Opakování úvahy pro další vrcholy vede k závěru,
že přímka V D je kolmice k rovině ABC vedená ortocentrem V1 tohoto trojúhelníku.
Vrchol D (nebo bod V ) na ní můžeme zvolit libovolně mimo bod V1.

Konstrukce na závěr – antihranol

Úloha 4.2.13. Najděte obecný postup pro konstrukci antihranolu, jehož podstavnou
stěnou je daný n-úhelník. Sestrojte nějaký antihranol, ke kterému vám váš modelář
umožní přímou konstrukci pravidelného n-úhelníku podstavy. (model antihr , obr. 4.2)
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4.3 Kulová plocha

Úlohy této podkapitoly využívají znalostí o množinách bodů v prostoru, jimž se věnuje
podkapitola 4.4. Do samostatné podkapitoly jsme je vyčlenili jen pro jejich formulaci
– jde o úlohy o kulové ploše – nikoli proto, že by na ně úlohy kapitoly 4.4 navazovaly.

Ve starších učebnicích deskriptivní geometrie najdeme konstrukční úlohy o kulové
ploše, které cvičí nejen vlastnosti promítacích metod, ale také základní stereometrické
vztahy. Učebnice [10] uvádí také následující dvě úlohy (upraveno).

Úloha 4.3.1. Sestrojte kulovou plochu, která má střed na dané přímce o a dotýká se
dané přímky t v jejím daném bodě T . (model zadání kulpl01 )

Úloha 4.3.2. Sestrojte nejmenší kulovou plochu, která se dotýká dvou daných mi-
moběžných přímek p, q.
Dodatek: Sestrojte nějakou další kulovou plochu, která se dotýká daných mimoběžek.
(model kulpl02 , zadání kulpl00 , obr. 4.7)

Obrázek 4.7: Úloha 4.3.2 Obrázek 4.8: Příklad 4.3.3

Příklad 4.3.3. Sestrojte kulovou plochu, která se dotýká dané přímky t v daném bodě
T a prochází navíc dalšími dvěma body A, B.

Řešení: Pokud dané tři body neleží v přímce, leží na nějaké kružnici plochy a na přímce
p vedené středem této kružnice kolmo na její rovinu leží střed kulové plochy. (Zmíněná
přímka je také průsečnicí rovin souměrnosti dvojic daných bodů.) Střed je průsečíkem
roviny vedené bodem T kolmo k přímce t s přímkou p (model dvaBp, obr. 4.8). Pro
AB ∥ t úloha nemá řešení, nebo má nekonečně mnoho řešení.

Úloha 4.3.4. Do krychle vepište dvě dotýkající se koule o stejném poloměru, jedna
se dotýká spodní, přední a levé stěny, druhá zbývajících tří stěn. (model s postupem
řešení dvekul , obr. 4.9, úloha je sestavena dle [15])
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Obrázek 4.9: Úloha 4.3.4 Obrázek 4.10: Kulové plochy a čtyřstěn

Úloha 4.3.5. Sestrojte kulovou plochu opsanou danému čtyřstěnu. (model opsana)

Úloha 4.3.6. Sestrojte kulovou plochu vepsanou danému čtyřstěnu. (modely zadání
kulpl , řešení vepsana)

Přestože ve výsledných modelech uvádíme i model obe, v němž jsou obě kulové plochy
(obr. 4.10), sestrojíme každou do samostatného modelu (viz modely opsana a vepsana).
Kromě změti překrývajících se rovin bychom se potýkali i se skrýváním a zobrazováním
vnitřní kulové plochy nebo ji museli vybírat pomocí zápisu konstrukce.

Úloha 4.3.7. Uvnitř čtyřstěnu se volně pohybuje kulová plocha o daném poloměru,
který je menší, než poloměr vepsané kulové plochy. Určete množinu bodů v prostoru,
kterou vyplní středy pohybující se koule. (model mic, zdroj [15])

Úlohy z podkapitoly 3.6 s čísly 3.6.6, 3.6.7

Z planimetrie známe sadu úloh, v nichž máme sestrojit všechny kružnice dotýkající se
daných kružnic, přímek či procházející danými body – tzv. Apolloniovy úlohy. Je jich
10, některé z nich – ty snadné – patří mezi běžné konstrukční úlohy v rovině, řešení
jiných vyžaduje znalosti nad rámec základního učiva. Zobecněním Apolloniových úloh
do prostoru dostaneme úlohy o konstrukci kulové plochy s požadovaným dotykem.
Takových úloh je 15 a věnujeme jim samostatnou podkapitolu 6.3. Zde uvedeme jen
některé speciální, jednodušší z nich. První dvě výše uvedené mezi ně patří, 4.3.5 je
kulová plocha určená čtyřmi nekomplanárními body a taková existuje vždy jediná.
Formulace Úlohy 4.3.6 je zúžením úlohy žádající sestrojit všechny kulové plochy, které
se dotýkají čtyř daných rovin. Tato úloha má až osm řešení, protože ke každé dvojici
rovin existují dvě roviny souměrnosti – viz Úloha 4.4.1. Úplné řešení není ani tak
obtížné, jako zdlouhavé a nepřehledné. I sama scéna, v níž už jsou kulové plochy
sestrojeny, je nepřehledná (plochy a roviny se zakrývají) a nepohodlná na manipulaci.
V modelu osmkouli jsou roviny ve speciální poloze a je dobře vidět všechna řešení,
model osm obsahuje řešení obecné, ale je opravdu nepřehledný.
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Snazší variantou Apolloniových úloh jsou úlohy Pappovy (přesněji: jejich prostorové
analogie), v nichž je jedním z určujících prvků vždy bod a ten navíc leží na jedné dané
ploše. Plocha s bodem dotyku už vymezuje množinu středů hledaných ploch na jedinou
přímku a k určení úlohy chybí jen jeden další objekt – bod, rovina nebo kulová plocha.
Pro řešení následujících úloh si všimněme, že podmínka dané roviny s bodem dotyku

je ekvivalentní s podmínkou dané kulové plochy s bodem dotyku. V bodě dotyku kulové
plochy můžeme jednoznačně sestrojit její (a společnou) tečnou rovinu.

Příklad 4.3.8. Sestrojte všechny kulové plochy, které se dotýkají dané kulové plochy
λ (dané roviny α) v jejím daném bodě T a procházejí daným bodem A mimo ni (vně).

Řešení: Protože střed hledané kulové plochy leží na spojnici středu plochy λ s bodem
dotyku (nebo na kolmici k dané rovině α), hledáme pro sestrojení středu ještě další
útvar. Tím je rovina souměrnosti bodů T , A. Neleží-li bod A v tečné rovině, existuje
vždy jediné řešení. Pokud v ní leží, přechází hledaná kulová plocha v samotnou tečnou
rovinu a její střed v bod dotyku. (modely pap1a, pap1b a obrázky 4.11, 4.12)

Obrázek 4.11: Příklad 4.3.8 Obrázek 4.12: Příklad 4.3.8 Obrázek 4.13: Úloha 4.3.9

Úloha 4.3.9. Sestrojte všechny kulové plochy, které se dotýkají dané kulové plochy λ
(dané roviny α) v jejím daném bodě T a další roviny β.

Poznámka: Dvojice daných rovin má dvě roviny souměrnosti a proto má úloha dvě
řešení – modely pap2 , pap2a2 , obr. 4.13. Lze řešit i stejnolehlostí – model pap2ahom.

Příklad 4.3.10. Sestrojte všechny kulové plochy, které se dotýkají dané kulové plochy
λ (dané roviny α) v jejím daném bodě T a další kulové plochy κ.

Řešení: Připomeneme si nejprve řešení analogické planimetrické úlohy: sestrojte dotý-
kající se kružnici, je-li dána kružnice a přímka nebo kružnice s bodem dotyku. Vedeme-
li totiž středem kulové plochy a bodem dotyku rovinu kolmou k dané rovině (či pro-
cházející středem druhé dané kulové plochy), můžeme v této rovině řešit zmíněnou
planimetrickou úlohu. Získané středy kružnic jsou středy hledaných kulových ploch.
Nebo můžeme přímo v prostoru provádět analogické konstrukce ke konstrukcím ro-
vinným. Způsobů řešení je více, v modelu pap3hom je provedena konstrukce s vyu-
žitím stejnolehlosti, v modelu pap3dil kostrukce s využitím dilatace – tedy převedení
úlohy na konstrukci kulové plochy procházející středem dané kulové plochy (kulovou
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plochu o poloměru r nahradíme bodem) a druhé plochy, která je oproti původně za-
dané posunutá či zmenšená/zvětšená (pro vnitřní/vnější dotyk výsledné kulové plochy)
o zmíněný poloměr r.
Máme-li sestrojit kulovou plochu dotýkající se dané kulové plochy λ v jejím daném

bodě T a další kulové plochy κ, můžeme také využít poznatku, že spojnice bodů dotyku
každé tečné kulové plochy se dvěma danými kulovými plochami λ1, λ2 prochází někte-
rým středem stejnolehlosti λ1, λ2 (modely pap4, pap4a). Tvrzení plyne z podobnosti
rovnoramenných trojúhelníků a jde o jinou formulaci uvedeného řešení stejnolehlostí.

Úloha 4.3.11. Co je množinou středů všech kulových ploch, které se dotýkají dvou
daných rovnoběžných rovin?

Úloha 4.3.12. Sestrojte všechny kulové plochy, které se dotýkají dvou daných rov-
noběžných rovin, kulové plochy vepsané do takto vzniklého pásu a které procházejí
daným bodem vně kulové plochy a uvnitř pásu. Proveďte diskusi.

Úloha 4.3.13. Sestrojte všechny kulové plochy, které se dotýkají dvou daných rovno-
běžných rovin, dané kulové plochy a které procházejí daným bodem vně kulové plochy
a uvnitř pásu. Proveďte diskusi.

4.4 Množiny bodů dané vlastnosti

V rovinných úvahách a konstrukcích běžně využíváme známé množiny bodů dané
vlastnosti, například osu úsečky, osu úhlu, kružnici,. . . Ukažme a sestrojme si jejich
prostorové analogie. Některé jsou zařazeny mezi přímými nástroji systémů dynamické
geometrie:

kulová plocha – množina všech bodů v prostoru, které mají od daného bodu kon-
stantní vzdálenost

rotační válcová plocha – množina všech bodů v prostoru, které mají od dané přímky
– osy – konstantní vzdálenost

rovina souměrnosti úsečky – množina všech bodů v prostoru, které mají od obou
krajních bodů úsečky stejnou vzdálenost

rovina souměrnosti úhlu – část množiny všech bodů v prostoru, které mají od dvou
daných různoběžek stejnou vzdálenost – ta z dvojice rovin, která prochází osou úhlu
(viz úloha 4.4.1) Jinak: rovina procházející osou úhlu kolmo k jeho rovině

rovnoběžná rovina – část množiny bodů v prostoru, které mají od dané roviny
konstantní vzdálenost

Další množiny sestrojíme v následujících úlohách a příkladech. Ke každé úloze je třeba
dokázat, že jde skutečně o množinu všech bodů, tedy že každý bod výsledného objektu
požadovanou vlastnost má a žádný bod prostoru, který na výsledném objektu neleží,
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ji nemá. Vizuální ověření není důkaz a žáci to musí dobře chápat – jen tehdy mů-
žeme pro názornost použít experimentální ověření požadované vlastnosti u náhodného
(pohyblivého) bodu sestrojeného útvaru.

Úloha 4.4.1. Určete a sestrojte množinu všech bodů v prostoru, které mají od dvou
daných různých rovin stejnou vzdálenost. (modely alfalf1–alfalf3 )

Poznámka 1: Sestrojte obě roviny souměrnosti dané dvojice různoběžných rovin. Zdů-
vodněte, že jsou navzájem kolmé.
Poznámka 2: Nezapomeňte na případ dvojice rovnoběžných rovin.
Poznámka 3: Pro důkaz správnosti – v každém kvadrantu zvlášť – použijte bod v pří-
slušné rovině souměrnosti a bod mimo ni, ale v téže rovině rovnoběžné s jednou z da-
ných rovin.

Úloha 4.4.2. Určete a sestrojte množinu všech bodů v prostoru, které mají od dvou
daných různých přímek, které nejsou mimoběžné, stejnou vzdálenost. (modely a a1 ,
a a2 )

Poznámka 1: Sestrojte obě roviny souměrnosti dané dvojice různoběžných přímek.
Poznámka 2: Jsou-li zadané přímky mimoběžné, je hledanou množinou hyperbolický
paraboloid. Úlohu řešíme v kapitole 6.2, úloha 6.2.3. Zde můžeme vyřešit snazší příklad:

Příklad 4.4.3. Určete a sestrojte množinu středů všech úseček, z nichž každá má
jeden koncový bod na dané přímce a a druhý na dané přímce b mimoběžné s a. (modely
strprick0–strprick2 )

Řešení: Zvolme nejprve libovolný pevný bod A ∈ a. Hledanou množinou středů tako-
vých úseček je jedna přímka b′ rovnoběžná s b (viz Poznámku 2 v Úloze 4.4.5). Navíc
zřejmě platí, že proložíme-li touto přímkou rovinu α rovnoběžnou s přímkou a, mají
přímky a, b od roviny α stejnou vzdálenost. Každá taková přímka b′ tedy leží v rovině
α, která je rovinou souměrnosti nejkratší příčky mimoběžek a, b. Naopak, každým
bodem X roviny α můžeme vést příčku daných mimoběžek. Její střed leží v rovině α
a pokud by to nebyl zvolený bod X, měla by příčka s rovinou α společné dva různé
body, tudíž by v α ležela. To je spor.

Příklad 4.4.4. Určete a sestrojte množinu všech bodů v prostoru, které mají od dané
roviny α a daného bodu A mimo ni stejnou vzdálenost. (model ba alfa)

Řešení: Problém řešte nejprve jako rovinnou úlohu v jedné rovině vedené bodem A
kolmo k rovině α. V této rovině je hledanou množinou bodů stejně vzdálených od
bodu A a od přímky a – průsečnice zvolené roviny s rovinou α – parabola, jejíž osa je
kolmice k vedená bodem A kolmo k a (a tedy k⊥α). Výsledná plocha vznikne rotací
tohoto řešení okolo přímky k, je to rotační paraboloid s osou k.

Úloha 4.4.5. Určete a sestrojte množinu všech bodů v prostoru, které mají od dané
přímky a a daného bodu A mimo ni stejnou vzdálenost. (model ba p, obr. 4.14)



KAPITOLA 4. KONSTRUKČNÍ ÚLOHY 59

Poznámka 1: Obdobné řešení jako v příkladu 4.4.4 v rovině kolmé k přímce a vedené
bodem A. Výsledek: válcová parabolická plocha.
Poznámka 2: Uvedená úloha je zřejmě zcela odlišná od úlohy: Určete množinu, kterou
vyplní všechny středy úseček, jejichž jeden krajní bod je bod A a druhý krajní bod
probíhá danou přímku a. Tato úloha je rovinná, řešením je přímka a′ ∥ a, která je
obrazem přímky a ve stejnolehlosti se středem A a s koeficientem 1/2.

Úloha 4.4.6. Určete a sestrojte množinu všech bodů v prostoru, které mají od dané
roviny α a dané rovnoběžné přímky a, která v ní neleží, stejnou vzdálenost. (modely
a alfar1 , a alfar2 , obr. 4.15)

Poznámka 1: Úlohu nejprve řešte v rovině kolmé k dané rovině – buď rovnoběžné
s danou přímkou nebo kolmou k dané přímce.
Poznámka 2: Porovnejte výsledek s výsledkem úlohy 4.4.5.

Úloha 4.4.7. Určete a sestrojte množinu všech bodů v prostoru, které mají od dané
roviny α a dané přímky a, která je k ní kolmá, stejnou vzdálenost. (model a alfak ,
obrázek 4.16)

Poznámka 1: Úlohu řešte podobně jako Příklad 4.4.4.
Poznámka 2: Je-li přímka a různoběžná s rovinou α, ale není k ní kolmá, je řešením
kosý válec. Úlohu řešíme v části 6.2, úloha 6.2.4.

Obrázek 4.14: Úloha 4.4.5 Obrázek 4.15: Úloha 4.4.6 Obrázek 4.16: Úloha 4.4.7

Úloha 4.4.8. Určete a sestrojte množinu všech bodů v prostoru, které mají stejnou
vzdálenost od tří daných bodů A, B, C, které neleží v přímce. (model abc)

Poznámka: Hledané body jsou středy kulových ploch procházejících danými body A,
B, C.

Úloha 4.4.9. Určete a sestrojte množinu všech bodů v prostoru, které jsou vrcholem
pravého úhlu, jehož ramena procházejí danými dvěma body A,B.
(model thalet , obr. 4.17)

Úloha 4.4.10. Je dána rovina ρ, v ní bod A a mimo ni bod B, AB ̸⊥ ρ. Určete
a sestrojte množinu všech bodů, které jsou patami T kolmic vedených bodem B ke
všem přímkám roviny ρ procházejícím bodem A. (model thal0 )
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Poznámka: Kolmice ke každé přímce p leží v rovině kolmé (k přímce p), proto jsou paty
kolmic k přímkám p z bodu B i patami kolmic z jeho kolmého průmětu do roviny ρ,
v níž p leží. (model thal1 , obr. 4.18, zdroj [13])

Obrázek 4.17: Thaletova kulová plocha Obrázek 4.18: Úloha 4.4.10

Úloha 4.4.11. Určete množinu všech bodů v prostoru, které jsou vrcholem úhlu o dané
velikosti α, jehož ramena procházejí danými dvěma body A, B. (model uhel0 – zadání,
modely uhel1–uhel4 – postupné řešení)

Obrázek 4.19: Úloha 4.4.12 Obrázek 4.20: Apolloniova kulová plocha

Úloha 4.4.12. Určete a sestrojte množinu všech bodů X v prostoru, které mají od
dvou daných bodů A, B konstantní poměr vzdáleností, tedy platí |XA| = k |XB|.
(model abpomer)

Poznámka: Jde o prostorové zobecnění Apolloniovy kružnice, postup konstrukce vi-
díme na obrázcích 4.19, 4.20.

Další množiny bodů dané vlastnosti, jejichž konstrukce je obtížnější nebo vyžaduje
další znalosti, najdete v Kapitole 6, podkapitole 6.2.
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4.5 Další úlohy

Úloha 4.5.1. Sestrojte rotační kuželovou plochu s danou osou o tak, aby se dotýkala
dané roviny α, o ∦ α. (model rotk)

Úloha 4.5.2. Sestrojte rotační válcovou plochu s danou osou o tak, aby se dotýkala
dané roviny α ∥ o. (model rotv)

Úloha 4.5.3. Sestrojte obecnou válcovou plochu procházející nějakou kružnicí k, která
má daný střed S a leží v dané rovině α, a to tak, aby se plocha dotýkala dané roviny
β. (model valecdot) Je úloha určena jednoznačně?

Poznámka: Úloha má nekonečně mnoho řešení. Jednoznačně je určena pouze kružnice
k plochy. Vyzkoušejte pohyb bodem B v modelu valecdo2 .

Příklad 4.5.4. Sestrojte rotační kuželovou plochu proloženou třemi danými přímkami
a, b, c, které procházejí společným bodem V. (modely: zadání kuz3p0 , řešení kuz3p1 ,
obr. 4.21)

Řešení: Vrchol plochy je daný průsečík přímek V . Hledáme nějakou kružnici na ploše
(v modelu podstavnou kružnici ohraničené plochy). Určíme ji trojicí bodů, které leží
na daných přímkách a mají od vrcholu stejnou vzdálenost. Viz též [17].

Obrázek 4.21: Úloha 4.5.4 Obrázek 4.22: Úloha 4.5.6

Úloha 4.5.5. Sestrojte rotační válcovou plochu proloženou třemi danými různými
rovnoběžnými přímkami a, b, c. (modely: zadání val3p0 , řešení val3p1 )

Úloha 4.5.6. Sestrojte rotační válcovou plochu, jejíž osa prochází daným bodem O
a která se dotýká dané roviny α a na jejímž plášti leží daný bod A. Diskutujte počet
řešení. (modely valbody , valbody1 , obr. 4.22)
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Poznámka: Uvedeme diskusi. Vzdálenost bodu O od roviny α udává poloměr r válcové
plochy. Bod A leží na válcové ploše a proto je jeho vzdálenost od hledané osy válce
rovna také r. Úloha má řešení pouze tehdy, leží-li oba dané body O, A ve stejné
polorovině vyťaté rovinou α a kulová plocha nad průměrem OA protíná průsečnici
roviny rovnoběžné s α vedené bodem O s kulovou plochou o středu A a poloměru r.

Příklad 4.5.7. Sestrojte rotační válcovou plochu s osou o2, která se dotýká dané
válcové plochy β s osou o1. Přímky o1, o2 jsou mimoběžky. Proveďte diskusi řešení.
(modely valcem0 – zadání, valcem1 – řešení)

Řešení: Bod dotyku plášťů dané plochy β a hledané válcové plochy leží na nejkratší
příčce mimoběžek o1, o2. Je to ten bod průniku nejkratší příčky s pláštěm β, který je
vnitřním bodem příčky (chápané jako úsečka). Počet řešení závisí na poloze o2 vůči
dané válcové ploše β. Je-li vzdálenost daných mimoběžek menší než poloměr plochy β,
úloha nemá řešení. Je-li mu rovna, plocha má nulový poloměr, řešení neexistuje také.
Jinak má úloha jediné řešení.
Poznámka: Obdoba: Sestrojte rotační válcovou plochu, která má osu v dané přímce o
a dotýká se dané mimoběžné přímky a.



Kapitola 5

Analytická geometrie

Pro systémy dynamické geometrie je typická orientace na podporu syntetického pří-
stupu ke geometrickým problémům. Ač jsou fakticky postaveny na základě nástrojů
analytické geometrie, nabízejí uživatelské prostředí s grafickým zobrazením útvarů
a s manipulací přibližující manuální rýsovací a konstrukční postupy.
Uživatelskou komunikaci umožňující vyjádření útvarů metodou souřadnic a výpo-

četní nástroje s tím související nabízejí tyto systémy v různé míře. Například program
GeoGebra nabízí rovnocenný přístup k objektům ve scéně – zatím v planimetrické
verzi – jak v okně průmětu, tak v okně Algebra a program nabízí uživateli alterna-
tivní přístup k objektům: popisný – analytický a algebraický i konstrukční – syntetický.
Naproti tomu podpora analytického přístupu v systému Cabri 3D je velmi ome-

zená. Uživatel může souřadnice a rovnice objektů pouze zobrazovat a při dynamické
manipulaci sledovat jejich změnu. Výjimkou je pouze možnost zadat bod ve scéně po-
mocí jeho souřadnic. To sice dovolí například ověřit řešení některých úloh uváděných
v učebnicích (viz např. [4], str. 116), ale nejde rozhodně plnohodnotnou podporou
analytického vyjádření. Je to jediná možnost pro aktivní vstup ve formě analytického
vyjádření útvarů. Není tedy možné (na rozdíl od principů systému GeoGebra) zadat
rovinu pomocí její obecné rovnice ani měnit koeficienty v zobrazené rovnici dříve zkon-
struované roviny a tak polohu roviny měnit. Je však možné zadat bod o souřadnicích,
které jsou výsledkem výpočtu nástroje Kalkulačka a vycházejí z hodnot „naměře-
nýchÿ v dynamické scéně a modelovat tak pohyb bodu po křivce nebo na ploše. Jde
o nástroj dosti nepohodlný a pro modelování pomocí analytického vyjádření útvarů
velmi omezující.
Přesto může být model sestrojený v Cabri 3D užitečnou pomůckou pro řešení

úloh, kde požadujeme (nebo kde je vhodné) řešení metodou analytické geometrie,
ale které jsou zadány „v řečiÿ syntetické geometrie – tedy například takových, jejichž
řešení obvykle začíná vhodnou volbou soustavy souřadnic. Dynamický model pak může
poskytnout (orientační) kontrolu správnosti analytického řešení.

Příklad 5.0.8. Dokažte, že tělesová úhlopříčka AC ′ krychle ABCDA′B′C ′D′ je kolmá
k rovině A′BD, kterou protíná v bodě M . Spočtěte délku úseček AM a MC ′. (model
rezkru, obr. 5.1)

63
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Řešení: Problém jsme stereometrickými úvahami řešili již v Úloze 3.7.1. Při vhodné
volbě soustavy souřadnic – viz model rezkru na obrázku 5.1 – mají určující body
roviny řezu souřadnice A′ [0, 0, 1], B [1, 0, 0],D [0, 1, 0] a jimi určená rovina αmá rovnici
x+y+z = 1. Tělesová úhlopříčka u určená body A [0, 0, 0], C ′ [1, 1, 1] má parametrické
vyjádření u[t, t, t], t ∈ R. PrůsečíkM roviny α s přímkou u je bod přímky pro parametr
t = 1

3 a tudíž má souřadnice M
[
1
3 ,
1
3 ,
1
3

]
. Leží ve třetině úhlopříčky. Délky hledaných

úseček jsou |AM | =
√
3
3 , |MC ′| = 2

√
3
3 .

Podobně můžeme využitím metody souřadnic ilustrovat řešení Příkladu 6.2.3 v Kapi-
tole 6, jak ukazuje obrázek 5.2.

Obrázek 5.1: Úloha 5.0.8 Obrázek 5.2: Křivky hyperbolického parabo-
loidu – Příklad 6.2.3

Zatímco některé nástroje nejsou příliš přívětivé – například přímka je popsána dvojicí
rovnic rovin, v nichž leží, přičemž volba oněch rovin není na první pohled srozumitelná
a působí poněkud vrtošivě, nástroje Součet vektorů a Vektorový součin jsou
užitečné a didakticky cenné.
Nabízíme několik modelů, které by měly být sestrojitelné obdobným způsobem

i v jiných systémech a které mohou fungovat jako názorná demonstrace při zkoumání
souřadnicového vyjádření útvarů. Jsme si přitom vědomi skutečnosti, že celá část věno-
vaná analytické geometrii v trojrozměrném prostoru, která bývala součástí povinného1

kurzu analytické geometrie, již mezi povinné učivo zařazena není. Zařazujeme ji sem
tedy jako poznámku pro zájemce a rozšiřující učivo. V tomto kontextu pak můžeme
mezi nabízené modely zařadit i modely, které ukazují parametrické vyjádření křivek,
o němž se zmíníme dále.

