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Abstrakt 

Práce porovnává a hodnotí několik středoškolských učebnic matematiky, ve kterých 

najdeme učivo z rovinné geometrie. Cílem práce je vyvození hlavních předností 

a nedostatků těchto učebnic, zhodnocení, zda všechny učebnice obsahují témata 

předepsaná Rámcovým vzdělávacím programem, a provedení dotazníkového šetření 

mezi stávajícími učiteli matematiky. Na základě takto získaných informací je v poslední 

kapitole popsáno, jak by měla vypadat nová, ideální učebnice planimetrie. Součástí 

nově vytvořené učebnice jsou i témata, která se v porovnávaných středoškolských 

učebnicích nevyskytují, přestože k jejich pochopení není potřeba žádných dalších 

nových pojmů. 

Klí čová slova: geometrie, výuka geometrie, učebnice, mnohoúhelník, kružnice 

Abstract 

This work compares and evaluates several math´s textbooks for secondary school 

where we can find schoolwork from plane geometry. The aim of this work is drawing 

the main advantages and disadvantages of those textbooks, evaluating whether all 

textbooks contain themes which are required by School Curriculum and interpretation 

of a questionnaire survey among teachers of mathematics. In the last chapter, it is 

described how a new ideal textbook of plane geometry wouldlook like. Those were 

taken on the grounds of gained information from my questionnaire survey. Themes 

which cannot be found in compared textbooks for secondary schools are a part of 

recently made textbook since it is not necessary to know any new terms for their 

understanding. 

Key words: geometry, teaching geometry, textbooks, polygon, circle 
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Úvod 

S geometrií a geometrickými úlohami jsem se seznámila již na základní škole – asi 

jako každý člověk, který prošel základním vzděláním. Postupem času jsem ale zjistila, 

na rozdíl od většiny spolužáků, že geometrické úlohy mě baví o něco víc než ostatní 

učivo matematiky.  

Na gymnáziu se mé znalosti z oblasti rovinné geometrie ještě více rozšířily, ale 

i prohloubily a propojily. Zajímala jsem se o různé konstrukční úlohy, zejména 

o konstrukci trojúhelníků, výpočty obvodů a obsahů geometrických útvarů, shodnosti 

a podobnosti v rovině. 

Při studiu matematiky a didaktiky matematiky na vysoké škole jsem se přesvědčila, 

že geometrie je nepostradatelnou součástí matematiky. Každý člověk potřebuje určité 

znalosti z geometrie, dobrou představivost, aby dokázal vnímat svět kolem sebe.  

Studium geometrie patří ke složitějším a náročnějším disciplinám matematiky, 

u žáků není příliš oblíbená a bohužel ani většina učitelů matematiky u nás geometrii 

moc ráda nevyučuje. V dnešní době se učivo geometrie často zjednodušuje na 

nejzákladnější poznatky, někdy se úplně vynechává, pokud nezbývá čas při výuce. A to 

není dobře. Mnoho žáků je tak ochuzeno o poznatky a rozvoj geometrické 

představivosti, kterou je nejlépe podchytit již na základní škole. Geometrické 

představivosti se můžeme naučit, můžeme ji zdokonalovat, ale se zvyšujícím věkem je 

to obtížnější. Proto je třeba klást důraz na rozvoj geometrie, co nejdříve je to možné. 

Na základě těchto skutečností jsem se rozhodla, že se budu výukou rovinné 

geometrie zabývat ve své diplomové práci. Chci zmapovat učebnice planimetrie pro 

různé typy středních škol a porovnat jednotlivá témata, která se vyučují na těchto 

školách – zda některá úplně chybí, nebo jestli někde probírají učivo nad rámec, ale také 

obtížnost učiva. V souvislosti s tím porovnám dva konkrétní školní vzdělávací 

programy jednoho gymnázia a jedné střední odborné školy (probírané učivo, počet 

hodin věnovaných rovinné geometrii). 

Dále chci pomocí dotazníkového šetření zjistit, jak je na tom obliba učiva geometrie 

u středoškolských učitelů matematiky, jak jsou spokojeni se současnými učebnicemi, 

podle jakých vyučují a zda v dnešní době využívají při výuce počítačové programy typu 

GeoGebra či Cabri. Důležité je, aby učitelé rozuměli vykládané látce a dokázali ji co 

nejlépe předat žákům. 



9 
 

Na základě vyhodnocení dotazníkového šetření se pokusím o navrhnutí „ideální“ 

učebnice planimetrie a jako „bonus“ přidám několik geometrických pojmů, které se 

běžně v učebnicích rovinné geometrie nevyskytují, přestože k jejich výkladu není 

potřeba  nových definic. 

Samotná práce tedy hodnotí a porovnává několik typů českých, československých 

a jednu slovenskou učebnici. Vybrala jsem jen tyto učebnice, protože ze zkušenosti vím, 

že např. v západní Evropě je geometrii věnováno méně hodin než u nás a na východě je 

geometrie naopak náročnější než u nás. Vybrala jsem proto jakýsi střed – Čechy 

a Slovensko. 

Jako vzor, ke kterému vztahuji všechny zmíněné učebnice, jsem si vybrala učebnici 

Matematika pro gymnázia: Planimetrie [1]. Tuto učebnici jsem zvolila ze dvou důvodů. 

Prvním je fakt, že v názvu nese „pro gymnázia“, tudíž by měla zahrnovat co nejvíce 

učiva z rovinné geometrie. Při jejím podrobnějším studiu jsem se o tom přesvědčila, 

dokonce v této učebnici najdeme i učivo, které je označováno jako rozšiřující a podle 

Rámcového vzdělávacího programu se nemusí vyučovat. Dalším důvodem bylo její 

používání učiteli, kteří učí i na jiné škole než na gymnáziu. Je to tedy zřejmě 

nejpoužívanější učebnice u nás. 

V první kapitole je podrobně popsáno, co všechno zahrnuje učebnice Matematika pro 

gymnázia: Planimetrie [1], na jaké hlavní části je dělena, jaké učivo obsahují jednotlivé 

části učebnice, zda jsou uvedené pojmy vhodně ilustrovány a jaký je počet úloh na 

procvičování.  

V dalších pěti kapitolách, které většinou nesou jméno po typu učebnice, jsou 

vypsány již jen rozdíly (ať kladné, nebo záporné) oproti této učebnici. Na konci každé 

kapitoly najdeme shrnutí učebnice jako celku.  

Sedmá kapitola se věnuje Rámcovému vzdělávacímu programu a dvěma konkrétním 

tematickým plánům ze dvou různých typů středních škol, kde je porovnán zejména 

počet vyučovacích hodin, jež jsou věnovány planimetrii.  

Osmá kapitola vyhodnocuje dotazníkové šetření mezi středoškolskými učiteli 

matematiky, kde hlavním záměrem bylo zjištění, jaké učebnice jsou v současné době 

používány k výuce planimetrie, k jakým změnám došlo ve výuce planimetrie a jak jsou 

na tom žáci s oblíbeností tohoto tématu. 

V deváté kapitole najdeme návrh „ideální“ učebnice, jaké učivo by měla obsahovat, 

co by mělo být její nezbytnou součástí v dnešní počítačové době a obohacení o některé 

geometrické pojmy, jež v běžných učebnicích matematiky pro střední školy nenajdeme. 
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Návrh „ideální“ učebnice vychází z dotazníkového šetření a z prostudování výše 

zmíněných učebnic. 

Tato práce je zaměřena na srovnání učebnic rovinné geometrie, a proto bych jí 

doporučovala spíše pro učitele matematiky, aby se dověděli, jaké rozdíly můžeme najít 

v současných i dřívějších učebnicích a o jaké učivo by ještě mohli své nadané žáky 

obohatit. 
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1 Rovinná geometrie na gymnáziích 

Studium na gymnáziích je obecně považováno za nejprestižnější. Hlásí se sem žáci, 

kteří mají dobré studijní výsledky na základních školách, a předpokládá se, že po 

absolvování gymnázia se maturanti budou hlásit na vysoké školy. Proto by výuka měla 

být co nejkomplexnější a žákům poskytovat co nejširší rozhled ve všech předmětech. 

Ani matematika by tedy neměla být výjimkou. 

V následující kapitole se podíváme, jaké učivo z oblasti rovinné geometrie zahrnuje 

učebnice pro gymnázia [1]. 

1.1 Geometrické útvary v rovině 

V úvodu kapitoly učebnice pro gymnázia [1, s. 9] je vysvětleno, co původně 

znamenal pojem geometrie (zeměměřičství) – geo = země, metrein = měřit. Dále 

učebnice připomíná, jakými písmeny se označují body a přímky v rovině (tyto poznatky 

by měli mít všichni žáci již ze základní školy). 

1.1.1 Přímka, polopřímka, úsečka 

Na začátek je uvedena věta: „Dvěma různými body prochází jediná přímka. [1, s. 9]“ 

Tato věta by měla být všem žákům známa opět ze základní školy a intuitivně by měli 

tušit, že více takových přímek být nemůže. Poté učebnice uvádí označení pro přímku, 

která je dána dvěma navzájem různými body A, B: přímka p = AB↔  a vztah, kdy 

bod C na přímce leží: C∈p a kdy na ní neleží: C∉p. Bod, který leží na přímce, je 

s přímkou incidentní. Incidence znamená vzájemný vztah. Toto je již pojem, který je 

pro žáky nový. 

Polopřímka je zde definována takto: „Bod rozděluje přímku p na dvě navzájem 

opačné polopřímky a je jejich společným počátkem. [1, s. 10]“ Tento počátek je stejný 

pro obě polopřímky. Polopřímka s počátkem P a vnitřním bodem A se značí PA֏ . 

Úsečka je dalším důležitým pojmem, bez kterého se geometrický jazyk a ani žáci 

neobejdou. V učebnici je definována takto: „Úsečka je průnik polopřímek AB a BA; 

přitom A≠ B. [1, s. 10]“ Body A, B tvoří krajní body úsečky, ostatní body se nazývají 

vnitřní body úsečky. Množina všech vnitřních bodů úsečky se pak nazývá vnitřek 

úsečky.  

Délka úsečky AB je vzdálenost těchto bodů a získáme ji měřením. Délka úsečky AB 

se značí AB . Pokud má úsečka AB velikost a, obvykle se zkráceně zapisuje aAB = . 
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Shodné úsečky jsou takové, které mají stejnou délku. Shodnost úseček AB a CD 

zapisujeme CDAB ≅ . Střed úsečky AB je takový bod S, který ji rozděluje na dvě 

shodné úsečky. 

1.1.2 Polorovina, úhel a dvojice úhlů 

Tyto pojmy jsou také známé všem žákům, kteří absolvovali základní školu. Učebnice 

je zde však připomíná. „Přímka dělí rovinu na dvě navzájem opačné poloroviny a je 

jejich společnou hranicí neboli hraniční přímkou. [1, s. 12]“ Tato hraniční přímka náleží 

oběma polorovinám. Body, které neleží na hraniční přímce, jsou vnitřními body jedné 

z obou polorovin. Polorovina tedy může být určena hraniční přímkou p a vnitřním 

bodem X, což stručně zapisujeme Xp֏ . 

„Dvě různé polopřímky dělí rovinu na dva úhly AVB. [1, s. 13]“ Polopřímky VA a VB 

se nazývají ramena, bod V je společný vrchol obou úhlů. Ramena náleží oběma úhlům. 

Vnitřní body jednoho z úhlů jsou takové body, které neleží na ramenech úhlu. 

Úhel AVB je konvexní, pokud polopřímky VA a VB nejsou opačné a tento úhel je 

průnikem polorovin VAB a VBA. Nekonvexní úhel AVB vznikne po sjednocení 

opačných polorovin k polorovinám VAB a VBA [1, s. 13]. 

Přímý úhel je takový, jehož ramena tvoří opačné polopřímky. Pokud obě 

polopřímky splývají, určují nulový úhel, ale zároveň i úhel plný. Nulový úhel již 

neobsahuje žádné jiné body kromě těch, které leží na ramenech. Vnitřními body plného 

úhlu jsou pak všechny body v rovině, které neleží na jeho ramenech. 

„Geometrický útvar se nazývá konvexní, právě když úsečka s krajními body 

v libovolných dvou bodech útvaru je částí tohoto útvaru. [1, s. 14]“  

Pokud jsou dva úhly shodné, používá se stejný zápis jako pro shodnost úseček. Je-li 

úhel AVB shodný s úhlem CUV, píšeme AVB CUD≅∢ ∢ . 

V této učebnici se žákům připomínají pojmy, které by již měli znát, ale u pojmů 

konvexní, nekonvexní úhel, plný a nulový úhel není explicitně uvedeno, jakou jaké 

velikosti tyto úhly nabývají. 

„Osa úhlu je polopřímka s počátkem ve vrcholu úhlu, která úhel rozdělí na dva 

shodné úhly. [1, s. 15]“ Její konstrukce je žákům také známa již ze základní školy 

a každý žák, který nastoupí na gymnázium, by její konstrukci měl ovládat. 

Dva konvexní úhly AVB a AVC se nazývají vedlejší úhly, jestliže mají společné 

rameno VA a ramena VB a VC jsou navzájem opačné polopřímky. Už zde ale není 

uvedeno, že součet jejich velikostí je 180°. 
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Dva konvexní úhly AVB a CVD se nazývají vrcholové úhly, pokud ramena VA a VD 

a stejně tak ramena VB a VC tvoří navzájem opačné polopřímky. Druhou dvojici 

vrcholových úhlů tvoří úhly AVC a BVD. Vrcholové úhly mají stejnou velikost. 

„Pravý úhel je takový úhel, který je shodný se svým úhlem vedlejším. Všechny 

pravé úhly jsou shodné. [1, s. 15]“ 

Velikost úhlu AVB se značí AVB∢  a zjistíme ji měřením. Pokud je velikost 

úhlu AVB číslo α , píšeme AVB α=∢ . Velikost úhlu je vždy nezáporné reálné číslo.  

Při měření úhlů se obvykle užívá jako jednotkový úhel určitý díl pravého úhlu. 

Úhlový stupeň šedesátinný, značíme 1°, odpovídá 
90

1
 úhlu pravého. Z něj jsou pak 

odvozeny úhlová minuta, značíme 1′ , a úhlová vteřina, označení 1′′ . Pro převod z úhlů 

na minuty a vteřiny platí: 0603061 ′′=′=° . 

Úhlový stupeň setinný (grad), značí se 1g, odpovídá 
100

1
 pravého úhlu. Úhlový 

stupeň setinný je pak dále možné dělit na 100 setinných minut a setinná minuta se dělí 

na 100 setinných vteřin. 

Radián je jednotkový úhel pro obloukovou míru. Nadefinován je ale až v článku 

o obvodech a obsazích geometrických obrazců. 

Úhly můžeme porovnávat podle jejich velikosti. Shodné úhly mají stejnou velikost. 

Pokud AVB CUD>∢ ∢ , říkáme, že úhel AVB je větší než úhel CUD. 

„Konvexní úhel, který je menší než pravý, se nazývá ostrý; konvexní úhel, který je 

větší než pravý, se nazývá tupý. [1, s. 16]. Úhly kosé je společné označení pro ostré 

a tupé úhly. 

Součet úhlů, jejichž velikosti jsou α, β, je každý úhel, jehož velikost je βα + . Sčítat 

lze každé dva konvexní úhly. Pro nekonvexní úhly toto ale neplatí. 

Rozdíl úhlů o velikostech α, β je každý úhel, jehož velikost je βα − . 

1.1.3 Dvě přímky, rovnoběžnost přímek, kolmost přímek 

Dvě různé přímky v rovině mají nejvýše jeden společný bod. Dvě různoběžné 

přímky – různoběžky – mají jeden společný bod, který se nazývá průsečík přímek. 

Pokud je P průsečík různoběžných přímek a, b, píšeme { }Pba =∩ , popř. baP ∩∈ . 
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Dvě různé rovnoběžné přímky – rovnoběžky – nemají žádný společný bod. Pomocí 

symbolů se rovnoběžnost přímek a, b zapisuje a ║ b. Polopřímky a úsečky ležící na 

rovnoběžných přímkách jsou rovněž rovnoběžné. 

Zvláštním případem rovnoběžnosti jsou dvě přímky, které mají všechny své body 

společné. Takové přímky se nazývají totožné (splývající). 

Platí zde jedna velmi důležitá věta: „Daným bodem A lze vést k dané přímce p 

jedinou rovnoběžku. [1, s. 19]“ 

Máme-li tři přímky a, b, c a pokud platí a║b a b║c, potom je také a║c. Tento vztah 

se nazývá tranzitivnost rovnoběžnosti. 

Rovinný pás je část roviny, která je ohraničená dvěma různými rovnoběžkami a, b, 

tzn. průnik polorovin aB a bA, kde aA∈ , bB∈ . 

Jsou-li dány dvě různé přímky a, b a přímka p, jež je protíná v různých bodech A, B, 

pak přímky a, b jsou proťaty příčkou p. 

Každý z bodů A, B tvoří vrchol čtyř konvexních úhlů δγβαδγβα ′′′′ ,,,;,,, , které 

jsou vyťaty příčkou p přímek a, b. Dvojice úhlů δδγγββαα ′′′′ ,;,;,;,  se nazývají 

úhly souhlasné. Pokud nahradíme jeden ze dvou souhlasných úhlů úhlem k němu 

vrcholovým, dostaneme dvojici střídavých úhlů – δβγαδβγα  , ; , ; , ; , ′′′′ .  

Zároveň platí dvě důležité věty: „Jestliže jedna dvojice souhlasných (vrcholových) 

úhlů vyťatých příčkou p na přímkách a, b jsou úhly shodné, pak přímky a, b jsou 

rovnoběžné. [1, s. 20]“ „Jsou-li přímky a, b rovnoběžné, pak každá dvojice souhlasných 

(střídavých) úhlů vyťatých příčkou p přímek a, b jsou úhly shodné. [1, s. 20]“ 

Každé dvě přímky, které jsou různoběžné, určují dvojici ostrých a dvojici tupých 

vrcholových úhlů, nebo dvě dvojice vrcholových úhlů, které mají velikost pravého úhlu. 