K demonstraci základních pojmů a významu analytického popisu geometrických útvarů
uvádíme následující modely:

1přinejmenším na gymnáziích tomu tak bylo
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stred : demonstrace souřadnic středu úsečky, výpočet délky úsečky (obr. 5.3)

primka: vysvětlení prametrického vyjádření přímky, bod na přímce, souvislost změny
parametru a pohybu

vs , vvs , vvs : vlastnosti vektorového součinu, směr, orientace a délka výsledného vektoru
při dynamické změně úhlu násobených vektorů

skalsouc: skalární součin, jeho velikost

vidit0 : určení viditelnosti plošky pomocí znaménka skalárního součinu vektoru směru
pohledu do scény a vektoru normály plochy. V modelu se díváme směrem černě vy-
značeného vektoru tehdy, vidíme-li ho jako tečku. V textovém poli vidíme hodnotu
skalárního součinu zmíněných dvou vektorů – tedy vektoru normály plochy v daném
bodě (mířícího ven z tělesa) a vektoru směru pohledu do scény. Pro odvrácené (nevi-
ditelné) plošky je úhel normály plochy a směru pohledu ostrý a skalární součin jejich
vektorů je tudíž kladný.

vidit1 : určení přivrácených a odvrácených stěn tělesa pomocí skalárního součinu vek-
torů normál stěn mnohostěnu. Viditelnost ve smyslu zakrytí jinou přivrácenou stěnou
u nekonvexního tělesa se tak pochopitelně nezjistí, zjistí se pouze poloha plochy na da-
ném tělese vůči pozorovateli. Opět dbáme na to, abychom místo vyznačeného vektoru
pohledu viděli tečku, jinak se nedíváme stejným směrem jako „systémÿ. (obr. 5.4)

rovinas : rovina zadaná trojicí bodů, její body na souřadnicových osách, obecná rovnice

rovinas2 : podobně, ale více údajů, normálový vektor roviny

normvekt : naznačení konstrukce normálového vektoru roviny

baze: polohový vektor bodu jako lineární kombinace dvou základních vektorů a⃗, b⃗

Obrázek 5.3: Střed a délka úsečky Obrázek 5.4: Viditelnost stěny tělesa

Kinematický popis prostorových křivek objasňuje podstatu parametrického vyjádření
„běžnýchÿ křivek v prostoru. Považujeme toto vyjádření za srozumitelnou ukázku vý-
znamu parametrizace. Během kurzu analytické geometrie se žáci setkají s několika způ-
soby vyjádření přímky v rovině: obecnou rovnicí, parametrickým vyjádřením, rovnicí
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v úsekovém tvaru a pro přímky, které nejsou rovnoběžné se souřadnicovou osou y, ještě
s funkčním předpisem a zápisem ve směrnicovém tvaru. Podle naší zkušenosti mnoha
žákům tento přístup v zásadě nevadí, jde o jednoduché postupy, které se dokáží na-
učit a vykazovat jistou úspěšnost. Mnozí dokonce chápou souvislost mezi uvedenými
tvary. Ale málokdo tuší, proč taková škála různých vyjádření pro jediný prostý útvar
– přímku.
Teprve ukázka významu parametru při kinematickém vytvoření křivky ukazuje

smysl parametrického vyjádření. Stačilo by ukázat vyjádření křivek ve dvojrozměrném
prostoru, ale máme-li nástroj, který nám ukáže křivku v prostoru, tím lépe.
V hodinách analytické geometrie na takové rozšíření obvykle čas není. Ukázali jsme

ho ale v kurzu programování, kde se tím význam analytické geometrie objevil ve zcela
novém pohledu.

elipsa: parametrické vyjádření elipsy určené dvojicí sdružených průměrů (obr. 5.5)

kruznice: stejně vyjádřená kružnice – průsečnice kulové plochy s rovinou. V modelu
můžete měnit téměř vše – polohu roviny, kulové plochy, volit směr jednoho sdruženého
průměru (druhý je k němu kolmý).

sroubov : bod na šroubovici se pohybuje podle změny parametru. Bod šroubovice není
v modelu vytvořen geometrickou konstrukcí (otočením a posunutím), ale jeho sou-
řadnice jsou vypočteny (poklikejte na pole s numerickou hodnotou, zobrazí se výraz)
a bod je zadán svými souřadnicemi. (obr. 5.6)

Obrázek 5.5: Parametrické vyjádření
elipsy

Obrázek 5.6: Parametrické vyjádření šrou-
bovice



Kapitola 6

Rozvíjení schopností
talentovaných žáků
(rozšiřující učivo a doplňující
úlohy)

6.1 Objemy těles

Zatímco většina žáků ve třídě bojuje s pochopením a použitím základních vzorců pro
objemy a povrchy těles, nadanější či hbitější žáci nemusí být spokojeni se zásobou
doplňujících úloh a počítání je přestane bavit. Mohli bychom je tedy nechat objevovat
vztahy či vzorce, které v učebnici nejsou. Žáci by samozřejmě měli chápat fakt, že
model dynamické geometrie není důkaz a ti nejnadanější by se o důkaz nalezených
tvrzení měli alespoň pokusit, ale již proces objevování může zaujmout a motivovat.

Objem seříznutého hranolu

Následující posloupnost úkolů a příkladů pomůže dovést žáky k odhalení dosud nezná-
mých vzorců pro výpočet objemu.

Úloha 6.1.1. V daném kvádru určete všechny roviny, které ho dělí na dvě tělesa
stejného objemu. (modely pulka, boxcut)

Úloha 6.1.2. V daném kvádru ABCDA′B′C ′D′ určete všechny roviny, které protínají
všechny čtyři rovnoběžné hrany AA′, BB′, CC ′, DD′ a dělí kvádr na dvě tělesa, jejichž
objemy jsou v poměru 1 : 3.

Úloha 6.1.3. V daném trojbokém hranolu ABCA′B′C ′ určete všechny roviny, které
ho dělí na dvě tělesa stejného objemu. (model pultroj )

Ilustrační modely k těmto úlohám – pulka, boxcut a pultroj je možné použít k objasnění
problému společně.

67
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Úloha 6.1.4. Najděte vzorec pro výpočet objemu hranolu s podstavou ABC seříz-
nutého rovinou, která protíná všechny tři rovnoběžné hrany v jejich vnitřních bodech.

Řešení: Úlohu neuvádíme jako příklad, přestože zde poskytneme správnou odpověď.
K řešení této úlohy by mohlo žáky dovést vyřešení prvých tří úloh. Úloha je výrazně
konstruktivisticky formulovaná. Pokud žáci tápou, můžeme jim pomoci modelem ob-
jemhr0 , který ještě mnoho neprozrazuje a až později případně modelem objemhr1 ,
který k řešení dává téměř úplnou nápovědu. Vlastní odpověď však nedává. Hledaný
vzorec je V = PvT , kde vT je výška těžiště trojúhelníku řezu a P obsah trojúhelníku
podstavy.

Příklad 6.1.5. Dokažte vzorec z úlohy 6.1.4.

Řešení: Systematický důkaz tvrzení uvádí např. [14], my se pokusíme důkaz alespoň
částečně ilustrovat pomocí dynamického modelu. Výpočtům se však v závěru nevy-
hneme. Model je dosti členitý a proto uvádíme ilustrační obrázky postupně. Sadu
chronologicky očíslovaných ilustračních modelů najdete v samostatné složce tezobjem.
Podle Cavalieriho principu stačí vést důkaz pouze pro kolmý trojboký hranol. Bez

újmy na obecnosti můžeme předpokládat, že rovina řezu vede jedním z vrcholů dolní
podstavy, přesněji stačí se zabývat pouze objemem tělesa, které má podstavu prochá-
zejícím nejnižším bodem řezu, rovnoběžnou a shodnou s původní podstavou (k objemu
takové části hranolu pak snadno přičteme ještě objem spodní části – trojbokého hra-
nolu).

Obrázek 6.1: Objem jehlanu Obrázek 6.2: Porovnání objemů

Seřízneme-li trojboký hranol rovinou procházející jednou hranou podstavy, tedy
tak, že vznikne trojboký jehlan (čtyřstěn), umíme jeho objem určit podle známého
vzorce V = 1

3Pv = PvT , kde v je výška tělesa a P obsah trojúhelníku podstavy, 13v
je přitom výška těžiště trojúhelníku řezu, kterou jsme výše označili vT . To nám říká,
že jehlan má stejný objem jako hranol třetinové výšky. Proto jsou objemy zeleného



KAPITOLA 6. PODPORA TALENTOVANÝCH ŽÁKŮ 69

a žlutého tělesa v pomocném modelu tezisteobjem2 stejné (obr. 6.1). Této skutečnosti
využijeme při řešení naší úlohy.
Potřebujeme dokázat rovnost objemů zeleného jehlanu a mnohostěnu vyznačeného

červeného barvou v modelu tezisteobjem3 (obr. 6.2), z výše zmíněné úvahy však vy-
plývá pouze rovnost zeleného a žlutého mnohostěnu z modelu tezisteobjem4 . (obr. 6.3)
V tomto modelu můžeme (posunutím bodu P) porovnat oba mnohostěny (žlutý i čer-
vený), určit jejich společné části a části další. Pokud se nám podaří dokázat, že tyto
„přebytečnéÿ části obou mnohostěnů mají týž objem, bude naše tvrzení dokázáno.

Obrázek 6.3: Porovnání objemů Obrázek 6.4: Výpočet objemů

V modelech tezisteobjem5 a tezisteobjem6 jsou modře vyznačeny jehlany, které
nejsou ve žlutém mnohostěnu a fialovým tečkováním naopak mnohostěn chybějící v čer-
veném, vezmeme-li v potaz shodnost objemů hranolů z obou mnohostěnů, které jsou
v modelech tezisteobjem6 , tezisteobjem7 prázdné. Model tezisteobjem7 ukazuje části,
jejichž objemy je třeba porovnat – jehlany označené modře (V2) a světle fialově (V3),
a hranol označený fialovou barvou (V1) (obr. 6.4).

Další část důkazu už vyžaduje výpočet. Všechny zmíněné jehlany mají stejnou výšku.
Dva z jehlanů jsou shodné (středově souměrné) a třetí má podstavu shodnou s podsta-
vou hranolu. Navíc trojúhelníky podstav zmíněných těles mají stejnou výšku a proto
poměr obsahů podstav P1, P2 je roven poměru délek l, k jejich podstavných hran.
Podobně poměr obsahů hranolu a jehlanu o společné podstavě je určen, známe-li po-
měr jejich výšek v1, v2. Zmíněné poměry je možné najít z podobných trojúhelníků na
základě výšek příslušných bodů v tělese. Vlastní výpočet pak je krátký.

V obrázku 6.5 vidíme nárys prostorové situace z modelů. Označíme-li výšky bodů
v modelu (a tím i výšky bodů na obr. 6.5) jako z-souřadnice bodů, platí pro ně:

Cz = h, Bz = d, Az = 0, Tz =
Az +Bz + Cz

3
=

h+ d

3

Mz − Sz =
h

2
, Bz − Sz =

d

2
= v2, Tz − Sz = Tz −

d

2
=
2h− d

6
= v1
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Obrázek 6.5: Výšky bodů na seříznutém hranolu

Protože
P1
P2
=

l

k
=

d
2

h
2 −

d
2

=
d

h− d
,

platí:
V1
V2
=

P1v1 − 1
3P1v2

2
3P2v2

=
P1(3v1 − v2)
2P2v2

=
d

2(h− d)

2h−d
2 −

d
2

d
2

= 1.

Přestože jsme v modelu našli tělesa, jejichž objemy je snadné určit pomocí známých
vzorců, je výše uvedený postup spíše varováním před snahou používat systémy dyna-
mické geometrie k demostraci ve členité scéně. Pokud odhlédneme od skutečnosti, že
připravit přiměřeně přehledný model je pracné, sama orientace ve složité scéně ztrácí
lehkost a přitažlivost a žáky spíše odradí než motivuje.

6.2 Množiny bodů dané vlastnosti

Talentovaným žákům můžeme předkládat k samostatnému řešení obtížnější úlohy než
ty z podkapitoly 4.4. Pro inspiraci k hledání dalších množin bodů dané vlastnosti
uvádíme několik námětů zde. Mnohé pro jejich obtížnost uvádíme ve formě řešených
příkladů. Znovu připomínáme, že k důkazu správnosti je nutné dokázat (i když to
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v komentáři k úloze není výslovně uvedeno), že každý bod výsledného objektu poža-
dovanou vlastnost má a žádný jiný bod prostoru, ji nemá.

Příklad 6.2.1. Je dána rovina ρ a mimo ni dva různé body A, B; AB ̸⊥ ρ. Určete
v rovině ρ množinu bodů X, jejichž spojnice s body A, B mají od roviny ρ stejné
odchylky.

Řešení: Spusťme z bodů A, B na rovinu ρ kolmice a jejich paty označme A1, B1. Mají-li
se velikosti úhlů |∠AXA1|, |∠BXB1| rovnat, musí být pravoúhlé trojúhelníky AXA1
a BXB1 podobné. Proto

|XA1|
|XB1| =

|AA1|
|BB1| = konst. Hledanou množinou bodů je tedy

příslušná Apolloniova kružnice v rovině ρ. Řešení ilustrují modely apolkr0–apolkr2
a obrázek 6.6. Viz také [13].

Úloha 6.2.2. Určete a sestrojte množinu všech bodů X v prostoru, které mají od
dvou daných rovin α, β daný poměr vzdáleností tj. |Xα| = k |Xβ|, k ∈ R, k > 0.
(modely alfalfp1 , alfalfp2 )

Poznámka 1: Sestrojte obě části řešení. Obrázek 6.7
Poznámka 2: Nezapomeňte na případ dvojice rovnoběžných rovin.

Obrázek 6.6: Příklad 6.2.1 Obrázek 6.7: Úloha 6.2.2

Příklad 6.2.3. Určete a sestrojte množinu všech bodů v prostoru, které mají od dvou
daných mimoběžných přímek stejnou vzdálenost. (modely hyppar1–hyppar4 )

Poznámka 1: Úkol je pokračováním Úlohy 4.4.2, kde jsme týž problém řešili pro danou
dvojici rovnoběžných či různoběžných přímek. Řešení problému pro dvojici mimobě-
žek je velmi obtížné a vede k možná překvapivému výsledku: hledanou množinou je
hyperbolický paraboloid.
Poznámka 2: Podívejte se nejprve na řešení Příkladu 4.4.3.
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Řešení: Problému je věnována například práce [31], my si ukážeme jiné odvození.
V modelech můžeme sledovat, že v různých rovinách tvoří body požadované vlastnosti
různé křivky. Pokud netušíme, co je řešením úlohy, Cabri 3D nám moc možností
nedává, není v něm totiž možné sestrojit průsečík dvou kuželoseček (elips), a už vůbec
ne průsečnici dvou válcových ploch.
Uvedené modely jsou tudíž pouze demonstrační a křivky v nich byly zjištěny vý-

počtem a poté sestrojeny v modelu. Model hyppar1 ukazuje hyperboly v rovinách
rovnoběžných s oběma mimoběžkami, model hyppar2 přímky v rovinách, které svírají
s oběma přímkami stejný úhel a model hyppar3 paraboly v rovinách, které procházejí
nejkratší příčkou obou mimoběžek.
K závěru, že se jedná o hyperbolický paraboloid můžeme dojít například pomocí

metody souřadnic. Zvolíme-li soustavu souřadnic tak, že dané mimoběžky v ní budou
mít pro nějaké k ∈ R a reálné parametry t, p parametrické vyjádření

a [t, kt, 1] = [0, 0, 1] + t (1, k, 0)

b [p,−kp,−1] = [0, 0,−1] + p (1,−k, 0)

a pro vzdálenost bodu X od přímky p použijeme vztah

|Xp| =

∥∥∥P⃗X × s⃗
∥∥∥

∥s⃗∥
, kde p = P + ts⃗,

pak podmínka stejné vzdálenosti bodu X od obou přímek má tvar

∥(x, y, z − 1)× (1, k, 0)∥ = ∥(x, y, z + 1)× (1,−k, 0)∥
∥(k(1− z), z − 1, kx− y)∥ = ∥(k(1 + z), z + 1,−kx− y)∥ .

Odtud plyne

k2(1− z)2 + (1− z)2 + (kx− y)2 = k2(1 + z)2 + (1 + z)2 + (−kx− y)2

−z(k2 + 1) = kxy

z =
−k

(k2 + 1)
· xy

a tedy
z = Cxy ,

kde C je pevná reálná konstanta. Tento zápis připomíná (pro z = konst. z ̸= 0) rovnici
hyperboly v rovině. V kapitole analytická geometrie sice rovnice ploch v prostoru ne-
zkoumáme, ale může nám pomoci nějaký algebraický systém, který je umí zobrazovat.
Jde skutečně o rovnici hyperbolického paraboloidu a z uvedené rovnice můžeme zjistit,
že jeho křivky v rovinách z = konst jsou hyperboly (obr. 6.8) a křivky v rovinách
x = konst, y = konst jsou přímky (obr. 6.9). Zkušenější pozorovatel odhalí i paraboly
v rovinách y = mx (obr. 6.10). Viz také obrázek 5.2.
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Obrázek 6.8: Příklad 6.2.3 –
hyperboly

Obrázek 6.9: Přímky Obrázek 6.10: Paraboly

Příklad 6.2.4. Určete a sestrojte množinu všech bodů v prostoru, které mají od
dané roviny α a dané přímky a, která je s ní různoběžná, stejnou vzdálenost. (modely
a alf1–a alf4 )

Poznámka: Speciální případ pro a⊥α jsme jako snadný problém vyřešili v úloze 4.4.7.

Obrázek 6.11: Příklad 6.2.4 Obrázek 6.12: Řešení

Řešení: Ke každé rovině β rovnoběžné s rovinou α sestrojíme rotační válcovou plochu
s osou a, jejíž poloměr je roven vzdálenosti rovnoběžných rovin α, β (model a alf1 ).
Body řezu válcové plochy rovinou β mají požadovanou vlastnost a žádný jiný bod
roviny ani této válcové plochy uvedenou vlastnost nemá. Všechny takové řezy jsou na-
vzájem podobné elipsy (jsou to rovnoběžné řezy souosých rotačních válcových ploch).
Hlavní osy elips leží v rovině ω vedené přímkou a kolmo k rovině α. Jejich vrcholy jsou
body, které mají od roviny α a přímky a konstantní poměr vzdáleností, vyplní tedy
v této rovině dvojici přímek. Elipsy tedy leží na kosé kuželové ploše.
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Další možností, jak najít nějaký bod požadované vlastnosti, je hledat jej v rovinách
kolmých k dané přímce. Každá kulová plocha κ se středem v průsečíku A přímky a
s rovinou α protíná rovinu α v kružnici k a přímku a ve dvou bodech (v modelu a alf2
je vyznačen jen jeden z nich). Tečná rovina plochy κ v těchto bodech protíná rotační
válcovou plochu opsanou kulové ploše κ v bodech stejně vzdálených od přímky a jako
od roviny α (tečny vedené z bodu ke kulové ploše jsou stejně dlouhé). Z podobnosti
pravoúhlých trojúhelníků (v modelu a alf3 a obrázku 6.11) navíc plyne, že má-li poža-
dovanou vlastnost nějaký bod X, má ji i každý bod přímky AX. Hledanou množinou
je kosá (tj. nerotační) kuželová plocha (model a alf4 , obrázek 6.12).

Úloha 6.2.5. Je dána rovina ρ a v ní bod S. Určete a sestrojte množinu všech bodů
v prostoru, které mají stálý poměr vzdáleností od dané roviny ρ a od daného bodu S,
rovný kladnému číslu λ < 1. (modely kuzplr0–kuzplr2 , obr. 6.13)
Co je uvedenou množinou pro λ = 1? (viz [13])

Úloha 6.2.6. Určete a sestrojte množinu všech bodů v prostoru, které mají od da-
ných různoběžných rovin α a β konstantní součet vzdáleností rovný danému kladnému
číslu s. (modely pas0 , pas1 , obr. 6.14, zdroj [13])

Obrázek 6.13: Úloha 6.2.5 Obrázek 6.14: Úloha 6.2.6

Rotační kvadriky

Zajímavé množiny bodů v prostoru dostaneme, pokud budeme hledat středy kulových
ploch dotýkajících se dané roviny a kulové plochy nebo dvou daných kulových ploch.
Jde o zobecnění rovinné úlohy v rovinách procházejících spojnicí středů daných ploch.
Množiny bodů v rovině – středů kružnic dotýkajících se dvou kružnic daných – jsou
kuželosečky. Zájemce odkazujeme například na publikaci [12]. Obrázek 6.15 ilustrující
rovinný problém nám pomůže – jako řez rovinou procházející spojnicí středů ploch –
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i pro ilustraci našeho problému. Prostorové množiny vznikají rotací kuželosečky kolem
spojnice středů daných kulových ploch. Jsou to tzv. rotační kvadriky. Uvedené tvrzení
si odvodíme.

Obrázek 6.15: Rovinný problém – množiny středů kružnic dotýkajících se dvou kružnic

Středy daných kulových ploch označme S1, S2, jejich poloměry r1, r2, střed hledané
plochy X a její poloměr ρ. Podle typu dotyku platí pro bod X, který je vně obou ploch
buď

|S1X| − r1 = ρ = |S2X| − r2 nebo |S1X|+ r1 = ρ = |S2X|+ r2

pro dotyk výsledné plochy stejného druhu (tedy: s oběma danými plochami má vnější
dotyk nebo má s oběma vnitřní dotyk), odkud

|S1X| − |S2X| = ± (r1 − r2)

a pro dotyk různého druhu (s jednou plochou vnitřní a se druhou vnější)

|S1X| − r1 = ρ = |S2X|+ r2 nebo |S1X|+ r1 = ρ = |S2X| − r2

odkud
± (|S1X| − |S2X|) = r1 + r2 ,

tedy z obou podmínek
||S1X| − |S2X|| = |r1 ± r2| .

Pokud ale středX leží uvnitř jedné a nebo obou kulových ploch, můžeme místo jednoho
či obou těchto vztahů dostat některou z dalších podmínek

|S1X|+ |S2X| = |r1 ± r2| .

První dvojice odvozených vztahů představuje dvojici rotačních hyperboloidů, v dru-
hém případě jde o dva rotační elipsoidy. Je vidět, že ohnisky všech kvadrik jsou středy
daných kulových ploch, kvadriky jsou tzv. konfokální. Pro každou dvojici kulových
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ploch je hledaná množina středů dotýkajících se ploch tvořena dvěma ze čtyř uve-
dených kvadrik, z nichž jedna má hlavní osu délky součtu a druhá rozdílu poloměrů
daných kulových ploch. Důkaz můžete provést pečlivým rozdělením na různé možnosti
vzájemné polohy daných ploch. Ilustraci rovinné analogie vidíte v modelech kkuniv.ggb
(byl vytvořen v programu GeoGebra) nebo kkuniv.fig (z programu Cabri Plus).
Pokud budeme hledat kulové plochy dotýkající se dané roviny α a dané kulové

plochy κ, uvědomíme si, že vzdálenost bodu X od kulové plochy κ je o její poloměr
větší (pro vnitřní dotyk ploch, je-li bod X – střed hledané plochy – vně dané plochy)
nebo menší (pro vnější dotyk) než vzdálenost od středu S plochy κ. O tuto vzdálenost
posuneme v kolmém směru (na obě strany) danou rovinu α a hledáme množinu všech
bodů v prostoru, které jsou stejně vzdáleny od některé posunuté roviny α′, α′′ a daného
bodu – středu S plochy κ.
V každé rovině procházející kolmicí k spuštěnou z bodu X na rovinu α je hledanou

množinou parabola (dvojice parabol) s osou k, s ohniskem S a řídící přímkou v ro-
vině α′ (α′′). Její rotací kolem osy k vznikne rotační paraboloid. Výsledná množina je
v obecném případě dvojice souosých rotačních paraboloidů. Pokud se plocha κ roviny
α dotýká, je výsledkem jediný paraboloid a přímka k (bez bodu dotyku) – viz úloha
6.2.10.
Jak jsme již uvedli, zmíněný problém má ve speciálních polohách daných ploch jed-

nodušší řešení. Některé zvláštní případy použijeme dále v příkladech. Předtím uvádíme
jednoduché zvláštní případy k samostatnému rozmyšlení.

Úloha 6.2.7. Najděte množinu středů všech kulových ploch dotýkajících se dané ku-
lové plochy a procházejících daným bodem.

Úloha 6.2.8. Najděte množinu středů všech kulových ploch, které se dotýkají daných
dvou navzájem se dotýkajících kulových ploch o stejném poloměru.

Úloha 6.2.9. Najděte množinou středů všech kulových ploch, které se dotýkají daných
dvou navzájem se dotýkajících kulových ploch o různých poloměrech.

Úloha 6.2.10. Najděte množinu středů všech kulových ploch, které se dotýkají dané
kulové plochy a její tečné roviny.

Úloha 4.3.11 (množina středů kulových ploch dotýkajících se rovnoběžných rovin)

Příklad 6.2.11. Jsou dány dvě různé rovnoběžné roviny α, β a přímka p, která neleží
v žádné z nich. Určete množinu všech středů S kulových ploch, které se dotýkají daných
rovin α, β a přímky p. Diskutujte různé polohy přímky p. (modely elipt0– elipt2 )

Řešení: Středy hledaných kulových ploch leží v rovině souměrnosti daných rovin a je-
jich poloměr r je roven polovině vzdálenosti daných rovin. Proto leží hledané středy
navíc na rotační válcové ploše, s osou v dané přímce p a poloměrem řídící kružnice
r. Výslednou množinou je průnik rotační válcové plochy rovinou souměrnosti rovin α,
β – dvojice rovnoběžek (navíc rovnoběžných s danými rovinami – obr. 6.17), elipsa
(obr. 6.16) či kružnice nebo prázdná množina (pro p ∥ α vně pásu určeného rovinami).
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Obrázek 6.16: Příklad 6.2.11 Obrázek 6.17: Příklad 6.2.11 pro p ∥ α

Příklad 6.2.12. Jsou dány dvě kulové plochy κ, λ o navzájem různých poloměrech
dotýkající se vně a jedna jejich společná tečná rovina α, která je neodděluje. Najděte
množinu všech středů S kulových ploch, které se dotýkají daných tří ploch α, κ, λ.
Určete také množiny bodů dotyku na těchto plochách.