Můžeme u nich tedy určit jejich odchylku, která je definovaná takto: „Odchylkou α  

dvou přímek a, b v rovině nazýváme: a) v případě různoběžných přímek velikost 

ostrého nebo pravého úhlu, který přímky svírají; b) v případě rovnoběžných přímek 

velikost nulového úhlu. [1, s. 20]“ Pomocí symbolů se odchylka přímek a, b 

zapisuje ;  0 ;  90ab α α= ∈ ° °∢ . 

Pokud je odchylka přímek rovna 90°, říkáme, že přímky jsou navzájem kolmé, nebo 

je též nazýváme vzájemnými kolmicemi. Symbolicky píšeme .ba ⊥  Jejich průsečík 

pak nazveme patou kolmice. 
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Platí zde opět několik vět, podle nichž můžeme rozhodnout o kolmosti nebo 

rovnoběžnosti několika přímek: „Daným bodem A lze vést k dané přímce p jedinou 

kolmici. Je-li ba ⊥  a ca ⊥ , pak je b║c; je-li b║c a ba ⊥ , pak je a⊥ c. [1, s. 21]“ 

Osa úsečky je přímka, která prochází jejím středem a je na ní kolmá.  

Vzdálenost bodu A od přímky p určujeme jako vzdálenost paty kolmice P vedené 

z bodu A k přímce p od bodu A. Platí APAp = . Pokud bod A leží na přímce p, je 

vzdálenost bodu A od přímky p nulová. 

Dále můžeme také určovat vzdálenost rovnoběžek. Máme dány přímky a, b, a║b, 

body A, B jsou patami kolmic na tyto rovnoběžky. Vzdáleností rovnoběžek a, b je pak 

vzdálenost bodů A, B, takže platí ABab = . Jestliže jsou přímky a, b totožné, je jejich 

vzdálenost nulová. 

1.1.4 Trojúhelník 

Pojem trojúhelníku je velmi dobře známý a setkávají se s ním již žáci na prvním 

stupni základní školy. V učebnici pro gymnázia je definován takto: „Trojúhelník ABC je 

průnik polorovin ABC, BCA, CAB; přitom body A, B, C jsou různé a neleží v jedné 

přímce. [1, s. 23]“ Symbolicky se trojúhelník ABC zapisuje ∆ ABC. 

Vrcholy  trojúhelníku ABC tvoří body A, B, C, strany trojúhelníku jsou úsečky AB, 

BC a AC. Hranici , nebo také obvod, trojúhelníku tvoří sjednocení všech tří stran. 

Vnit řními body trojúhelníku nazveme body, které leží v průniku polorovin ABC, BCA 

a CAB a neleží na jeho hranici. Vnit řek trojúhelníku  je tvořen vnitřními body. 

Vnit řní úhly trojúhelníku ABC tvoří konvexní úhly BAC, ABC, BCA, vnější úhly 

trojúhelníku jsou pak vedlejší úhly k vnitřním úhlům.  

Trojúhelníky můžeme rozdělit podle několika kritérií. Podle délek stran rozlišujeme 

trojúhelníky různostranné, jejichž každé dvě strany mají různou délku, trojúhelníky 

rovnoramenné, které mají dvě strany (ramena) shodné a třetí strana jiné délky se 

nazývá základna, a trojúhelníky rovnostranné, jejichž všechny tři strany jsou shodné. 

Podle velikosti vnitřních úhlů dělíme trojúhelníky na ostroúhlé, které mají všechny 

vnitřní úhly ostré, pravoúhlé, jejichž jeden vnitřní úhel je pravý, a tupoúhlé, které mají 

jeden vnitřní úhel tupý. 

V každém trojúhelníku platí následující věty týkající se součtu velikosti vnitřních 

úhlů: „Součet vnitřních úhlů je úhel přímý; vnější úhel je roven součtu vnitřních úhlů 
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při zbývajících vrcholech. [1, s. 24]“ Důkaz těchto vět není v učebnici uveden, jen je 

zde návod, jak by se dal důkaz provést. 

O trojúhelníkové nerovnosti se také žáci dovídají již na základní škole. Je to 

v podstatě kritérium, podle kterého zjistíme, kdy lze trojúhelník sestrojit. Zde je 

popsána praktickým příkladem: „Ze zkušenosti víme, že přímá cesta z místa A do 

místa B je kratší než cesta z A do B přes C s výjimkou, kdy je C „na přímé cestě“. 

Geometricky to znamená, že pro každé tři body A, B, C platí tzv. trojúhelníková 

nerovnost BCACAB +≤ . [1, s. 25]“ Pokud bod C leží na úsečce AB, pak nastává 

rovnost. 

Pokud body A, B, C jsou vrcholy trojúhelníku, znamená to, že neleží v přímce, a tak 

platí: BCACAB +< ; ABACBC +< ; ABBCAC +< . Pro každý trojúhelník 

tedy platí velmi známá věta: „Součet každých dvou stran trojúhelníku je větší než strana 

třetí. [1, s. 25]“ Po několika krocích je v učebnici trojúhelníková nerovnost shrnuta do 

následujícího tvrzení: „Úsečky o délkách a, b, c jsou stranami trojúhelníku, právě když 

platí cbacb +<<− . [1, s. 25]“ 

Na několika příkladech je v učebnici ukázáno, jak je to s velikostmi stran a úhlů, 

které si odpovídají. Pokud je strana b větší než strana c, pak je i velikost úhlu proti 

straně b větší než velikost úhlu proti straně c. Jestliže je trojúhelník rovnoramenný, 

např. a = b, pak i úhly naproti těmto stranám jsou shodné, .βα =  Z tohoto pozorování 

je vyvozeno tvrzení: „Proti shodným stranám trojúhelníku leží shodné vnitřní úhly; proti 

větší straně trojúhelníku leží větší vnitřní úhel a naopak, proti většímu vnitřnímu úhlu 

leží větší strana“ [1, s. 27]. 

Dalším důležitým prvkem trojúhelníku je střední příčka, což je úsečka, která 

spojuje středy dvou stran trojúhelníku. Její vlastnost spočívá v tom, že je rovnoběžná se 

stranou, jejíž střed nespojuje, a její délka je rovna polovině délky této strany. 

Výška trojúhelníku je úsečka tvořená jedním vrcholem trojúhelníku a patou kolmice 

vedené z tohoto vrcholu na přímku, která je tvořena zbývajícími dvěma vrcholy. Pata 

výšky z vrcholu A na přímku BC se značí 0A , analogicky pak pata výšky z vrcholu B na 

přímku AC má označení 0B  a pata výšky z vrcholu C na přímku AB pak .0C  Výšky 

samotné se značí va, vb, vc a znamená to výška na stranu a, výška na stranu b a výška na 

stranu c. Výšky trojúhelníku se protínají v jednom bodě O, který je nazván jako 

průsečík výšek – ortocentrum [1, s. 28]. Důkaz tohoto tvrzení není v učebnici uveden. 
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Těžnice trojúhelníku je úsečka, jejíž krajní body tvoří vrchol trojúhelníku a střed 

protější strany. Podobně jako výšky se značí i těžnice ta, tb, tc a znamená to těžnice 

příslušná straně a, těžnice příslušná straně b, těžnice příslušná straně c. Stejně jako 

výšky i těžnice se protínají v jednom bodě, který se nazývá těžiště a obvykle se 

označuje T. „Vzdálenost těžiště od vrcholu trojúhelníku je rovna dvěma třetinám délky 

příslušné těžnice. [1, s. 28]“ Důkaz není proveden, ale je tu odkaz na důkaz pomocí 

později probíraného učiva. 

Kružnice opsaná trojúhelníku je taková kružnice, která prochází všemi třemi jeho 

vrcholy. Její střed leží v průsečíku os stran trojúhelníku [1, s. 29]. Poloměr kružnice 

opsané se značí r. 

Kružnice, která se dotýká všech tří stran trojúhelníku, se nazývá kružnice vepsaná. 

Její střed leží v průsečíku os vnitřních úhlů trojúhelníku a její poloměr se značí .ρ  

Těžiště a střed kružnice vepsané jsou vždy vnitřními body trojúhelníku. Poloha 

ortocentra a středu kružnice opsané závisí na druhu trojúhelníku. Pokud je trojúhelník 

ostroúhlý, oba zmíněné body leží uvnitř trojúhelníku. Pokud je trojúhelník tupoúhlý, 

leží oba body vně trojúhelníku. V případě pravoúhlého trojúhelníku ortocentrum splývá 

s vrcholem u pravého úhlu a střed kružnice opsané leží ve středu přepony [1, s. 29]. 

Kromě těchto dvou kružnic existují ještě další kružnice, které jsou pro trojúhelník 

významné. Jsou jimi kružnice připsané trojúhelníku. Taková kružnice se dotýká jedné 

strany trojúhelníku a přímek, na nichž leží zbývající dvě strany. Střed kružnice připsané 

leží v průsečíku osy příslušného vnitřního úhlu a os dvou zbývajících sousedních 

vnějších úhlů. Tyto středy se nacházejí vždy vně trojúhelníku. 

1.1.5 Shodnost trojúhelníků 

Trojúhelník ABC je shodný s trojúhelníkem A′B′C′, jestliže po přemístění přejde 

bod A do bodu A′, bod B do bodu B′ a bod C do bodu C′. Shodnost trojúhelníků ABC 

a A′B′C′ se zapisuje .CBAABC ′′′∆≅∆  Z tohoto zápisu lze snadno vyčíst, jaké dvojice 

stran a úhlů si navzájem odpovídají: např. strany AB a A′B′, vnitřní úhly BAC a B′A′C′. 

Každé dvě odpovídající si strany a každé dva odpovídající si úhly jsou shodné [1, s. 31]. 

O tom, zda jsou dva trojúhelníky shodné, se obvykle nepřesvědčujeme přemístěním, 

ale na základě shodnosti některých stran a úhlů. Až na umístění v rovině je trojúhelník 

jednoznačně dán délkami svých stran. Pokud tedy mají dva trojúhelníky stejné délky 

stran, je možné přemístit jeden na druhý. Stejně je tomu i v případě, známe-li délku 
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jedné strany a velikosti úhlů přilehlých k této straně, nebo známe-li délky dvou stran 

a velikost úhlu jimi sevřeného. 

Platí tedy tři věty o shodnosti trojúhelníků, které by všem žákům měly být známy ze 

základní školy. „Věta sss: Dva trojúhelníky, které se shodují ve všech třech stranách, 

jsou shodné. Věta usu: Dva trojúhelníky, které se shodují v jedné straně a úhlech 

přilehlých k této straně, jsou shodné. Věta sus: Dva trojúhelníky, které se shodují ve 

dvou stranách a úhlu jimi sevřeném, jsou shodné. [1, s. 32]. 

Na konkrétním příkladu, kdy jsou známy délky dvou stran trojúhelníku cAB = , 

aBC =  a velikost úhlu, jež tyto strany nesvírají, BAC α=∢ , je ukázáno, že existuje 

ještě jedna věta, podle níž můžeme rozhodnout o shodnosti trojúhelníků. Konstrukce je 

následující: nejprve narýsujeme stranu AB, cAB = , poté úhel BAX, BAX α=∢ . 

Bod C leží na kružnici k; ( )aBk ; , a na polopřímce AX. V případě, že bude strana ,ca ≥  

potom bude vrchol C určen zcela jednoznačně. Platí tedy „Věta Ssu: Dva trojúhelníky, 

které se shodují ve dvou stranách a úhlu proti větší z nich, jsou shodné. [1, s. 33]“ 

Tyto věty o shodnosti trojúhelníků se používají při důkazových úlohách, kdy 

potřebujeme dokázat shodnost dvou úseček nebo úhlů. 

1.1.6 Podobnost trojúhelníků 

Podobnost trojúhelníků má zásadní význam pro zkoumání vlastností podobných 

útvarů. Nejprve se ale podíváme na podobnost dvou úseček. Pro každé dvě úsečky lze 

najít takové kladné číslo k, pro které platí CDABk :=  nebo také CDkAB ⋅= .  

Na základě tohoto pozorování můžeme vyslovit definici pro podobnost trojúhelníků: 

„Trojúhelník A′B′C′ je podobný trojúhelníku ABC, právě když existuje kladné číslo k 

tak, že pro jejich strany platí ABkBA ⋅=′′ , BCkCB ⋅=′′ , CAkAC ⋅=′′  neboli 

ckc ⋅=′ , aka ⋅=′ , bkb ⋅=′ . [1, s. 35]“ 

Číslo k se nazývá poměr podobnosti trojúhelníků ABC a A′B′C′. Jestliže je 1>k , pak 

podobnost představuje zvětšení. Pokud je 1<k , potom podobnost představuje 

zmenšení. Je-li 1=k , pak jsou trojúhelníky shodné. Symbolicky se podobnost 

trojúhelníků ABC a A′B′C′ zapisuje ABC∆  ~ .CBA ′′′∆  

Jestliže je trojúhelník A′B′C′ podobný s trojúhelníkem ABC s poměrem podobnosti k, 

pak je trojúhelník ABC podobný s trojúhelníkem A′B′C′ s poměrem podobnosti 
k

1
. 
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Ze vztahů ckc ⋅=′ , aka ⋅=′ , bkb ⋅=′  plyne, že ccbbaa ::: ′=′=′ . To znamená, 

že dva trojúhelníky jsou podobné, pokud se sobě rovnají poměry délek příslušných 

stran. Z toho dále můžeme vyvodit baba :: =′′ , caca :: =′′ , cbcb :: =′′ , což lze 

zkráceně zapsat cbacba :::: =′′′ . Na základě těchto rovností můžeme vyslovit 

větu sss o podobnosti trojúhelníků: „Dva trojúhelníky jsou podobné, právě když poměr 

délek každých dvou stran jednoho trojúhelníku se rovná poměru délek příslušných stran 

druhého trojúhelníku. [1, s. 36]“ 

Podobnost trojúhelníků je v tranzitivním vztahu. To znamená, že pokud je 

trojúhelník A′B′C′ podobný trojúhelníku ABC s poměrem podobnosti k a je-li 

trojúhelník A″B″C″ podobný trojúhelníku A′B′C′ s poměrem podobnosti l, potom je 

i trojúhelník A″B″C″ podobný trojúhelníku ABC s poměrem podobnosti lk ⋅ . 

O tom, zda jsou dva trojúhelníky podobné, můžeme rozhodnout i pomocí jiných vět. 

Věta uu: „Dva trojúhelníky, které se shodují ve dvou úhlech, jsou podobné. [1, s. 36]“ 

Věta sus: „Dva trojúhelníky, které se shodují v poměru délek dvou stran a úhlu jimi 

sevřeném, jsou podobné. [1, s. 37]“ 

U podobných trojúhelníků jsou odpovídající si těžnice, výšky a poloměry kružnic 

opsaných i vepsaných ve stejném poměru jako délky odpovídajících si stran. 

1.1.7 Mnohoúhelníky 

Lomenou čáru A0A1A2…An–1An, kde n ≥  2, tvoří úsečky A0A1, A1A2,…, An–1An, 

z nichž každé dvě sousední mají společný právě jeden bod a neleží v téže přímce. Body 

A0, A1, A2,…, An–1, An nazýváme vrcholy lomené čáry, úsečky A0A1, A1A2,…, An–1An 

strany lomené čáry. Je-li nAA =0 , lomená čára je uzavřená. 

„Uzavřená lomená čára spolu s částí roviny ohraničenou touto lomenou čárou se 

nazývá mnohoúhelník. [1, s. 41]“ Hranice mnohoúhelníku, nebo také obvod 

mnohoúhelníku, je lomená čára, která jej ohraničuje. Vrcholy a strany lomené čáry tvoří 

vrcholy a strany mnohoúhelníku. Počet stran mnohoúhelníku je stejný jako počet jeho 

vrcholů. Vnit řními body mnohoúhelníku jsou body, které nejsou incidentní s hranicí 

mnohoúhelníku. Vnit řek mnohoúhelníku pak tvoří množina všech vnitřních bodů. 

Mnohoúhelník, který má n vrcholů, se nazývá n–úhelník (např. trojúhelník pro n = 3, 

čtyřúhelník pro 4=n …) [1, s. 41]. 

V n–úhelníku má každý vrchol dva sousední vrcholy. Úhlopříčka n–úhelníku je 

úsečka, která spojuje dva nesousední vrcholy. V trojúhelníku úhlopříčky neexistují. 

Pokud je n> 3, pak z každého vrcholu n–úhelníku vychází n – 3 úhlopříček. Jejich 
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celkový počet je tedy ( )3−⋅ nn . Každá úhlopříčka je zde ale započtena dvakrát, proto 

platí věta: „Počet úhlopříček v n–úhelníku je ( )3
2

1 −nn . [1, s. 42]“ 

Je-li mnohoúhelník konvexní, pak vždy leží v jedné z polorovin určených 

kteroukoliv stranou. 

Opěrnou polorovinu konvexního mnohoúhelníku tvoří každá polorovina, ve které 

tento konvexní mnohoúhelník leží a jejíž hraniční přímka má s mnohoúhelníkem 

společnou právě jednu stranu. Konvexní mnohoúhelník je tedy tvořen průnikem všech 

svých opěrných polorovin. Vnit řním úhlem konvexního mnohoúhelníku nazveme 

průnik opěrných polorovin mnohoúhelníku příslušným dvěma sousedním stranám. 

Všechny vnitřní úhly konvexního mnohoúhelníku jsou také konvexní. Vnějšími úhly  

mnohoúhelníku nazýváme vedlejší úhly k vnitřním úhlům mnohoúhelníku. 

Zvolíme-li bod X uvnitř konvexního n–úhelníku A1A2…An, úsečky A1X, A2X, …, AnX 

rozdělí n–úhelník na n trojúhelníků. Leží-li bod X uvnitř strany, úsečky A1X,…, AnX 

rozdělí trojúhelník na n – 1 trojúhelníků. Úhlopříčky vycházející ze stejného vrcholu 

konvexního n–úhelníku rozdělí tento n–úhelník na n – 2 trojúhelníků [1, s. 42–43]. Na 

základě těchto tvrzení lze odvodit věta o součtu velikostí vnitřních úhlů. „Součet 

velikostí všech vnitřních úhlů konvexního n–úhelníku se rovná ( ) °⋅− 1802n . [1, s. 44]“ 

Mnohoúhelník, jehož všechny strany jsou stejně dlouhé a všechny vnitřní úhly 

shodné, se nazývá pravidelný n–úhelník. Každému pravidelnému n–úhelníku je možné 

opsat i vepsat kružnici. Pokud je n sudé, pak existuje ke každému vrcholu protější 

vrchol a ke každé straně protější strana, která je s ní rovnoběžná. Jestliže je n liché, pak 

ke každému vrcholu přísluší protější strana. 

1.1.8 Čtyřúhelníky 

Čtyřúhelník je takový n–úhelník, kde n = 4. Čtyřúhelníky rozlišujeme na konvexní 

a nekonvexní. Strany a úhly čtyřúhelníku ABCD se značí následovně: ,aAB =  

bBC = , cCD = , dDA = , DAB α=∢ , ABC β=∢ , BCD γ=∢ , CDA δ=∢ . 

V následujícím textu se budeme zabývat pouze konvexními čtyřúhelníky. 

Čtyřúhelníky lze rozdělit do tří skupin – různoběžníky, lichoběžníky a rovnoběžníky.  

Různoběžník je takový čtyřúhelník, který nemá žádné dvě strany rovnoběžné.  

Lichoběžník je čtyřúhelník, který má dvě strany rovnoběžné a zbývající dvě strany 

různoběžné. Rovnoběžným stranám se říká základny, různoběžným stranám ramena. 
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Základny lichoběžníku nejsou shodné, ramena lichoběžníku mohou být shodná. Jestliže 

ramena lichoběžníku jsou shodná, pak se lichoběžník nazývá rovnoramenný. Pouze 

jedno rameno může být kolmé k základně, pak je kolmé i ke druhé základně. Takový 

lichoběžník se nazývá pravoúhlý. Sečteme-li vnitřní úhly při každém rameni, dostaneme 

úhel přímý. Střední příčka lichoběžníku je tvořena spojnicí středů ramen. Platí věta: 

„Střední příčka lichoběžníku je rovnoběžná s oběma základnami. Její délka je rovna 

aritmetickému průměru délek obou základen. [1, s. 48]“ 

Rovnoběžník je čtyřúhelník, jehož dvojice protějších stran jsou vzájemně 

rovnoběžné. Rovnoběžníky můžeme rozlišit podle velikostí úhlů na pravoúhlé (čtverec, 

obdélník) a kosoúhlé (kosodélník, kosočtverec). Dále je lze dělit podle délek stran na 

rovnostranné (čtverec, kosočtverec) nebo různostranné (obdélník, kosodélník). 

Rovnoběžník poznáme podle jeho základních vlastností, jimiž jsou shodnost protějších 

stran, shodnost protějších vnitřních úhlů. Úhlopříčky v rovnoběžníku se navzájem půlí 

a jejich průsečík je nazýván středem rovnoběžníku [1, s. 48–49].  

Pro každý rovnoběžník ale platí ještě následující tvrzení: „Má-li rovnoběžník dva 

sousední úhly shodné, jsou shodné všechny jeho úhly a jsou pravé. Má-li rovnoběžník 

shodné dvě sousední strany, jsou všechny jeho strany shodné. Úhlopříčky pravoúhlých 

rovnoběžníků jsou shodné. Úhlopříčky rovnostranných rovnoběžníků půlí jejich vnitřní 

úhly a jsou k sobě kolmé. [1, s. 49]“ 

Tětivový čtyřúhelník je takový, jemuž je možné opsat kružnici. Jeho strany tvoří 

tětivy kružnice jemu opsané. Platí věta: „Součet protějších vnitřních úhlů tětivového 

čtyřúhelníku je úhel přímý. [1, s. 49]“ 

Tečnový čtyřúhelník je čtyřúhelník, kterému lze vepsat kružnici. Jeho strany jsou 

tečnami kružnice vepsané. Platí zde věta o součtu délek protějších stran: „Součty délek 

protějších stran tečnového čtyřúhelníku jsou si rovny. [1, s. 50]“ 

Dvojstředový čtyřúhelník se nazývá čtyřúhelník, kterému je možné opsat i vepsat 

kružnici. 

Deltoid je čtyřúhelník, jehož úhlopříčky jsou navzájem kolmé a hlavní úhlopříčka 

půlí vedlejší úhlopříčku. Deltoid patří mezi tečnové čtyřúhelníky. 

1.1.9 Kružnice, kruh 

„Je dán bod S a kladné číslo r. Kružnice k (S; r) je množina všech bodů (roviny), 

které mají od bodu S vzdálenost r. [1, s. 52]“ Bodu S se říká střed kružnice, r je poloměr 



22 
 

kružnice. Jako poloměr se také označuje úsečka, která spojuje střed a libovolný bod 

kružnice. 

„Množina všech bodů (roviny), které mají od bodu S vzdálenost menší nebo rovnu r, 

se nazývá kruh  K (S; r). [1, s. 52]“ Bod S je střed kruhu, číslo r představuje poloměr. 

Kružnice k (S; r) se nazývá hranice kruhu . 

Body, které mají od středu vzdálenost menší než poloměr, tvoří vnitřní oblast kruhu 

(kružnice). Body, jejichž vzdálenost od středu je větší než poloměr, vytváří vnější 

oblast kruhu (kružnice). 

Tětivou kružnice nazveme úsečku, která spojuje dva různé body kružnice. Tětiva, 

která prochází středem kružnice, se nazývá průměr  kružnice a označuje se d. Délka 

průměru je rovna dvojnásobku délce poloměru; d = 2r [1, s. 52]. 

Dva různé body A, B incidentní s kružnicí ji rozdělí na dvě části, které nazýváme 

kružnicové oblouky (oblouky kružnice). Body A, B tvoří společné krajní body obou 

oblouků. Všechny ostatní body kružnice jsou vnitřními body jednoho z obou oblouků. 

Otevřený oblouk AB tvoří množina všech vnitřních bodů oblouku AB. 

Pokud body A, B nejsou průměrem, pak oblouk, který leží v polorovině ABS, se 

nazývá větší oblouk AB, druhý je menší oblouk AB. Jestliže body A, B tvoří průměr 

kružnice, pak se oba oblouky nazývají půlkružnice. 

„Dva poloměry SA, SB rozdělí kruh na dvě části, které nazýváme kruhové výseče. 

Tětiva AB rozdělí kruh na dvě části, tzv. kruhové úseče. Je-li AB průměr kružnice, 

nazývá se kruhová úseč půlkruh . [1, s. 53]“ 

Kružnice a přímka mohou mít dva, jeden, nebo žádný společný bod. Jestliže má 

přímka s kružnicí společné dva body, pak se přímka nazývá sečna, společné body A, B 

jsou průsečíky. Pokud má přímka s kružnicí jediný společný bod, pak se přímka nazývá 

tečna a společný bod T je bod dotyku. Jestliže přímka nemá s kružnicí žádný společný 

bod, pak se jedná o vnější přímku. Platí věty: „Pata kolmice vedené ze středu kružnice 

na sečnu AB je středem tětivy AB. Tečna kružnice je kolmá k poloměru, který spojuje 

bod dotyku se středem kružnice. [1, s. 54]“ 

Počet společných bodů přímky a kružnice můžeme určit také pomocí vzdálenosti 

středu kružnice od přímky. Pokud je vzdálenost středu kružnice od přímky menší než 

poloměr, pak se jedná o sečnu. Jestliže je vzdálenost středu kružnice od přímky rovna 

poloměru, pak přímka je tečnou kružnice. Je-li vzdálenost středu kružnice od přímky 

větší než poloměr, pak přímka je vnější přímkou kružnice. 
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Z vnějšího bodu kružnice X je možné vést právě dvě tečny ke kružnici. Délce 

úsečky XT1 (XT2) říkáme délka tečny a platí 21 XTXT = . 

Nejvýše dva společné body mohou mít dvě kružnice, které mají různé poloměry. Dvě 

kružnice se společným středem nazýváme soustředné. Mají buď všechny body 

společné a jsou tedy totožné (splývající), nebo nemají žádný společný bod. 

Mezikruží  tvoří dvě soustředné kružnice k1 (S1; 1r ) a k2 (S2; 2r ), kde 21 rr > . 

Všechny body, které náleží do mezikruží, mají od středu kružnice vzdálenost větší nebo 

rovnu 2r  a menší nebo rovnu 1r . Šířka mezikruží je rovna 21 rr − . Výseč mezikruží 

tvoří průnik mezikruží a úhlu, jehož vrchol je střed kružnic [1, s. 55–56]. 

Nesoustředné kružnice nemají společný střed. Úsečka, která spojuje středy těchto 

kružnic, se nazývá středná. 

U dvou nesoustředných kružnic k1 (S1; 1r ) a k2 (S2; 2r ), kde 21 rr > , může nastat 

několik variant pro jejich vzájemnou polohu. Obě kružnice leží vně druhé kružnice 

a zároveň 2121 rrSS +> . Kružnice mají vnější dotyk a 2121 rrSS += . Kružnice se 

protínají ve dvou bodech a platí 212121 rrSSrr +<<− . Kružnice mají vnitřní dotyk 

a pro vzdálenosti středů platí 2121 rrSS −= . Poslední variantou je, když jedna kružnice 

leží uvnitř druhé a pro vzdálenost středů platí 21210 rrSS −<< . 

1.1.10 Úhly příslušné k oblouku kružnice 

„Úhel, jehož vrcholem je střed S kružnice k a ramena procházejí krajními body 

oblouku AB kružnice k, se nazývá středový úhel příslušný k tomu oblouku AB, který 

v tomto úhlu leží. [1, s. 59]“ 

Středový úhel, který je příslušný k menšímu oblouku AB, je konvexní úhel ASB. 

Středový úhel příslušný k většímu oblouku AB je nekonvexní úhel ASB. Středový úhel, 

který je příslušný k půlkružnici, má velikost přímého úhlu. 

„Každý úhel AVB, jehož vrchol V je bodem kružnice k a ramena procházejí krajními 

body oblouku AB kružnice k (V ≠ A; V ≠ B), se nazývá obvodový úhel příslušný k tomu 

oblouku AB, který v tomto úhlu leží. [1, s. 60]“ Obvodový úhel je vždy konvexní. 

Ke každému oblouku existuje pouze jeden středový úhel, ale nekonečně mnoho 

obvodových úhlů. Platí věta: „Velikost středového úhlu je rovna dvojnásobku velikosti 

obvodového úhlu příslušného k témuž oblouku. [1, s. 61]“ Důkaz věty je v učebnici 

podrobně vysvětlen a jsou rozebrány jednotlivé možnosti, které mohou nastat. 
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Z této věty plynou další tvrzení: „Všechny obvodové úhly příslušné k danému 

oblouku jsou shodné. Obvodový úhel příslušný k menšímu oblouku je ostrý. Obvodový 

úhel příslušný k většímu oblouku je tupý. Obvodový úhel příslušný k půlkružnici je 

pravý. [1, s. 63]“ 

Platí zde ještě jedna věta, kterou známe pod názvem Thaletova věta: „Všechny úhly 

nad průměrem kružnice jsou pravé. [1, s. 63]“ 

Jestliže sečteme velikosti obvodových úhlů příslušných k menšímu i většímu 

oblouku AB, dostaneme velikost úhlu přímého. 

Dalším úhlem, který ještě na kružnici můžeme dostat, je úsekový úhel BAX 

(popř. ABX). Jedno rameno jeho úhlu je tvořeno polopřímkou AB (popř. BA), kde 

body A, B představují krajní body oblouku AB kružnice k. Druhé rameno tvoří 

polopřímka AX (popř. BX), která leží na tečně ke kružnici k v bodě A (popř. B). Platí zde 

opět jedna věta: „Úsekový úhel příslušný k danému oblouku je shodný s obvodovými 

úhly příslušnými k témuž oblouku. [1, s. 64]“ Důkaz věty je v učebnici proveden za 

pomoci obrázku. 

1.1.11 Obvody a obsahy geometrických útvarů 

Geometrický obrazec je definován jako geometrický útvar, který je ohraničený 

uzavřenou čárou, která je také součástí geometrického obrazce. 

Obvod geometrického obrazce se rovná délce jeho hranice. Pro případ 

mnohoúhelníku je obvodem součet délek úseček, ze kterých se skládá. Pokud je 

obrazcem kruh, pak je obvodem délka kružnice, která jej ohraničuje. 

Obsah geometrického obrazce je vždy takové kladné číslo, které dokážeme zjistit na 

základě několika podmínek: „Shodné obrazce mají sobě rovné obsahy. Skládá-li se 

obrazec z několika obrazců, které se navzájem nepřekrývají, rovná se jeho obsah součtu 

jejich obsahů. Obsah čtverce, jehož strana má délku 1 (mm, cm, dm,…), je 

1 (mm2, cm2, dm2…). [1, s. 65–66]“ 

Učebnice poté uvádí několik vzorců pro výpočty obvodů a obsahů známých 

geometrických útvarů. 

Trojúhelník:  cbao ++= ; 
222

cba vcvbva
S

⋅
=

⋅
=

⋅
= ; Heronův vzorec pro výpočet 

obsahu ( ) ( ) ( )csbsassS −⋅−⋅−⋅= , kde 
2

cba
s

++=  

Obdélník: ( )bao +⋅= 2 ; baS ⋅=  
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Čtverec: ao ⋅= 4 ; 
2

2
2 e

aS ==  

Kosodélník: ( )bao +⋅= 2 ; ba vbvaS ⋅=⋅=  

Kosočtverec: ao ⋅= 4 ; 
2

fe
vaS

⋅=⋅= . 

Lichoběžník: dcbao +++= ; 
( )

2

vca
S

⋅+=  

Kruh:  dro ⋅=⋅= ππ2 ; 
4

π
π

2
2 d

rS
⋅=⋅=  

Mezikruží:  ( ) ( )
2

π
π

2
2

2
12

2
2

1

dd
rrS

−
=−= , kde 21 rr >  

Nyní se podíváme, jak určíme obvod a obsah pravidelného n–úhelníku. Délku 

strany pravidelného n–úhelníku označíme a. Obvod pak vypočteme pomocí vzorce 

ano ⋅= . Pravidelný n–úhelník můžeme rozdělit na n rovnoramenných trojúhelníků. 

Obsah pravidelného n–úhelníku vypočteme jako součet obsahů n trojúhelníků, kde 

základna je tvořena stranou pravidelného n–úhelníku o délce a, výška je rovna délce 

poloměru kružnice vepsané ρ  a obsah je roven 
22

ρρ ⋅=⋅⋅= oa
nS . 

„K oblouku kružnice přísluší jediný středový úhel a naopak ke středovému úhlu 

přísluší jediný oblouk. Kružnice přísluší středovému úhlu o velikosti 360°, půlkružnice 

středovému úhlu o velikosti 180°. Délka oblouku, kterému přísluší středový úhel 

o velikosti 1°, je rovna 
360

1
 délky celé kružnice nebo také 

180

1
 délky půlkružnice, tedy 

360

π2 r⋅
 nebo také 

180

π r⋅
. Délka kružnicového oblouku AB, kterému přísluší středový 

úhel o velikosti α  (ve stupňové míře), je proto �
π
180

r
AB α⋅= ⋅ . [1, s. 68]“ Podobně je 

možné vypočítat obsah kruhové výseče se středovým úhlem α  jako α⋅⋅=
360

π 2r
S . 

Když máme zavedenou délku kružnicového oblouku, můžeme definovat obloukovou 

míru . Jednotkovým úhlem v této míře je jeden radián, což je středový úhel, který 

přísluší na jednotkové kružnici oblouku o délce jedna. Ve stupňové míře označíme 

velikost úhlu α , stejnou velikost v míře obloukové arcα  (čteme „arkus alfa“). 

Arc α představuje délku oblouku na jednotkové kružnici, který je příslušný středovému 

úhlu o velikosti α . Z toho snadno vyvodíme převod stupňové míry na míru 
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obloukovou: αα ⋅=
180

π
arc . Pokud z tohoto vztahu vyjádříme α , dostaneme vzorec 

pro převod z obloukové míry na míru stupňovou: αα arc
π

180⋅= . 

Rektifikace kružnice je přenesení délky kružnice na úsečku. Pomocí kružítka 

a pravítka není možné provést přesnou rektifikaci kružnice. V učebnici jsou pospány 

dva způsoby přibližné rektifikace. 

1.1.12 Eukleidovy věty, věta Pythagorova 

Máme dán libovolný pravoúhlý trojúhelník ABC s pravým úhlem u vrcholu C. 

Sestrojíme výšku CP na přeponu AB. Délky odvěsen označíme a, b, délku přepony c, 

výšku na přeponu v, délky úseček BP a AP ca, cb. Úsečku BP nazýváme úsek přepony 

přilehlý k odvěsně BC, analogicky úsečku AP nazýváme úsek přepony přilehlý 

k odvěsně AC [1, s. 74]. 