Řešení: I.
Z výše uvedených úvah a Úlohy 6.2.10 vyplývá, že hledaná množina je průsečnicí
dvou rotačních paraboloidů s rovnoběžnými osami. Stejnou množinu musíme dostat
také jako průnik rotačního paraboloidu a rotačního hyperboloidu. Výslednou množinu
můžeme nejprve zkoumat v dynamickém modelu kkrkap0 (je snadné sestrojit střed
jedné takové kulové plochy – model kkrkap1 , kkrkap2 , pokud dynamicky zadáme její
poloměr a pak sledovat pohyb sestrojeného středu pomocí nástroje stopa v modelu
kkrkap3 , postup ukazuje obrázek 6.18).

Obrázek 6.18: Příklad 6.2.11 – konstrukce jedné kulové plochy daného poloměru

Množina středů připomíná elipsu (obr. 6.19). Může to ovšem být křivka 4. stupně,
takže bychom měli svou domněnku dokázat. To, že průnik dvou paraboloidů s rovno-
běžnými osami – pokud existuje – je rovinná křivka, můžeme dokázat buď pro středo-
školáka ne snadným výpočtem a nebo podle vět o kolmém průmětu rovinného řezu.
Platí totiž (větu znají ti, kdo studují deskriptivní geometrii), že průmětem eliptického
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řezu paraboloidu do roviny kolmé k jeho ose je kružnice. Sestrojme paraboly ve spo-
lečné osové rovině obou paraboloidů. Poté sestrojme řezy obou paraboloidů rovinou
ω kolmou k osové rovině a procházející spojnicí p společných bodů A, B obou para-
bol v osové rovině. To jsou elipsy se společnou hlavní osou v přímce p. Hlavní osy se
kolmo promítají do roviny α do průměrů kružnic – průmětů těchto elips. Ale hlavní
osa obou elips je společná, tudíž tento průmět je společný průměr obou kružnic, jde
tedy o jedinou kružnici k, a ta je průmětem jediné elipsy řezu ploch rovinou ω. Rovina
ω tedy protíná oba paraboloidy v téže elipse.
Zároveň vidíme, že množinou dotykových bodů výsledných kulových ploch s ro-

vinou α je právě kružnice k. To, že jsou kružnicemi i množiny dotykových bodů na
daných dvou kulových plochách, ještě zřejmé není a vyplyne to například z vlastností
stereografické projekce. Bod dotyku dvou kulových ploch je středem stejnolehlosti,
která je zobrazuje jednu v druhou a tečnou rovinu jedné z nich v rovnoběžnou tečnou
rovinu druhé. Spojnice bodů dotyku těchto tečných rovin prochází středem zmíněné
stejnolehlosti. Proto jsou hledané množiny stereografickými průměty kružnice bodů
dotyku v rovině α. Všechny modely jsou ve složce tecnakp, jedna výsledná kulová
plocha na obrázku 6.20.

Obrázek 6.19: Příklad 6.2.11 – množina
(elipsa) středů ploch

Obrázek 6.20: Příklad 6.2.11 – jedno (po-
hyblivé) řešení

Uvedené řešení využilo mnoha geometrických vztahů, často i takových, které sice ne-
přesahují rámec středoškolských znalostí, ale nejsou součástí běžného učiva. Je sice
možná poučné, ale velice zdlouhavé. Příklad 6.2.12 lze ovšem velmi elegantně řešit po-
mocí kulové inverze. Ani kulová inverze sice nepatří do povinné ani doporučené náplně
kurzu geometrie, nadaní žáci se však v planimetrii seznamují s kruhovou inverzí a tak
jim inverze kulová nebude nesrozumitelná. Tím spíše, že z ní využijeme jen opravdu
základní vlastnosti. Připomeňme jen, že kulová plocha procházející středem inverze
se v ní zobrazí do roviny (a to do roviny kolmé ke spojnici středu plochy se středem
plochy inverze). Pokud zvolíme střed kulové plochy inverze v bodě dotyku dvou kulo-
vých ploch, zobrazí se tyto plochy do dvojice rovnoběžných rovin. Dále platí, že kulová
inverze zachovává dotyk ploch. Víc k řešení naší úlohy nepotřebujeme.
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Řešení: II.
Druhý postup řešení je ilustrován ve druhé sadě modelů ve složce tecnakpinv , model
2plrov0 obsahuje zadání. Zvolíme nějakou kulovou inverzi se středem v bodě dotyku
kulových ploch κ, λ (model 2plrov1 , 2plrov2 ). V ní se obě plochy zobrazí do rovno-
běžných rovin κ′, λ′ a rovina α do kulové plochy α′ vepsané do vzniklého pásu.
Nyní sestrojíme všechny kulové plochy dotýkající obrazů daných ploch – tedy dvou

rovnoběžných rovin a plochy vepsané pásu. Všechny mají stejný poloměr a dotýkají se
rovin κ′, λ′ a kulové plochy α′ podél kružnic (model 2plrov3 , obr. 6.22, 6.23).

Obrázek 6.21: zadání Obrázek 6.22: Inverzní kon-
figurace

Obrázek 6.23: Inverzní ře-
šení

Část úlohy je vyřešena. Získané kružnice zobrazíme v téže inverzi zpět na dané
plochy. Všechny se zobrazí do kružnic (model 2plrovf , obr. 6.24). Zbývá nám najít
množinu středů dotykových kulových ploch. Kulová plocha dotýkající se obrazů se
sice zobrazí do kulové plochy dotýkající se ploch daných, ale její střed se nezobrazí
do středu obrazu. Množinu středů musíme sestrojit jiným postupem (model ilustr),
například rovinnou konstrukcí v rovině určené střednou jedné dvojice daných ploch
a dalším bodem – zvoleným bodem dotyku na jedné z nalezených dotykových kružnic.
Podívejte se na výsledné řešení v modelech 2plrovv , 2plrovy a na obrázku 6.25.

Obrázek 6.24: Body dotyku na daných
plochách – inverze k obr. 6.23

Obrázek 6.25: Řešení
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Úloha 6.2.13. Jsou dány tři dotýkající se kulové plochy κ, λ, µ o navzájem různých
poloměrech. Sestrojte kulové plochy, které se dotýkají daných tří ploch κ, λ, µ. Určete
množiny bodů dotyku se všemi hledanými kulovými plochami na daných plochách.
Pokuste se najít i množinu středů výsledných dotýkajících se ploch.

Obrázek 6.26: Úloha 6.2.13
zadání s plochou inverze

Obrázek 6.27: Množiny bo-
dů dotyku na plochách

Obrázek 6.28: Řešení

Poznámka 1: Po zkušenosti se zdlouhavým řešením Úlohy 6.2.12 zvolte rovnou řešení
kulovou inverzí. Modely jsou ve složce tecnakp3 .
Poznámka 2: Pokud znáte pojem kolmé kulové plochy, zvolte základní plochu inverze
kolmou k dané kulové ploše, která neprochází středem inverze. V dané inverzi zůstane
samodružná.
Poznámka 3: Uvedená kulová plocha je sice samodružná, ale na ní sestrojená kružnice
– množina bodů dotyku – nikoliv!
Poznámka 4: V principu nejde o novou úlohu, protože vždy existuje kulová inverze,
která převádí konfiguraci úloh 6.2.12 a 6.2.13 jednu do druhé.
Poznámka 5: Mezi tečné kulové plochy se může zařadit i společná dotyková rovina.
Poznámka 6: Množina hledaných středů je rovněž kuželosečka. Platí totiž zajímavá
věta (viz [27]):

Věta: Průnik rotačních kvadrik, které mají společné ohnisko, se rozpadá na dvojici
kuželoseček.
Toto tvrzení má překvapivě snadný důkaz, který je podrobně popsán v [27]. Připo-
meňme si, že každá kuželosečka je definovaná mimo jiné jako množina bodů, které
mají od daného bodu – ohniska a od dané přímky – řídící přímky pevný poměr vzdá-
leností. Rotační kvadrika v prostoru je tudíž množina bodů, které mají od daného
bodu – ohniska a od dané řídící roviny pevný poměr vzdáleností. Průnik dvou kvadrik
se společným ohniskem F a řídícími rovinami α, β je množina bodů X, pro které platí

|XF |
|Xα|

= k1 ∧ |XF |
|Xβ|

= k2 , kde k1, k2 ∈ R, k1, k2 > 0 ,
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odtud
|XF |
|Xα|

|Xβ|
|XF |

=
k1
k2
=
|Xβ|
|Xα|

.

Víme (například i z Úlohy 6.2.2), že množina všech bodů prostoru, které mají od
dvou daných rovin konstantní poměr vzdáleností, je dvojice rovin. Daný průnik rotač-
ních kvadrik je tedy složen z rovinných křivek, a to řezů daných kvadrik zmíněnými
rovinami.

Doplnění: Úlohy 6.2.12 a 6.2.13 řešte pro případ, kdy mají dané kulové plochy stejné
poloměry.

Úloha 6.2.14. Sestrojte kulové plochy, které se dotýkají dvou daných rovin α, β
a dané kulové plochy κ. (model alfabetakappa)

Úloha 6.2.14 je další ze třídy úloh, které bychom mohli charakterizovat jako Apollo-
niovy úlohy s chybějícím jedním daným prvkem. Řešením těchto úloh je vždy nějaký
parametrický systém kulových ploch (několik systémů). Mezi tyto úlohy patří také
příklad 6.2.12 a úloha 6.2.13 a jak ukazuje výše uvedená Věta, je množina středů
takových kulových ploch složena z kuželoseček (a/nebo přímek).

6.3 Apolloniovy úlohy v prostoru

Úlohy, které zde nazýváme podle jejich rovinné analogie (viz např. [23] nebo [12]),
žádají sestrojit všechny kulové plochy dotýkající se daných čtyř objektů – bodů (jimiž
procházejí), rovin či kulových ploch. Stejně jako mezi rovinnými Apolloniovými úlo-
hami, i zde jsou úlohy snadné, ale také velmi obtížné, myšlenkovým postupem i svou
členitostí. Nejprve uvedeme jejich stručný přehled s uvedením maximálního možného
konečného počtu řešení s poznámkou o metodě vedoucí k řešení dané úlohy. Potom
některé z nich okomentujeme podrobněji a některé z nich vyřešíme nebo najdeme ale-
spoň jedno řešení. Řešení mnohých z nich ztroskotá ne na obtížnosti, ale na přílišné
členitosti scény, která v systému dynamické geometrie nedovolí pro svou nepřehlednost
postup efektivně dokončit.
V tabulce přehledu (Tabulka 6.1) uvádíme buď ten způsob konstrukce, který je

konstrukčně nejsnazší nebo ten, který vyžaduje nejméně nových poznatků. Neužíváme
řešení pomocí nových množin bodů (rotační kvadriky), protože nemáme efektivní ná-
stroj k jejich modelování a využití k další konstrukcím. Některé úlohy je možno řešit
více způsoby.
K jednodušším úlohám přikládáme modely, jiné – například ty, které je možné ře-

šit pomocí kulové inverze převedením na jednodušší konfiguraci – nejsou bez nástroje,
který by pracoval s vrstvami, reálně sestrojitelné. Pokud takový nástroj bude k dispo-
zici, ponecháme v původní vrstvě zadání a odvozené konstrukční prvky přesuneme do
jiné vrstvy. Novou úlohu pak řešíme v samostatné vrstvě a její řešení opět přeneseme
dále. Poté úlohu dokončíme.
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V dalším textu budeme – podobně, jako je tomu u jednotlivých Apolloniových úloh
v rovině – dotyk s kulovou plochou označovat řeckým písmenem κ, dotyk s rovinou
řeckým písmenem α a incidenci s bodem ve shodě s obvyklým značením písmenem
B. Příklad: úloha Bακκ představuje úlohu „Sestrojte všechny kulové plochy, které
procházejí daným bodem a dotýkají se dané roviny a dvou daných kulových ploch.ÿ

Maximální
Úloha Konstrukce počet řešení

BBBB přímo – roviny souměrnosti 1
BBBα mocnost bodu ke kružnici a kulové ploše 2
BBBκ mocnost bodu ke kružnici a kulové ploše 2
BBαα stejnolehlost, symetrie 2
BBακ
BBκκ

}
kulová inverze se středem v jednom z bodů vede na kons-
trukci společné tečné roviny dvou kulových ploch bodem

4
4

Bααα stejnolehlost 2
Bαακ
Bακκ
Bκκκ


kulová inverze se středem v daném bodě vede
na konstrukci společné tečné roviny tří
kulových ploch

4
8
8

αααα roviny souměrnosti 8
ααακ stejnolehlost nebo dilatace a stejnolehlost 16
αακκ
ακκκ
κκκκ


kulovou inverzí převedeme úlohu na úlohu se speciální
polohou zadaných ploch podle toho, zda se dané
kulové plochy (ne)dotýkají či (ne)protínají

16
16
16

Tabulka 6.1: Přehled Apolloniových 3D úloh

Uveďme seznam úloh, které jsou pro svou jednoduchost řešitelné v dostupném
systému dynamické geometrie. Již dříve jsme řešili úlohy BBBB a αααα (úlohy 4.3.5,
4.3.6) a speciální polohu úlohy Bαακ 4.3.12, 4.3.13. Dále jsme v části 4.3 řešili tzv.
Pappovy úlohy. V další části najdete speciální případ, úlohu 6.4.4 – konstrukci společné
tečné roviny tří daných kulových ploch.
U každé úlohy si zkuste představit její speciální konfigurace, v nichž má méně řešení,

je snadná. . . Důslednou diskusi počtu řešení úloh pro jejich obecné zadání neprovádíme,
její detailní provedení bude většinou nad naše síly. Jen zdůrazníme, že mezi řešeními
získanými uvedenými postupy mohou být i „kulové plochy nekonečného poloměruÿ –
tedy roviny.

Příklad 6.3.1. Řešte úlohu BBBκ.

Řešení: Úlohu vyřešíme pomocí mocnosti bodu ke kulové ploše a vlastnosti chordálové
roviny (model ABCkappa, obr. 6.29).
Označíme-li danou plochu κ a hledanou plochu λ, pak mají κ, λ chordálovou rovinu

ve společné tečné rovině. Podobně jako konstruujeme neznámou chordálu dvou kružnic
v rovině pomocí třetí kružnice, která je obě protíná a umožní sestrojit potenční střed
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trojice, sestrojíme zde pomocí vhodné pomocné kulové plochy ω přímku t, která leží
v neznámé společné tečné rovině. Touto přímkou pak povedeme (dvě) tečné roviny
k dané kulové ploše κ.
Zbývá určit nějakou „vhodnouÿ plochu ω. To je taková plocha, která prochází trojicí

daných bodů, které označíme A, B, C. Rovina vedená společnou kružnicí k ≡ (ABC)
plochy ω a hledané plochy λ je jejich chordálovou rovinou a průsečnice κ a ω určuje
chordálovou rovinu ploch κ a ω. Ze všech takových kulových ploch ω zvolíme takovou,
která „vhodněÿ protíná danou plochu κ. Průsečnice chordálových rovin je přímka t.
Tím je úloha vyřešena, protože bod dotyku tečné roviny s danou kulovou plochou

κ je čtvrtým určujícím bodem hledané kulové plochy λ.
Úloha má obecně dvě řešení. Speciální polohy zadaných útvarů mohou vést k žád-

nému, jednomu či nekonečně mnoha řešením.

Úloha 6.3.2. Řešte úlohu BBBα.

Poznámka 1: Klíčem k řešení úlohy je najít bod P v dané rovině α, z něhož lze vést ke
všem kulovým plochám procházejícím třemi danými body stejně dlouhé tečny. Zmíněné
kulové plochy mají středy na ose kružnice určené danými body, které označíme A,B,C
(osou kružnice zde myslíme přímku vedenou středem kružnice kolmo k její rovině). Na
přímce, která je jejím kolmým průmětem do roviny α, leží hledaný bod dotyku hledané
kulové plochy s rovinou α a také zmíněný bod P . Ten navíc leží v rovině kružnice ABC.
Poznámka 2: V modelu ABCalf je postupné řešení, v modelu ABCalf1 výsledek.

Obrázek 6.29: Příklad 6.3.1 – BBBκ Obrázek 6.30: Úloha 6.3.3 – BBαα

Úloha 6.3.3. Řešte úlohu BBαα.

Poznámka 1: Středy hledaných ploch leží jednak v rovinách souměrnosti dané dvojice
rovin, jednak v rovině souměrnosti dvojice daných bodů. Na každé ze získaných přímek
najdeme střed výsledné kulové plochy pomocí prostorové stejnolehlosti.
Poznámka 2: V modelu ABalfbet je postupné řešení, v modelu ABalfbe1 a na obrázku
6.30 výsledek.
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Úloha 6.3.4. Řešte úlohu Bααα.

Poznámka: V obecném případě, kdy jsou tři dané roviny navzájem různoběžné s navzá-
jem různoběžnými průsečnicemi, tvoří trojbokou jehlanovou plochu a rozdělují prostor
na osm „oktantůÿ. Řešení má smysl hledat v tom oktantu, v jehož vnitřku či na hranici
leží daný bod. Středy hledaných ploch leží v rovinách souměrnosti každé dvojice rovin.
Každé tři z nich se protínají ve společné přímce. Na ní najdeme střed výsledné kulové
plochy opět stejnolehlostí (model Aabc).

Obrázek 6.31: Speciální případ – αααα Obrázek 6.32: Speciální případ – ααακ

Příklad 6.3.5. Řešte úlohu ααακ.

Poznámka 1: Kromě dále uvedeného řešení pomocí stejnolehlosti můžeme ještě dilatací
(dilatacemi) převést zadání na předchozí úlohu. Je to velmi pracné a zdlouhavé řešení.
Přiložený model Kabc je jen ilustrační, není úplný a při změně konfigurace může řešení
zmizet.
Poznámka 2: Úloha má obecně až 16 řešení, jak je vidět v modelu ctyriz16 a na obrázku
6.32, kde jsou (při velmi speciální poloze daných rovin a kulové plochy) sestrojeny
pouze dvě z osmi dvojic řešení.
Poznámka 3: Úlohu budeme řešit pro obecný případ, v němž jsou průsečnice daných
rovin navzájem různoběžné.
Řešení: Přímé řešení pomocí stejnolehlosti vychází z podobného rovinného řešení
Apolloniovy úlohy ppk, v níž jsou dány dvě přímky a kružnice. Vyjdeme z toho, že
množina středů všech kulových ploch dotýkajících se dané trojice různoběžných rovin
s různoběžnými průsečnicemi je čtveřice přímek o – o1, o2, o3, o4 (lépe: osm polopří-
mek bez společného krajního bodu P ) – průsečnic příslušných rovin symetrie pro dané
dvojice rovin. Roviny označíme α, β, γ. V oktantech, do nichž zasahuje daná kulová
plocha, budou na těchto přímkách ležet středy hledaných kulových ploch.
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Zadaná kulová plocha κ a hledaná plocha ϕ se dotýkají ve středu stejnolehlosti,
která zobrazuje navzájem jednu do druhé jednak κ a ϕ, jednak tečnou rovinu dané plo-
chy κ a s ní rovnoběžnou tečnou rovinu hledané kulové plochy ϕ. Střed stejnolehlosti
(ten, který je bodem dotyku) ploch κ a ϕ můžeme najít pomocí tečných rovin plo-
chy ϕ rovnoběžných s rovinami danými (ke každé rovině α, β, γ dostáváme dvě takové
roviny). Protože jde o dvě trojice navzájem rovnoběžných rovin, jsou rovnoběžné i prů-
sečnice jejich rovin souměrnosti. V každém oktantu tedy určíme stejnolehlost, která
zobrazuje přímku o do s ní rovnoběžné přímky o′ procházející středem dané plochy κ
a jednu danou rovinu do roviny s ní rovnoběžné. Máme tedy dvojici odpovídajících
si bodů P , P ′. Takové stejnolehlosti najdeme dvě, proto i dvojice odpovídajících si
bodů P , P ′ jsou dvě. Postup můžeme sledovat v modelu Kabchom0 . Body dotyku ku-
lových ploch proto leží na průsečnici dané kulové plochy κ s přímkou PP ′ (v modelu
Kabchom1 jsou sestrojeny dvě dvojice středů, v modelu Kabchom2 druhé dvě). Dvě
z výsledných ploch, které odpovídají modelu Kabchom1 a dotýkají se dané plochy κ
vně vidíte v modelu Kabchom3 , další dvě v modelu Kabchom4 . (Uvedené modely jsou
dílčí, pokud „nevhodněÿ změníte polohu kulové plochy κ či rovin, nemusí se v modelu
hledaná kulová plocha objevit.)

Řešení dalších Apolloniových úloh můžeme kulovou inverzí převést na nějakou jed-
nodušší úlohu nebo na snazší případ se speciální vzájemnou polohou daných ploch.
K řešení potřebujeme pomocné kroky, které uvádíme dále jako samostatné úlohy.

Úloha 6.3.6. Sestrojte množinu středů všech kulových ploch dotýkajících se dané
dvojice soustředných kulových ploch.

Poznámka: Úloha je přímou analogií rovinné úlohy o kružnicích. Prostorová konstrukce
v systému, který nemá možnost pracovat s vrstvami, je však komplikovaná a pracná,
navíc výsledek v modelu není příliš přehledný. Kvůli nesnadné manipulaci jsme připra-
vili výsledné modely i s ukázkou třetí, tečné koule k oběma daným. (modely kaplam0 ,
kaplam1 , kaplam2 , kaplam3 )

6.4 Související úlohy a problémy

Úloha 6.4.1. Jsou dány tři kulové plochy různých poloměrů. Dokažte, že vrcholy
kuželových ploch společně opsaných každé dvojici kulových ploch tak, že vrchol plochy
leží vně úsečky spojující středy jeho vepsaných kulových ploch (pokud takové kuželové
plochy existují), leží na přímce.

Poznámka 1: Zformulujte obecnější tvrzení týkající se vrcholů všech kuželových ploch
opsaných dvojicím daných kulových ploch. (obr. 6.33)
Poznámka 2: (návodná) Zformulujte obecnější tvrzení týkající se vzájemné polohy
všech středů všech stejnolehlostí – každé dvojice ze tří daných kulových ploch (model
KLMrov1 ).
Poznámka 3: (přímá nápověda) Připomeňte si větu Menelaovu.
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Úloha 6.4.2. Určete společné tečné roviny dvou daných kulových ploch.

Příklad 6.4.3. Sestrojte všechny společné tečné roviny dvou daných kulových ploch
procházející daným bodem.

Řešení: Společné tečné roviny dvojice daných kulových ploch jsou tečné roviny některé
jejich společné opsané rotační kuželové (nebo válcové) plochy. Její osou je středná
daných ploch a vrcholem jeden ze středů dvou stejnolehlostí daných ploch (pokud leží
vně obou ploch). Leží-li daný bod vně kuželové plochy, umíme z něj vést ke kuželové
ploše tečné roviny. Stačí sestrojit tečny rovnoběžkové kružnice plochy v rovině vedené
daným bodem kolmo k ose kuželové plochy. (modely KLBtec0, KLBtec1 – dotýkající
se kulové plochy, KLB2k0 , KLB2k1 , KLB2k2 )

Příklad 6.4.4. Sestrojte všechny společné tečné roviny tří daných kulových ploch.
Pokuste se o diskusi počtu řešení.

Řešení: V úloze 6.4.1 jsme zjistili, že některé trojice středů stejnolehlostí dvojic ku-
lových ploch leží v přímce. Takovou přímkou vedeme tečnou rovinu k některé kulové
ploše (nejsnáze asi tak, že pomocí rovinné konstrukce v rovině procházející středem
plochy kolmo na zmíněnou přímku sestrojíme jednu další přímku tečné roviny). Sestro-
jená tečná rovina je tečná i k oběma zbývajícím kulovým plochám. (modely KLMrov0,
KLMrov1 )
Úloha může mít až čtyři dvojice řešení, v modelu KLMrov2 a na obrázku 6.34 je

sestrojena pouze jedna dvojice. Nemusí však mít řešení žádné. Představte si dvě kulové
plochy, jim opsané kuželové plochy a třetí kulovou plochu s malým poloměrem uvnitř
obou opsaných kuželových ploch.

Obrázek 6.33: Úloha 6.4.1 Obrázek 6.34: Příklad 6.4.4 Obrázek 6.35: Úloha 6.4.5

Úloha 6.4.5. Sestrojte kulovou plochu, která se dotýká dvou daných přímek a, b
v jejich daných bodech A, B. (model dvepB0 , obr. 6.35)

Poznámka: Jsou-li dané přímky mimoběžné, vidíte konstrukci v modelu dvepB1 . Po-
kud jsou dané přímky různoběžné, musí být úseky od jejich průsečíku k daným bodům
dotyku stejně dlouhé a v tom případě není úloha dourčena (kulovou plochu určíme
např. ještě dalším bodem) – viz model dvepB2 . Podobně pro přímky rovnoběžné.
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6.5 Další úlohy a problémy

Úloha 6.5.1. Ve vrcholech obdélníku leží středy čtyř kulových ploch, A = S1, B = S2,
C = S3, D = S4, pro jejichž poloměry platí r1 + r3 = r2 + r4 < u, kde u je délka
úhlopříčky obdélníku. Dokažte, že kuželové (případně válcové) plochy opsané dvojícím
κ1, κ3 a κ2, κ4 daných kulových ploch mají společnou vepsanou kulovou plochu.

Poznámka 1: Úloha je analogií úlohy z [29].
Poznámka 2: Model ctyrik pouze ilustruje problém, není návodem k řešení.

Úloha 6.5.2. Rovina α procházející daným bodem M = [Mx,My,Mz] prvního kvad-
rantu odetíná z tohoto kvadrantu čtyřstěn o objemu V. Určete polohu roviny α tak,
aby byl objem V minimální. (model minimum)

Úloha 6.5.3. Podstavě ABCD krychle ABCDA′B′C ′D′ o hraně délky 1 je vepsána
kružnice k. Druhá kružnice – m – prochází body AB′C krychle. Určete nejmenší mož-
nou vzdálenost nějakého bodu kružnice k od kružnice m. (model kruznice)

Poznámka: Návod: Kružnice leží na soustředných kulových plochách, které mají střed
ve středu krychle. Hledaná vzdálenost je tedy rozdíl poloměrů.

Úloha 6.5.4. Vrcholy A,B,C,D daného čtyřstěnu kolmo promítneme do dvou růz-
noběžných rovin α – do bodů A1, B1, C1, D1 a β – do bodů A2, B2, C2, D2. Dokažte,
že rovinu α lze přemístit v prostoru tak, aby byly úsečky A1A2, B1B2, C1C2, D1D2
vesměs rovnoběžné. (modely rovp0 – zadání, rovp1 – řešení)

Poznámka: Úlohy 6.5.3 a 6.5.4 jsou převzaty z [29].

Úloha 6.5.5. Sestrojte krychli, jejíž tři hrany se společným vrcholem procházejí po
řadě danými body K, L, M a rovina její stěny prochází daným bodem N . (model
krych40 )

Poznámka: Hledáme společný vrchol pravých úhlů nadKL, LM aKM (model krych1 )
a bodem N vedeme rovinu rovnoběžnou s některou získanou rovinou stěny. Pro každou
z nich má úloha 4 řešení. Modely krych43 , krych44 . Diskuse – viz model krych42 .



Kapitola 7

Generátory úloh a testů

Příprava písemných prací a testů je samozřejmou součástí práce učitele, a to součástí
časově velmi náročnou. Přitom mnozí učitelé dávají přednost tvorbě vlastních zadání
před přejímáním zadání připravených jinými kolegy, alespoň pro procvičování kon-
krétních znalostí a dovedností. Chtějí ověřit či procvičit konkrétní schopnost či znalost
a zdrojový materiál chtějí tomuto cíli „ušít na míruÿ. Jsme přesvědčeni, že modely,
které umožňují přípravu a tisk takových zadání, které jsou navíc snadno modifikova-
telné a dovolují „ jedním kliknutímÿ vytvořit novou variantu původního testu či po-
změnit charakter úlohy v testu, usnadní učiteli jeho přípravu a ušetří mu spoustu času.
Tím více, pokud model zároveň ukáže/vygeneruje správné řešení úloh. Obecně zadaný
problém a algoritmus pro jeho řešení je jedna věc, úloha vhodná do písemné práce
či testu je problém zcela jiný. Potřebujeme zadání, které bude „rozumněÿ řešitelné
na daném pracovním listu, které bude „hezky vycházetÿ, a navíc často potřebujeme
několik stejně obtížných variant jednoho testu.
Předvedeme zde postup pro tvorbu takového modelu a hlavně předložíme několik

modelů s připravenými testy, které splňují výše uvedené podmínky. Tyto modely už
jsou určeny k přímému generování variantních sad úloh při minimální námaze učitele.

7.1 Metodika tvorby modelů obsahujících
zadání a kontrolu správnosti řešení úloh

Text uvedený v této kapitole je výrazně ovlivněn volbou použitého systému dyna-
mické geometrie. Obslužné nástroje, které umožňují tiskové výstupy z modelu, tvorbu
obrázků a jejich podporované formáty a podporu vkládání a tisku doplňujících texto-
vých informací, řeší každý systém odlišně. Pokud jsme se až dosud co nejvíce vyhýbali
odkazům na konkrétní nástroje a způsob jejich volání (byť jsme v tom nemohli být
důslední), bylo tomu tak s cílem rozšířit použitelnost celého textu i pro ty, kdo chtějí
používat jiný systém než námi zvolený systém Cabri 3D. V této části se však popisu
funkce konkrétních nástrojů nevyhneme.

88
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Cabri 3D má prostředí modelu rozdělené na stránky. Ve standardním modelu
je připravena jedna stránka s předdefinovaným pohledem (se zvolenou promítací me-
todou). Do této stránky běžně přidáváme textová pole, kam můžeme vložit text ko-
mentáře či zadání. Možností, jak konfigurovat vzhled modelu, je však více. Systém
umožňuje:

• rozšířit prostředí modelu (tzv. dokument) o další stránky (prázdné nebo se zvoleným
pohledem na model, případně stránky se sítí tělesa)

• vložit do libovolné stránky další textová pole

• vložit do libovolné stránky další pohledy

• s každým vloženým pohledem manipulovat nezávisle (míněna je manipulace s pohle-
dem – změna směru či středu promítání, tj. pohledu na scénu, nikoliv manipulace
s objekty scény samými; ze všech pohledů přistupujeme k témuž objektu scény
a každá změna objektu se projeví ve všech pohledech)

• měnit rozměry a polohu všech polí (s textem i s pohledem)

• změnit směr promítání či polohu scény tak, aby byl zvolený objekt scény jejím
středem (volba Umístit do středu pohledu pro vybraný objekt)

• zobrazit zápis konstrukce a měnit jeho vzhled

• zkopírovat zápis konstrukce do textového pole na některé stránce (jde o kopii sta-
tického textu, při případné následné změně konstrukce dochází k přepisování zápisu
konstrukce, ale text v textovém poli, který jsme dříve vložili, se nemění)

• samostatně tisknout přímo zápis konstrukce

• uložit daný pohled jako bitmapu (systém ho zkopíruje do schránky a odtud s ním
může uživatel manipulovat stejně, jako s jakýmkoliv obsahem schránky – typicky
vložit ho do prostředí grafického editoru)

• exportovat vybraný pohled jako soubor formátu png

• tisknout model s výběrem stránky či rozsahu stránek k tisku

Nyní vytvoříme konkrétní testovou šablonu. Na modelu mettest si ukážeme tvorbu
jednoho takového modelu, který bude následně „bezpracněÿ generovat zadání testu pro
skupiny A a B a jeho správné řešení. Model je jednoduchý, obsahuje jedinou úlohu, ale
ukážeme na něm metodiku a možnosti tvorby testové šablony. Postup uvedeme jako
posloupnost komentovaných kroků.

1) Vytvoříme nový model, pojmenujeme ho a uložíme.
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2) V modelu vymodelujeme krychli se stěnou v základní rovině (později nastavíme
vzhled drátěného modelu, ale zatím ne) a na třech hranách krychle zvolíme tři
body určující rovinu řezu a popíšeme je K, L, M .

3) V ose z (nebo rovnoběžně s ní) vedeme přímku, na níž zvolíme dostatečně dlouhý
vektor (zde ho pro potřeby textu označujeme v⃗, v modelu ho není třeba popiso-
vat, později ho skryjeme). Bude sloužit k posunutí hotového řešení mimo pohled.
Pomocnou přímku skryjeme. Pokud jsme to už neudělali dříve, skryjeme i vektory
souřadnicových os, základní rovinu a střed podstavy krychle. Všechny zbytečné čáry
a tečky v modelu, které nepotřebujeme k dalším konstrukcím nebo manipulaci, jsou
matoucí.

4) Zadanou krychli i body K, L, M posuneme o zvolený vektor v⃗ a stejně popíšeme
(posunutá krychle nesmí rušit pohled na zadání, podle toho upravíme délku vektoru
v⃗). Vektor skryjeme, necháme zobrazený pouze jeho koncový bod. Ten naopak
zvýrazníme pro případnou pozdější manipulaci – úpravu polohy (posun) řešení.

5) Upravíme vzhled obou krychlí a popisu bodů. Kuličky – značky bodů ve vrcholech
krychlí – zmenšíme, písmo popisu zvětšíme, nastavíme vzhled drátěného modelu. . .

6) Dále pracujeme s posunutou krychlí. Sestrojíme rovinu určenou body K, L, M
a ořízneme krychli touto rovinou. Vytvoří se nový objekt – oříznutá krychle a pů-
vodní krychle se skryje.

7) Zobrazíme si ve scéně skryté objekty, vybereme skrytou původní krychli a necháme
ji zobrazit – viz obr. 7.1. Upravíme vzhled výsledného tělesa – řezu (můžeme na-
příklad zvolit silné šrafování, abychom viděli koncový bod vektoru v⃗ – manipulátor
pro posun výsledné krychle).

Nyní máme vytvořený model řezu krychle rovinou včetně jeho správného řešení.
Zbývá už jen vytvořit v připraveném dokumentu testové prostředí (pracovní list).

8) Vložíme do dokumentu novou, prázdnou stránku.

9) Do stránky vložíme postupně ve správném pořadí čtyři stejné typy pohledu (vy-
bereme nějaké rovnoběžné promítání, v tuto chvíli středový průmět s nekonečnou
vzdáleností středu – tedy obecnou axonometrii): Nejprve vložíme jeden pohled a zú-
žíme ho tak, aby se vešel na polovinu stránky. Zmenšíme ho výškově tak, aby ob-
sahoval pouze zadání a to umístíme do středu pohledu (příkazem z kontextového
menu).

10) Pohled zkopírujeme a kopii umístíme vedle prvého obrazu.

11) Pohledem otočíme tak, aby hrany krychle tvořily stejný průmět, ale řez byl otočený.
Opět objekt vycentrujeme.

12) Oba pohledy postupně zkopírujeme a kopie umístíme pod originály.
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Obrázek 7.1: Testová šablona – tvorba úlohy

13) Pohledy v dolních kopiích posuneme (Shift + posun při stisku pravého tl.
myši) tak, abychom viděli řešení. Vycentrujeme.

14) Doplníme textová pole s komentářem a označením varianty testu.

15) Vytiskneme druhou stranu dokumentu – viz obr. 7.2.

Uvedená ukázka nemusí učiteli metodicky vyhovovat. Chtěli jsme na ní ale demonstro-
vat možnost, jak vytvořit dvě na pohled odlišné a přitom obtížností zcela ekvivalentní
varianty úlohy včetně tisku správného řešení. Pro reálné použití a při přímém tisku
potřebného počtu kopií zadání bychom nejspíše umístili pohledy obsahující řešení na
další stránku dokumentu a tu vytiskli samostatně a pouze jednou.
Rozumné je mít v jednom modelu dvě (čtyři, šest, . . .) různé krychle (vhodně roz-

místěné v modelu) a modelovat dvě různé úlohy, srovnatelnou obtížnost ale musí po-
soudit učitel. Různé varianty pak mohou být na samostatných stranách, pro tisk je
to výhodnější, pro porovnání obtížnosti horší. Další možnost je mít jednu testovou
šablonu a z ní pro potřeby testu vytvořit dvě nebo více variant.
Pokud chceme modelovat zadání přesně podle obrázků v učebnici, tedy v tzv. vol-

ném rovnoběžném promítání, můžeme tuto promítací metodu zvolit hned na počátku
tvorby šablony, ale stejně tak i později, ve fázi přípravy testu – viz model mettestk .
Změna je jen v kroku 9, kdy nevložíme z příslušného menu pohled libovolný, ale koso-
úhlé promítání se zkrácením 1/2.
Chceme zde ale připomenout, že právě díky možnosti snadno generovat materiály

pro tisk, v nichž jsou modely zobrazeny v různých promítáních, můžeme opustit ome-
zení zobrazování na volné rovnoběžné promítání a lépe prozkoumávat scénu jejím otá-
čením. Pro tisk zadání, v nichž mají žáci využívat vlastností rovnoběžnosti přímek



KAPITOLA 7. GENERÁTORY ÚLOH A TESTŮ 92

Obrázek 7.2: Testová šablona – pracovní list

a rovin však musíme volit nějaké rovnoběžné promítání a ne středové průměty se
středem v konečné vzdálenosti, protože středové promítání rovnoběžnost nezachovává.
Chceme-li scénu pouze prozkoumávat, je naopak perspektivní pohled přirozenější.

7.2 Práce s testovou šablonou, tvorba variant a tisk
testu

Model máme připravený, patřičnou stránku z něj umíme vytisknout. Příště však nej-
spíš budeme chtít trochu pozměnit zadání. Nebo máme jedinou sadu úloh a chceme
generovat varianty testu pro různé skupiny žáků. První modifikace, která je v systému
dynamické geometrie samozřejmá, spočívá ve změně zadání povolenou změnou polohy
určujících prvků scény. V případě našeho cvičného modelu můžeme změnit velikost
krychle nebo krychli pootočit – což nejsou nejspíš příliš zásadní a užitečné změny.
Dále můžeme pohybovat bodyK, L,M po hranách krychle, na něž jsme je umístili.

To je podstatnější změna, protože tak můžeme generovat tvarově odlišné řezy a přitom
neměníme obtížnost úlohy (v našem případě máme jednu hranu řezu v horní stěně
krychle (pokud jsme ji neotočili) a bod na další hraně krychle, který je nesousedním
vrcholem řezu k vrcholůmK, L (pokud jsme bodyK, L nepřesunuli až do krajní polohy
– do vrcholů krychle). Pohled na řešení ihned ukazuje, je-li konstrukce řešení pro žáky
přiměřeně přehledná a tak nás varuje před didakticky nevhodnou volbou. Všimněme si
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toho, že můžeme manipulovat pouze s body v zadání, nikoliv v posunuté krychli – tam
jsou body K, L, M už pouze obrazy dříve definovaných bodů ve zvoleném posunutí.
Zadanými body K, L,M však můžeme samozřejmě pohybovat ve kterémkoliv pohledu
– tedy i v tom, který je připravený k tisku. To se hodí zejména tehdy, když chceme
vidět, zda se ve výsledném tištěném obrázku objekty nevhodně nezakrývají.
Zásadnější změna zadání je taková změna, která vyžaduje odlišný algoritmus ře-

šení úlohy. Typický nejobtížnější případ, který se ještě ve škole většinou obvykle řeší,
je konfigurace, v níž leží body K, L, M na mimoběžných hranách krychle či na je-
jich prodloužení. Taková změna polohy bodů je možná díky nástroji Předefinovat.
Vytvoříme nový bod P (ale v modelu ho nepojmenujeme) a původně zadaný bod pře-
definujeme do nové polohy, která je určena nově vytvořeným bodem P . Bod „přeskočíÿ
a veškeré z něho vyplývající následné konstrukční vazby se zachovají. Model mettest2
se zmíněnou konfigurací vznikl z dříve vytvořeného modelu mettest následujícím po-
stupem (pracujeme s originálním modelem, je to přehlednější):

1) Levou dolní hranou (to je hrana mimoběžná s hranami, na nichž leží body L, M)
krychle proložíme novou přímku.

2) Na nové přímce zvolíme bod a příkazem Předefinovat převedeme bod K do
nového bodu. Nový bod nemusíme dokonce vytvářet předem, vznikne při určení
nové polohy bodu K během předefinování, ale je to v každém případě bezpečnější.

3) Posuneme body L, M do vhodnější polohy.

4) Polohu bodů a její vliv na tvar řezu zkontrolujeme a případně upravíme v pohledech
určených k tisku.

5) Změníme text zadání v textovém poli pracovního listu.

Body můžeme nově umístit také do stěn tělesa či do jiných poloh s jasně definovaným
vztahem k původní krychli. Stačí doplnit do originálního modelu např. úsečku spojující
nové body na hranách jedné stěny a jeden z bodů K, L, M umístit (předefinovat) do
jejího bodu.
Není možné měnit základní tvar těles. Například pokus změnit pětiboký hranol

na hranol čtyřboký smazáním jednoho vrcholu vede ke smazání původního pětiúhel-
níku, který určoval podstavu, a celá konstrukce zmizí. Pokud postavíme v originálním
modelu těleso znovu, zůstanou nám připravené pohledy na zadání, ale zmizí řešení,
které musíme celé vyrobit znovu, počínaje úvodním posunutím zadaných prvků do
nové polohy. Jinak řečeno – vše kromě nastavení pohledů musíme sestrojit od začátku.
Chceme-li uvedenou změnu s modelem provést, pomůže nehezký, ale jednoduchý trik:
posuneme „přebytečnýÿ vrchol podstavy tak, aby splynul s jedním ze svých sousedních
vrcholů.
Jak už jsme uvedli v části věnované řezům těles, Cabri 3D nepodporuje přímou

konstrukci řezů nekonvexních těles. Nic nám sice – jako autorům testové šablony – ne-
brání sestrojit řez pracnějším konstrukčním postupem, problémem však zůstane zob-
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razení stran řezu – při dynamických změnách budou některé hrany mizet a výsledná
zkušenost s používáním takové „pomůckyÿ bude spíše frustrující. Efektu nadbytečné
úhlopříčky uvnitř n-úhelníku řezu se bohužel nevyhneme ani jinak hezkým trikem, kdy
řežeme nekonvexní těleso vzniklé „slepenímÿ dvou těles konvexních. Uvedená nepří-
jemnost není univerzálně řešitelná a řešení spočívá v manuálním přidávání úseček do
modelu – „překreslováníÿ obvodu vzniklých mnohoúhelníků.

7.3 Připravené testové šablony

Pro přímé použití k tisku pracovních listů (testových úloh, cvičení. . . ) jsme připravili
několik testových šablon zaměřených na řezy těles rovinou. První tři šablony mají
společný vzhled a ovládání:

Model rezkvadr s řezy krychle nebo kvádru rovinou. Typ tělesa uživatel změní přímo
v modelu. (obr. 7.3)

Model rezhran s řezy obecného kosého hranolu rovinou.

Model rezjehl s řezy obecného šestibokého konvexního jehlanu rovinou.

Každý model obsahuje čtveřici samostatných modifikovatelných úloh umístěných pod
sebou a k nim výsledné seříznuté mnohostěny. Výsledky jsou posunuté ven z pohledo-
vého objemu a je možné je přiblížit a přesunout až do odpovídající polohy v zadání.
Ořezávané těleso je ve všech úlohách jednoho modelu nutně stejné.
Dokument obsahuje druhou stránku, která je určena k tisku a na níž jsou vedle

sebe umístěné sloupce s úlohami – textové komentáře, zadání úloh a jejich řešení.

Obrázek 7.3: Testová šablona – řez kvádru Obrázek 7.4: Testová šablona – řez jehlanu
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Všechny modely mají po straně sadu manipulátorů, kterou si uživatel může při-
blížit přitažením označeného bodu. Ve výchozí poloze sady manipulátorů jsou snadno
dostupné ovladače pro přiblížení hotového řešení a pro změnu vertikální vzdálenosti
mezi připravenými tělesy.
Pokud chceme měnit v zadání polohu bodů, které určují polohu roviny řezu, postu-

pujeme podle návodu v podkapitole 7.2 (Tisk variant testu). Modely umožňují změnu
výchozího tělesa – pro všechny čtyři úlohy změníme těleso ve vnitřní šabloně, kterou
si pro tento účel přiblížíme a pomocí označených ovladačů v ní provedeme změny.
Model rezjehl2 je ovládáním a určením podobný, jehlany v něm jsou však různé

a uživatel může měnit polohu každého vrcholu nezávisle. Ukázka je na obrázku 7.4.

Určování skutečné délky úseček a skutečné velikosti úhlu se v Cabri 3D podporuje
špatně, protože systém nemá možnost nastavení pracovní roviny. Získat vytištěný tvar
trojúhelníku s vrcholy na daném tělese můžeme ne příliš elegantním trikem, pomocí
sítě čtyřstěnu. Na rozvinuté síti pak vybereme správný trojúhelník. Model není příliš
užitečný, ale dovoluje alespoň vytisknout zadání a k němu správné řešení.

Mezi modely, které nám dovolí automaticky generovat a tisknout zadání stereomet-
rických úloh, patří i modely uvedené v Kapitole 8 Rozvíjení prostorové představivosti
v části 8.2 a v části 8.3.4. Jsou to zadání kvízových úloh, s jakými se setkáváme v kníž-
kách rébusů a hádanek a úloh vhodných do testů prostorové představivosti. Ve škole
je můžeme použít jako rozcvičky prostorového vidění na začátku hodin stereometrie.

7.4 Sítě těles

Hezkou a velice praktickou pomůckou jsou modely sítí mnohostěnů, které umí systém
Cabri 3D přímo generovat. Poznamenejme jen, že se opět jedná pouze o sítě kon-
vexních mnohostěnů. O principu tvorby jsme se zmínili již v části 3.3.5. Zde uvedeme
poznámku o jejich využití v hodině. Základním modelem byl model seříznutého hra-
nolu rez2 . K tomuto tělesu jsme sestrojili jeho síť. První síť jsme sestrojili automaticky,
bez další manipulace – a k ní jsme do modelu přidali stránku se sítí. Pak jsme model
tělesa1 opět zobrazili a vytvořili k jeho hranám konvexní obálku. Výslednému tělesu
jsme opět rozvinuli síť a proces s konvexní obálkou zopakovali. Pokud jsme začali tvořit
konvexní obálku od hran jiné stěny původního tělesa, rozevřela se jeho síť jinak.
Postupně jsme vytvořili čtyři různé sítě téhož tělesa a vytiskli je. Tisk sítě přímo

ze systému byl dostatečně přesný na to, aby aktivitu umožnil.
Poté jsme mírně pozměnili původní hranol či pootočili rovinu řezu. Stabilita ta-

kového modelu není příliš velká a může se stát, že některá z vytvořených sítí zmizí
a zůstane jen prázdná stránka. Je potřeba trocha trpělivosti a dostaneme velice po-
dobnou čtveřici sítí, ale pro jiné těleso. V uvedené sadě jsou připravené čtyři modely

1Model se se po vytvoření sítě skryje, takže výsledný dojem po vytvoření sítě je, že se těleso
„rozevřeloÿ.
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se sítěmi.2 V modelech rez2a (obr. 7.5) a rez2b jsou různé sítě téhož modelu různě
obarvené, v modelech rez2c a rez2d3 jsme je ponechali v základní barvě.4

Každý ze 16 žáků skupiny obdržel jednu stránku se sítí a měl za úkol nejprve vyhle-
dat spolužáky, kteří měli síť shodného tělesa a poté síť vystřihnout a složit (případně
slepit pomocí pásky). Při plnění prvního úkolu se žáci naučili rozlišovat sítě shodných
těles a po skončení manipulace své poznatky formulovali, ve druhé části narazili na
rozdíl mezi přímou a nepřímou shodností a ujasnili si jejich charakteristickou vlastnost.
Manipulace se sítěmi trvala ve 2. ročníku čtyřletého gymnázia 20 minut.

Obrázek 7.5: Různě rozvinuté sítě téhož tělesa – model rez2a

Podle našeho názoru se jedná o aktivitu vhodnou i pro mnohem mladší žáky, je
možno zařadit ji jako stereometrickou rozcvičku či hříčku již od prvního ročníku nižšího
stupně gymnázia (či na druhý stupeň základní školy) kdykoliv a zcela mimo kontext
právě probíraného tématu. Uvádíme ji zde jako další příklad využití počítače k přípravě
činnosti, která probíhá manuálně a zcela bez nároku na počítačové vybavení učebny.
Pro mladší a méně nadané žáky je možné připravit ještě jinou aktivitu. Vytvo-

říme a vytiskneme síť pravidelného mnohostěnu a zadáme žákům úkol, aby vybarvili
n-úhelníky, které jsou na tělese protilehlými stěnami, stejnou barvou. Poté mohou mo-
del vystřihnout a přesvědčit se o správnosti své odpovědi. Model připravíme snadno,
v připraveném modelu dvaceti je nejen síť pravidelného dvacetistěnu, ale i dvacetistěn
s obarvenými stěnami.

2V přiložených souborech najdete ještě další modely site1–site5 s různými připravenými sítěmi.
3V těchto modelech jsou vždy dvě sítě nepřímo shodné.
4V modelech rez3a, rez3b jsou sítě s výraznějším řezem a v modelu rez3c vidíme jednu chybu,

které systém sám nedokáže zabránit a musí ji ošetřit uživatel – vykreslená síť se kříží.



Kapitola 8

Rozvíjení prostorové představivosti
. . . to nejdůležitější nakonec

Hlavní motivací pro vznik této práce, důvodem, proč jsme se začali zabývat myšlen-
kou zpracovat „Stereometrii trochu jinakÿ, byla snaha najít a vytvořit další nástroje
k podpoře prostorové představivosti. Zkušenosti s dlouhodobě nízkou (a bohužel dále se
snižující) schopností a zejména ochotou žáků k prostorovému myšlení a řešení problémů
nejen v hodinách stereometrie nás vedly k hledání efektivnějších a atraktivnějších di-
daktických metod. Naše přesvědčení je, že žák se nejspíš dobře obejde bez dovednosti
bez zaváhání vyjmenovat a narýsovat do sešitu všechny možnosti vzájemné polohy tří
rovin v prostoru, ale neobejde se bez představ a schopností, které ke splnění takového
úkolu potřebuje. Rozvoj prostorové představivosti považujeme za hlavní cíl učitelova
snažení a prostředky, jimiž bude cíle dosaženo, za podstatné mnohem méně.
Různé dovednosti souhrnně označované pojmem prostorová představivost je třeba

stimulovat různými prostředky. Velice důležitá je přitom schopnost a vůle žáka udr-
žet po delší dobu soustředění na stereometrický problém, schopnost souvisle se jím
zabývat a postupně odvozovat řešení problému. Při přemýšlení o rovinném problému
si obvykle kreslíme. Při řešení problému prostorového často nebudeme schopni pro-
blém zachytit srozumitelným obrázkem. Musíme více spoléhat na svou představivost.
Hlavní motivací celé práce byla snaha najít, vytvořit a zpracovat nové a pokud možno
efektivní možnosti, jak žákovskou prostorovou představivost cvičit a rozvíjet. A budiž
řečeno, že při celém našem úsilí jsme – zcela mimochodem – značně cvičili a rozvíjeli
prostorovou představivost vlastní.
Rozvoji prostorové představivosti jsme vymezili samostatnou kapitolu, protože k je-

jímu rozvíjení u žáků chce celá tato práce přispět. Věnujeme jí samostatnou kapitolu
nejen proto, že si ji zaslouží, ale také proto, že představivost je potřeba rozvíjet stále,
průběžně a zdroje potřebujeme mít snadno „po ruceÿ a ne poztrácené a skryté v jiném
textu.

97
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Bylo by velkým omylem domnívat se, že dokážeme žákovskou prostorovou předsta-
vivost rozvinout během tříměsíčního1 kurzu středoškolské stereometrie. Zdráháme se
říci, že na střední škole je už pozdě – byť optimální věk pro rozvoj těchto schopností je
přibližně o jeden stupeň školy níže – jen musíme počítat s neochotou některých žáků
učit se novým myšlenkovým dovednostem. Prostorovou představivost musíme cvičit
postupně a v mnohem delším časovém úseku.

Když ony jsou ty stereometrické úlohy těžké. . .