Každé dva trojúhelníky ACP, CBP, ABC jsou podobné (podle věty uu). Z podobnosti 

trojúhelníků ACP a CBP plyne rovnost ab cvvc :: = . Po úpravě dostaneme tvar 

ba ccv ⋅=2 , který se nazývá Eukleidova věta o výšce: „V každém pravoúhlém 

trojúhelníku je druhá mocnina výšky k přeponě rovna součinu délek obou úseků 

přepony. [1, s. 75]“ 

Z podobnosti trojúhelníků CBP a ABC plyne rovnost acca a :: = . Po úpravě 

dostáváme tvar acca ⋅=2 . Z podobnosti trojúhelníků ACP a ABC plyne ,:: bccb b =  

což je ekvivalentní s tvarem bccb ⋅=2 . Tyto rovnosti se nazývají Euklidovy věty 

o odvěsně: „V každém pravoúhlém trojúhelníku je druhá mocnina délky odvěsny rovna 

součinu délek přepony a přilehlého úseku. [1, s. 76]“ 

Po sečtení vztahů acca ⋅=2  a bccb ⋅=2  dostaneme rovnost ( )ba cccba +⋅=+ 22  

neboli 222 cba =+ , což je vztah, jež nazýváme Pythagorova věta, která říká: 

„V každém pravoúhlém trojúhelníku je druhá mocnina délky přepony rovna součtu 

druhých mocnin délek obou odvěsen. [1, s. 76]“ Známější je však geometrická 

formulace věty: „Obsah čtverce sestrojeného nad přeponou pravoúhlého trojúhelníku se 

rovná součtu obsahů čtverců sestrojených nad oběma odvěsnami. [1, s. 76]“ 

Eukleidovy věty byly odvozeny z podobnosti trojúhelníků a Pythagorova věta byla 

odvozena jako jejich důsledek. Učebnice však uvádí i rozšiřující učivo, kde ukazuje, že 
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je možné postupovat i obráceně – odvodit nejprve Pythagorovu větu a z ní poté vyvodit 

Eukleidovy věty. 

Obě Eukleidovy věty i Pythagorova věta se využívají při řešení konstrukčních úloh.  

Ke všem větám existují i věty obrácené, z nichž je nejdůležitější obrácená věta 

k Pythagorově větě: „Platí-li pro délky stran trojúhelníku ABC vztah 222 cba =+ , je 

tento trojúhelník pravoúhlý a c je délka jeho přepony. [1, s. 80]“ Pomocí této věty se 

rozhoduje o tom, zda je daný trojúhelník pravoúhlý. V rozšiřujícím učivu je uveden 

důkaz této obrácené věty. 

1.1.13 Mocnost bodu ke kružnici 

V učebnici pro gymnázia je mocnost bodu ke kružnici označena jako náročnější 

a rozšiřující učivo. Její definice zní: „Libovolnému bodu M roviny lze přiřadit reálné 

číslo m, pro něž platí: 1) MBMAm ⋅= , kde A, B jsou průsečíky dané kružnice k 

s libovolnou sečnou procházející bodem M. 2) 0>m  pro body M vně kružnice, 0=m  

pro body kM ∈ , 0<m  pro body M uvnitř kružnice. Číslo m se nazývá mocnost 

bodu M  ke kružnici k. [1, s. 84]“ 

Označíme-li v vzdálenost bodu M od středu kružnice k, potom pro mocnost m platí 

vztah .22 rvm −=  

1.2 Konstruk ční úlohy 

Při řešení geometrické konstrukční úlohy se jedná o sestrojení geometrického útvaru 

daných vlastností. Obvykle jde o sestrojení alespoň jednoho útvaru nebo všech útvarů se 

zadanými vlastnostmi. 

Takové konstrukční úlohy se nejčastěji řeší metodou množin všech bodů dané 

vlastnosti. Další metoda je založená na výpočtu a říká se jí metoda algebraická. Existuje 

ještě metoda geometrických zobrazení, které je věnována celá další podkapitola. 

Všechny metody je možné různě kombinovat. 

1.2.1 Množiny bodů dané vlastnosti 

V následujícím textu se budeme zajímat o množiny všech bodů roviny, které mají 

stejnou charakteristickou vlastnost. Definice je následující: „Množina M všech bodů 

rovinyρ , které mají danou vlastnost, je množina bodů, pro kterou platí: 1) Každý bod 
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množiny M má danou vlastnost. 2) Každý bod roviny, který má danou vlastnost, patří 

do množiny M. [1, s. 90]“ 

Jestliže chceme dokázat, že nějaká množina bodů je množinou všech bodů dané 

vlastnosti, musíme ověřit obě podmínky. Druhá podmínka bývá často nahrazována 

ekvivalentní podmínkou, která je jednodušší na ověření: „2′) Každý bod, který do 

množiny M nepatří, nemá danou vlastnost. [1, s. 91]“ 

V učebnici je dále uvedeno několik množin všech bodů dané vlastnosti a jejich zápis 

pomocí symbolů. 

„Kružnice ( )rSk  ;  je množina všech bodů, které mají od daného bodu S danou 

vzdálenost r. Symbolicky zapisujeme: ( ) { }rSXXrSk =∈=  ;; ρ . [1, s. 90]“ 

„Osa úsečky AB je množina všech bodů, které mají od daných bodů A, B stejnou 

vzdálenost. Symbolicky zapsáno: { }BXAXXo =∈=  ;ρ . [1, s. 90]“ 

Ekvidistanta přímky je definována takto: „Množina všech bodů, které mají od dané 

přímky b danou vzdálenost 0>v , je dvojice přímek a, a′ rovnoběžných s přímkou b, 

ležících v opačných polorovinách určených přímkou b ve vzdálenosti v od ní. 

Symbolicky: { } aavXbX ′∪==∈  ;ρ . [1, s. 90–92]“ Dvojici přímek a, a′ nazýváme 

ekvidistanta přímky b. 

„Množina všech bodů daného konvexního úhlu AVB, které mají stejnou vzdálenost 

od přímek, v nichž leží jeho ramena, je osa tohoto úhlu. Symbolický zápis: 

{ };  X AVB X VA X VB o∈ ↔ = ↔ =∢ . [1, s. 93]“ Osa úhlu o (s výjimkou bodu V) je 

zároveň množina všech středů kružnic, které se dotýkají obou ramen úhlu.  

„Množina všech bodů, které mají stejnou vzdálenost od dvou daných různoběžných 

přímek a, b, jsou osy 1o′ , 1o ′′ , 2o′ , 2o ′′  úhlů sevřených různoběžkami a, b; přitom 

111 ooo =′′∪′ , 222 ooo =′′∪′ . Pomocí matematických symbolů zapisujeme: 

{ } ( ) ( ) 212211 ; ooooooXbXaX ∪=′′∪′∪′′∪′==∈ ρ . [1, s. 94]“ Přímky 1o , 2o  (kromě 

svého průsečíku) tvoří množinu všech středů kružnic, jež se dotýkají daných 

různoběžek.  

Definice osy pásu je následující: „Množina všech bodů, které mají stejnou vzdálenost 

od dvou daných rovnoběžek a, b ( )ba ≠ , je osa o pásu ( )ba  , . Symbolicky: 

{ } oXbXaX ==∈  ;ρ . [1, s. 94]“ Osa pásu je zároveň množinou středů všech kružnic 

s poloměrem rovným polovině vzdálenosti rovnoběžek, které se rovnoběžek dotýkají. 
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„Množina všech pravých úhlů, jejichž ramena procházejí danými body A, B ( )BA ≠ , 

tj. množina všech bodů, z nichž vidíme danou úsečku AB pod pravým úhlem, je 

kružnice s průměrem AB (Thaletova kružnice). Pomocí symbolů zapisujeme: 

{ };  90 ABX AXBρ τ∈ = ° =∢ . [1, s. 94]“ 

„Množina vrcholů všech úhlů o velikosti α , jejichž ramena procházejí danými 

body A, B ( )BA ≠ , tj. množina všech bodů, z nichž vidíme danou úsečku AB pod 

daným úhlem α , jsou dva shodné otevřené kružnicové oblouky 1k , 2k  s krajními 

body A, B. Symbolicky: { } { }1 2;  ,  X AXB k k A Bρ α∈ = = ∪ −∢ . [1, s. 95]“ 

„Množina středů všech kružnic, které se dotýkají dvou daných soustředných kružnic 

( )11  ; rSk , ( )22  ; rSk , 21 rr > , jsou dvě kružnice 1g , 2g  o poloměrech ( )212

1
rr + , 

( )212

1
rr − , soustředné s kružnicemi 1k , 2k . [1, s. 96]“ 

„Množina středů všech kružnic, které mají daný poloměr ( )r≠ρρ   a dotýkají se 

dané kružnice ( )rSk  ; , jsou dvě kružnice 1g , 2g  o poloměrech ρ+r , ρ−r , 

soustředné s kružnicí k. [1, s. 96]“ Dvojice kružnic 1g , 2g  pak tvoří ekvidistantu 

kružnice k. 

„Množina středů všech kružnic, jež se dotýkají dané přímky p v jejím daném bodě T, 

je přímka q kolmá k přímce p procházející bodem T s výjimkou bodu T. [1, s. 96]“ 

„Množina středů všech kružnic, které se dotýkají dané kružnice ( )rSk  ;  v jejím 

daném bodě T, je přímka ST s výjimkou bodů S, T. [1, s. 96]“ 

1.2.2 Jednoduché geometrické konstrukce 

Ze základní školy by žáci měli ovládat několik základních konstrukcí geometrických 

útvarů, které jsou nezbytné pro řešení konstrukčních úloh. Mezi tyto dovednosti patří 

přenesení úsečky, úhlu, trojúhelníku, sestrojení středu a osy úsečky, sestrojení osy úhlu, 

konstrukce kružnice opsané a vepsané trojúhelníku, sestrojení kolmice a rovnoběžky 

k dané přímce daným bodem, sestrojení přímky daným bodem, která má od dané 

přímky odchylku α . Dále by měli umět sestrojit tečnu kružnice v jejím bodě dotyku, 

sestrojit Thaletovu kružnici, tečnu kružnice z bodu, který leží vně, trojúhelník zadaný 

délkami všech stran, trojúhelník zadaný délkami dvou stran a velikostí úhlu jimi 
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sevřeného, trojúhelník určený jednou stranou a velikostmi dvou úhlů k ní přilehlých, 

trojúhelník, který je zadaný délkami dvou stran a velikostí úhlu proti větší z nich. 

Konstrukce množiny všech vrcholů úhlů o velikosti ,α  jejichž ramena prochází 

body A, B se vyučuje až na středních školách. Učebnice zde také popisuje, jak tuto 

množinu sestrojit. Žáci konstrukci následně využijí při řešení úloh, kdy mají zadanou 

velikost úhlu proti straně. 

1.2.3 Konstruk ční úlohy řešené užitím množin bodů 

Konstrukční úloha se skládá z hledání několika neznámých bodů, jejichž pomocí se 

hledaný útvar podaří sestrojit. Neznámé body se sestrojují jako společné body dvou 

bodových množin. Tyto množiny hledáme, když provádíme rozbor úlohy, kde 

předpokládáme, že existuje aspoň jeden hledaný útvar. Hledaný útvar načrtneme 

a vyznačíme v něm prvky, které jsou známé. Neznámé prvky se pak snažíme najít 

pomocí množin bodů, které umíme sestrojit. 

Po nalezení postupu, jak hledaný útvar sestrojit, následuje konstrukce, která je 

souborem jednotlivých kroků, jež vedou k sestrojení neznámých prvků. Posledním 

krokem konstrukce je sestrojení hledaného útvaru. Když máme útvar sestrojený, je 

nutné provést zkoušku, kterou ověříme, zda námi sestrojený útvar má všechny 

požadované vlastnosti, které jsou uvedené v zadání úlohy. Vždy se snažíme o úplné 

řešení, což znamená, že sestrojíme všechny útvary, které mají požadované vlastnosti. 

Jestliže řešíme úlohu, kde jsou některé prvky zadány pomocí parametru, tzn., že 

některé prvky jsou proměnné, musíme vyřešit celou množinu úloh. V závislosti na 

parametru se úloha rozdělí na neřešitelné, s jedním řešením, se dvěma řešeními atd. 

Shrnutí počtu řešení v závislosti na parametru nazýváme diskuze.  

Podmínky řešitelnosti jsou takové podmínky pro parametry, pro něž existuje aspoň 

jedno řešení. Hledají se při postupu konstrukce, kdy v každém kroku sledujeme, za 

jakých podmínek je proveditelný. Pokud je úloha zadána bez parametrů, diskuze se 

neprovádí, protože jde o jedinou úlohu. Uvádí se pouze počet řešení. 

Konstrukční úlohy dělíme na polohové a nepolohové. Úlohy, kde je určeno umístění 

některého ze zadaných prvků, a tím tedy poloha celého útvaru, se nazývají polohové. 

Úlohy, v nichž si polohu zadaných prvků můžeme zvolit, se nazývají nepolohové. 

V takovém případě ale musíme nejdříve umístit některý ze zadaných prvků. Způsob 

řešení pak závisí na výběru a umístění zadaného prvku. Počet řešení u polohových úloh 

je počet různých útvarů splňující podmínky zadání bez ohledu na to, zda jsou, nebo 
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nejsou shodné. U nepolohových úloh je počet řešení stejný jako u polohových úloh, na 

které je převedeme [1, s. 99–100]. 

1.2.4 Konstrukce trojúhelník ů, čtyřúhelníků 

Trojúhelník bývá určen třemi prvky, mezi než obvykle patří jeho strany, úhly, výšky, 

těžnice, poloměry opsané a vepsané kružnice. V příkladech uvedených v učebnici pro 

gymnázia je při řešení používána metoda množin všech bodů dané vlastnosti. 

Jednu úlohu z učebnice pro gymnázia zde uvedeme jako příklad, jak by měla být 

správně vyřešena a jaké náležitosti má mít.  

„Je dána úsečka AB, cm 4=AB . Sestrojte všechny trojúhelníky ABC, v nichž 

°= 60γ , cm 3=cv . [1, s. 101]“ 

Nejprve si načrtneme trojúhelník, jako by už byl narýsovaný, označíme zadané 

prvky. Úloha je polohová s jedním neznámým vrcholem trojúhelníku. Ze zadání víme, 

že neznámý vrchol C má od přímky AB vzdálenost cm 3=cv  a že zároveň tvoří vrchol 

úhlu o velikosti °= 60γ . Víme tedy, že vrchol C leží v průniku dvou množin bodů 

daných vlastností. Pomocí matematických symbolů zapisujeme takto: 21 MMC ∩∈ , 

kde { }cm 3 ;1 =↔∈= ABXXM ρ , { }2 ;  60M X AXBρ= ∈ = °∢ . Zápis konstrukce 

se opět provádí symbolicky:  

1) AB; cm 4== cAB  

2) p1, p2; 1p ║ 2p ║AB; cm 321 ==↔=↔ cvABpABp  

3) k1, k2; { }1 2 ;  60k k X AXBρ∪ = ∈ = °∢  

4) C; ( ) ( )2121 ppkkC ∪∩∪∈  

5) ∆ ABC 

Počet řešení je v tomto případě 4 [1, s. 105–106]. 

Čtyřúhelníky se obvykle konstruují jako trojúhelníky, na které jsou rozděleny 

úhlopříčkami. Mezi prvky čtyřúhelníku, které bývají zadány, patří strany, úhly, 

úhlopříčky, úhel mezi úhlopříčkami, výšky (u kosočtverce, kosodélníku a lichoběžníku), 

poloměry opsané a vepsané kružnice (pokud existují). 

Jako příklad zde uvedeme opět jednu úlohu z učebnice.  

„Je dána úsečka AB, cm. 7=AB  Sestrojte všechny rovnoběžníky ABCD, v nichž 

cm 10== eAC , cm 4=av . [1, s. 107]“  
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Nejprve načrtneme čtyřúhelník, jako by byl již sestrojený, a vyznačíme známé prvky. 

Průsečík úhlopříček označíme písmenem E. Z vlastností rovnoběžníku víme, že 

v trojúhelníku ABE je eAE
2

1=  a výška na stranu AB je av
2

1
. Jako první tedy 

sestrojíme trojúhelník ABE. Poté na základě vlastností rovnoběžníku vzniknou hledané 

body C a D – např. jako obrazy bodů A, B ve středové souměrnosti podle bodu E. 

1.2.5 Konstrukce kružnic 

Konstrukce kružnic se řeší metodou množin bodů dané vlastnosti. 

V učebnici je uvedeno i rozšiřující učivo – tzv. Apolloniovy úlohy. Jsou to úlohy, 

kde se požaduje, aby kružnice procházela daným bodem B, dotýkala se dané přímky p 

nebo dané kružnice k, přičemž se tyto prvky mohou různě kombinovat. Apolloniových 

úloh existuje tedy deset: BBB, pBB, ppB, ppp, kBB, kkB, Bpk, ppk, pkk, kkk. Pouze 

některé z těchto úloh je možné řešit metodou množin bodů dané vlastnosti. 

Zvláštním případem Apolloniových úloh jsou úlohy, kdy jeden z daných bodů leží na 

dané přímce nebo na dané kružnici. Tyto úlohy se nazývají Pappovy úlohy a existuje 

šest možných případů – (pB)B, (kB)B, (pB)p, (kB)p, (pB)k, (kB)k [1, s. 113]. 

1.2.6 Konstrukce na základě výpočtu 

Při řešení konstrukčních úloh je možné také použít metodu, která využívá výpočtu. 

Někdy tato metoda bývá nazývána jako algebraická. 

V rozboru úlohy se hledá vztah mezi délkami daných úseček a délkami zadaného 

útvaru. Tento vztah se pak vyjádří pomocí geometrických vět rovnicí nebo soustavou 

rovnic. Pro délky úseček odpovídající kořenům rovnic pak určíme konstrukční předpis. 

Pokud je potřeba, provede se zkouška. Diskuze se provádí vzhledem k řešitelnosti 

rovnic [1, s. 115]. 

Příkladem této metody může být úloha uvedená v učebnici pro gymnázia.  

„Jsou dány tři úsečky o délkách a, b, c. Sestrojte čtvrtou úsečku x tak, aby platilo 

c

ba
x

⋅=  (neboli x : b = a : c). [1, s. 115]“  

Úlohu budeme řešit následovně. V rovině si zvolíme libovolný úhel s vrcholem V. 

Na jedno rameno naneseme úsečky VC, cVC = , a VA, aVA = , na druhé rameno 

úsečku VB, bVB = . Poté bodem A povedeme rovnoběžku s přímkou BC. Průsečík 
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přímky BC s ramenem VB označíme X. Úsečka VX má délku x, neboť z podobnosti 

trojúhelníků VBC a VXA plyne rovnost x : b = a : c. 

Výraz 
c

ba
x

⋅=  představuje délku úsečky, která je nazývána čtvrtá geometrická 

úměrná [1, s. 115–116]. 

Další úlohy, které vyžadují algebraickou metodu, využívají při řešení např. 

Pythagorovu větu nebo Eukleidovy věty. Jako těžší úlohy v učebnici pro gymnázia jsou 

úlohy, kde je zapotřebí úlohu rozdělit na několik dílčích podúloh a ty postupně vyřešit 

kombinací jednotlivých geometrických vět. 

1.3 Zobrazení v rovině 

„Zobrazení Z v rovině je předpis, který každému bodu X roviny přiřazuje právě 

jeden bod X ′  roviny. Bod X se nazývá vzor, bod X ′  jeho obraz; zapisujeme 

Z: XX ′→ . Množinu obrazů všech bodů útvaru U označíme U′  a nazýváme obraz 

útvaru U. [1, s. 124]“ 

Samodružné body zobrazení jsou takové body, které se zobrazí samy na sebe. Pro 

jejich obrazy tedy platí XX =′ . Samodružný útvar zobrazení je takový, pokud platí 

UU =′ . Identita  je zobrazení, kde je každý bod samodružný. 

1.3.1 Shodné zobrazení 

„Zobrazení (v rovině) je shodné zobrazení nebo také shodnost, právě když obrazem 

každé úsečky AB je úsečka BA ′′  shodná s úsečkou AB“ [1, s. 124]. 

Názorně lze shodné zobrazení demonstrovat přenesením pomocí průsvitky. Máme 

dán útvar U, který překreslíme na průsvitku. Průsvitku nyní můžeme přemístit dvěma 

způsoby. Buď ji necháme vzhledem k rovině lícem nahoru, nebo ji obrátíme lícem dolů. 

V této přemístěné poloze útvar zpět překreslíme do dané roviny. Takto vzniklý útvar je 

shodný s původním útvarem a je zároveň jeho obrazem. 

Jestliže při přemisťování průsvitku neobracíme, jedná se o přímou shodnost. 

V případě, že průsvitku převrátíme, dostáváme nepřímou shodnost. 

V každém shodném zobrazení je obrazem přímky AB přímka ;BA ′′  obrazem 

rovnoběžných přímek jsou rovnoběžné přímky, obrazem polopřímky AB je 

polopřímka ;BA ′′  obrazem opačných polopřímek jsou opačné polopřímky, obrazem 

poloroviny pA je polorovina ;Ap ′′  obrazem navzájem opačných polorovin jsou opačné 
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poloroviny, obrazem úhlu AVB je úhel BVA ′′′  shodný s úhlem AVB, obrazem útvaru U 

je útvar U′  shodný s útvarem U [1, s. 124–125]. 

1.3.2 Osová souměrnost 

„Je dána přímka o. Osová souměrnost s osou o je shodné zobrazení O (o), které 

přiřazuje: 1. každému bodu oX ∉  bod X ′  tak, že přímka XX ′  je kolmá k přímce o 

a střed úsečky XX ′  leží na přímce o, 2. každému bodu oY ∈  bod YY =′ . [1, s. 125]“ 

Přímku o nazýváme osa souměrnosti, body XX ′ ,  jsou souměrně sdružené podle osy 

souměrnosti. Osová souměrnost patří mezi nepřímé shodnosti. 

Množinu všech samodružných bodů osové souměrnosti tvoří osa souměrnosti. Obraz 

přímky p, která je rovnoběžná s osou souměrnosti o, je přímka ,p′  která je rovněž 

rovnoběžná s osou o. Samodružné přímky osové souměrnosti jsou osa souměrnosti 

a všechny přímky, které jsou kolmé na osu souměrnosti. Obraz přímky q, která není 

rovnoběžná s osou o a ani k ní není kolmá, je přímka q′ , jež má s přímkou q průsečík 

na ose o. 

Podle definice je osová souměrnost jednoznačně určena osou souměrnosti. Může být 

ale dána i dvojicí různých bodů XX ′ , , pokud je každý z nich obrazem druhého v této 

osové souměrnosti. Osou souměrnosti je v tomto případě osa úsečky XX ′  [1, s. 126]. 

Jestliže jeden geometrický útvar U je obrazem druhého geometrického útvaru U′  

v osové souměrnosti podle osy o, nazývají se útvary U, U′  souměrně sdružené podle 

osy o. Pokud U = U′ , pak říkáme, že útvar U je osově souměrný podle osy o. 

Osová souměrnost se využívá při řešení některých úloh o odrazu a o nejkratším 

spojení dvou bodů lomenou čárou. Řešení těchto úloh se opírá o následující vlastnost 

přímky a jejího obrazu: „Odchylka přímky a osy o je stejná jako odchylka jejího obrazu 

a osy o. [1, s. 127]“ 

1.3.3 Středová souměrnost 

„Je dán bod S. Středová souměrnost se středem S je shodné zobrazení, S (S), které 

přiřazuje: 1. každému bodu SX ≠  bod X ′  tak, že bod S je středem úsečky XX ′ , 

2. bodu S bod SS =′ . [1, s. 133]“ 

Bod S je nazýván středem souměrnosti, body XX ′ ,  jsou souměrně sdružené podle 

středu souměrnosti. Středová souměrnost se řadí mezi přímé shodnosti. 
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Samodružným bodem středové souměrnosti je pouze jediný bod, a to její střed. 

Obrazem přímky p, která neprochází středem souměrnosti, je přímka p′  rovnoběžná 

s přímkou p. Všechny přímky procházející středem souměrnosti jsou samodružné 

přímky středové souměrnosti. 

Středová souměrnost je jednoznačně dána středem souměrnosti. Může být ale také 

jednoznačně určena dvojicí různých bodů XX ′ , , pokud je každý z nich obrazem toho 

druhého v této středové souměrnosti. Středem souměrnosti je pak v tomto případě střed 

úsečky XX ′  [1, s. 133]. 

Dva geometrické útvary ,U U,′  z nichž jeden je obrazem druhého ve středové 

souměrnosti podle středu S, se nazývají útvary souměrně sdružené podle středu S. 

Pokud je U = U′ , pak říkáme, že útvar U je středově souměrný podle středu S. 

1.3.4 Posunutí 

Orientovaná úsečka je úsečka, u níž je určen počáteční bod a koncový bod. 

Orientovaná úsečka s počátečním bodem A a koncovým bodem B se značí AB  Délka 

(velikost) orientované úsečky AB  je délka úsečky AB a značí se AB . 

Mezi orientované úsečky patří i bod, kde počáteční i koncový bod splývají. Taková 

úsečka se nazývá nulová orientovaná úsečka a její délka je rovna nule. 

„Nenulové orientované úsečky AB  a CD  jsou souhlasně orientované, tj. mají stejný 

směr, jestliže buď 1. leží na téže přímce a polopřímka AB je částí polopřímky CD, příp. 

polopřímka CD je částí polopřímky AB, příp. obě polopřímky splynou, nebo 2. leží na 

různých rovnoběžkách a polopřímky AB a CD leží v téže polorovině s hraniční 

přímkou AC. [1, s. 139]“ 

„Je dána nenulová orientovaná úsečka AB . Posunutí neboli translace je shodné 

zobrazení T ( )AB , které každému bodu X přiřadí bod X ′  tak, že orientované úsečky 

XX ′  a AB  mají stejnou délku a stejný směr. [1, s. 139]“ 

Délku posunutí určuje délka orientované úsečky, směr posunutí udává její směr. 

Posunutí patří mezi přímé shodnosti. 

Posunutí, které je určeno nulovou orientovanou úsečkou, je identita. Jestliže je 

posunutí určeno nenulovou orientovanou úsečkou, neexistují zde žádné samodružné 

body. Obraz přímky p, jež není rovnoběžná s orientovanou úsečkou určující směr 
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posunutí, je přímka p′  rovnoběžná s přímkou p. Přímky, které jsou rovnoběžné 

s orientovanou úsečkou určující posunutí, jsou samodružné přímky posunutí. 

Jsou dány dva různé body A, B. Posunutí, jež zobrazuje bod A do bodu B, je určeno 

orientovanou úsečkou AB . Posunutí, které zobrazuje bod B do bodu A, je určeno 

orientovanou úsečkou BA. Obě tato posunutí mají stejnou délku, ale opačný směr. Je 

tedy ( ) ( )BAAB TT 1 =− . 

1.3.5 Otočení 

Orientovaný úhel je tvořen uspořádanou dvojicí polopřímek, které mají společný 

počátek. První polopřímka se nazývá počáteční rameno, druhá koncové rameno 

orientovaného úhlu. Orientovaný úhel, jehož počáteční rameno je VA a koncové VB, se 

zapisuje �AVB. 

Polopřímky VA a VB mohou tvořit dva orientované úhly – AVB, nebo BVA. 

U orientovaného úhlu �AVB je počátečním ramenem polopřímka VA, koncovým 

polopřímka VB. U orientovaného úhlu �BVA je tomu právě naopak [1, s. 145].  

Orientovaný úhel si lze představit jako počáteční a koncovou polohu polopřímky, jež 

se otáčí kolem svého počátku. Otáčení může probíhat proti směru chodu hodinových 

ručiček – v kladném smyslu, nebo po směru chodu hodinových ručiček – záporném 

smyslu. 

Základní velikostí orientovaného úhlu �AVB je velikost úhlu AVB, který vytváří 

polopřímka VA otočením do polopřímky VB v kladném smyslu. Toto číslo je vždy 

z intervalu )π2; 0 , resp. )°° 360; 0 . 

Pokud základní velikost orientovaného úhlu �AVB označíme α , pak velikost tohoto 

orientovaného úhlu �AVBje každá z hodnot π2k+α  (rad), resp. °⋅+ 360kα , kde k je 

celé číslo. Každá z těchto velikostí udává, o kolik radiánů, příp. stupňů v kladném, nebo 

v záporném smyslu podle znaménka čísla π2k+α  (rad), resp. °⋅+ 360kα , musíme 

počáteční rameno VA otočit kolem vrcholu V, aby splynulo s koncovým ramenem VB. 

Nulový orientovaný úhel vzniká v případě, že počáteční rameno splyne s koncovým 

ramenem. Jeho základní velikost je rovna 0 rad (0°) a velikost pak π2k , resp. °⋅ 360k , 

kde k je z oboru celých čísel [1, s. 147]. 
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„Je dán orientovaný úhel, jehož jedna velikost je ϕ , a bod S. Otočení neboli rotace 

je shodné zobrazení R (S, ϕ ), které přiřazuje: 1. každému bodu SX ≠  bod X ′  tak, že 

XSSX =′  a orientovaný úhel �XSX′  má velikost ϕ , 2. bodu S bod SS =′ . [1, s. 147]“ 

Bod S se nazývá střed otočení, orientovaný úhel o velikosti ϕ  úhel otočení. Otočení 

patří mezi přímé shodnosti. 

Jestliže je π2π k+=ϕ , příp. °⋅+°= 360180 kϕ , pak je otočení středová souměrnost 

se středem S. Pro případ, kdy π2k=ϕ , resp. °⋅= 360kϕ  je otočení identita. 

U otočení, které není identita, existuje jediný samodružný bod – střed otočení. 

Otočení, které není středová souměrnost, nemá samodružné přímky. Každá přímka p se 

otočením zobrazí na přímku ,p′  která je s danou přímkou p různoběžná. Při otáčení 

přímky se otáčejí všechny její body, tedy i pata P kolmice n vedené bodem S 

k přímce p. Stačí tedy otočit kolmici n a její bod P. Přímka p′  prochází bodem P′  a je 

kolmá na přímku n′  [1, s. 148]. 

1.3.6 Stejnolehlost 

Ve shodném zobrazení jsme přiřazovali úsečce úsečku o stejné velikosti. Existuje ale 

i zobrazení, které úsečce přiřadí úsečku jiné velikosti. Zůstává však zachován poměr 

délek vzoru a obrazu. 

„Je dán bod S a reálné číslo ( )0 ≠κκ . Stejnolehlost (homotetie) se středem S 

a koeficientem κ  je zobrazení ( )κ ;SH , které přiřazuje: 1. každému bodu SX ≠  

bod X ′  tak, že platí SXXS ⋅=′ κ ; přitom pro 0>κ  leží bod X ′  na polopřímce SX, 

pro 0<κ  je bod X ′  bodem polopřímky opačné, 2. bodu S bod SS =′ “ [1, s. 161]. 

Pokud je X vzor a X ′  jeho obraz ve stejnolehlosti ( )κ ;SH , zapisujeme symbolicky 

( ) XXSH ′→ : ;κ . O útvarech U, U′ , pro které platí ( ) U U: ; ′→κSH , říkáme, že jsou 

stejnolehlé. 

V případě, kdy 1=κ , je zobrazení identitou a každý bod roviny je samodružný. Je-li 

1−=κ , stejnolehlost je středovou souměrností. V případě, kdy by bylo 0=κ , by byl 

obrazem každého bodu roviny střed stejnolehlosti – tato varianta je ale vyloučena 

podmínkou 0≠κ  [1, s. 162]. 

Vzor a obraz přímky ve stejnolehlosti jsou rovnoběžné. Stejně tak i úsečka a její 

obraz. Pokud je koeficient stejnolehlosti kladný, pak jsou souhlasně orientované, jestliže 

je koeficient stejnolehlosti záporný, pak jsou opačně orientované. Poměr délek obrazu 
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úsečky a jejího vzoru je roven absolutní hodnotě koeficientu stejnolehlosti. Obrazem 

úhlu je úhel s ním shodný. 

Stejnolehlost, která není identita, má jediný samodružný bod – střed stejnolehlosti. 

Samodružné přímky jsou všechny přímky, jež prochází středem stejnolehlosti. 

Z definice stejnolehlosti plyne, že homotetie je určena svým středem a koeficientem. 

Může být ale dána také svým středem S a dvojicí bodů: SA ≠  a jeho obrazu ;SA ≠′  

přímka AA ′  prochází bodem S. Poté lze lehce sestrojit ke každému bodu SX ≠  jeho 

obraz ,X ′  který musí ležet na přímce SX a na přímce vedené bodem A′  rovnoběžně 

s přímkou AX. 

Tento postup ale nemůžeme použít pro případ, kdy bod X leží na přímce SA. 

V takovém případě se musíme nejprve sestrojit obraz nějakého bodu, jež neleží na 

přímce SA [1, s. 163]. 

Inverzním zobrazením ke stejnolehlosti ( )κ ;SH  je stejnolehlost se stejným středem 

a koeficientem 
κ
1

. 

Platí věta: „Jsou-li dány dvě rovnoběžné úsečky různých délek, existují právě dvě 

stejnolehlosti, které zobrazí jednu úsečku na druhou. [1, s. 165]“ 

V případě, že úsečka CD je obrazem úsečky AB, potom pro stejnolehlost se 

středem 1S  je koeficient 
AB

CD
=1κ  a pro stejnolehlost se středem 2S  je koeficient 

AB

CD
−=2κ . Bod 1S  se nazývá vnější střed stejnolehlosti, bod 2S  vnitřní střed 

stejnolehlosti [1, s. 165]. 

1.3.7 Stejnolehlost kružnic 

„Obrazem kružnice ( )rOk  ;  ve stejnolehlosti ( )κ ;SH  je kružnice ( )rOk ⋅′′ κ ; ; 

přitom bod O′  je obrazem bodu O. [1, s. 166]“ 

Mějme bod X, který leží na kružnici ( )rOk  ; , pak rXO = . Pro obrazy ,X ′  O′  

bodů X, O ve stejnolehlosti s koeficientem κ  platí rXOOX ⋅=⋅=′′ κκ . Jestliže 

střed stejnolehlosti splývá se středem kružnice, pak se tato kružnice zobrazí na kružnici, 

která je s ní soustředná. 
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Mějme dány dvě kružnice ( )111  ; rOk  a ( )222  ; rOk . Platí věta: „Jsou-li dány dvě 

kružnice s různými poloměry, pak existují právě dvě stejnolehlosti, které zobrazí jednu 

kružnici na druhou. [1, s. 167]“ Středy obou kružnic a středy obou stejnolehlostí leží 

v jedné přímce. Bod 1S , který leží vně úsečky 21OO , nazýváme vnější střed 

stejnolehlosti, bod 2S , jež leží uvnitř úsečky 21OO , nazýváme vnitřní střed 

stejnolehlosti. Jestliže je kružnice 2k  obrazem kružnice 1k , pak jsou koeficienty 

stejnolehlostí 
1

2

r

r
 a 

1

2

r

r
− . 

V případě, že se obě kružnice dotýkají, je jeden střed stejnolehlosti v bodě dotyku 

obou kružnic. Bod vnitřního dotyku je vnějším středem stejnolehlosti, bod vnějšího 

dotyku je vnitřním středem stejnolehlosti. Pro případ dvou shodných kružnic s různými 

středy existuje jen jedna stejnolehlost, která zobrazí jednu kružnici na druhou, a tou je 

středová souměrnost. Jestliže středy kružnic splývají, jedná se o identitu [1, s. 169–170]. 

Platí věta: „Společná tečna dvou kružnic (pokud existuje) je buď rovnoběžná se 

spojnicí středů kružnic, nebo prochází středem některé stejnolehlosti, zobrazující jednu 

kružnici na druhou. [1, s. 170].“ 

Tuto větu lze využít pro nalezení společných tečen dvou daných neshodných kružnic, 

kdy stačí najít středy stejnolehlosti, v nichž se jedna kružnice zobrazí na druhou, a poté 

ze středů stejnolehlostí sestrojit tečnu k jedné z kružnic (např. užitím Thaletovy 

kružnice). Tečny, jež procházejí vnějším středem stejnolehlosti, se nazývají vnější 

společné tečny, tečny, které procházejí vnitřním středem stejnolehlosti, se nazývají 

vnitřní společné tečny [1, s. 170]. 