To opravdu bývají. Tak si zatím můžeme hrát. Prostorová představivost je souhrn
schopností neverbálních. Prostorovou představivost samozřejmě rozvíjejí úvahy, kte-
rým je kurs stereometrie věnován. Není však třeba čekat na kurs stereometrie, není
třeba čekat ani na hodiny matematiky. Prostorová představivost se nejlépe cvičí mani-
pulací a pohybem v přirozeném okolním prostředí. A když už jsme ve škole – rozvíjí se
také nejrůznějšími hrami a kvízy, které žáci obvykle rádi přijímají. Ideální jsou suplo-
vané hodiny a nejrůznější příležitosti, kdy bývá obtížné přimět žáky k soustředěné
školní práci.
Není-li učitel zrovna geometrický nadšenec – a to zajisté není jeho povinnost –

neznamená to, že nemůže žáky vést ke cvičení prostorové představivosti. Mohou mu
v tom pomoci různé hry, hádanky a kvízy. Pokud dostane navíc nástroj, kterým lze
rychle a snadno získat správné řešení (nejen jako hotovou odpověď, ale včetně postupu
a odpovědí na nejrůznější „pročÿ a „jak to, že neÿ), nemusí se obávat záludných
žákovských otázek ani ztrácet čas vlastním řešením neznámých (nebo pracných) úloh.
Vyřešit si hádanku je jistě příjemné a osvěžující, ale ne vždy na to máme dost času.
Po krátké podkapitole věnované vymezení pojmu prostorová představivost násle-

dují v tomto textu dvě podkapitoly s didaktickými materiály, které jsme připravili
cíleně pro podporu prostorové představivosti a které – kromě názvů základních těles
– nemají s matematikou na první pohled mnoho společného. V první části nabídneme
několik modelů vytvořených v prostředí Cabri 3D, v části druhé předkládáme nově
vytvořené samostatné aplikace.

8.1 Prostorová představivost

Věnujme se zde stručně vymezení pojmu prostorová představivost. Jde o pojem, který
v řeči běžně užíváme a v rovině obecné komunikace mu rozumíme, jeho přesné vymezení
však není zcela jednoduché. Psychologové se ve svých definicích shodují v tom, že nejde
o unitární schopnost, ale komplexní systém, soubor mnoha schopností a dovedností,
jejichž jádrem je schopnost orientace a pohybu v trojrozměrném prostoru. V uváděných
členěních prostorové představivosti na subdomény se shodně objevují dva faktory:
schopnost přijímat prostorové vztahy a schopnost vizualizace.

1Jak kde, samozřejmě, ale delší bývá málokdy.
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D. F. Lohman: Prostorovou představivost lze definovat jako schopnost vytvářet,
uchovávat, vybavovat a přetvářet dobře strukturované vizuální obrazy. Nejde o jedi-
nou schopnost. Ve skutečnosti jde o několik prostorových schopností, z nichž každá
ovlivňuje jiné aspekty vytváření, uchovávání, vybavování a transformace obrazu.
(přeloženo z [19])

Všeobecné a přehledné shrnutí vymezení pojmů spojených s prostorovou před-
stavivostí podává ve své knize [20] J. Molnár. Sám definuje prostorovou představivost
jako sadu schopností souvisejících s reprodukcí, předvídáním, statickým a dynamickým
zobrazením tvarů, vlastností těles a vztahů mezi nimi. Připomíná fakt, že k vytvoření
základní představy o prostoru je třeba sloučit velké množství dílčích informací a vjemů
o okolním světě. Důležitou roli přitom hraje vizuální percepce.
Výzkumem prostorové představivosti, její souvislostí s g-faktorem2, faktorovou ana-

lýzou mentálních schopností (které někteří autoří dělí na verbální, matematické a pro-
storové), rozdílů mezi muži a ženami a dalšími aspekty se zabývá mnoho psychologů
a pedagogů. U nás se prostorové představivosti a geometrické a matematické před-
stavivosti a didaktickému využití zmíněných poznatků věnovali či věnují například
František Kuřina, Josef Molnár, Jaroslav Perný, na Slovensku Milan Hejný, Zuzana
Juščáková, Ladislav Košč.
Psychologové se shodují v tom, že první věkovou etapou, kdy probíhá intenzivní

rozvoj prostorové představivosti spojený se základními geometrickými představami,
je předškolní věk kolem pěti let, období „spontánní stereometrieÿ rozvíjené hrou se
stavebnicí a manipulací s hmotnými objekty. Druhé období, v němž se podle výše
jmenovaných autorů vytváří vědomí o dělení prostoru, vyplnění a ohraničení prostoru,
pohybu v prostoru a rozlišení dimenze prostoru, je období mladšího školního věku.
Pokud se rozvoj prostorové představivosti nepodnítí ani ve věku mezi 10–15 roky, kdy
už může k rozvoji představivosti přispět škola, objevují se na vyšším stupni školy
známky nedostatečně rozvinuté prostorové představivosti, s nimiž se pak jako učitelé
velmi pracně potýkáme.
Na závěr této krátké zmínky připomeňme pro učitele matematiky podstatnou sku-

tečnost, že úroveň prostorové představivosti nemusí být v souladu s verbálními schop-
nostmi (verbální inteligencí) a dokonce ani s úrovní matematické představivosti.

8.2 Modely a hádanky

Nejrůznější modely, hry, hádanky, kvízy a vystřihovánky významně pomáhají budo-
vat dětskou prostorovou představivost. Velkou zásobu inspirativních námětů, modelů
a didaktických materiálů a zpracování uvedené problematiky lze najít například v [25]
a [26]. My přikládáme několik počítačových modelů. V této části textu najdete pouze
úlohy. Jejich řešení je skryto v přiložených modelech. Některé modely popíšeme po-

2General intelligence factor – Charles Spearman, 1923
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drobněji, protože slouží ke generování a tisku kvízových úloh obdobně jako modely
uvedené v části 7.2.

Úloha 8.2.1. Kolik krychliček o hraně délky 1 potřebujete k tomu, abyste je dokázali
rozmístit (bez ohledu na gravitaci) tak, aby prostor krychle o hraně délky 4 byl zcela
neprůhledný při pohledu ze všech směrů kolmých na stěny krychle (krychle se jeví jako
plná při pohledu zepředu, shora i zprava)? Zkuste si rozmístit požadovaným způsobem
krychličky v modelu skladac.

Poznámka 1: Stačí 16 krychliček a jedno rozmístění je v modelu skladres a na obr. 8.1.
Poznámka 2: Obecněji pro krychli o hraně n stačí n2 krychliček.
Poznámka 3: Možná vidíte souvislost s tzv. latinskými čtverci.

Úloha 8.2.2. Kolik krychliček o hraně délky 1, na něž je rozdělena krychle o hraně
délky 4, protne rovina kolmá na tělesovou úhlopříčku krychle procházející zvoleným
bodem P? Odhadněte největší možný počet ze všech možných poloh bodu P . Potom
svou představu porovnejte s modelem krychlic. Měňte polohu bodu P a pozorujte –
vidíte to, co jste si představovali? (model kryc34 , obrázek 8.2)

Poznámka 1: Model je dynamický, polohu přímky, k níž je daná rovina kolmá, můžete
měnit, a tak pro začátek můžete žákům položit dotaz na řez rovinou kolmou ke stěnové
úhlopříčce (model krycpl).
Poznámka 2: Formulujte úlohu naopak obecněji, poloha přímky je zcela libovolná –
v kolika krychličkách může rovina protínat krychli? Hledejte maximální počet. (model
kryc35 )

Obrázek 8.1: Úloha 8.2.1 Obrázek 8.2: Úloha 8.2.2

Zkuste „obrácenouÿ úlohu:

Úloha 8.2.3. Z dané krychle o hraně délky 4 potřebujeme odetnout rovinným řezem
část tak, aby řez procházel daným bodem P . Kolik krychliček o hraně délky 1, na
něž je rozdělena krychle, bude řezem poškozeno? Hledejte minimální počet. (model
rezbodem)
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Úloha 8.2.4. Krabička ve tvaru kvádru je symetricky převázána „přes rohyÿ stuhou.
Zakreslete takovou polohu stuhy, ve které se nebude posouvat, a tudíž se s krabičky
nesesmekne. Potom svou představu porovnejte s modelem stuha.

Poznámka 1: Model je dynamický, rozměry kvádru – krabičky – je možno měnit po-
mocí označeného ovladače. Pomocí ovladače Rot rozvineme síť kvádru. Lomená čára
požadované vlastnosti musí přejít v úsečku.
Poznámka 2: Úloha je převzata z brožury [15]. Jde o méně obvyklou formulaci úloh
o nejkratší cestě v síti. V uvedeném svazku je možno najít další, převážně obtížnější
úlohy.
Poznámka 3: Model je sestaven pro řešení úlohy, v níž krabička leží na své největší
stěně, výška je nejmenší rozměr.

V podkapitole 7.2 v části Připravené testové šablony jsme předložili modely, které
mohou sloužit k tvorbě pracovních listů. Nyní k nim přidáme ještě dva modely, které
umožní tisknout zadání kvízových úloh. Uvádíme ukázkovou formulaci zadání kvízu
včetně obrázku.

Úloha 8.2.5. Krychle ABCDA′B′C ′D′ se postupně překlápí podle některé podstavné
hrany (okolo některé ze čtyř hran, které právě leží na podložce). Na krychli je namotaný
drát ve tvaru lomené čáry s vrcholy na hranách krychle tak, jak vidíte na obrázku 8.3.
Nakreslete polohu drátu a popište polohu vrcholů krychle v nové poloze, do které přejde
po sérii pohybů: jednou k pozorovateli, jednou doprava (z pohledu pozorovatele) a opět
jednou dopředu k pozorovateli.

Obrázek 8.3: Úloha 8.2.5 – zadání Obrázek 8.4: Správné řešení

Model kviz01 dovolí složit až tři postupná otočení. Osy otáčení a úhly jsou volitelné,
model je variabilnější než požaduje zadání úlohy, ale to je už dost obtížné v uvedeném
znění. Tato úloha měla ze všech testů, které jsme postupně zadávali žákům prvního
ročníku čtyřletého gymnázia, nejnižší procento správných řešení. V modelech kviz01
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a kviz02 jsou připravené dvě varianty úlohy. Také v tomto modelu můžete měnit polohu
bodů lomené čáry pomocí příkazu Předefinovat.

Další test se zaměřuje na schopnost představy pohledu na těleso při jiné vzájemné
poloze krychle a pozorovatele. Danou krychli, která vždy leží na vodorovné podložce
některou stěnou čelně k pozorovateli (představte si krychli s různými obrázky na stě-
nách), může pozorovatel vidět ve 24 různých polohách (předpokládáme, že máme na-
příklad předepsané volné rovnoběžné promítání, rozhodující je určení čelní stěny a čtyři
polohy pozorovatele vůči ní). Součástí zadání je obrázek 8.5. Pro podporu tvorby za-
dání uvádíme dva modely – jeden, ve kterém vytvoříme současně zadání i řešení (mo-
dely krychle, krychla) a druhý, v němž změníme pohled a model uložíme/vytiskneme
dvakrát: jednou se zobrazením všech prvků (řešení) a v druhém některé prvky skry-
jeme a tak vytvoříme zadání. Dvě dvojice řešení–zadání jsou tvořeny modely krych-
lea–krychlat , krychleb–krychlbt .

Úloha 8.2.6. Na obrázku 8.5 je zobrazena krychle, k jejímž hranám je pevně a nepo-
hyblivě připevněna menší krychle, která má na každé dvojici protilehlých stěn stejný
vzor. Se sestavou jsme kouleli a skončila v nové poloze, kterou vidíte na obrázku
8.6. Doplňte v něm chybějící vzory na stěnách malé krychle a chybějící popis vrcholů
krychle.

Obrázek 8.5: Úloha 8.2.6 –
původní poloha sestavy

Obrázek 8.6: Správné řešení a varianta zadání

Úloha 8.2.7. Rozhodněte, zda dvě zobrazená tělesa mohou být částmi z nichž lze
beze zbytku a bez překrývání složit krychli o hraně délky 4.

Modely k této úloze sledují tvorbu zadání: Nejprve vytvoříme velkou krychli složením
malých. Dáváme přitom pozor, abychom omylem neskryli některou krychličku (model
s1dopln). Potom některé krychličky skryjeme a model uložíme (model s2dopln). Pří-
kazem Vybrat vše označíme celou scénu a příkazem Skrýt/Zobrazit viditelnost
převrátíme. Uložíme (model s3dopln). Pomocí schránky zkopírujeme obě části do jed-
noho modelu a případně pozměníme viditelnost některých krychliček, pokud chceme,
aby odpověď na otázku byla záporná (model s1dopln).
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8.3 Samostatné aplikace rozvíjející prostorovou
představivost

Zvýšená aktivita žáků v hodinách, kdy jsme předváděli geometrické vztahy, řešili jed-
noduché problémy či cvičili dovednosti s pomocí geometrického software, nás vedla ke
hledání dalších aplikací, které by žáky motivovaly a pomáhaly jim jednak ve stereo-
metrických úvahách a jednak v problémech typických v deskriptivní geometrii. Pokud
mohli žáci sami modelovat, zamýšleli se nad problémem mnohem důkladněji než při
pouhé demonstraci problému učitelem. To nás vedlo nejprve k přípravě úloh pro samo-
statnou práci žáků v dostupných systémech. Někteří žáci přitom bojovali s ovládáním
systému samého či s podstatou zadaného geometrického problému, jiní mezi sebou
soutěžili v rychlosti – jak v rychlosti řešení úloh, tak v tom, kdo dříve nějak „přelstí
počítačÿ. Tehdy vznikl nápad vytvořit vlastní aplikaci, program, který by měl dosta-
tečně jednoduché ovládání, se kterým by si mohli samostatně a bez pomoci či dohledu
učitele hrát a přitom se cvičili v konkrétních dovednostech.
Postupně jsme společně se školitelem vytvořili několik takových aplikací. Jsou to

stavebnice a hry, které málo připomínají matematiku, ale ve kterých je k vyřešení
předkládaných úkolů nezbytné soustředit se na prostorový problém a efektivně využít
prostorovou představivost. Díky možnosti získat okamžitě zpětnou vazbu, informaci
o správnosti řešení či objasnění chyby, si žáci prostorovou představivost při hře posilují.
Programy, které zde předkládáme, byly vytvořeny pro podporu konkrétních schop-

ností žáků a jsou učitelům i jejich žákům volně k dispozici. Většina trojrozměrných
scén je naprogramována v jazyce VRML, k jejich spuštění je tedy třeba mít nainstalo-
vaný nějaký VRML prohlížeč či plug-in webového prohlížeče. Funkčnost všech aplikací
je ověřena pro prohlížeč MSIE a VRML prohlížeč Cortona, který je k volnému sta-
žení na oficiálním webu výrobce: http://www.cortona3d.com/cortona. Další aplikace
potřebuje pouze přehrávač aplikací Flash.
Skutečné trojrozměrné modely dávají dětem nenahraditelnou možnost manipulace

a zkoumání prostorové situace nejen zrakem, ale i hmatem. Jsou však omezené fyzi-
kálními možnostmi a bývají obtížně modifikovatelné. Naproti tomu modely virtuální
v sobě již zahrnují jistý stupeň abstrakce, nutí k manipulaci v prostoru pomocí myši
nebo klávesnice při (zatím) rovinném zobrazení na ploše monitoru. Mají velikou vý-
hodu ve své variabilitě a v přitažlivosti, kterou pro děti práce s počítačem má. Uvedené
hříčky vznikaly dlouhou dobu z potřeb zpřístupnit žákům gymnázia manipulaci s troj-
rozměrnou scénou. Je v nich tedy to, co v dané době neposkytovaly jiné dostupné
školské programy. Popis uvádíme např. v [6].

8.3.1 Stavebnice

Virtuální počítačovou stavebnici „z kostekÿ jsme původně připravovali pro žáky niž-
šího gymnázia. K našemu překvapení si s ní nakonec s chutí hráli i studenti předma-
turitního ročníku při přípravě na téma „Analytická geometrieÿ. Hra byla skutečně
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inspirovaná klasickou dřevěnou stavebnicí s barevnými dřevěnými krychličkami, hra-
nolky, střechami a válečky (zdrobněliny snad zde, při popisu dětské stavebnice, nejsou
nepatřičné). Dílky stejných tvarů se staly základem virtuální stavebnice.
Stavebnice v sobě spojuje formální, abstraktní popis prostorové scény s jejím

interaktivním zobrazením. Formou hry připraví žáky na práci v trojrozměrné scéně
a naučí je orientovat se v prostoru a udávat polohu pomocí pravoúhlé soustavy sou-
řadnic.
Žáci se ve škole nejprve setkají se soustavou souřadnic v rovině. Zakreslují body do

roviny ortonormálních souřadnic Oxy. V tu dobu už ale dokáží přirozeně popsat i po-
hyb v prostoru. Pohyb ve třech navzájem kolmých směrech (vlevo–vpravo, dopředu–
dozadu, nahoru–dolů) je pro děti zcela samozřejmý. Například: „musíme jít o dva
kroky doprava a o jeden dolůÿ nebo „střechu potřebujeme posunout o jeden dílek
výšÿ. Navržený software žádné jiné znalosti ani představy nevyžaduje. Podobně lze
udávat vzájemnou polohu dvou kostek či rozměry kvádru (nebo jiných těles). Využití
soustavy souřadnic je zde účinnou a pochopitelnou metodou.
Jakkoli je manipulace se skutečnými stavebnicemi nenahraditelná a hmatová zku-

šenost k vytváření vědomí o prostoru nezbytná, bývá použití dřevěné stavebnice ve
třídě komplikované a staršími žáky může být vnímáno jako hra jejich věku nedů-
stojná. S počítačem jsou si však ochotni hrát kdykoli. Virtuální stavebnice může navíc
oproti stavebnici hmotné poskytnout možnosti nezatížené fyzikálními zákony – kostky
nepadají, mohou „levitovatÿ apod.

Obrázek 8.7: Prostředí Stavebnice
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Stavebnice tedy umožňuje stavět scény – „hrady z kostekÿ. Se sestavou však sta-
vitel nemanipuluje přímo, ale dílky (kostky), které do scény vloží, vybírá z nabízených
tvarů. Kostky umisťuje do zvolené soustavy souřadnic. Zvolí tvar dílku a určí jeho
velikost a polohu v souřadnicích x, y, z. Navíc, pokud se vlivem změny rozměrů změní
základní typ dílku (např. krychle se změní v obecný kvádr), program na to stavitele
upozorní. Prostředí editoru, v němž žáci scénu tvoří, vidíte na obrázku 8.7.
Program umožňuje vybrat obvyklé rozvržení soustavy souřadnic. To totiž není

zcela jednotné. Ve škole se někdy dává přednost soustavě levotočivé, jindy soustavě
pravotočivé a není také zcela jednotné, která souřadnicová osa popisuje „svislýÿ směr.
Při zvažování toho, jak zvolit soustavu souřadnic pro prostředí programu, jsme se
nakonec rozhodli umožnit volbu uživateli.
Žák si může sestavenou scénu kdykoli během stavby prohlížet ve virtuálním pro-

středí (viz obr. 8.8 a 8.9). Dokonce v něm může jednotlivými dílky pohybovat, otáčet
si je a prohlížet, stejně jako celou scénu. Vybuduje si tak představu o vztahu formál-
ního popisu polohy v pravoúhlé soustavě souřadnic a popisované scény. Změny, které
provede ve scéně „ručněÿ se však do scény neuloží. V interaktivním prostředí není
možné ani vkládat do scény nové dílky ani je ze scény odstraňovat. To je možné jen ve
formálním, textovém prostředí. Po návratu do hlavního – editačního – okna hry najde
žák scénu v nezměněné podobě.

Obrázek 8.8: Virtuální scéna – hrad Obrázek 8.9: Kostelík

Vytvořenou scénu je možno uložit (uloží se soubor s příponou wrl , tedy zápis scény
ve formátu VRML), stejně jako načíst dříve uloženou scénu k dalším úpravám. Je tedy
možné využívat program i pro samostatnou domácí práci žáků. Výsledky takové do-
mácí práce jsou barevné, čisté, nepomačkané a nejsou těžké do tašky. Jeden z „hradůÿ,
které během 30 minut od prvého seznámení s programem žáci kvarty sestavili, vidíte
na obrázku 8.8, obrázek 8.9 ukazuje práci šestnáctiletého žáka v jedné hodině.
Pokud žákům předložíme k sestavení konkrétní předlohu, můžeme posuzovat správ-

nost postupu. Nakonec je ale dobré nechat žáky také tvořit sestavy dle vlastní fantazie.
Připravili jsme také variantu Stavebnice, v níž mohou žáci nastavit i otočení

dílků kolem směrů souřadnicových os, jak je vidět na obr. 8.10. Tato varianta je pod-
statně náročnější na představivost a nedoporučujeme její použití v úvodních hodinách.
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Vznikla však na přání žáků, které začal při jejich tvořivosti omezený rozsah možností
programu omezovat, její využití – ač překračuje rámec probíraného učiva – proto do-
poručujeme pro pokročilejší žáky, kteří ji dokáží používat vědomě a ne pouze intuitivně
a pro které bude dostatečně motivační.

Obrázek 8.10: Prostředí Stavebnice s otáče-
ním

Obrázek 8.11: Pohled do scény

Na webu http://3dhricky.wz.cz/ nebo http://geometry.cz/ i na přiloženém CD je
k dispozici připravený didaktický text ve formátu html kurzu o sedmi krátkých lekcích,
který zcela nezkušené začátečníky provede prostředím a možnostmi Stavebnice.
Zatímco někteří žáci bojují s určením polohy těles v prostoru, jejich zdatnější spo-

lužáci mohou mít dávno vytvořené komplikované stavby a stavebnice pro ně ztratí
přitažlivost. Pro ně (ale nejen pro ně) jsme sestavili další program Hra, založený na
podobném principu. Úkol stavitele scény je však zde jiný – a obtížnější. Netvoří scénu
libovolnou, ale přesně tu, jejíž náhledy vidí.

8.3.2 Hra

Hra navazuje na Stavebnici. Vyžaduje však mnohem větší zapojení prostorové před-
stavivosti. Ta byla ve Stavebnici potřeba pro určení rozměrů a polohy dílků v sou-
stavě souřadnic. Ve Hře už žák musí skládat a kombinovat tvary, rozhodovat o jejich
vzájemné poloze. Řeší postupně předkládané úlohy. V každé úloze se objeví obrázek
požadované sestavy (případně několik obrázků – pohledů z různých stran), kterou
však žák tentokrát nestaví z libovolných kostiček, ale pouze z těch, jejichž seznam vidí
v okně Hry. Na rozdíl od Stavebnice nemůže připravené dílky nijak měnit. Musí
předloženou sestavu poskládat jen z těch dílků, které dostal k dispozici. Určuje pouze
jejich umístění, nemůže je ani otáčet. Prostředí programu vidíme na obrázku 8.12.
Kdykoli v průběhu řešení si může řešitel zobrazit náhled dosud sestavené scény

(obr. 8.13). Počet takových kontrolních náhledů se však eviduje. To má žáky motivovat,
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aby se snažili co největší část úkolu vyřešit pouze pomocí vlastní představy o vzájemné
poloze dílků. Program zapisuje informace o postupu řešení do textového souboru, který
slouží učiteli pro hodnocení. Do tohoto souboru program zapíše čas, který uživatel
potřeboval k řešení, počet neúspěšných pokusů včetně počtu pomocných náhledů vyu-
žitých při řešení úlohy, případně i to, že úloha dosud nebyla vyřešena a byla ukončena
bez dosažení úspěchu. Tento záznam (textový soubor) je pak k dispozici učiteli.

Obrázek 8.12: Prostředí Hry Obrázek 8.13: Náhled scény s řešením

Hra obsahuje připravenou sadu úloh. Sada, kterou jsme sestavili, je členěna od
jednoduchých úloh až po úlohy, které mají charakter hlavolamů – viz obr. 8.14. Hru je
proto možno využít jak pro mladší žáky, tak i pro maturanty, případně pro kohokoliv,
kdo si myslí, že je schopen snadno si představit vzájemnou polohu těles v prostoru
a složit daný tvar z jednoduchých částí. Obtížné úlohy ověří technickou a tvarovou
představivost hráče.

Obrázek 8.14: Úloha – hlavolam
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Každá úloha je řešitelná. Přitom není nutné, aby do zobrazené sestavy patřily
všechny nabídnuté dílky. Proto u každého dílku žák určuje, zda dílek použít a – pokud
ano – kam ho umístit. Úlohy, v nichž potřebujeme použít všechny nabídnuté dílky,
jsou snazší. Některé úlohy mají více možných řešení. U takových úloh můžeme vyzvat
nejúspěšnější řešitele, aby se pokusili najít řešení všechna.
Prostředí virtuální reality – a spolu s ním i naše Stavebnice a Hra umožňuje

fyzicky neproveditelné akce: je možné sestavit scénu tak, že se v ní její kostky prolínají.
Program takovou scénu sestavit dovolí, zobrazí ji, ale takové řešení nikdy neoznačí jako
správné. Zadání úloh obsahuje požadavek, aby se kostičky neprolínaly.

Metodický návod k využití Stavebnice a Hry

Oba programy – Stavebnice a Hra – na sebe navazují jak vzhledem prostředí, tak
způsobem tvorby scény. Jejich didaktické určení je ale odlišné. Stavebnice je určena
ke cvičení práce se soustavou souřadnic, určení tvaru a pojmenování základních těles
a určení jejich polohy v prostoru. Hra už pak přímo rozvíjí prostorovou představivost
ve směru schopnosti skládání tvarů, představy o výsledném tvaru a paměť polohy
a tvaru, tzv. schopnost mentální manipulace a technickou tvořivost.
Pro souvislé cvičení s programy jsme v [5] připravili plán pěti vyučovacích hodin

(ne nutně celých), do nichž práce s programem zasáhne.

Poznámka: Plán nepředpokládá využití verze programu, která umožňuje nastavit oto-
čení jednotlivých dílků. Tuto možnost považujeme – jak bylo uvedeno výše – za nad-
stavbovou.

Hodina první – Stavebnice
Předpokládaná doba práce: celá vyučovací hodina
Pro první hodinu zvolíme program Stavebnice. Učitel nejprve vysvětlí, z čeho se
skládá připravený trojrozměrný svět, ukáže ovládání programu a sestaví se žáky jed-
noduchou scénu, na které vysvětlí význam souřadnic. Kostičky mají volitelnou nejen
polohu a barvu, ale i velikost. Učitel upozorní na automatickou změnu názvu dílku,
pokud se vlivem změny rozměrů stane například z krychle kvádr či naopak. Program
tak podporuje užívání správné terminologie.
Po sestavení scény ji učitel se žáky zobrazí a ukáže možnosti manipulace ve vir-

tuální scéně. Pro větší názornost program umožňuje v zobrazené scéně dílky přesouvat
a otáčet, prohlížet a zkoumat jejich tvar. Učitel předvede tuto manipulaci a práci
s prohlížečem – přiblížení scény, otočení scénou.
Ve druhé části hodiny předloží učitel žákům předem připravený náhled sestavy, kte-

rou mají za úkol samostatně vytvořit. Porovnáním náhledu vlastní práce s předlohou
žáci sami ověří správnost vlastního postupu.
V závěru hodiny učitel vyzve žáky, aby za domácí úkol vytvořili sestavu dle vlastní

fantazie. Program umožňuje ukládat a načítat vytvořené scény (soubory ve formátu
VRML). Při kontrole domácího cvičení v další hodině mohou žáci vlastní doma uložené
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scény otevřít v programu a zobrazit. Scény je možno zobrazit v prohlížeči i mimo pro-
gram Stavebnice. Žáci mají možnost porovnat výsledek vlastního snažení se scénami
spolužáků. Nabízí se vyhodnocení nejdůmyslnější či nejestetičtější sestavy.

Hodina druhá – Hra
Předpokládaná doba práce: celá vyučovací hodina
Předvedeme práci v druhém z programů – Hře, kde už žáci netvoří volné kreace, ale
mají za úkol sestavit přesně tu sestavu, kterou vidí v náhledu (či náhledech). Učitel
upozorní na změny v ovládání oproti Stavebnici, zejména na to, že není možné měnit
rozměry a barvy připravených dílků.
Učitel předvede žákům řešení některé z úloh 01–03 a vyhodnocení správnosti řešení

včetně možnosti zobrazení nápovědného náhledu. Poté žáci samostatně řeší některé
z úloh 11–15. Pokud se domnívají, že úlohu vyřešili, nechají své řešení vyhodnotit.
V případě neúspěchu se mohou rozhodnout, zda využijí nabídnutou nápovědu a nechají
si zobrazit scénu, kterou dosud sestavili. Porovnání se zadáním jim pomůže rozhodnout,
jak sestavu opravit. Poté mohou v řešení pokračovat.
Učitel může získat představu o úspěšnosti jednotlivých žáků z protokolu o průběhu

hry zapsaného do zvláštního textového souboru loghra.txt v pracovní složce každého
žáka.
Jako domácí úkol zadá učitel žákům některé nevyřešené úlohy, případně úlohu 20.

Hodina třetí
Předpokládaná doba práce: 10–20 minut
V dalších vyučovacích hodinách již učitel využívá Hru jen v první části hodiny, k ob-
rácení pozornosti žáků k prostorovým vztahům před výkladem dalšího učiva.
Po kontrole nepovinného domácího úkolu – úlohy 20 – učitel zadá žákům k řešení

některou z úloh 21–24 a poté jednu nebo dvě z úloh 25–28. Ve druhé sadě úloh už
zadání obsahuje některé nadbytečné dílky. Žáci musí vybrat, které dílky použít, aby se
sestava přesně shodovala se zadáním (v rozměrech i barvě). Úlohy také vyžadují více
pozornosti při umisťování kostiček.

Hodina čtvrtá
Předpokládaná doba práce: 10–20 minut
Úlohy ve třetí sadě (úlohy, jejichž čísla začínají „3ÿ) mají více správných řešení. Stačí
nalézt jedno z nich. Obtížnost úloh (opět vyšší než v sadě předchozí) spočívá v tom,
že sestavy vypadají jako jednolité bloky a z náhledů sestav není zřejmé jejich rozdělení
na dílky – „cihlyÿ. Žák si musí zadaný tvar v představě rozdělit sám (podle toho, jaké
„cihlyÿ má k dispozici) a poté dílky správně umístit.
Podle úspěšnosti žáků vypozorované v předchozí hodině učitel zadá žákům k vy-

řešení libovolné z úloh 31–34 (lehčí) nebo z úloh 35–37 (těžší). Je třeba počítat s tím,
že k vyřešení jedné úlohy budou žáci potřebovat nejméně 5 minut.
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Hodina pátá – hlavolamy3

Předpokládaná doba práce: 10–20 minut
Pro pokročilé. Třetí a čtvrtá sada úloh by mohla sloužit pro cvičení prostorové,
konstrukční představivosti i pro žáky posledních ročníků střední školy či pro dospělé.
Úlohy naší poslední skupiny už mají spíše charakter hlavolamů. Výsledný útvar nemusí
být zadanými pohledy jednoznačně určen. Neviditelné části útvaru mohou a nemusí
obsahovat výplň a teprve nabídka dílků umožní rozhodnout o jeho možném výsledném
tvaru a o tom, jak těleso či sestavu složit. Úlohy 41–44 opět mohou mít více správných
řešení. Při pomocném prohlížení doposud sestavené scény (v případě neúspěchu či
bezradnosti) může žák nechat zobrazit obrysy „cihelÿ ve vlastním návrhu. Ověří si tak
mimo jiné to, zda neumístil dílky přes sebe. To je možné, program na to neupozorňuje,
ale zadání to zakazuje.

8.3.3 Domino

Paměť polohy a manipulaci s objekty v prostoru pomocí připravených ovladačů cvičí
samostatná webová aplikace – hra, kterou je možné hrát buď online přímo ze stránek
http://3dhricky.wz.cz/ nebo z lokálního disku. Hra vznikla jako oddychová aktivita,
která vede hráče k tomu, aby si pamatoval vzory (čísla) na stěnách krychlí a tuto infor-
maci uchoval i při pohybu krychle v prostoru. Didaktickým cílem Domina je kromě
tréninku prostorové paměti a paměti polohy také manipulace a orientace v trojroz-
měrné virtuální scéně. Zejména pohyb vpřed–vzad působí některým žákům při prvních
kontaktech s trojrozměrným virtuálním prostředím potíže.
Inspirací k modelu virtuálního prostorovéhoDomina byly pracovní listy a papírové

skládačky PhDr. Aleny Šarounové, CSc. z MFF UK a její námět domina v prostoru.
Virtuální podoba dovoluje umisťovat krychličky libovolně do prostoru bez omezení

fyzikálními zákony. Při hře žáci přesouvají jednotlivé kostky Domina (krychle s čísly
na stěnách) pomocí zobrazených manipulačních šipek ve scéně či pomocí kláves na
klávesnici počítače. Kostkami mohou také pomocí myši volně otáčet a prohlížet si tak
hodnoty na jejich stěnách. Prostředí hry ukazuje obrázek 8.15.
Cílem hry je nasbírat co nejvíce bodů „slepenímÿ daných krychlí tak, aby se do-

týkaly stěnami označenými stejným číslem. Pokud se podaří umístit krychli tak, že
sousedí s několika dalšími krychlemi a vícekrát se dotýká stěnami se shodným ohodno-
cením, dosažené skóre se zvyšuje (za jednu shodnou stěnu získá hráč 1 bod, za přilepení
krychle, která se se sousedními shoduje ve dvou dotýkajících se stěnách 3 body, dále
7 bodů. . . ). Tato hra tedy motivuje k přípravě krychliček ve scéně, jejich natočení
a představě jejich následného umístění mezi ostatní. Již upevněnou krychlí není možné
dále manipulovat.
K dispozici jsou čtyři varianty hry. V základní variantě hraje hru jeden hráč, který

si nechává náhodně sestavit scénu se zvoleným počtem krychliček. Její kostky se pak

3Zařadíme ji pouze tehdy, pokud byli žáci dosud úspěšní a nebo si navržený postup „schovámeÿ
a zaměstnáme jím za odměnu rychlé a nadané žáky v jiné hodině, kdy budou hotovi s řešením úkolů
dříve než spolužáci.
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Obrázek 8.15: Domino – soutěžní variata

snaží co „nejefektivnějiÿ sestavit do jednoho bloku. Druhá varianta hry obsahuje navíc
časové omezení. Po uplynutí zvoleného času scéna zmizí a zůstane viditelný pouze
hlavní panel s dosaženým skóre.
Ve „srovnávacíÿ či „soutěžníÿ variantě nejsou označení stěn krychliček generována

náhodně, ale jsou předem připravena. Žáci tedy mohou soutěžit, kdo sestaví kostky
nejlépe. Existuje také verze, kdy proti sobě hrají dva hráči. Oba soupeří se střídají
v tazích. Skóre se počítá každému zvlášť. V každém tahu vidí (oba) pouze kostky
hráče, který je právě na tahu. Protože není možné umístit dvě kostky na stejné místo,
mohou hráči při hře taktizovat. Po přilepení zvolené kostky se hráči přičtou body za
shodu bodů jejích stěn s body stěn všech dříve ukotvených (tedy i soupeřových) kostek,
v nichž se jich kostka dotýká. V této variantě se hodnocení na stěnách kostek generují
náhodně v každé nové hře. Počet kostek lze zvolit (do dvaceti kostek pro každého
hráče). Omezení počtu kostek ve hře vychází pouze z požadavku přehlednosti scény.

8.3.4 Kostka

Výkonnější didaktický nástroj představuje další připravená hra – Kostka. Je to jed-
nak interaktivní pomůcka, která ukazuje rozvíjení sítě krychle, jednak pomůcka pro
tvorbu testů či kvízů a tisk didaktických materiálů, podobně jako modely v části 7.2.
Je určena k procvičování paměti a představy polohy tělesa v prostoru. Pracuje se
sítěmi krychle a se stopou po odvalování krychle. Úlohy o sítích patří ke klasickým
úlohám věnovaným rozvoji prostorové představivosti, s jakými se setkáváme v kvízech
i učebnicích, jako například: V pohledu (pohledech) je zobrazena krychle. Nakreslete
její rozvinutou síť se správnou orientací vzorů na jejích stěnách. Krychlí bývá větši-
nou hrací kostka. Sestavení a příprava takové úlohy jsou pro učitele pracné a časově
náročné. Pokud navíc učitel nemá k dispozici prostorový model, který odpovídá za-
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dané úloze, bývá obtížné přesvědčit žáky o správnosti či nesprávnosti jejich řešení. Bez
hmotné kostky s příslušnými vzory, kterou by mohl před žákem na lavici „odvalovatÿ,
se musí odvolávat jen na žákovu představivost. Učebnice obvykle radí žákům, kteří
úlohu nemohou vyřešit, aby si k zobrazené krychli sestrojili papírový model.

Obrázek 8.16: Různé krychle pro rozvinutí sítě

Program Kostka je prostředkem pro tvorbu takových úloh. Umožní učiteli nebo
interaktivně přímo žákovi zobrazit krychli s volitelnými obrázky na stěnách. (Různé
možnosti vidíte na obrázku 8.16.) Zahrnuje v sobě jednak možnost interaktivně vy-
tvořit vlastní zadání, jednak možnost prozkoumání virtuálního modelu a dále kontrolu
správnosti řešení plynulým rozvíjením sítě.

Volba vzorů na stěnách a prostředí interaktivní scény

V hlavním okně programu (obr. 8.17) si uživatel zvolí vzhled stěn krychle. Může vy-
bírat z připravených obrázků. Ty pak může ještě otočit do jedné ze čtyř výchozích
poloh. Vzhled sítě může kdykoliv během práce změnit. Připravené rozvržení je možné
uložit (jako VRML model) a později znovu načíst. Takový soubor lze zobrazit i jako
samostatnou VRML scému mimo prostředí programu.
Zobrazení krychle v interaktivní scéně je volitelné stejně jako možnost krychlí otá-

čet. Je tedy možné dívat se na krychli pouze v tzv. základních pohledech (zepředu,
zezadu, zleva, zprava, shora a zdola) nebo s ní volně otáčet a zobrazit ji zároveň v opač-
ném směru pohledu (obr. 8.18). Po kliknutí myší na zvolenou stěnu se síť krychle roz-
vine vždy do jednoho z „křížovýchÿ tvarů, který má zvolenou stěnu uprostřed kříže
(obr. 8.19). Podobně lze síť krychle rozvinout od hrany, v níž krychle „pukneÿ.
Krychle, jejíž síť se v interaktivním modelu rozvíjí, přitom může ale nemusí mít

vzory na svých stěnách viditelné. Pokud je skryjeme, vzniká interaktivní úloha pro žáka
– dokreslit do rozvinuté sítě (do jejího překresleného obrázku na papíře) správně vzory
na jednotlivých stěnách. Přitom požadujeme nejen správné umístění obrázků do jed-
notlivých čtverců sítě, ale i jejich správné otočení. Po dokončení úkolu může žák vzory
na stěnách virtuální krychle zobrazit a ověřit své řešení. Může také nechat zopakovat
rozvinutí a při zobrazených vzorech na stěnách krychle sledovat pohyb jednotlivých
čtverců při rozvíjení sítě.
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Obrázek 8.17: Prostředí editoru

Obrázek 8.18: Náhled scény Obrázek 8.19: Náhled scény s rozvinutím

Prostředí pro tvorbu úloh

Důležitější částí programu než jeho interaktivní scéna je prostředí pro tvorbu tištěných
materiálů. V tomto prostředí vycházíme z dříve připravené sestavy vzorů na stěnách
kostky, kterou můžeme (byla-li uložena) kdykoliv později znovu načíst a použít pro
demonstraci správného řešení kvízu v interaktivní scéně.
V prostředí pro tvorbu úloh kvízu má učitel k dispozici obrázky různě rozvinutých

sítí jediné vytvořené krychle, z nichž vybírá do plochy pracovního listu jednak obrázky,
které ponechá beze změny a které slouží jako zadání – ukázková síť dané krychle, jednak
obrázky dalších sítí, které následně modifikuje, otáčí či skrývá v nich jednotlivá pole
sítě a sestavuje zadání kvízu za pomoci takto upravených obrázků a textových polí.
Následně může kvíz vytisknout spolu se správným řešením, které program nabídne.

Lze tak sestavit různé typy úloh. Úlohy, kdy žáci rozhodují, které z předložených sítí
vzorové krychle jsou správné a které nikoliv, dále úlohy, v nichž podle jedné rozvinuté
sítě doplňují chybějící vzory v jiných rozvinutích a nakonec úlohy, kde původní krychle
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není zadána jedním úplným obrázkem jedné rozvinuté sítě, ale několika obrázky neú-
plnými. Jeden test a jeho vzorového řešení ukazují obrázky 8.20 a 8.21.

Obrázek 8.20: Zadání testu Obrázek 8.21: Správné řešení

Důležitou možností je možnost uložit připravené testové zadání. Ukládá se jako tex-
tový soubor – šablona, kterou program následně použije na připravenou krychli. Pokud
si tedy připravíme testové zadání, vytiskneme test, uložíme testovou šablonu a později
připravíme jinou výchozí krychli (zvolíme jiné obrázky na jejích stěnách či je jinak ve
výchozí poloze otočíme), můžeme pro ni načíst uloženou testovou šablonu. Výsledkem
je na pohled odlišné zadání testu, které je ale přesně stejné co do obtížnosti a rozvržení
doplňovaných položek. Nejen tedy, že varianty stejného testu neumožňují opisování,
ale dovolí porovnat dosažené výsledky žáků všech skupin bez nutnosti korekcí podle
obtížnosti. Práce s vytvořením další varianty zadání spočívá pouze ve změně několika
vstupních polí (nejvýše dvanácti – pro každou stěnu můžeme změnit obrázek nebo/a
jeho otočení) v hlavním okně aplikace, načtení testu ze souboru a tisku (zadání i ře-
šení). Další dvě varianty výše ovedeného kvízu z obrázku 8.20 ukazují obrázky 8.22
a 8.23.
Druhý typ úloh generovaných programem jsou obrázky stopy po odvalování při-

pravené krychle po podložce. Vypadají přesně tak, jak by se otiskly do písku, pokud
by vzory na stěnách krychle byly reliéfní, vystouplé ze stěn. Číslice (či jiné vzory) na
takové stopě jsou proto zrcadlově převrácené.
V připraveném prostředí pracovního listu můžeme vytvořit jednu nebo dvě takové

stopy. Tím jednak odstraňujeme jeden nedostatek prvního kvízu – nemožnost praco-
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Obrázek 8.22: Stejný kvíz, jiná kostka Obrázek 8.23: Další varianta

vat s jinou než „křížovouÿ sítí, jednak přinášíme zcela novou úlohu. Na cestě se při
odvalování můžeme pohybovat všemi čtyřmi směry, můžeme se vracet po připravené
cestě a následně se v libovolném bodě vydat jiným směrem, nemůžeme ale – kvůli
požadavku jednoznačnosti připraveného zadání – křížit již zakreslenou stopu.
S připravenou stopou můžeme provádět stejné modifikace jako se sítěmi v prvním

kvízu – můžeme skrývat políčka sítě či je otáčet. To, aby následné úpravy nevedly
k nejednoznačnému zadání, však program ohlídat nemůže, to je věcí tvůrce testu. Také
stopy můžeme ve formě šablon ukládat a načítat, test tisknout a generovat a tisknout
správné řešení. Ukázku pracovního listu vidíte na obrázku 8.24, řešení na obrázku 8.25.
Přestože program Kostka dokáže testy generovat sám (přesněji: učitel si je s po-

mocí programu snadno sestaví), připravili jsme sadu takových zadání i s jejich řešeními
a ta je jako samostatná složka priklady součástí přiložených materiálů na CD.

Osmistěn

Program Osmistěn je pouhou zajímavostí pro ty, které nebaví rozvíjet stále jen sítě
krychle. Jeho prostředí a možnosti jsou zcela stejné jako postředí a možnosti inter-
aktivní části programu Krychle. V interaktivní scéně manipuluje žák s pravidelným
osmistěnem. Program však neobsahuje možnosti tvorby pracovních listů se sítěmi, není
to pomůcka pro tvorbu didaktických materiálů.
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Obrázek 8.24: Stopa po odvalování kostky Obrázek 8.25: Řešení úlohy

8.3.5 Labyrint

Samostatná webová hra – aplikace Labyrint už nemá prostředím a tématem se škol-
skou stereometrií společného nic. Jde však o hru, která cvičí prostorovou představi-
vost velice intenzivně. Labyrint může hrát na veřejném webu http://3dhricky.wz.cz/
nebo http://geometry.cz/ kdokoliv bez omezení věku. Stačí k tomu webový prohlí-
žeč a plug-in pro přehrávání Flash-aplikací, tedy běžné vybavení domácího počítače.
Všechny potřebné informace ke hře jsou obsaženy přímo na příslušné webové stránce.
Labyrint umožňuje testovat a trénovat představu o poloze v trojrozměrném pro-

storu a schopnost udržení této představy při pohybu. Hra posiluje schopnost orientace
v prostoru a prostorové paměti, cvičí schopnost mentální rotace, která je jednou ze
složek prostorové představivosti. Hru není možné bez těchto schopností úspěšně hrát.
Prostředí hry zobrazuje jednoduchý „drátěný modelÿ krychlové mřížky, prostoru

složeného z „jednotkovýchÿ krychlí. V něm hráč vidí ve směru svého pohledu pouze
hrany krychle, v níž stojí, a skrze její čelní stěnu hrany krychle před sebou. V tomto
prostředí se hráč pohybuje – animací se otáčí kolem libovolného ze tří navzájem kol-
mých směrů (nahoru–dolů, vlevo–vpravo, dopředu–dozadu) nebo vstupuje do krychle
před ním (krok vpřed). Přitom vidí pouze zmíněné hrany nejbližších krychlí a žádné
jiné orientační body ani nástroje nemá. Prostředí vidíte na obrázku 8.26.
Na začátku každé úlohy model hráče postupnými kroky přesune do nějaké nové

polohy. Hráč přitom sleduje své pohyby ve výše popsané animaci. Jeho úkolem je
pozorně vnímat cestu a uvědomovat si svou okamžitou polohu tak, aby byl schopen se
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Obrázek 8.26: Prostředí Labyrintu

po skončení animace vrátit zpět do původní krychličky. Může použít výhradně výše
uvedené pohyby, tedy pokud se chce například vrátit o jeden krok zpět, musí se otočit
dvěma stejnými rotacemi do opačného směru a poté jít krok vpřed. K ovládání pohybu
– otáčení a krokům vpřed – slouží několik kláves. Cesta zpět, použitá otočení, počet
kroků ani výsledná poloha (to, jak je otočen) hráče nejsou nijak omezeny, rozhoduje
jen to, zda se hráč vrátí do krychle, z níž byl vyvezen.
Pokud vyřeší úlohu úspěšně, zpřístupní se mu další úroveň hry,4 tedy další cesta.

Pokud ne, zobrazí program informaci o chybě – vzdálenost od správné cílové pozice
měřenou nejmenším možným počtem kroků ve směru souřadnicových os. Kteroukoli
dostupnou úlohu může hráč řešit opakovaně. Dostupné jsou všechny úlohy, které již
úspěšně vyřešil, a první z dosud nevyřešených úloh. V úspěšně vyřešené úloze může
zkoušet jiné cesty nebo ji použít k tréninku před obtížnějšími úlohami. Počet pokusů
není omezen.
Sady úloh jsme sestavili podle cíle testování či cvičení, obvykle se náročnost úloh

v úrovních postupně zvyšuje, a to dvojím možným způsobem – jednak tím, že se cesty
prodlužují, jednak tím, že obsahují více rotací a kombinované rotace. Schopnosti žáků
je možné cvičit a testovat na několika různých sadách úloh – projektech. Volba úloh
určité sady a jejich řazení v ní záleží na záměru autora konkrétního projektu.
Hráči se do hry hlásí jedinečným jménem (přezdívkou) a heslem. Hru mohou kdykoli

přerušit a pokračovat v ní po opětovném přihlášení později. Jejich dosažené úrovně se
zaznamenají a mohou pokračovat od úrovně, kde skončili. Po vyřešení všech úrovní
(cest) sady hra končí.
Webové prostředí obsahuje kromě hry samotné ještě žebříček úspěšnosti, který

obsahuje seznam jmen (přezdívek) s číslem nejvyšší dosažené úrovně hráče v dané
sadě. Ten umožňuje soutěžit s ostatními hráči – ať již anonymními nebo těmi, jejichž
přezdívky hráč zná. Žebříček přináší do hry soutěž a snahu o maximální úspěšnost.
Jinak je však hra anonymní, hráči nikde neuvádějí skutečné jméno ani žádné jiné
osobní údaje.

4v základní podobě hry
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Pokud si hráči hrají sami, řídí si svůj postup spontánně. Taková hra, která je zcela
dobrovolná, a v níž může hráč hru kdykoli opustit, bývá nejpřínosnější. Při řízené hře,
kdy jsou hráči ke hře motivováni, je důležité respektovat náročnost hry, mít na paměti
možnou únavu hráčů a snažit se jí předejít.

Sledování průběhu hry vyhodnocením uložených dat

„Neviditelnouÿ součástí programu je databáze, do níž jsou ukládány záznamy o prů-
běhu hry, data všech pokusů (všech hráčů všech sad úloh). Ukládají se cesty, jimiž
řešili jednotlivé úlohy a jejich úspěšnost. To dovoluje nejen vytvořit zmíněný žebříček,
který hráči při hře vidí, ale následné zpracování těchto dat dává možnost detailněji
sledovat průběh hry. Nejdůležitější ukládané údaje jsou: název sady, jméno hráče, číslo
úlohy, cesta (tj. posloupnost jednotlivých dílčích pohybů), zdar/nezdar. Záznam data
a času umožní mimo jiné oddělit data časově omezeného experimentu.
Ve volných projektech, jichž se účastní hráči bez rozlišení věku, bez časového ome-

zení na úlohu či hru, s naprostou dobrovolností pokračovat ve hře či skončit, můžeme
ze záznamů databáze sledovat náročnost a atraktivitu hry, obtížnost jednotlivých díl-
čích kroků, obtížnost cest či strategie řešení úloh. Můžeme také sledovat úspěšnost
či vytrvalost jednotlivých hráčů. V řízených experimentech, kde známe například věk
hráčů, se pak můžeme zaměřit na další jevy.

Obrázek 8.27: Počet pokusů odehraných všemi hráči při řešení jednotlivých úloh sady
(40 úloh). Legenda: úspěšné pokusy jsou značeny modře, neúspěšné tmavě červeně.

Jedním ze sledovaných jevů může být schopnost adaptovat se na prostředí hry
a řešit další typy úloh. V grafu na obr. 8.27 můžeme vidět postupné výsledky jednoho
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řízeného experimentu se žáky kvarty (čtvrtého ročníku nižšího gymnázia), v němž žáci
dvou skupin řešili symetrické sady úloh, v nichž postupně přibývaly nové typy otočení.
V prvých dvaceti úlohách se hráči setkali jen s otočením doleva a doprava. Úlohy 11–16
byly opakováním úloh 3–8 se záměnou těchto dvou otočení, úlohy 19, 20 obsahovaly
obtížně zapamatovatelnou dlouhou cestu. Úlohy 21–30 byly kopiemi prvých úloh, ale
místo doleva–doprava obsahovaly otočení nahoru–dolů. Graf ukazuje, jak se hráči učili
orientovat v prostoru. Ukazuje podíl úspěšných (modrý sloupec) a neúspěšných (tmavý
červený sloupec) pokusů na každou úlohu. Je vidět, že v úlohách 11–18 úspěšnost rostla
a při setkání s novým otočením se vrátila téměř na původní hodnoty.
Při prvním experimentu s Labyrintem jsme nechali po dobu jednoho týdne hrát

hru zcela dobrovolně, anonymně a bez komentáře většinou středoškolské a vysokoškol-
ské studenty. V databázi se během týdne objevilo více než 3000 přístupů, hrálo 60
hráčů (z toho 15 studentů ČVUT). Stejnou sadu úloh pak řešili ve srovnatelné době
(8 dní) učitelé informatiky na letní škole. Ani oni nebyli k řešení nijak motivováni,
řešili ve svém volném čase, kterého ovšem měli – vzhledem k ostatním povinnostem
a nabízeným aktivitám na kursu – velmi málo. Vliv věku hráčů se projevil pouze větší
„rozvážnostíÿ a soustředěností starších hráčů, kteří potřebovali v průměru menší počet
pokusů k úspěšnému vyřešení dané úlohy. Vliv na úspěšnost měřenou nejvyšší dosa-
ženou úrovní v sadě se neukázal. Popisem získaných dat jsme se podrobněji zabývali
v článcích [7] a [8].