1.3.8 Podobné zobrazení 

„Podobné zobrazení nebo také podobnost je geometrické zobrazení (v rovině), pro 

které existuje kladné číslo k tak, že pro každé dvě dvojice bodů A, A′  a B, B′  vzoru 

a obrazu je splněn vztah ABkBA ⋅=′′ . [1, s. 180]“ 

Číslu k říkáme koeficient podobnosti. Stejnolehlost s koeficientem κ  je podobnost 

s koeficientem podobnosti κ . Shodnost je zvláštním případem podobnosti, kde 1=k . 

V každém podobném zobrazení je obrazem přímky přímka, obrazem rovnoběžných 

přímek jsou rovnoběžné přímky, obrazem polopřímky je polopřímka, obrazem 

opačných polopřímek jsou opačné polopřímky, obrazem poloroviny je polorovina, 
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obrazem opačných polorovin jsou opačné poloroviny a obrazem úhlu je úhel s ním 

shodný [1, s. 180–181]. 

Složíme-li dvě podobnosti s koeficienty podobnosti 1k , 2k , dostaneme opět 

podobnost s koeficientem podobnosti 21 kk ⋅ . Inverzním zobrazením k podobnosti 

s koeficientem podobnosti k je podobnost s koeficientem podobnosti 
k

1
. 

Dva geometrické útvary U, U′  jsou podobné, pokud existuje podobnost, jež zobrazí 

útvar U na útvar U′ . Podobnosti trojúhelníků byla věnována celá jedna podkapitola. 

Pro konstrukci podobných mnohoúhelníků se využívá podobných trojúhelníků. 

Platí věta: „Složením stejnolehlosti a libovolné shodnosti vzniká podobnost, 

a naopak každou podobnost lze rozložit ve stejnolehlost a shodnost. [1, s. 183]“ 

1.4 Zhodnocení učebnice 

Učebnice Matematika pro gymnázia: Planimetrie [1] zahrnuje veškeré tematické 

celky, které předepisuje RVP pro gymnázia, a navíc ještě i oblasti s rozšiřujícím 

učivem, které RVP nepožaduje (např. mocnost bodu ke kružnici, skládání shodných 

zobrazení). Záleží tedy jen na samotném učiteli, zda toto učivo předloží svým žákům, 

nebo ho úplně vypustí. 

Následnost probíraného učiva v učebnici planimetrie pro gymnázia [1] odpovídá 

náročnosti a návaznosti pojmů a vět. Začíná připomenutím několika základních 

geometrických pojmů a konstrukcí, jež by žáci měli znát již ze základní školy, a tyto 

pojmy rozšiřuje o další definice geometrických pojmů (rovina, polorovina, úhel…), 

s nimiž se na základní škole pracuje jen intuitivně. Každá kapitola pak začíná 

připomenutím toho, co žáci již znají, a přidává nové a náročnější učivo. 

Veškeré pojmy, definice a věty, které jsou v učebnici uvedeny, jsou doplněny 

názornými obrázky, jež žákům vizuálně znázorňují slovní vyjádření definic a vět. Stejně 

tak je tomu i u výkladových úloh, u nichž je popsán a graficky předveden postup řešení. 

Obrázky jsou ale bohužel pouze černobílé, a učebnice tudíž nepůsobí moc přitažlivě 

a moderně. Velikost formátu učebnice [1] je A5, což představuje problém zejména pro 

geometrické úlohy, kde dochází k situacím, že popis postupu je na jedné straně 

a obrázek, který je má doplnit, se nachází až na další straně. 

Počet úloh u každého tématu je dostačující. Každá kapitola nejprve začíná 

teoretickými poznatky, kde se žáci dozví nové pojmy a definice, následují výkladové 
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úlohy, jež jsou doplněny podrobným postupem a obrázky, aby bylo vidět, jak se 

v daných příkladech má postupovat, co je nutné udělat, a zbytek vyplňují úlohy na 

procvičení daného tématu. Výsledky, resp. postup řešení těchto úloh je stručně popsán 

a okomentován v zadní části. 

Tato učebnice obsahuje dostatek teorie i procvičovacích příkladů, které jsou nutné 

pro zvládnutí středoškolského učiva matematiky. Nevýhodu je snad jen to, že není 

psaná poutavě, pouze předává informace a žáci se nedozví nic dalšího z jiného oboru. 
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2 Geometrie na středních školách 

V této kapitole se podíváme, jaké učivo z rovinné geometrie je probíráno na 

středních školách, jaké jsou rozdíly v definicích jednotlivých pojmů oproti gymnaziální 

učebnici a jaká je návaznost a náročnost učiva. 

2.1 Zobrazení 

V řadě učebnic pro střední školy, jako např.v [2], je geometrii věnována pouze jedna 

kapitola v prvním z pěti dílů. Učebnice nepřipomíná žádné stěžejní poznatky ze 

základní školy (definice přímky, úsečky, polopřímky, úhlu, vzájemná poloha dvou 

přímek…), které je nutné znát pro další rozšiřování učiva. 

2.1.1 Zobrazení do množiny a na množinu 

V učebnici jsou uvedeny dva příklady, kde jsou dány dvě množiny a určité pravidlo, 

podle kterého je každému prvku z jedné množiny přiřazen právě jeden prvek z druhé 

množiny. Následně je pak vyslovena definice zobrazení. 

„Zobrazení množiny A do množiny B je pravidlo, které každému prvku Aa∈  

přiřazuje právě jeden prvek Bb∈ . [2, s. 98]“ 

V zobrazení A do B, kde prvku Aa∈  je přiřazen prvek Bb∈ , se říká, že b je 

obrazem prvku a a že a je vzor prvku b v tomto zobrazení. Pokud toto zobrazení 

označíme písmenem U, zapisujeme ( ) ba =U . Množina všech prvků Bb∈ , které jsou 

obrazem nějakého prvku Aa∈  v zobrazení U, tvoří obor hodnot zobrazení U a značí 

se ( )UH . Z toho vyplývá, že pro každé zobrazení U množiny A do B je obor hodnot 

podmnožinou množiny B. Množina všech prvků Aa∈ , které jsou vzorem nějakého 

prvku Bb∈  v zobrazení U, se nazývá definiční obor zobrazení U a značí se ( )UD . 

Odtud je zřejmé, že ( ) AD =U , protože každý prvek Aa∈  je vzorem pro nějaký prvek 

Bb∈  [2, s. 98]. 

Jestliže pro nějaké zobrazení U množiny A do množiny B nastane případ, kdy bude 

( ) BH =U , jedná se o zobrazení na množinu. 

„Zobrazení množiny A na množinu B je takové zobrazení U množiny A do B, pro 

něž platí ( ) BH =U . [2, s. 99]“ 
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2.1.2 Prosté zobrazení do množiny a na množinu 

Při každém zobrazení množiny A do B má každý prvek množiny A jediný obraz 

v množině B, ale každý prvek množiny B nemusí mít jediný vzor v množině A. 

„Prosté zobrazení množiny A do množiny B je takové zobrazení množiny A do B, ve 

kterém každý prvek Bb∈  má nejvýše jeden vzor Aa∈ . [2, s. 101]“ 

Prosté zobrazení A na B se také nazývá vzájemně jednoznačné zobrazení A na B. 

Název je odvozen z toho, že v prostém zobrazení A na B má každý prvek Aa∈  jediný 

obraz Bb∈ , ale i každý prvek Bb∈  má jediný vzor Aa∈ ; tyto prvky si navzájem 

odpovídají [2, s. 102]. 

2.1.3 Shodná zobrazení v rovině 

Uvažujme případ, kdy A je množina všech bodů roviny ρ  a B množina všech bodů 

roviny .σ  Jedná se o zobrazení roviny ρ  do roviny .σ  Je-li BA = , pak obě roviny 

splývají a mluvíme o zobrazení v rovině .ρ  

Samodružný bod a samodružný útvar jsou definovány velmi podobně jako v učebnici 

pro gymnázia [1]. Stejně tak je tomu i u definice shodnosti. 

Osová souměrnost se svou definicí rovněž nijak neodlišuje. Z definice jsou pak 

odvozeny vlastnosti osové souměrnosti: „a) obrazem libovolné přímky je přímka, 

obrazem každé kružnice je kružnice; b) samodružné body osové souměrnosti jsou právě 

všechny body její osy; c) samodružné přímky osové souměrnosti jsou právě tyto: osa 

souměrnosti a všechny přímky k ní kolmé. [2, s. 105]“ 

V učebnici pro gymnázia jsou tyto vlastnosti rovněž uvedené, ale nepůsobí jako 

poučka, kterou je nutné se naučit zpaměti, jako je tomu v této řadě učebnic. 

Věty o shodnosti trojúhelníků jsou zařazeny právě do této kapitoly. Jsou zde 

vypsány jednak symbolicky – pomocí znaků pro délky úseček a velikost úhlů, jednak 

pomocí celých vět pro lepší porozumění symbolickému zápisu. Odlišnost učebnice pro 

gymnázia [1] je v tom, že větám o shodnosti trojúhelníků je věnována celá samostatná 

kapitola. 

2.1.4 Podobnost 

V učebnici pro střední školy [2] je podobnost probírána dříve než stejnolehlost, což 

je rozdíl oproti učebnici pro gymnázia [1], kde je nejdříve probírána stejnolehlost. 

Podobnost je zde vysvětlena jako zobecnění shodnosti. Definice podobnosti je 

obdobná jako v učebnicích pro gymnázia [1]. 
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Podobnost dvou útvarů je rovněž shodně definována jako v učebnicích pro 

gymnázia. Rozdíl v probírané látce spočívá v tom, že v učebnicích pro střední školy [2] 

je učivo o podobnosti trojúhelníků zařazeno do kapitoly Podobnost a věty o podobnosti 

trojúhelníků jsou zde jen připomenuty, kdežto v učebnicích pro gymnázia [1] je 

podobnosti trojúhelníků věnována celá kapitola. 

Jako nepovinné učivo jsou zde ale vyloženy vlastnosti reflexivity, symetrie 

a tranzitivnosti čísel, shodnosti a podobnosti trojúhelníků, což se v učebnici pro 

gymnázia nevyskytuje vůbec. 

„Pro každá reálná čísla a, b, c a pro každé trojúhelníky ABC, PQR, XYZ platí: 

1. aa = ; ABCABC ∆≅∆ ; .~ ABCABC ∆∆  Říkáme, že rovnost reálných čísel 

a shodnost a podobnost trojúhelníků mají vlastnost reflexivity. 2. Je-li ba = , je též 

ab = . Je-li PQRABC ∆≅∆ , je též ABCPQR ∆≅∆ . Je-li PQRABC ∆∆ ~ , je též 

.~ ABCPQR ∆∆  Říkáme, že rovnost reálných čísel a shodnost a podobnost trojúhelníků 

mají vlastnost symetrie. 3. Je-li ba =  a zároveň cb = , je též ca = . Je-li 

PQRABC ∆≅∆  a XYZPQR ∆≅∆ , je též XYZABC ∆≅∆ . Je-li PQRABC ∆∆ ~  

a XYZPQR ∆∆ ~ , je též XYZABC ∆∆ ~ . Říkáme, že rovnost reálných čísel a shodnost 

a podobnost trojúhelníků mají vlastnost tranzitivity . [2, s. 112]“ 

Dále v kapitole o podobnosti jsou zavedeny Euklidovy věty. V učebnicích pro 

gymnázia [1] je jim opět věnována samostatná kapitola. Další rozdíl je v označení úseků 

přepony. V učebnicích pro gymnázia [1] je úsek přilehlý k odvěsně a značen ac , úsek 

přilehlý k odvěsně b je značen bc . V této učebnici [2] je úsek přilehlý k odvěsně a 

značen 1c , úsek přilehlý k odvěsně b je značen 2c . 

Pythagorova věta je zde opět vyložena stejně jako v učebnici pro gymnázia [1] a je 

dokázána i věta obrácená, která je pouze stejně jako v učebnici pro gymnázia vyložena 

jako rozšiřující učivo. 

2.1.5 Stejnolehlost 

Stejnolehlost je v učebnici pro střední školy [2] řazena mezi podobná zobrazení 

a probírána až po podobnosti na rozdíl od učebnice pro gymnázia [1], kde je tomu 

naopak. Definice stejnolehlosti se neliší od toho, jak je definována v gymnaziální 

učebnici [1]. 

Podobně jsou zde i popsány vlastnosti stejnolehlosti a zdůrazněny některé konkrétní 

případy, kdy koeficient stejnolehlosti je roven jedné a minus jedné. 
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Stejnolehlost kružnic je popsána nejprve na jednom konkrétním příkladu. Hledá se 

obraz středu kružnice a jednoho bodu, který na ní leží, a naopak – zda lze zobrazenou 

kružnici zobrazit zpět na původní. Až poté je vyslovena definice stejnolehlosti kružnic, 

jež se nijak neliší od definice v učebnici pro gymnázia [1]. 

Obdobně je odvozen i vnitřní a vnější střed stejnolehlosti dvou kružnic a pozorování 

je shrnuto do věty. 

V učebnici pro střední školy [2] je věta o společné tečně dvou kružnic vyvozena na 

motivačním příkladu – jak lze využít středy stejnolehlosti k sestrojení této společné 

tečny. Věta zní: „Mají-li dvě kružnice o různých poloměrech společné tečny, prochází 

každá z nich vnějším nebo vnitřním středem stejnolehlosti těchto kružnic. [2, s. 126]“ 

V případě kružnic, které mají stejný poloměr, tato věta neplatí. Z vlastností 

stejnolehlých kružnic plyne věta: „Každá přímka, která prochází středem stejnolehlosti 

dvou kružnic a je tečnou jedné této kružnice, je tečnou i kružnice druhé. [2, s. 126]“ 

2.2 Základní útvary 

V učebnici pro střední školy [2] jsou popsány a zopakovány jen některé základní 

pojmy z geometrie, většina geometrických pojmů není připomenuta vůbec a zřejmě se 

předpokládá, že žáci tyto pojmy dobře znají ze základní školy, a tudíž je není třeba 

připomínat. Navíc jsou oproti učebnici pro gymnázia [1] zařazena až po zobrazení.  

2.2.1 Úhel a jeho velikost 

Úhel je definován velmi podobně jako v učebnici pro gymnázia [1]. „Jsou-li dány tři 

body V, A, B, které neleží v přímce, určují polopřímky VA, VB dva úhly: konvexní úhel 

AVB (značíme AVB∢  nebo BVA∢ ) se nazývá průnik dvou polorovin VAB a VBA; druhý 

úhel se nazývá nekonvexní. [2, s. 130]“ Druhy úhlů (nulový, pravý, přímý a plný) se 

svou definicí nijak neodlišují od definice v učebnici pro gymnázia. 

Velikost úhlu je v učebnici pro střední školy [2] popsána jen v míře stupňové 

a obloukové (chybí úhlový stupeň setinný). 

Rozdíl je také ve výkladu obloukové míry. Učebnice pro gymnázia [1] používá při 

výkladu středový úhel. V učebnici pro střední školy [2] se tento pojem nevyskytuje 

vůbec, a tak je velikost úhlu v obloukové míře určena pomocí délky oblouku kružnice, 

která má střed ve vrcholu daného úhlu. Pro určení velikosti úhlu AVB v obloukové míře 

se sestrojí kružnice k s libovolným poloměrem a se středem ve vrcholu V daného úhlu. 
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Velikost úhlu AVB v obloukové míře se pak nazývá číslo 
r

l
, kde l značí délku oblouku 

této kružnice, jež je průnikem kružnice k o poloměru r a úhlu AVB [2, s. 130–131]. 

Pomocí vzorce pro délku kružnice je pak odvozena velikost přímého úhlu 

v obloukové míře. Máme kružnici k o poloměru r se středem ve vrcholu V daného úhlu 

a určíme délku l jejího oblouku, jež je průnikem kružnice k a uvažovaného úhlu. Tímto 

průnikem je půlkružnice, takže rl π= . Z toho plyne π
π ==
r

r

r

l
. Velikost přímého úhlu 

v obloukové míře je rovna číslu π . Tím samým způsobem je možné odvodit i velikosti 

nulového, pravého a plného úhlu [2, s. 131]. 

Úhel, který má v obloukové míře velikost rovnu jedné, se nazývá radián. Pro takový 

úhel platí, že délka l příslušného oblouku kružnice (se středem ve vrcholu tohoto úhlu) 

je rovna jejímu poloměru. Platí tedy 1==
r

r

r

l
. 

Převod ze stupňové na obloukovou míru a naopak je odvozen téměř stejně jako 

v učebnici pro gymnázia [1]. 

Učebnice pro střední školy [2] po výkladu převodů z jedné míry na druhou uvádí 

tabulku, v níž jsou některé stupně vyjádřeny v radiánech, a přehled rozdělení úhlů podle 

velikosti na konvexní (nulový, ostrý, pravý, tupý, přímý, plný) a nekonvexní a uvádí 

rozmezí velikostí (ve stupních i v radiánech), jež tyto úhly mohou nabývat. 

2.2.2 Obsahy rovinných obrazců 

V učebnici pro střední školy [2] je kapitola o obsazích rovinných obrazců zahájena 

přímo výkladem pojmu obsah, jenž je stejný jako v učebnici pro gymnázia. Chybí zde 

ale definice pojmů geometrický (rovinný) obrazec a učebnice nepracuje s obvodem 

rovinných obrazců. 

Dále učebnice připomíná jednotlivé vzorce pro výpočet obsahů základních 

geometrických útvarů. Jelikož ale toto učivo je v učebnici pro střední školy [2] zařazeno 

až po goniometrických funkcích, nalezneme zde i alternativní vzorce pro výpočty 

rovinných obrazců, které používají goniometrické funkce. 

Další rozdíl oproti učebnici pro gymnázia [1] se týká obsahu trojúhelníku. 