Výše uvedené způsoby vyhodnocení získaných dat dávají spíše kvantitativní informaci
pro autora sady úloh či pro učitele, kteří chtějí sledovat schopnosti studentů. Pro hráče
samotné je zajímavé spíše jejich umístění v žebříčku než výše uvedené grafy. Často ale
chtějí vědět, proč nevyřešili úlohu správně, kde vlastně zabloudili, kam se měli otočit
po druhém kroku atd. Ze samotného výpisu cesty sice odpověď plyne, ale získat o ní
představu je jen o málo snazší než vyřešit úlohu samotnou.
Zajímavou otázkou je strategie řešení úlohy, tedy to, zda hráči dávají při cestě zpět

přednost zapamatování a sledování cesty, kterou byli vedeni, či zda udržují správnou
představu o své aktuální poloze a vracejí se zpět vlastní cestou. Sledování tohoto jevu
opět vyžaduje vyhodnocení cesty z jejího textového záznamu. To je v hromadném mě-
řítku téměř nemožné. Odpovědi jsou dobře a přehledně čitelné až z grafického zobrazení
cest ve virtuální trojrozměrné scéně, která dovolí vystoupit ze „slepéhoÿ prostředí hry
a pohlédnout na scénu „zvenčíÿ.

Zobrazení záznamů o cestách ve virtuální scéně

Pro zobrazení cest jsme opět zvolili jazyk VRML, takže k prohlížení scén stačí webový
prohlížeč s VRML modulem. Obrázek 8.28 ukazuje jedno správné a několik nespráv-
ných řešení úlohy: tmavá kulička představuje startovní pozici hry (a tedy místo, kam
se má hráč vrátit), tmavá cesta je ta, po níž hráče „vezlaÿ aplikace, kužel ukazuje směr,
v němž hráč stojí před návratem zpět. Světle je vyznačena cesta hráče a místo, kde
skončil. Při zvoleném způsobu reprezentace cest hráčů můžeme v prostředí prohlížeče
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sledovat cesty opravdu detailně, scénu můžeme pomocí ovladačů modulu interaktivně
přibližovat a otáčet s ní.

Obrázek 8.28: Cesty úspěšného a několika neúspěšných pokusů jedné úlohy

Pokud chceme posoudit obtížnost jednotlivých úloh, zobrazíme si odděleně jednak
správné a potom „bludnéÿ cesty všech hráčů, kteří řešili danou úlohu. Obojí vidíme
na obrázku 8.29.

Obrázek 8.29: Cesty všech úspěšných a neúspěšných pokusů jedné úlohy

Při zobrazení bludných cest dobře vyniknou nejčastější chyby – bývá to nesprávné
otočení v některém místě cesty. Méně častá byla řešení s nesprávným počtem kroků
„vpředÿ.5

5Pokud necháme zobrazit příliš mnoho nesprávných cest, nejspíš bude scéna přeplněná a málo
přehledná jako na obrázku 8.30 vpravo. Vhodnější je data rozdělit.
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Obrázek 8.30: Cesty úspěšných a neúspěšných pokusů obtížné úlohy – scéna s neú-
spěšnými cestami je pro velký počet cest nepřehledná.

Strategie řešení úloh

Jak jsme již uvedli, zajímaly nás dvě strategie řešení úloh: zapamatování si a kopírování
původní cesty (tedy návrat po cestě, po níž byl hráč veden ve hře) a naproti tomu cesty,
kterými hráč šel na základě správného určení polohy, v níž se v každém jednotlivém
kroku nachází. Grafické zobrazení tyto dvě strategie dobře ukáže a rozliší. Na úspěšných
řešeních obtížnější úlohy na obrázku 8.30 převažují řešení sledující původní cestu (čím
silnější cesta v obrázku, tím více hráčů ji sledovalo). Úlohy na obrázku 8.31 řešilo méně
hráčů – jen ti, kteří se dokázali dostat do vyšší úrovně hry – a mnozí z nich (či všichni
– na první z ukázek) se vraceli vlastní cestou.

Obrázek 8.31: Cesty úspěšných pokusů obtížných úloh

Sledování a vyhodnocení odpovědí jednotlivých hráčů

Ve výše zmíněném prostředí můžeme také vyfiltrovat a následně zobrazit řešení jed-
notlivých úloh pro konkrétního hráče. Takové zobrazení však ještě nemusí dát hráči
uspokojivou odpověď na otázku, jakou chybu při řešení udělal. Jednoznačnou odpověď
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Obrázek 8.32: Interaktivní zobrazení cest

dá až přehrání, animace zaznamenané cesty. Na veřejném webu http://3dhricky.wz.cz/
nebo http://geometry.cz/ je možné podívat se na záznamy o cestách konkrétního hráče
a zvolit přehrávání cesty vybrané ze seznamu. Panáček ve scéně pak v plynulém po-
hybu přesně sleduje zaznamenané pohyby hráče. Druhá aplikace pak dává možnost
zobrazit celkové přehledy zaznamenaných cest (obr. 8.32). Její volby umožní zobra-
zit buď všechny zaznamenané odpovědi k dané úloze nebo pouze cesty daného hráče
a umožní odděleně zobrazit úspěšné a neúspěšné pokusy.

Další verze Labyrintu

Při prvním setkání s Labyrintem může být pro někoho rychlost pohybů ve hře příliš
velká. Sledování cesty pohybu a vytvoření představy o poloze v prostoru vyžaduje nejen
značné soustředění, ale také jistý čas. Pokud si hráč nestihne tuto představu během hry
vytvářet a udržovat, jsou pro něho obtížně překonatelné úlohy, v nichž je cesta delší.
Tehdy si ji nestihne zapamatovat a následně podle svého vlastního tempa v představě
přehrát a vyřešit. Proto vznikla pomalá verze Labyrintu. Doporučujeme ji všem,
pro koho by byla rychlost pohybu v původní variantě těžko překonatelnou překážkou.
Zpomalení pohybu sice řešení usnadní, ale úroveň prostorových představ se tím nesníží.
Navíc předejdeme hrozící ztrátě motivace vyvolané pocitem nepřekonatelné obtížnosti.
Pro sledování konkrétních schopností hráčů a různých strategií je vhodné sestavit

odlišné sady úloh. Podobně pro mladší hráče, kteří se snadno unaví, můžeme hru
přizpůsobit a volit snazší a motivační úlohy. Na již zmíněných webových stránkách
http://3dhricky.wz.cz/ nebo http://geometry.cz/ jsou k dispozici různé projekty, které
se liší sadami úloh, počtem úloh v sadě i možností výběru úlohy k řešení.
Pro potřeby hry či cvičení, pro ty, kdo si nechtějí nebo nemohou hrát online, či

pro ty, kdo chtějí samostatně pracovat s vlastními sadami úloh, existuje lokální verze
Labyrintu, kterou rovněž najdete na http://geometry.cz/ a přiloženém CD. V této
variantě jsou v každém okamžiku dostupné všechny úlohy–úrovně dané sady a varianta
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nemá podpůrnou databázi. Není tedy možné následně prohlížet či vyhodnocovat cesty
hráčů ani zobrazit žebříček úspěšnosti.
Labyrint je hra, kterou si se zájmem zahráli studenti i dospělí. I při neúspěších

prostorovou představivost cvičí a posiluje. Je velice intenzivní a náročná, některé děti
ve věku do 14–15 let se při hraní její původní (tj. ne pomalé) verze rychle unaví nebo
o ni ztratí zájem. Starší ji už hrají s chutí. Vyhodnocení a prostorové zobrazení cest
zvyšuje atraktivitu hry, protože hráčům poskytuje estetickou, přehlednou a srozumi-
telnou zpětnou informaci o vlastních chybách. Ve hře samé je hráč ponořen ve tmě,
jeho „baterkaÿ nedohlédne za hranice jedné kostky. Model cest mu nabídne pohled
zvenku do celého prostoru, který prošel.

Jazykové varianty her

Všechny uvedené hry předkládáme v české jazykové variantě, jsou však připraveny pro
varianty jiné. K lokalizaci slouží soubory v příslušně označených podsložkách složky
english na přiloženém CD.
Anglické varianty ostatních her najdete na výše zmíněných webových stránkách

http://3dhricky.wz.cz/ nebo http://geometry.cz/.

8.4 Počítačová hra ve výuce

Didaktické materiály a hry uvedené v této práci vznikaly v průběhu několika let podle
vlastních potřeb či požadavků kolegů při výuce na gymnáziu. Navazovaly na před-
chozí dlouhodobou snahu využívat dostupné jednodušší CAD systémy zejména při
výuce deskriptivní geometrie. Podmínky běžné školní práce však neumožňovaly pro-
vést důsledné statistické vyhodnocení efektivnosti těchto nástrojů.
Pozitivní reakce kolegů následovala zejména po hodině práce s hrou Stavebnice.

V kapitole fyziky věnované měření v prvním ročníku nižšího stupně osmiletého gymná-
zia žáci6 v praktickém cvičení ve škole měřili délky a aktivně určovali rozměry a polohu
těles v prostoru a zaznamenávali je ve zvolené soustavě souřadnic. Přesto mnoho žáků
neuspělo v písemné práci zaměřené na uvedené téma. Nebyli schopni potřebné abs-
trakce od reálných objektů ke slovnímu a grafickému zadání na papíře. Po práci se
Stavebnicí se jejich výsledky zlepšily. Navíc je práce viditelně bavila a bylo při ní
zřejmé, že po počátečním tápání velmi rychle nabývali jistotu ve formálním určování
polohy a rozměrů těles.
Po krátkém seznámení s prostředím Stavebnice a společném sestavení a zobrazení

jednoduché scény (válec a kužel – věž s červenou střechou) a její modifikaci (posunutí
sestavy) měli žáci modelovat scénu, k níž dostali náhled a slovní a číselný popis objektů.
Scéna je na obrázku 8.33. Po úspěšném sestavení scény ji podle dalších pokynů dále
modifikovali. Po splnění dodatečných úkolů byla další práce ponechána jejich vlastní
tvořivosti. V té době měli již dostatečné zkušenosti i inspiraci pro fantazijní tvorbu.

6Jde o žáky ve věku přibližně 11–12 let.
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Obrázek 8.33: Úvodní sestava Stavebnice Obrázek 8.34: . . . a pro pokročilé,
autor: Tomáš Králík, kvinta

Nespornou výhodou byla – z principu práce přirozeně vyplývající – absolutní indivi-
dualizace pracovního tempa ve skupině 15 žáků. Pomalejší žáci vyřešili pouze základní
verzi úlohy a učitel jim mohl věnovat více pozornosti a pomoci jim radou, volbou prv-
ního dílku a podobně. Hbitější, ale nedbalé žáky stačilo upozornit na chyby. Většinu
žáků bylo třeba jen pozorovat a chválit za postupující „stavbuÿ a těm nejlepším dávat
postupně další úkoly či je požádat, aby pomohli pomalejším spolužákům. Pracovní
vypětí učitele bylo značné, ale ne ve směru udržení kázně. Problém byl v tom, že se
několik žáků současně dožadovalo jeho pozornosti.

Vliv hry na výsledky dílčího testu prostorové představivosti

Přes vlastní pozitivní zkušenosti s využíváním her a modelů při výuce a při potvr-
zení zkušenosti, že „Kdo si hraje, nezlobíÿ, zůstávala naše zkušenost na úrovni dojmů.
Chtěli jsme ověřit, zda je naše důvěra v účinnost uvedených protředků opodstatněná.
Rozhodli jsme se proto k omezenému experimentu v prvním ročníku čtyřletého gym-
názia. Viz také [9].

První etapa – pre-test
Mimo tématický rámec výuky matematiky jsme v nadpočetné hodině zadali žákům test
prostorové představivosti, motivovaný jako „vstupníÿ, který měl zjistit jejich schop-
nosti a po čase je porovnat s výsledky dalšího testu. Test obsahoval úlohy o sítích
sestavené v prostředí programu Kostka a dále úlohy testující schopnost představy
o vzhledu krychle po změně směru pohledu (viz Úloha 8.2.6 a model k ní).
Testy byly ponechány bez komentáře s tím, že se jimi budeme zabývat podrobně

při vyhodnocení. První etapa žádné další aktivity neobsahovala, v matematice ani
v dalších předmětech nebyla probírána žádná stereometrická témata.



KAPITOLA 8. ROZVÍJENÍ PROSTOROVÉ PŘEDSTAVIVOSTI 125

Druhá etapa – Labyrint
Přibližně dva měsíce po prvé etapě jsme při hodině informatiky v tématu „Výukové
programyÿ věnovali jednu vyučovací hodinu hře s Labyrintem. Připravili jsme si pro
tento účel samostatný a jinak neveřejný projekt, v němž bylo šest sad úloh. Projekt
byl přístupný pouze po dobu hodin experimentu. První dvě sady obsahovaly velice
jednoduché cesty a jejich účelem bylo pouze objasnit úkol hráče a ovládání hry. V každé
sadě bylo 10 úloh, pro výběr úlohy byly přístupné všechny hned od počátku a cvičily
jednak cesty jednoduché, postupně předvádějící všechny pohyby, jednak prodlužující
se cesty a kombinace několika rotací.
Na mnohých žácích bylo patrné překvapení z neznámého prostředí, někteří se jen

těžko smiřovali s absencí záchytných orientačních bodů a projevovali spontánní radost
z každého úspěchu, jiní začali okamžitě soutěžit ve zdolávání cest. Pro takové jsme
měli připravenou druhou, cvičnou, skupinu náročnějších úloh. S některými žáky jsme
se věnovali cvičným úlohám ještě v jedné, nadpočetné hodině, polovina již tuto možnost
neměla.

Dva týdny po uvedeném cvičení jsme žákům zadali třetí dvojici sad v Labyrintu.
Projekt neměl charakter postupného řešení úloh, kdy se další úroveň zpřístupní až po
úspěchu v úrovni první. Tak by mohl zastavit cvičení některých žáků v samém počátku
a naším cílem nebylo měření úspěšnosti ve hře samé, ale její vliv na rozvoj prostorového
myšlení. Úlohy byly opět dostupné bez omezení. Sady obsahovaly po sedmi úlohách,
přičemž první dvojice úloh byly z motivačního důvodu spíše snadné. Práce byla formu-
lována jako test, žáci byli tedy motivováni k úspěšnému vyřešení co největšího počtu
úloh. V této hodině se naplno projevila náročnost hry. Při soustředění na řešení úloh
začali někteří odstupovat od práce po 25 minutách a to většinou nikoliv z nezájmu,
ale pro únavu. Únava se přitom projevovala jak u úspěšných, tak u neúspěšných žáků.

Obrázek 8.35: Počet úspěšně vyřešených úloh pro jednotlivé hráče.
Legenda: chlapci jsou označeni h, dívky d, dlouhé úlohy modře, obtížné tmavě červeně.
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Žáci věděli, že neúspěch v tomto testu nemá žádný vliv na jakékoliv jejich jiné
hodnocení a věděli, že mohou práci kdykoliv bez vysvětlování důvodu ukončit. Šlo
o nastavbovou aktivitu a cílem bylo mimo jiné žáky motivovat k tomu, aby se neobávali
„představ o prostoruÿ a ne je od nich odradit. Vědomí toho, že mohou bez jakýchkoliv
důsledků neuspět, bylo důležité zejména proto, že v tomto projektu jsme znali jména
žáků skrytých ve hře za jednotlivými přezdívkami. Pro vnějšího pozorovatele byli hráči
anonymní, my jsme však mohli pozorovat například rozdíly v úspěšnosti a strategii
řešení chlapců a dívek či souvislost úspěšnosti v testech představivosti a v Labyrintu.
Uvedená pozorování však nejsou předmětem této práce. Jen pro zajímavost uvádíme
na obrázku 8.35 graf, na kterém jsou vidět rozdíly v úspěšnosti chlapců a dívek. V grafu
nejsou zahrnuty výsledky prvých dvou snadných (motivačních) úloh z každé sady.
Po testu bylo prostředí opět uzavřeno a hra s Labyrintem ukončena.

Třetí etapa – post-test
Žáci řešili následný test prostorové představivosti. Kvůli potřebě srovnání byly jeho
úlohy přímou analogií úloh v testu z první etapy. Test trval 35 minut. Jeho plné znění
uvádíme v obrázku 8.36.
Po vyhodnocení testu bylo zřejmé, že ve výsledcích post-testu představivosti do-

sahovali žáci výrazně lepších výsledků. Nemohli jsme si však pouze na jejich základě
dovolit přisoudit toto zlepšení vlivu hry. Vzhledem k tomu, že žáci řešili úlohy po-
dobné úlohám pre-testu, mohlo být zlepšení přirozeným důsledkem opakování testu.
Tedy toho, že řešili úlohy, které jim již nebyly zcela neznámé a o nichž už někdy
přemýšleli.

Srovnávací skupina
Stejné testy prostorové představivosti v přibližně stejném časovém odstupu jsme řešili
ve srovnávací skupině. Tou byla paralelní třída prvního ročníku. Snažili jsme se docílit
co nejpodobnějších podmínek při řešení testu. Snažili jsme se také o podobnou motivaci
žáků. Přes možné problémy se splněním uvedených podmínek považujeme výsledky po
vyhodnocení testů za významné.

Vyhodnocení testu

Provedli jsme párový t-test shody dosažených bodových zisků v testech. Přitom jsme
jednak samostatně hodnotili úlohu na doplňování sítí krychle, samostatně úlohu na
odhad polohy krychle vůči pozorovateli, jednak jsme sloučili výsledky obou úloh do
celkového součtu, který považujeme za ukazatel celkového zlepšení (pokud půjde o zlep-
šení). Navíc jsme nechtěli předpokládat, že hra musí vést jedině ke zlepšení, z charak-
teru pozorování plyne, že to předpokládat nelze. Nevhodný didaktický postup může
mít i negativní důsledky. Proto jsme volili oboustranný test. V každé kategorii jsme
měřili rozdíl bodů získaných v následném testu t2 a bodů získaných ve vstupním testu
t1, tedy hodnotu t2 − t1.
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Výsledky rozboru ukazuje Tabulka 8.1. Vyplývá z ní, že hypotézu H0, že dosažené
výsledky dílčích úloh testu nebyly hraním hry ovlivněny, můžeme zamítnout na hladině
významnosti 0, 01. To, že hra neovlivnila celkové zlepšení v testu, zamítáme dokonce
na hladině významnosti 0, 001. Pozorované zlepšení je tedy statisticky významné. Vý-
sledky srovnávací skupiny jsou v Tabulce 8.2.

Testovaná skupina
sítě – 28 žáků, krychle – 29 žáků, celkový test – 28 žáků

Testujeme hypotézu
H0: hraní Labyrintu neovlivnilo úspěšnost v žádném směru

oproti alternativní hypotéze
H1: hraní Labyrintu ovlivnilo úspěšnost.

Složka testu pre-test post-test rozdíl p-hodnota

krychle (průměr) 1,1724 2,1552 0,9828 0,0091
sítě (body) 4,6429 8,7143 4,0714 0,0045
přepočtený součet 9,5000 17,4643 7,9643 0,0004

Tabulka 8.1: Výsledky statistického vyhodnocení výkonů testované skupiny

Srovnávací skupina
22 žáci

Složka testu pre-test post-test rozdíl p-hodnota

krychle (průměr) 1,7045 1,3068 -0,3977 0,1798
sítě (body) 4,7727 5,1364 0,3636 0,6642

p–jednostranná 0,3321
přepočtený součet 11,5909 10,3636 -1,2273 0,4361

Tabulka 8.2: Výsledky statistického vyhodnocení výkonů srovnávací skupiny

Přestože jsme jisté samovolné zlepšení očekávali i u srovnávací skupiny, nic takového
se neobjevilo. Pouze dílčí post-test doplňování vzorů sítí krychle ukázal vzestupné
hodnoty, které však statisticky významné nebyly. I v případě, že bychom provedli
jednostranný párový t-test (nebyl žádný důvod, aby se schopnost ve srovnávací sku-
pině zhoršila), je 95% interval spolehlivosti pro parametr rozdílu středních hodnot
(−1, 36; 2, 08) a p-hodnota je p = 0, 33. Samovolné zlepšení v testu není možné očeká-
vat, případné zlepšení mohlo být ovlivněno náhodností výběru.
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Obrázek 8.36: Zadání post-testu



Závěr

Stereometrie je pro mnoho studentů obtížná část středoškolské matematiky, ale může
být krásná a přinést radost. Pokud student dostane dostatek přiměřených podnětů
a vhodné nástroje, může v ní každý – na úrovni svých schopností – pro sebe něco
nového objevit. V této práci jsme navrhli materiály a programy, které mohou učiteli
při práci v hodinách pomoci a které podporují cvičení prostorové představivosti. Chtěli
bychom, aby tato stránka žákovy osobnosti nezůstávala stranou a opomíjena. Závěr
poslední kapitoly ukazuje, že naše snaha nemusí být zbytečná a že většině studentů
může cvičení s vhodným programem pomoci.
Hlavní částí práce je soubor úloh, které lze řešit pomocí systémů dynamické geo-

metrie včetně metodických poznámek a vytvořených modelů k těmto úlohám. Práce
obsahuje více než 100 úloh a příkladů (v kapitolách 3, 4 a 6) a je doprovázena více než
300 modely včetně modelů se šablonami pro tvorbu testů. Její součástí jsou i připra-
vená zadání kvízů prostorové představivosti a vlastní prostředí pro jejich tvorbu, které
nabízí i automatickou kontrolu správnosti řešení.
Učiteli práce s novými metodami zajisté zpočátku přinese zvýšené časové nároky,

postupně by mu ale mohla čas šetřit. V každém případě se styl práce změní a výuka
bude pro žáky atraktivnější. Nedomníváme se, že je v jediném, časově omezeném té-
matickém celku stereometrie možné použít všechny materiály předložené v této práci.
Doufáme, že si z nich učitel vybere takové, které mu pomohou a které snad přinesou
jemu i žákům potěšení ze zajímavé geometrie či z poutavé hry. Je třeba rovněž zdů-
raznit nutnost individuálního přístupu k žákům a fakt, že pro některé studenty může
být nutnost obsluhovat počítačový program při řešení stereometrických úloh úkonem
navíc, který jim přinese potíže. Takových žáků je – jak se při výuce ukázalo – menšina,
které ovšem musíme věnovat zvýšenou pozornost a volit pro ni vhodnější nástroje.
Opakovaně jsme zdůraznili nezbytnost a nenahraditelnost manuální manipulace

a práce s hmotnými modely. Využití počítače nechceme stavět do protikladu. Nemusí
být v rozporu s využíváním a rozvojem vlastních schopností a nemusí vést k potlačování
geometrického myšlení. Při vědomí toho, že není možné najít univerzální návod, jak
každého žáka naučit čemukoliv, při vědomí toho, že každý učitel má vlastní metody
a ověřené nástroje a po zkušenostech s využitím předkládaných modelů a postupů ve
výuce na gymnáziu, nabízíme tyto materiály těm, kdo je shledají užitečnými.
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Příloha A

Přehled modelů

Legenda k tabulkám:

Název: Všechny modely mají příponu .cg3 a html stránky mají příponu .html

Určení: D – předvádění učitelem, M – manipulace, K – žákovská konstrukce nebo
prototyp modelu, T – model pro tisk zadání úloh a testu

Obt. – obtížnost: * – snadné, ** – běžné, *** – obtížnější, **** – velmi obtížné

Poznámka: Pro nedostatek místa v tabulce jsou někde slova úloha a kapitola, podkapi-
tola v odkazech zkracována jako u., kap. případně jen k., někde je odkaz jen v závorce.