Učebnice pro střední školy [2] odvozuje i vzorce méně známé, kde se vyskytují 

poloměry kružnice opsané, nebo vepsané. Tyto vzorce jsou zde velmi dobře a názorně 

odvozeny. 
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Mějme trojúhelník ABC, kde ρ  je poloměr kružnice vepsané, r je poloměr kružnice 

opsané. Průsečík os úhlů (střed kružnice vepsané trojúhelníku ABC) označme Sv. Obsah 

trojúhelníku ABC je roven 321 SSS ++ , kde 1S  je obsah trojúhelníku ABSv, 2S  je obsah 

trojúhelníku ACSv a 3S  je obsah trojúhelníku BCSv. Dále víme, že ρcS
2

1
1 = , 

ρbS
2

1
2 = , ρaS

2

1
3 = . Potom tedy =







 ++=++= cbaabcS
2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1 ρρρρ  

ρ⋅++=
2

cba
. Označíme-li s

cba =++
2

, potom je sS ρ=  [2, s. 159–160]. 

Dále průsečík os stran označme So (střed kružnice opsané trojúhelníku ABC). Víme, 

že ooo CSBSASr === . Velikost úhlu ASoB označíme ω . Z vlastností obvodových 

a středových úhlů plyne, že 2 2ACBω γ= =∢ . Trojúhelník ABSo je rovnoramenný, 

tudíž bod X (pata kolmice z bodu So na AB) je střed strany AB a
2oAS X
ω γ= =∢ , 

2

c
AX = . Pro pravoúhlý trojúhelník AXSo platí 

r

c

r

c

2
2sin ==γ . Pokud do vzorce 

γsin
2

1
abS =  dosadíme za γsin , dostáváme 

r

abc

r

c
abS

422

1 =⋅=  [2, s. 160–161]. 

Učebnice pro střední školy [2] dále navíc odvozuje, jaký platí vztah mezi obsahy 

podobných trojúhelníků. Mějme podobné trojúhelníky ABC a CBA ′′′ , pro něž platí 

kaa =′ , aa kvv =′ , kde BCa = , CBa ′′=′ , av , ′
av  jsou velikosti výšek na příslušné 

strany a k je koeficient podobnosti. Pro obsahy trojúhelníků ABC a CBA ′′′  dostáváme 

SkavkkvkavaS aaa ⋅=⋅=⋅=′′=′ 22

2

1

2

1

2

1
. Tento vztah lze zobecnit pro jakékoliv 

podobné rovinné obrazce [2, s. 161]. 

Obsah lichoběžníku v učebnici pro střední školy [2] není pouze připomenut, ale je 

zde i jeho odvození, které v učebnici pro gymnázia [1] chybí. 

Mějme tedy lichoběžník ABCD se základnami a, c a výškou v. Úhlopříčka AC nám 

lichoběžník rozdělí na dva trojúhelníky ABC a ACD. Označme ještě 1S  obsah 

trojúhelníku ABC a 2S  obsah trojúhelníku ACD. Obsah celého lichoběžníku je roven 

21 SSS += . Pro obsahy trojúhelníků ABC a ACD platí: 
21

va
S

⋅= , 
22

vc
S

⋅= . Obsah 
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celého lichoběžníku tedy je 
( )

22221

vcavcva
SSS

⋅+=⋅+⋅=+= . Hodnota 
2

ca +
 je 

délka střední příčky lichoběžníku ABCD, což je délka úsečky spojující středy jeho 

ramen [2, s. 163]. 

Obsah mnohoúhelníku se určuje tak, že ho rozdělíme na několik geometrických 

útvarů, jež se vzájemně nepřekrývají a jejichž obsahy umíme snadno vypočítat. 

Obsah pravidelného mnohoúhelníku je v učebnici pro střední školy [2] popsán 

dvěma způsoby, což je rozdíl oproti učebnici pro gymnázia [1], kde se vyskytuje pouze 

vzorec obsahující poloměr kružnice vepsané. Zde je navíc uveden vzorec nrvS
2

1= , 

kde r je poloměr kružnice opsané pravidelnému mnohoúhelníku a v je výška z jednoho 

vrcholu na poloměr kružnice opsané a n označuje počet vrcholů pravidelného 

mnohoúhelníku [2, s. 166–167]. 

Dále učebnice pro střední školy [2] uvádí ukázky obecných vzorců pro výpočet 

obsahu pravidelného mnohoúhelníku pomocí goniometrických funkcí, které však 

neslouží k zapamatování, ale jsou pouze ukázkou obecného vyjádření. „Obsah každého 

pravidelného n–úhelníku se vypočte: a) pomocí strany a podle vzorce 
n

naS
π

cotg
4

1 2= , 

b) pomocí poloměru ρ  vepsané kružnice podle vzorce: 
n

nS
π

tg2ρ= , c) pomocí 

poloměru r opsané kružnice podle vzorce: 
n

nrS
π2

sin
2

1 2= . [2, s. 168–169]“ 

2.2.3 Délka kružnice a kruhového oblouku 

Vzorec pro výpočet délky kružnice je jen připomenut a předpokládá se, že žáci ho 

znají ze základní školy. Délka kružnicového oblouku je popsána a odvozena 

v učebnici pro střední školy [2] stejně jako v učebnici pro gymnázia [1] – jako poměrná 

část celé délky kružnice. 

2.2.4 Obsah kruhu a jeho částí 

Učebnice pro střední školy [2] nejprve definuje kruh (podobně jako učebnice pro 

gymnázia [1]) a poté jednotlivé části kruhu. „Kruhová výseč SAB v daném kruhu 

o středu S a poloměru r je průnik množiny všech bodů tohoto kruhu a množiny všech 

bodů příslušného středového úhlu .α  Body A, B jsou průsečíky ramen úhlu α  

s příslušnou kružnicí [2, s. 172]. 
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„Kruhová úseč v daném kruhu o středu S a poloměru r je průnik množiny všech 

bodů tohoto kruhu a množiny všech bodů poloroviny ohraničené sečnou příslušné 

kružnice. Volbou této poloroviny je úseč určena jednoznačně“ [2, s. 172–173]. 

Vzorce pro výpočet obsahu kruhu pouze připomíná a obdobně jako u délky 

kružnicového oblouku odvozuje obsah kruhové vyseče. Zde je rozdíl oproti učebnici 

pro gymnázia [1], která vzorec pro výpočet obsahu kruhové úseče pouze uvádí a žáci ho 

mají zdůvodnit. 

Vzhledem k tomu, že v učebnici pro střední školy [2] jsou goniometrické funkce 

probírány současně s obvody a obsahy geometrických útvarů, jsou zde uvedeny i vzorce 

pro výpočet obsahu kruhové úseče, jež tyto funkce obsahují. V řadě učebnic pro 

gymnázia jsou goniometrické funkce probírány až po zvládnutí učiva planimetrie a je 

jim věnována celá jedna učebnice s názvem Goniometrie. 

Jestliže má úhel o velikosti α  stupňů v obloukové míře velikost ,β  je možné upravit 

vzorec pro obsah kruhové výseče .
2

1

180

π
2

1

360

π 22
2

βαα rr
r

S =⋅=⋅=  Označme délku 

příslušného oblouku l. Pak pro obsah kruhové výseče platí rlS
2

1= . Obsah kruhové 

úseče je roven rozdílu obsahu 1S  výseče se středovým úhlem 0α  a obsahu 2S  

rovnoramenného trojúhelníku ABS. Obsah kruhové výseče je ,
2

1 2
1 βrS =  obsah 

rovnoramenného trojúhelníku ABS je .sin
2

1 2
2 βrS =  Obsah kruhové úseče je potom 

( )ββ sin
2

1 2
21 −=−= rSSS  [2, s. 173–174]. 

2.3 Zhodnocení učebnice 

Učebnice pro střední školy [2] je svým formátem (velikost A5) podobná učebnici pro 

gymnázia [1]. Rozdělení učiva se však liší. Zatímco učebnice pro gymnázia [1] má svůj 

samostatný díl věnovaný planimetrii, v učebnici pro střední školy [2] je učivo o rovinné 

geometrii zařazeno do prvního z pěti dílů.  

Obě učebnice se liší v následnosti probíraných pojmů. Učebnice pro střední školy [2] 

začíná zobrazením (shodná zobrazení, podobná zobrazení, podobnost, stejnolehlost), 

poté následuje výklad základních rovinných útvarů. V učebnici pro gymnázia [1] je toto 

pořadí opačné a zřejmě i vhodnější. 
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V učebnici pro střední školy [2] jsou rovněž probírané pojmy doplněny obrázky, ale 

jejich počet je podstatně menší než v učebnici pro gymnázia [1]. Konkrétně např. 

výklad pojmu konvexní úhel je v učebnici pro střední školy [2] pouze popsán a doplněn 

obrázkem, který znázorňuje současně pojmy jak konvexní, tak nekonvexní. Stejně tak 

chybí i další obrázky – např. u osové souměrnosti je v učebnici pro střední školy [2] 

znázorněn pouze obraz jednoho bodu. V učebnici pro gymnázia [1] je současně 

znázorněn obraz jednoho bodu, ale i obraz celé přímky. 

Učivo z oblasti rovinné geometrie v učebnici pro střední školy [2] zdaleka nepokrývá 

rozsah probíraného učiva v učebnici pro gymnázia [1]. Středoškolské učebnici [2] úplně 

chybí kapitola mocnost bodu ke kružnici, nebo skládání shodných zobrazení. V učebnici 

pro střední školy [2] je také zařazeno mnohem méně úloh na probírané učivo. Ve 

středoškolské učebnici [2] se vyskytuje pouze minimum konstrukčních úloh. Zařazené 

konstrukční úlohy se vztahují pouze k zobrazení (žáci mají za úkol sestrojit daný útvar 

např. ve stejnolehlosti). Konstrukční úlohy, které se týkají sestrojení trojúhelníku, 

čtyřúhelníku a jiných útvarů na základě jejich některých vlastností, se v učebnici pro 

střední školy [2] nevyskytují vůbec. Stejně tak středoškolská učebnice [2] zcela 

postrádá kapitolu o množinách bodů dané vlastnosti. 
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3 Rovinná geometrie na Slovensku 

Nyní porovnáme, jaké učivo z rovinné geometrie se vyučuje u našich sousedů na 

Slovensku, v čem se shoduje a odlišuje s našimi učebnicemi a jaká je posloupnost 

probíraného učiva. 

Slovenská učebnice pro gymnázia [3] je na první pohled odlišná od učebnice pro 

gymnázia [1], kterou používáme u nás. Učebnice našich sousedů má větší formát (A4), 

obrázky uvnitř knihy jsou barevné a na každé stránce je svisle na okraji místo pro 

nějakou historickou zajímavost či připomenutí toho nejdůležitějšího učiva. Text na 

tomto okraji bývá velmi často doplněn barevnými fotografiemi, jež samozřejmě souvisí 

s probíraným tématem. 

Učebnice pro první ročník gymnázií [3] tedy působí přehledně a názorně. Převažují 

zde úlohy s historickým kontextem, jež autor zařazuje proto, aby ukázal, jak je možné 

použít geometrickou myšlenku v jednoduché podobě. 

3.1 Úhly, délky, obsahy 

V učebnici pro první ročník gymnázií [3] učivo začíná výkladem pojmu úhel. Na 

rozdíl od naší učebnice pro gymnázia [1] zde nejsou zopakovány pojmy přímka, 

polopřímka, rovina atd., jež pak učebnice užívá při definici úhlu. 

Úhel je v učebnici [3] definován takto: „Úhel je určený dvěma polopřímkami, které 

mají společný krajní bod. Tento společný bod se nazývá vrchol úhlu, dané polopřímky 

jsou ramena úhlu. Pod úhlem rozumíme část roviny ohraničenou těmito polopřímkami, 

a nebo velikost odchylky jedné polopřímky od druhé. [3, s. 5]“ Nutné je však ještě 

v obou případech určit, která ze dvou možností, jež připadá do úvahy, budeme mít na 

mysli. Dále pak platí nepsaná dohoda: Pokud neuvedeme jinak, máme na mysli situaci, 

kdy uvažujeme menší z obou úhlů [3, s. 5]. 

Co se týče velikosti úhlu, je jen zmíněno, že se obvykle vyjadřuje ve stupních a jak 

dostaneme jeden stupeň. „Úhel o velikosti jeden stupeň (1°) dostaneme, pokud kruh 

rozdělíme polopřímkami vycházejícími z jeho středu na 360 stejných částí. Potom dvě 

sousední polopřímky svírají úhel 1°. [3, s. 6]“ 

Dvojice shodných úhlů – sousední, vrcholové, vedlejší a střídavé jsou znázorněny 

barevnými obrázky a krátkým popisem, což působí přehledněji a srozumitelněji, než je 

v učebnici pro gymnázia [1].  
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Dále slovenská učebnice pro první ročník gymnázií [3] uvádí pojem azimut, který 

v naší učebnici pro gymnázia nenajdeme vůbec. S azimutem pracují orientační běžci či 

turisti. Je to odchylka daného směru od směru severního a měří se po směru chodu 

hodinových ručiček ve stupních [3, s. 7]. Úhly, u nichž je dohodnutý směr měření jejich 

velikosti, se nazývají orientované. 

Další zajímavostí ve slovenské učebnici [3] jsou úhly a poloha na zeměkouli, kde se 

autor zmiňuje o rovnoběžkách a zeměpisné šířce, zeměpisné délce a polednících. Tyto 

pojmy jsou doplněny názornými obrázky a motivačními úlohami. 

3.2 Shodnost trojúhelníků 

Definice shodnosti a věty o shodnosti trojúhelníků se ve slovenské učebnici pro první 

ročník gymnázií [3] neodlišuje od učebnice pro gymnázia [1]. Rozdíl však najdeme 

v obrázcích. Ve slovenské učebnici [3] jsou velmi názorné barevné obrázky, jež ilustrují 

každou z vět o shodnosti trojúhelníků. U každé věty jsou barevně znázorněny ty prvky, 

které jsou pro danou větu důležité. Takové znázornění v naší učebnici [1] chybí. 

3.3 Trojúhelníky, čtyřúhelníky a jejich obsahy 

Základní vzorce pro výpočet obsahu čtverce, obdélníku, rovnoběžníku, trojúhelníku 

a lichoběžníku by opět žáci měli znát již ze základní školy, a proto je ve slovenské 

učebnici [3] připomenuto jejich odvození. Je zde názorně odvozen i obsah obdélníku, 

jehož rozměry jsou vyjádřeny ve zlomcích. Úvahy rovněž vedou k vysvětlení pravidla 

pro násobení zlomku zlomkem. 

Obsah rovnoběžníku a trojúhelníku je ve slovenské učebnici [3] vysvětlen jak 

popisem, tak názorně obrázkem. Obsah rovnoběžníku je možné vypočítat přeměnou na 

obdélník. Stejně tak pro výpočet obsahu trojúhelníku můžeme využít obsah 

rovnoběžníku (obsah trojúhelníku je roven jedné polovině obsahu rovnoběžníku), nebo 

trojúhelník můžeme rozdělit na dva pravoúhlé trojúhelníky [3, s. 14]. 

Obsah lichoběžníku se ve slovenské učebnici [3] odvozuje třemi způsoby. Prvním 

způsobem je rozdělení lichoběžníku na rovnoběžník a trojúhelník. Ve druhé možnosti 

rozebíráme lichoběžník na části a složíme z nich obdélník. Poslední možností je 

rozdělení lichoběžníku na obdélník a dva pravoúhlé trojúhelníky. Všechny uvedené 

způsoby  doprovázejí barevné obrázky. 
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Výpočet obsahu libovolného mnohoúhelníku je popsán velmi podobně jako 

v učebnici pro gymnázia [1], a to rozdělením obrazce na několik trojúhelníků, jejichž 

obsahy spočítat dokážeme. Ve slovenské učebnici [3] již však není uveden vzorec pro 

obsah pravidelného mnohoúhelníku. Z výše uvedeného je ale zřejmé, jak by se jeho 

obsah spočítal. 

3.4 Podobnost trojúhelníků 

Podobnost trojúhelníků v učebnici pro první ročník gymnázií [3] následuje až po 

kapitole o obsazích rovinných obrazců. V učebnici pro gymnázia [1] je toto učivo 

probíráno hned po shodnosti trojúhelníků.  

Podobnost ve slovenské učebnici [3] je definována obdobně jako v učebnici pro 

gymnázia [1], ale navíc obsahuje barevné obrázky, jež definici vhodně doplňují a barvy 

naznačují, jaké strany si vzájemně odpovídají. Žáci tak mohou mít lepší vizuální 

představu.  

Ve slovenské učebnici [3] je i uveden postup, jak je možné zjistit např. obsah 

pozemku, nebo narýsovat jeho plán. Tato názorná ukázka představuje pro žáky velice 

motivující a inspirující prvek. Následuje příklad podobného rázu, v němž mají žáci za 

úkol zjistit šířku řeky. Zadání úlohy je doplněno obrázkem a krátkým popisem 

historické události, jež se vztahuje k zadání úlohy. 

Do kapitoly o podobnosti jsou v učebnici [3] zahrnuty i Euklidovy věty 

a Pythagorova věta. Nejprve jsou pomocí podobnosti odvozeny Euklidovy věty. 

Následně pak pomocí podobnosti a Euklidových vět je zde dokázána Pythagorova věta. 

Vše je opět doplněno barevnými obrázky. V naší učebnici [1] je toto učivo probíráno až 

později. 

Ve slovenské učebnici [3] po podobnosti následuje kapitola o goniometrických 

funkcích – tangens, sinus a kosinus. V české řadě učebnic pro gymnázia mají 

goniometrické funkce svou vlastní učebnici a názvem Goniometrie, a proto se zde touto 

látkou nebudeme zabývat. 

3.5 Zhodnocení učebnice 

Slovenská učebnice [3] působí na první pohled velmi moderně a přehledně. Učivo 

z rovinné geometrie je zařazeno do druhé části učebnice pro první ročník gymnázií. 
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Všechny probírané pojmy jsou velmi dobře graficky a barevně zpracovány, což žákům 

umožňuje lepší zapamatování a vysvětlení učiva. 