Tabulka A.1: Modely komentované v textu

Název Složka Určení Popis modelu Obt.
chyba uvod D,M začátečnická chyba (kap. 2.2) *
klam uvod D,M nevěřte svým očím (kap. 3.1) *
kratka uvod D,M nevhodně oříznutá rovina (kap. 2.6) *
uloha16 uvod K,D,M ilustrace úlohy 3.1.6 *
uloha18 uvod K,D,M ilustrace úlohy 3.1.8 *
uloha110 uvod K,D,M ilustrace úlohy 3.1.10 *
uloha111 uvod K,D,M ilustrace úlohy 3.1.11 *
ova uvod K zadání úlohy 3.1.12 *
ova1 uvod D,M řešení úlohy 3.1.12 *
promitani uvod D,M různé promítací metody (u. 3.1.13) *
souradnice uvod D,M pravotočivá soustava souřadnic (3.1) *
skvel02 uvod D,M otočení útvaru – velikost (kap. 3.1) *
skvel01 uvod D,M . . . a složitější model (kap. 3.1) *
kolmice01 poucky D,M definice kolmosti přímky a roviny *
kolmice02 poucky D,M kritérium kolmosti přímky a roviny *

pokračování na další straně
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Tabulka A.1: Modely komentované v textu – pokračování

Název Složka Určení Popis modelu Obt.
kolmerov poucky D,M kritérium kolmosti rovin (kap. 3.2) *
rovnob01 poucky D,M rovnoběžnost přímky s rovinou (3.2) *
rovnob02 poucky D,M rovnoběžné průsečnice (kap. 3.2) *
triroviny poucky D,M vzájemná poloha tří rovin (kap. 3.2) *
pricka01 poucky D,M příčka mimoběžek daným bodem *
pricka010 poucky K zadání úlohy 4.1.4 **
pricka02 poucky D,M příčka mimoběžek daného směru *
pricka020 poucky K zadání úlohy 4.1.4 **
pricka03 poucky D,M nejkratší příčka mimoběžek (k. 3.2) *
pricka030 poucky K zadání úlohy 4.1.4 ***
prickakolma poucky D,M . . . a ještě jedna ilustrace (kap. 3.2) *
prost4u (res) poucky D,M zborcený čtyřúhelník – úloha 3.2.1 *
sva (res) poucky D,M svazek rovin – úloha 3.2.2 *
pru2 (res) poucky D,M rovina rovnob. s průsečnicí (u. 3.2.3) *
hranoly0 telesa M,K modelování různých hranolů (3.3.1) *
hranoly1 telesa D,M ukázka různých hranolů (kap. 3.3.1) *
rovnob telesa D,M ukázka rovnoběžnostěnu (kap. 3.3.1) *
klenec telesa D,M ukázka klence (kap. 3.3.1) *
jehlany0 telesa M,K modelování jehlanů (kap. 3.3.2) *
jehlany1 telesa D,M ukázka různých jehlanů (kap. 3.3.2) *
komoly0 telesa D,M komolé konvexní jehlany (kap. 3.3.2) *
komoly1 telesa D,M . . . a nekonvexní (kap. 3.3.2) *
teziste telesa D,M těžiště čtyřstěnu (kap. 3.3.2) *
maly telesa D,M spojnice středů hran čtyřstěnu 3.3.1 **
maly1 telesa D,M podobné čtyřstěny – úloha 3.3.2 *
maly2 telesa D,M vepsaný osmistěn – úloha 3.3.3 **
maly3 (4) telesa D,M objemy – úloha 3.3.3 **
objem1 telesa D,M objem čtyřstěnu – úloha 3.3.4 *
objem2 (3) telesa D,M příklad 3.3.5 ***
dual1 (2) telesa D dvojice duálních prav. mnohostěnů **
anhr3335 telesa D antihranol 5333 (kap. 3.3.3) **
polo466 telesa D polopravidelný mnohostěn 466 **
prot388 telesa K prototyp konstrukce typu 388 (3.3.3) **
prot3444 telesa K . . . a konstrukce typu 3444 (k. 3.3.3) ***
stella telesa D,M stella octangula (kap. 3.3.4) **
hvezda telesa D,M 5 čtyřstěnů (kap. 3.3.4) **
small12 telesa D,M hvězdicové dvanáctistěny (k. 3.3.4) **
great12 telesa D,M hvězdicové dvanáctistěny (k. 3.3.4) **
dvaceti site D,M,T síť pravidelného dvacetistěnu (3.3.5) *

pokračování na další straně
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Tabulka A.1: Modely komentované v textu – pokračování

Název Složka Určení Popis modelu Obt.
valecpl site D,M rozvinutí pláště válce (kap. 3.3.5) **
kuzelpl1 site D,M rozvinutí pláště kužele (kap. 3.3.5) **
site1 site D,M,T síť čtyřbokého jehlanu (k. 3.3.5, 7.4) *
site2 site D,M,T tisk sad sítí – čtyřstěn (kap. 7.4) *
site3 (4, 5) site D,M,T složitější mnohostěny (kap. 7.4) **
sada1 (složka) site D,M,T sady sítí komentované v kapitole 7.4 **
motivace rezy D,M odhad tvaru řezu krychle (k. 3.4.1) **
krrez1 rezy D,M hledání řezu krychle – úloha 3.4.1 *
krrez2 rezy D,M úloha 3.4.2 **
krrez2b rezy D,M speciální poloha v úloze 3.4.2 **
krrez2h rezy D,M speciální poloha v úloze 3.4.2 **
krrez3 rezy K,D,M prototyp pro řez krychle (kap. 3.4.1) **
rezcv0 (1) rezy K,D,M . . . a pro cvičení řezu krychle (3.4.1) **
rezrovn rezy K,D,M . . . a řez rovnoběžnostěnu (k. 3.4.1) **
rovinaot rezy K prototyp – otočná rovina (kap. 3.4) *
otocrez0 rezy K – otočná a posuvná rovina (kap. 3.4) *
otocrez1 (2) rezy K prototyp – jehlany (kap. 3.4) *
otocrez3 (4) rezy K prototyp – hranol, válec (kap. 3.4) *
jehlrez rezy K,D,M ukázka řezu jehlanu (kap. 3.4.2) *
jehlprot rezy K prototyp pro řez jehlanu (kap. 3.4.2) *
jehlpro0 rezy K . . . skryté nástroje systému (k. 3.4.2) *
jehlpro1 (2) rezy K,D,M . . . začátek a konec konstrukce *
kolrez1 (2) rezy K,D,M řez kolineací (kap. 3.4.2) *
rezhran6 rezy K řez šestibok. hranolu, afinita (3.4.2) *
rezhra60 rezy K řez šestibok. hranolu, zadání (3.4.2) *
afrez rezy K řez krychle – afinitou (kap. 3.4.2) **
nekonhr rezy K řez nekonvex. hranolu (3.4.1, 3.4.2) *
primka0 rezy K,D,M průnik přímky tělesem (kap. 3.4.3) **
primka1 (2) rezy K,D,M průnik přímky tělesem (kap. 3.4.3) **
prrov0 (1,2) rezy K,D,M body přímky ve stěnách hranolu **
dvavalce telesa2 D,M rotační a kosý válec (kap. 3.5) *
koulec telesa2 D,M kulová plocha a její části (kap. 3.5) *
kuzvalkr telesa2 D,M rotační a kosý kužel a válec u. 3.5.1 *
kuzvalel telesa2 D,M obecný kužel a válec – úloha 3.5.2 *
kuzhyp telesa2 D,M hyperbolický kužel – úloha 3.5.3 **
valhyp telesa2 D,M hyperbolický válec – úloha 3.5.3 **
kuzkomr telesa2 K,D,M komolý rotační kužel – úloha 3.5.4 **
kuzkomk telesa2 K,D,M komolý kosý kužel – úloha 3.5.4 **
kuzvalre telesa2 K,D,M seříznutý kužel a válec – úloha 3.5.5 **

pokračování na další straně
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Tabulka A.1: Modely komentované v textu – pokračování

Název Složka Určení Popis modelu Obt.
rothyppr telesa2 K,D,M rotač. jednodílný hyperboloid (3.5.6) **
rothyp2 telesa2 D,M rotač. dvoudílný hyperboloid (3.5.7) ***
kvadriky0 telesa2 D,M rotační paraboloid – úloha 3.5.8 ***
. . . 1, 2 telesa2 D,M rotační elipsoidy – úloha 3.5.8 ***
hyperb1 (2) plochy D,M modely – rotační hyperboloid/kužel *
hyperb3 plochy D,M další vlastnosti jednodílného rotač-

ního hyperboloidu (úloha 3.5.6)
**

vez plochy D,M . . . a jednoduchý model (úloha 3.5.6) *
anuloid plochy K,D,M anuloid – úloha 3.5.9 **
kuzelos telesa2 D,M klasifikace kuželoseček (kap. 3.6) ***
singkuz telesa2 D,M singulární kuželosečky (kap. 3.6) **
singul telesa2 D,M singulární kuželosečky (kap. 3.6) ***
tecrov01 telesa2 D,M tečná rovina rotační válcové plochy

bodem – úloha 3.6.3
**

tecrov03 telesa2 D,M .. .rot. kužel. plochy v bodě (u. 3.6.3) *
tecrov04 telesa2 D,M .. .rot. kužel. plochy bodem (u. 3.6.3) *
tecrov02 telesa2 D,M teč. rovina rovnob. s přímkou (3.6.4) **
tecrov05 telesa2 D,M t. r. rotační kuželové plochy (3.6.4) **
tecrov telesa2 D,M tečna, tečná rovina – úloha 3.6.5 ***
tecrovkp telesa2 D,M . . . kulové plochy – úloha 3.6.6 **
tecrovkp1 telesa2 D,M . . . kulové plochy přímkou (u. 3.6.7) **
jehlan3 objemy D,M rozklad hranolu na jehlany (kap. 3.7) *
objemy objemy D,M objem jehlanu a kužele (kap. 3.7) *
objhom1 (2) objemy D,M modely k úloze 3.7.1 *
objhom01 (2) objemy D,M dílčí modely k úloze 3.7.1 *
objemyhr objemy D,M objem hranolu a válce (kap. 3.7) *
objpldel objemy D,M délky, plochy a objem kužele (k. 3.7) **
kuzelin1 (2) objemy D,M kužel maximálního objemu vepsaný

do koule – úloha 3.7.2
**

koulein1 (2,3) objemy D,M kužel minimálního objemu opsaný
kouli – úloha 3.7.3

**

valecin1 (2) objemy D,M válec maximálního objemu vepsaný
do kužele osově – úloha 3.7.4

**

valhor1 (2) objemy D,M válec maximálního objemu vepsaný
do kužele kolmo k ose – úloha 3.7.5

***

valhorch objemy D,M problém v úloze 3.7.5 **
valhoroh objemy D,M oskulační kružnice řezu (u. 3.7.5) ****
hranosa transf D,M osová souměrnost – hranol (k. 3.8) *
osova transf D,M osová s. – pravotočivý šroub (3.8.2) **

pokračování na další straně
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Tabulka A.1: Modely komentované v textu – pokračování

Název Složka Určení Popis modelu Obt.
hranrov transf D,M rovinová soum. – hranol (kap. 3.8) *
rovinna transf D,M rovinová souměrnost – šroub (3.8.2) **
hranstr transf D,M středová soum. – hranol (kap. 3.8) *
stredova transf D,M středová souměrnost – šroub (3.8.2) **
hranotoc transf D,M otáčení – hranol (kap. 3.8) *
cesta transf D,M nejkratší cesta – úloha 3.8.5 **
srpohyb transf D,M šroubový pohyb – úloha 3.8.3 **
stejnol transf D,M stejnolehlost (kap. 3.8.2) *
stejnkul (2) transf D,M stejnolehlost – úloha 3.8.6 *
prickar transf D,M stejnolehlost – úloha 3.8.7 *
prickac transf D,M stejnolehlost – úloha 3.8.8 *
pomery transf D,M objemy při podobnosti (kap. 3.8.2) *
inverze transf D,M kulová inverze (kap. 3.8.3) **
prurov konstr D,M,K přímka rovn. s průsečnicí rovin 4.1.1 *
prusec konstr D,M,K rovnoběžné průsečnice – úloha 4.1.2 *
rovmim konstr D,M,K rovina rovn. s mimoběžkami u. 4.1.3 *
rovnstr konstr K pravidelný n-boký jehlan úloha 4.2.1 *
ova60 konstr K konstrukce pravidelného šestiboké- *
ova61 konstr D,M ho jehlanu I. (úloha 4.2.2), řešení
sest0 konstr K konstrukce pravidelného šestiboké- *
sest1 konstr D,M ho jehlanu IIa (úloha 4.2.3), řešení
sest2 konstr K,D,M . . . řešení IIb (úloha 4.2.3) *
krychl10 konstr K krychle: mimoběžky hran – u. 4.2.4 **
krychl11 konstr D,M řešení úlohy 4.2.4 *
krychl20 konstr K krychle: střed a hrana – zadání 4.2.5 **
krychl21 konstr D,M řešení úlohy 4.2.5 *
hranol0 konstr K zadání k úloze 4.2.6 ***
hranol1 konstr D,M řešení úlohy 4.2.6 *
vepskr0 (1) konstr K,D,M krychle veps. do jehlanu 4.2.7, 4.2.8 **
pravo0 konstr K zadání k úloze 4.2.9 **
pravo konstr D,M jedno řešení úlohy 4.2.9 **
strrov konstr D,M jiné řešení úlohy 4.2.9 **
ortho10 konstr K ABV – konstrukce ortocentrického *
ortho11 konstr D,M čtyřstěnu ABV úloha 4.2.10, řešení *
ortho20 konstr K ABC – konstrukce ortocentrického *
ortho21 konstr D,M čtyřstěnu – úloha 4.2.11, řešení *
ortho30 konstr K ABC – konstrukce ortocentrického ***
ortho31 konstr D,M čtyřstěnu – úloha 4.2.12, řešení ***
antihr konstr K konstrukce antihranolu úloha 4.2.13 *

pokračování na další straně
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Tabulka A.1: Modely komentované v textu – pokračování

Název Složka Určení Popis modelu Obt.
koulpl01 konstr K zadání úlohy 4.3.1 **
koulpl00 konstr K zadání úlohy 4.3.2 **
koulpl02 konstr K,D,M řešení úlohy 4.3.2 **
dvaBp konstr K,D,M řešení příkladu 4.3.3 **
dvekul konstr K,D,M řešení úlohy 4.3.4 **
opsana konstr D,M opsaná kul. pl., řešení úlohy 4.3.5 **
vepsana konstr D,M vepsaná kul. pl., řešení úlohy 4.3.6 **
obe konstr D,M obě plochy společně – 4.3.5, 4.3.6 ***
kulpl konstr K začátek řešení úlohy 4.3.6 **
mic konstr D,M míč ve čtyřstěnu, řešení úlohy 4.3.7 **
osmkouli konstr D,M kulové plochy a 4 roviny (kap. 4.3) ***
osm konstr D,M . . . speciální poloha (kap. 4.3) ***
pap1a (1b) konstr K,D,M Pappova úloha αTB – úloha 4.3.8 **
pap2 (a2) konstr K,D,M Pappova úloha αTα – úloha 4.3.9 **
pap2ahom konstr K,D,M αTα řešená stejnolehlostí (u. 4.3.9) ***
pap3hom konstr K,D,M αTκ řešená stejnolehlostí (u. 4.3.10) ***
pap3dil konstr D,M αTκ řešená dilatací (úloha 4.3.10) ***
pap4 (4a) konstr D,M Pappova úloha κTκ – úloha 4.3.10 **
alfalf1 (2,3) konstr K,D,M konstrukce rovin souměrnosti dvo-

jice rovin – úloha 4.4.1
**

a a1, a a2 konstr K,D,M konstrukce rovin souměrnosti dvo-
jice přímek (∥, ̸ ∥) – úloha 4.4.2

**

strprick0 (1,2) konstr K,D,M středy příček – úloha 4.4.3 **
ba alfa konstr K,D,M množina bodů stejně vzdálených od

dané roviny a bodu – úloha 4.4.4
**

ba p konstr K,D,M množina bodů stejně vzdálených od
bodu a přímky – úloha 4.4.5

***

a alfar1 (2) konstr K,D,M mn. bodů stejně vzdálených od dané
přímky a rovnoběžné roviny – 4.4.6

***

a alfak konstr K,D,M mn. bodů stejně vzdálených od dané
přímky a kolmé roviny – úloha 4.4.7

***

abc konstr K,D,M středy kul. ploch body ABC – 4.4.8 *
thalet konstr K,D,M vrcholy pravých úhlů – úloha 4.4.9 *
thal0 (1) konstr K,D,M vrcholy pravých úhlů – úloha 4.4.10 *
uhly0 konstr K,D,M úhly nad úsečkou – úloha 4.4.11 **
uhly1 (2, 3) konstr K,D,M . . . rotace oblouku – řešení u. 4.4.11 **
abpomer konstr K,D,M konstantní poměr vzdáleností 4.4.12 **
rotk konstr K,D,M řešení úlohy 4.5.1 *
rotv konstr K,D,M řešení úlohy 4.5.2 *

pokračování na další straně
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Tabulka A.1: Modely komentované v textu – pokračování

Název Složka Určení Popis modelu Obt.
valecdot konstr K,D,M kosý tečný válec – úloha 4.5.3 **
valecdo2 konstr K,D,M řešení úlohy 4.5.3 **
kuz3p0 konstr K rotační kužel. plocha určená třemi *
kuz3p1 konstr K,D,M přímkami – úloha 4.5.4, řešení *
val3p0 (1) konstr K,D,M rotační válcová plocha určená třemi

přímkami – úloha 4.5.5
*

valbody (1) konstr K,D,M rotační válcová plocha – úloha 4.5.6 ***
valcem0 konstr K konstrukce dotyk. válc. plochy 4.5.7 ***
valcem1 konstr D,M řešení úlohy 4.5.7
rezkru analytg D,M ilustrace výpočtu – úloha 5.0.8 *
stred analytg D,M souřadnice středu úsečky – Kap. 5 *
primka analytg D,M přímka parametricky **
vs,vvs,vvvs analytg D,M vlastnosti vektorového součinu *
skalsouc analytg D,M vlastnosti skalárního součinu **
vidit0 analytg D,M souvislost skalárního součinu a vidi-

telnosti stěny tělesa
**

vidit1 analytg D,M viditelnost stěn mnohostěnu **
rovinas analytg D,M rovina zadaná trojicí bodů *
rovinas2 analytg D,M obecná rovnice roviny **
normvekt analytg D,M normálový vektor roviny *
baze analytg D,M lineární kombinace vektorů ***
elipsa analytg D,M parametrické vyjádření křivek ***
kruznice analytg D,M řez kulové plochy rovinou ***
sroubov analytg D,M přímé zadání souřadnic bodu ***
pulka pokroc D,M polovina kvádru – úloha 6.1.1 *
boxcut pokroc D,M objem části kvádru – úloha 6.1.1 **
pultroj pokroc D,M polovina trojbok. hranolu – u. 6.1.3 **
objemhr0 pokroc D,M objem seříznutého hranolu – u. 6.1.4 **
objemhr1 pokroc D,M objem seříznutého hranolu – u. 6.1.4 **
tezobjem (složka) D,M ilustrace k důkazu v příkladu 6.1.5 ****
apolkr0 (1,2) pokroc K,D,M rovnost výškových úhlů – úloha 6.2.1 **
alfalfp1 pokroc K,D,M poměr vzdáleností od dvou rovin **
alfalfp2 pokroc K,D,M řešení úlohy 6.2.2 **
hyppar1 (–4) pokroc D,M množina bodů stejně vzdálených od

dvou mimoběžek – úloha 6.2.3
****

a alf1 (–4) pokroc K,D,M množina bodů stejně vzdálených od
přímky a roviny – úloha 6.2.4

****

kuzplr0 (1,2) pokroc K,D,M m. b. konstantního poměru vzdále-
ností od bodu a roviny – úloha 6.2.5

**

pokračování na další straně
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Tabulka A.1: Modely komentované v textu – pokračování

Název Složka Určení Popis modelu Obt.
pas0 (1) pokroc D,M součet vzdáleností od rovin – 6.2.6 **
kkuniv.ggb pokroc D,M množina středů kružnic – kuželo-

sečky (Geogebra) – kap. 6.2
**

kkuniv.fig pokroc D,M totéž v Cabri Plus – kap. 6.2 **
elipt0 (1,2) pokroc K,D,M kulové plochy v pásu – úloha 6.2.11 **
tecnakp (složka) K,D,M kulová plocha dotýkající se dvou ku-

lových ploch a roviny – úloha 6.2.12
****

tecnakpinv (složka) K,D,M řešení kulovou inverzí – úloha 6.2.12 ***
tecnakp3 (složka) K,D,M kulová plocha dotýkající se tří kulo-

vých ploch – úloha 6.2.13
***

alfabetakappa pokroc K,D,M kulová plocha dotýkající se dvou ro-
vin a kulové plochy – úloha 6.2.14

**

Apol (složka) pokroc\Apol všechny Apolloniovy úlohy v této podsložce
ABCkappa \Apol D,M Apolloniova úloha BBBκ – u. 6.3.1 ****
ABCalf \Apol D,M Apolloniova úloha BBBα – u. 6.3.2 ****
ABCalf1 \Apol D,M postup a výsledek úlohy 6.3.2
ABalfbet \Apol D,M Apolloniova úloha BBαα – u. 6.3.3 ****
ABalfbe1 \Apol D,M řešení úlohy 6.3.3
Aabc \Apol D,M Apolloniova úloha Bααα – u. 6.3.4 ***
Kabc \Apol D,M Apolloniova úloha ααακ – řešení di-

latací a stejnolehlostí – úloha 6.3.5
****

Kabchom0 \Apol D,M Apolloniova úloha ααακ – řešení
přímou stejnolehlostí – úloha 6.3.5

****

Kabchom1 (2) \Apol D,M . . . středy stejnolehlostí (u. 6.3.5) ****
Kabchom3 (4) \Apol D,M . . . dvě z výsledných ploch (u. 6.3.5) ****
ctyriz16 \Apol D,M spec. poloha ααακ – 16 řešení (6.3.5) ****
kaplam0 (–3) \Apol D,M soustředné kul. plochy – úloha 6.3.6 ****
KLBtec0 pokroc K,D,M tečná rovina bodem – úloha 6.4.3 **
KLBtec1 pokroc D,M řešení pro dotýkající se plochy **
KLB2k0 pokroc K,D,M tečná rovina bodem – úloha 6.4.3 **
KLB2k1 (2) pokroc D,M řešení pro nedotýkající se plochy –

řešení a část výsledku (úloha 6.4.3)
**

KLMrov1 pokroc D,M stejnolehlosti tří kul. ploch – u. 6.4.1 **
KLMrov0 pokroc D,M společná tečná rovina tří kulových

ploch – úloha 6.4.4
***

. . . 1, 2 pokroc D,M postup a část výsledku úlohy 6.4.4 ***
dvepB0 (1,2) pokroc K,D,M kulová plocha dotýkající se daných

přímek – úloha 6.4.5
**

ctyrik pokroc D,M ilustrace k úloze 6.5.1 ***
pokračování na další straně
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Tabulka A.1: Modely komentované v textu – pokračování

Název Složka Určení Popis modelu Obt.
minimum pokroc D,M ilustrace k úloze 6.5.2 ***
kruznice pokroc D,M ilustrace k úloze 6.5.3 **
rovp0 (1) pokroc D,M otočení průmětu – úloha 6.5.4 **
krych40 pokroc D,M konstrukce krychle – zadání 6.5.5 ***
krych41 (2) pokroc D,M kroky řešení úlohy a diskuse u. 6.5.5 ***
krych43 (4) pokroc D,M jednotlivá řešení úlohy 6.5.5 ***
mettest tisky K,M,T ilustrace tvorby did. testu – kap. 7.1 **
mettest2 tisky K,M,T ilustrace užití a úpravy didaktického

testu (kap. 7.2)
**

mettestk tisky K,M,T ilustrace úpravy průmětů – kap. 7.2 **
rezkvadr tisky M,T šablona – řez krychle a kvádru (7.3) **
rezhran tisky M,T šablona – řezy hranolu – kap. 7.3 **
rezjehl tisky M,T šablona – řezy jehlanu – kap. 7.3 **
rezjehl2 tisky M,T šablona – řezy různých jehlanů (7.3) **
skutvel tisky M,T pokus o skutečné velikosti (kap. 7.3) **
skladac imagine D,M hádanka s modelem – úloha 8.2.1 **
skladres imagine D,M jedno řešení úlohy 8.2.1 **
krychlic imagine D,M hádanka – počet krychliček (8.2.2) **
kryc34 imagine D,M jedna poloha roviny v úloze 8.2.2 **
krycpl imagine D,M jednodušší varianta úlohy 8.2.2 **
kryc35 imagine D,M umí někdo víc? řešení úlohy 8.2.2 **
rezbodem imagine D,M obrácená hádanka – úloha 8.2.3 ***
stuha imagine D,M,T nejkratší cesta v síti, rozvinutí 8.2.4 ***
kviz01 imagine D,M,T příprava a tisk kvízu – překlápění

krychle – úloha 8.2.5
**

kviz02 imagine D,M,T další připravené zadání k úloze 8.2.5 **
krychle imagine K,M,T model pro tvorbu kvízových úloh –

pohledy na krychli k úloze 8.2.6
**

krychla imagine D,M,T připravené zadání k úloze 8.2.6 **
krychlea imagine D,M,T trochu jiný přístup a řešení 8.2.6 **
krychlat imagine D,M,T skrytím objektů vytvoříme zadání **
krychleb imagine D,M,T ještě jedna dvojice k úloze 8.2.6 **
krychlbt imagine D,M,T zadání pro úlohu b) (8.2.6) **
s1dopln imagine D,M,T přip. sestava doplnění útvaru 8.2.7 **
s23dopln imagine D,M,T obě rozdělené části (k úloze 8.2.7) **
s2dopln imagine D,M,T rozdělení – jedna část (k úloze 8.2.7) **
s3dopln imagine D,M,T rozdělení – druhá část (k úloze 8.2.7) **
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Tabulka A.2: Modely pracovní, v textu neuvedené

Název Složka Určení Popis modelu Obt.
kosouhle uvod D,M vlastnosti, principy kosoúhlého pro-

mítání
*

dvekruz uvod D,M ukázka různých promítacích metod
na stejném modelu kružnic

*

koule uvod D,M koule *
krychle uvod D,M „drátěnáÿ krychle *
krychlep uvod D,M krychle *
rovn uvod D,M soustavy rovnoběžek *
koulestinstr uvod D,M středové průměty koule *
spoltez telesa D,M podobné čtyřstěny se společným tě-

žištěm
**

parabol plochy D,M rotační paraboloid *
osovacyk plochy D,M cyklické plochy – osová **
vinuty plochy D,M vinutý sloupek **
archimed plochy D,M archimedova serpentina **

Prohlížení modelů prostřednictvím html stránek

Program Cabri 3D je licencovaný, zpoplatněný produkt. Demoverze programu sice
prohlížení vytvořených modelů umožňuje, ale není k tomu určená. K programu však
existuje volně dostupný zásuvný modul pro webové prohlížeče. Je k dispozici na strán-
kách výrobce http://www.cabri.com/ v sekci Downloads.
Proto jsme vytvořili ke všem modelům html stránky, které obsahují příslušný model

jako vložený objekt. Struktura stránek je stejná jako struktura složky s modely. V každé
složce najdete spolu s výše komentovaným modelem jeho html stránku. Výjimkou
jsou modely ve složce site. Z modelu vloženého do stránky se totiž zobrazí pouze
první stránka příslušného dokumentu. Proto není zobrazení vícestránkových modelů
plnohodnotné. Týká se to také modelů ve složkách tisky a některých modelů ze složky
objemy . U modelů sítí však zobrazení ve stránce zcela ztrácí smysl, proto jsme k nim
stránky nevytvářeli.
Model, který chceme zobrazit prostřednictvím html stránky, najdeme stejně jako

originální model, celá složka se jmenuje stranky , hledaný soubor má příponu html .
Příklad:
Model vez je soubor vez.cg3 ve složce modely\plochy .
Stránka s modelem vez je soubor vez.html ve složce stranky\plochy , v níž je zkopírovaný
i soubor vez.cg3 .
Na přiloženém CD najdete také html verzi výše uvedeného seznamu modelů. Z ní

můžete příslušný model či stránku, která ho obsahuje, přímo otevřít.



Příloha B

Přehled samostatných aplikací
a didaktických materiálů

Složka k části typ obsahu

Stavebnice 8.3.1 program
NavodStavebnice 8.3.1 html text
KursStavebnice 8.3.1 html manuál
StavebniceRot 8.3.1 program
Hra 8.3.2 program
NavodHra 8.3.2 html text
Kostka 8.3.4 program
NavodKostka 8.3.4 html text
priklady 8.3.4 pracovní listy
Osmistěn 8.3.4 program
Domino 8.3.3 webová hra, komprimované
Labyrint 8.3.5 webová hra
Chodec 8.3.5 html aplikace*
english 8.3 jazykové soubory

Tabulka B.1: Přehled samostatných aplikací a didaktických materiálů

Poznámka*: Chodec je aplikace, která je původně určena ke sledování cest jednoho
hráče v Labyrintu. Protože lokální verze nedisponuje záznamem cest, funguje tato
aplikace odlišně – umožní zadat kódem cestu, po které vezl hráče program, a do volných
polí návrhy zpátečních cest. Ty pak přehraje. Kódy pro pohyby jsou V,L,R,U,D,<,>
(vpřed, vlevo, vpravo, nahoru, dolů, překlopit doleva, překlopit doprava).
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