Kladně také hodnotím obohacení a zpestření některých úloh o historické či jinak 

prakticky využitelné a zajímavé poznámky, které dělají učivo geometrie pro žáky 

přitažlivějším. 

Ve srovnání s českou učebnicí pro gymnázia [1] chybí ve slovenské učebnici [3] 

podstatně více učiva. Jedná se zejména o celou kapitolu o kružnici a úhlech v kružnici, 

mocnost bodu ke kružnici, i když celá kapitola o mocnosti bodu ke kružnici je v české 

učebnici [1] označena jako rozšiřující a náročnější učivo.  

Dále ve slovenské učebnici [3] chybí konstrukční úlohy, kam spadají množiny bodů 

dané vlastnosti a různé konstrukční úlohy (konstrukce trojúhelníků, čtyřúhelníků, 

kružnic…) a konstrukční úlohy na základě výpočtu. 

Důležitou částí z rovinné geometrie je zobrazení, které ve slovenské učebnici [3] 

rovněž chybí. Vůbec zde není žádná zmínka o osové a středové souměrnosti, posunutí 

ani otočení. Vynecháno je i učivo o stejnolehlosti. Shodnost a podobnost je zmíněna 

pouze v souvislosti se shodností a podobností trojúhelníků, chybí zde rozšíření 

shodnosti a podobnosti i na další útvary. 
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4 Starší učebnice a geometrie v rovině 

V této kapitole se podíváme, jaké učivo z oblasti rovinné geometrie bylo probíráno 

dříve. Jako podklad nám poslouží učebnice z roku 1989 Matematika pro I. ročník 

gymnázií. 

V této učebnici [4] jsou poznatky z geometrie shrnuty do kapitol s názvy Základy 

geometrie v rovině a Geometrická zobrazení v rovině. Na úvod je zařazeno krátké 

povídání o vzniku geometrie jako vědecké disciplíny, je zde zmíněno několik důležitých 

a známých jmen pojících se s rovinnou geometrií (Euklides, Pythagoras). Dále 

následuje krátký náznak toho, co se žáci budou v této kapitole učit. 

Po historickém úvodu je hned zařazeno několik opakovacích úloh, které by žáci měli 

zvládat již na základní škole. Jsou to konstrukční úlohy, bez nichž by bylo jen velmi 

obtížné zvládnout následující učivo – ze dvou daných bodů sestrojit: kružnici, z nichž 

jeden je střed a druhým má kružnice procházet; osu úsečky, která je dána těmito body; 

střed této úsečky; kružnici, jejíž průměr tvoří zadané body. Následují úlohy na 

sestrojování rovnoběžek a kolmic k zadané přímce, které procházejí zadanými body; 

sestrojení souměrně sdruženého bodu podle přímky. Nechybí ani úloha na sestrojení osy 

úhlu a množiny všech bodů, které mají od obou ramen úhlu stejnou vzdálenost. Dalším 

úkolem je sestrojování tětivy kružnice, tečen kružnice jak z bodu, který na kružnici leží, 

tak z bodu, jež leží mimo kružnici. Poslední opakovací úloha je zaměřena na prvky 

trojúhelníku – sestrojení průsečíku výšek, těžiště, středu kružnice trojúhelníku opsané 

a vepsané [4, s. 97]. 

4.1 Základy geometrie v rovině 

V této podkapitole se podíváme na to, jaké učivo zařazuje jedna ze starších učebnic 

pro gymnázia [4] do základů rovinné geometrie a porovnáme s učivem v současné 

učebnici pro gymnázia [1]. 

4.1.1 Rovinné útvary 

Tato podkapitola naznačuje, jak se buduje systém útvarů v rovině z několika 

základních útvarů, a to pomocí množinových operací. Všechny základní útvary – bod, 

přímka, polopřímka, polorovina – jsou znázorněny obrázky a definovány podobně jako 

v učebnici pro gymnázia [1]. Starší učebnice [4] také nezapomíná vysvětlit význam 

slova „opačné“, pomocí něhož jsou definovány pojmy polopřímka a polorovina. Vše je 
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graficky poměrně dobře znázorněné. Poté jsou v tabulce uvedeny matematické 

symboly, pomocí nichž se tyto geometrické pojmy zkráceně zapisují. 

Konvexní a nekonvexní útvary se svou definicí nijak neodlišují od definice 

v učebnici pro gymnázia [1]. Oproti učebnici [1] je zde navíc zařazena věta: „Průnikem 

každých dvou konvexních útvarů je konvexní množina bodů. [4, s. 102]“ 

4.1.2 Dvojice úhlů 

Dvojice úhlů (vedlejší, vrcholové, souhlasné a střídavé) jsou popisovány stejně jako 

v učebnici [1]. Starší učebnice navíc uvádí jednu dvojici úhlů – přilehlé úhly, která se 

neobjevuje v žádné z učebnic, které v této práci zkoumáme. „Přilehlé úhly k úsečce UV 

– jeden úhel má rameno UV, druhý VU, oba leží v téže polorovině. [4, s. 106]“ Všechny 

pojmy jsou opět doplněny obrázky. 

V učebnici [4] je dokonce uvedena i pomůcka, jak si jednotlivé dvojice úhlů 

zapamatovat. „Pomůcka pro zapamatování: u souhlasných úhlů „souhlasí“ směry ramen 

i poloroviny obsahující úhly, u střídavých úhlů se „střídají“ směry ramen i poloroviny 

obsahující úhly. [4, s. 107]“ 

4.1.3 Úhly v mnohoúhelnících 

Na úvod této podkapitoly jsou připomenuty věty o shodnosti trojúhelníků a následují 

věty o vztazích mezi stranami a úhly v trojúhelníku – podobně jako v učebnici [1]. Poté 

jsou popsány jednotlivé úhly v trojúhelníku a následují věty o vztazích mezi úhly 

v trojúhelníku. V učebnici pro I. ročník gymnázií [4] však úplně chybí definice výšky 

trojúhelníku, těžnice a dalších významných prvků. Tato podkapitola je zakončena větou 

o součtu úhlů v libovolném konvexním n–úhelníku. Její znění se nijak významně neliší 

od učebnice pro gymnázia [1]. 

4.1.4 Úhly v kružnicích 

Definice středového úhlu je v učebnici [4] popsána odlišně od učebnice [1]: „Každý 

oblouk AB kružnice ( )rSk ;  lze získat jako průnik kružnice a úhlu ASB; tento úhel se 

nazývá středový úhel příslušný k oblouku AB. [4, s. 114]“ Obvodový úhel se svou 

definicí zásadně neliší. 

Ve starší učebnici [4] pak následuje zmínka o tom, že obvodový úhel příslušný 

polokružnici je pravý a odkazuje se na Thaletovu větu, která v této učebnici však není 

nikde vyslovena. Zřejmě předpokládá, že by ji žáci měli znát ze základní školy. Věta 
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o vztahu mezi středovým a obvodovým úhlem následuje až po této zmínce na rozdíl od 

učebnice pro gymnázia [1]. Vyvození toho, že každé dva obvodové úhly jsou shodné, je 

ve starší učebnici [4] zmíněno jako věta, zatímco v učebnici pro gymnázia [1] je tato 

informace vyvozena z obrázku. 

4.1.5 Množiny všech bodů s danou vlastností 

Množina všech bodů dané vlastnosti je v učebnici pro I. ročník gymnázií [4] 

definována téměř stejně jako v učebnici pro gymnázia [1]. Ve starší učebnici je pak 

přehledně vypsáno několik základních množin dané vlastnosti – kružnice, osa úsečky, 

ekvidistanta přímky, osa pásu, osy úhlů rovnoběžek, ekvidistanta kružnice, Thaletova 

kružnice, osa konvexního úhlu. V přehledu chybí definice množiny všech bodů, z nichž 

vidíme danou úsečku AB pod daným úhlem o velikosti .α  Je však uvedena samostatně 

jako příklad, který zobecňuje Thaletovu větu. 

4.1.6 Konstruk ční úlohy řešené pomocí množin bodů 

Na úvod podkapitoly je řečeno, jak se v takových úlohách postupuje. Většinou se 

hledá jeden nebo několik neznámých bodů, z nichž každý je charakterizován svými 

vlastnostmi, podle nichž jej můžeme zařadit do množin všech bodů dané vlastnosti. 

Jestliže známe dvě takové vlastnosti hledaného bodu, sestrojíme dvě příslušné množiny 

bodů a jejich průnik pak zahrne všechny hledané vlastnosti [4, s. 124]. Starší učebnice 

vede žáky k podobnému popisu konstrukce jako učebnice pro gymnázia [1]. 

4.2 Geometrická zobrazení v rovině 

Nyní se pokusíme porovnat rozdíly starší učebnice pro gymnázia [4] s novější verzí 

učebnice pro gymnázia [1], a to v oblasti geometrických zobrazení.  

4.2.1 Souměrnosti a jejich skládání 

První rozdíl ve starší učebnici [4] oproti učebnici [1] je probírání středové a osové 

souměrnosti současně, přičemž v učebnici [1] je každé shodnosti věnována celá 

podkapitola. Starší učebnice [4] rovněž předpokládá, že žáci s těmito pojmy pracovali 

a vědí, co znamenají.  

Shodné zobrazení je definováno obdobně. Výrazným rozdílem ve starší učebnici [4] 

je i to, že učebnice ihned probírá případy, co se stane, pokud zobrazení složíme 

několikrát za sebou. Dále zde úplně chybí definice pojmu samodružný bod. Starší 
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učebnice [4] uvádí, co je obrazem přímky ve středové souměrnosti. Obraz přímky 

v osové souměrnosti rozděluje na dva případy – přímka je rovnoběžná s osou, přímka je 

různoběžná s osou. To je vše k teorii o středové a osové souměrnosti.  

Dále učebnice [4] přechází ke složitějším případům se skládáním souměrností. Na 

konkrétním příkladu ilustruje obecně platné tvrzení: „Každé shodné zobrazení, které 

není souměrností, lze vyjádřit jako složení dvou souměrností. [4, s. 132]“ V učebnici [1] 

je skládání zobrazení vyhrazena celá samostatná podkapitola a navíc je označena jako 

rozšiřující učivo, tudíž na mnoho školách se zřejmě vůbec nevyučuje. 

Mezi další shodnosti řadí starší učebnice [4] identitu, posunutí, otočení a posunutou 

souměrnost a odkazuje se na to, že tyto shodnosti již žáci poznali. Otázkou je kde, 

protože v této učebnici [4] o nich jiná zmínka není.  

4.2.2 Konstruk ční úlohy řešené pomocí zobrazení 

Tato kapitola je v celé učebnici [4] jako jediná označena hvězdičkou, přičemž nikde 

není uvedeno, co to znamená. Budeme tedy předpokládat, že se jedná o náročnější 

učivo, které podle zvážení vyučujícího může být vynecháno. 

Na začátek podkapitoly je připomenuto několik důležitých vlastností, které má 

úsečka spojující vzor a obraz ve shodných zobrazeních. Ve středové souměrnosti podle 

středu S je úsečka XX ′  středem půlena, tzn., že střed S je středem úsečky XX ′ . 

V osové souměrnosti podle osy o je úsečka XX ′  kolmá na osu o a její střed leží právě 

na ose o. V posunutí o vektor u
�

 je úsečka XX ′  rovnoběžná s tímto vektorem a má 

stejnou délku. Při otočení se středem S o úhel ϕ  tvoří úsečka XX ′  základnu 

rovnoramenného trojúhelníku XSX ′  s úhlem XXS ′ , jehož velikost je ,ϕ  kde 

°<<° 1800 ϕ  [4, s. 134–135 ]. Tyto vlastnosti jsou dále využívány v příkladech. 

4.2.3 Stejnolehlost a její konstrukční využití 

Definice stejnolehlosti ve starší učebnici [4] je téměř shodná s definicí v učebnici pro 

gymnázia [1] a ničím zásadním se neliší. Rozdíl však najdeme v tom, kdy obě učebnice 

vyjmenovávají, co je obrazem jednotlivých geometrických útvarů. Ve starší učebnici [4] 

chybí obraz úhlu, rovněž zde není žádná zmínka o samodružných bodech tohoto 

zobrazení.  

Dále zde nejsou rozebírány případy, co nastane, když se koeficient stejnolehlosti 

rovná jedné, nebo minus jedné. 
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O stejnolehlosti kružnic je ve starší učebnici jen jedna zmínka, zatímco v novější 

verzi [1] je stejnolehlosti kružnice věnována celá jedna podkapitola. 

4.2.4 Úlohy o podobnosti útvarů 

Závěr kapitoly o rovinné geometrii je ve starší učebnici [4] věnován úlohám na 

podobnost. Učebnice [4] počítá s tím, že žáci již znají alespoň podobné trojúhelníky 

a připomíná definici podobných trojúhelníků. Rozdíl oproti učebnici pro gymnázia [1] 

je v tom, že novější učebnice zařazuje učivo o podobnosti trojúhelníků jako 

samostatnou podkapitolu, která následuje ihned za shodností trojúhelníků.  

Ve starší učebnici [4] najdeme definici podobnosti jako takové, která je v učebnici 

pro gymnázia [1] zařazena hned pod názvem podkapitoly, ale až po definici dvou 

podobných útvarů: „Útvar U′  je podobný útvaru U s poměrem podobnosti k, k >0, 

právě když existuje přiřazení bodů X ′ , Y′  útvaru U′  bodům X, Y útvaru U takové, že 

XYkYX ⋅=′′  pro každé dvě dvojice ( )YX , , ( )YX ′′, . [4, s. 146]“ 

Věta o tom, že každé podobné zobrazení v rovině lze vyjádřit složením stejnolehlosti 

a shodnosti se ve starší učebnici [4] nachází pouze v tomto tvaru. Není zde nic o tom, že 

každou podobnost lze také rozložit na shodnost a stejnolehlost.  

Posledním učivem z rovinné geometrie zařazené do učebnice [4] jsou Euklidovy 

věty, jejichž znění se zásadním způsobem neodlišuje od učebnice pro gymnázia [1]. 

Rozdíl najdeme opět v tom, že v novější učebnici [1] jsou tyto věty probírány 

v samostatné podkapitole. 

4.3 Zhodnocení učebnice 

Starší učebnice Matematika pro I. ročník gymnázií [4] má opět stejný velikostní 

formát (A5) jako novější verze Matematika pro gymnázia [1]. Učivo z rovinné 

geometrie je zařazeno do učebnice pro první ročník, tudíž nemá svůj samostatný díl, 

který by se věnoval pouze rovinné geometrii.  

Následnost probíraného učiva je podobná jako v učebnici pro gymnázia [1] – nejprve 

se probírají a opakují základní geometrické pojmy a útvary (bod, přímka, rovina, 

úsečka, dvojice úhlů, rovinné útvary, úhly v kružnici), poté následuje zobrazení v rovině 

(souměrnosti a jejich skládání, stejnolehlost, podobnost). 

Přestože učebnice [4] byla vydána již v roce 1989, nechybí zde spousta vhodných 

obrázků, které znázorňují probírané pojmy. Obrázky ve starší učebnici [4] by se daly 
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ohodnotit jako lepší a názornější, než je tomu v současné středoškolské učebnici [2], 

a zároveň jako srovnatelné se současnou verzí učebnice pro gymnázia [1]. 

Rozsah učiva ve starší učebnici [4] se docela shoduje s učivem v učebnici pro 

gymnázia [1]. Přesto se najdou témata, která zde chybí. Jedná se např. o mocnost bodu 

ke kružnici, definice úhlu o velikosti jednoho stupně a radiánu, kapitola věnovaná pouze 

trojúhelníku a jeho prvkům, pojmy tečnový, tětivový a dvojstředový čtyřúhelník, 

úsekový úhel, vzorce pro výpočet obvodů a obsahů rovinných útvarů. Absenci 

některých jednodušších pojmů a vzorců je možné vysvětlovat tím, že autor učebnice 

předpokládá, že žáci tyto pojmy a definice znají ze základní školy. 

Starší učebnice pro gymnázia [4] ale naopak běžně zařazuje učivo o skládání 

zobrazení a neoznačuje jej jako rozšiřující či doplňující na rozdíl od novější učebnice 

pro gymnázia [1]. 
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5 Internetová učebnice 

V této kapitole zhodnotíme jednu internetovou učebnici [5]. Tyto stránky jsou 

vybrány z několika důvodů. Učivo je zde přehledně seřazeno a rozděleno do kapitol, 

které na sebe navazují. Součástí příkladů jsou velmi pěkné barevné obrázky, jež vhodně 

doplňují probírané pojmy. Uvedené úlohy obsahují kompletní řešení s podrobným 

komentářem. Často se zde vyskytují pedagogické poznámky, jež upozorňují na 

problémy, které by se ve výuce mohly vyskytnout. 

Učebnice je rozdělena podle jednotlivých témat. Učivo z rovinné geometrie je 

zařazeno do kapitoly s názvem Planimetrie, která se dále člení na několik podkapitol. 

5.1 Geometrické útvary v rovině 

První podkapitolou jsou geometrické útvary v rovině, kde autor postupně probírá 

přímku, polorovinu, úhel, vzájemnou polohu přímek, trojúhelník, mnohoúhelníky, 

čtyřúhelníky, kružnici a kruh. 

5.1.1 Přímka a její části 

Na úvod je opět zařazeno krátké povídání o vzniku a praktickém využití geometrie. 

Následuje zmínka o Euklidovi a jeho postulátech: „1. Každé dva body mohou být 

spojeny přímkou. 2. Každá úsečka může být nekonečně prodloužena v přímku. 3. Je-li 

dána úsečka, můžeme nakreslit kružnici, která má čáru jako poloměr a jeden z krajních 

bodů jako střed. 4. Všechny pravé úhly jsou shodné. 5. Bodem, který neleží na dané 

přímce, je možné s touto přímkou vést právě jednu rovnoběžku. [5, s. 1]“ Tyto postuláty 

se v žádné z porovnávaných učebnic nevyskytují, a proto jsou zde citovány.  

Na rozdíl od učebnice pro gymnázia [1] je zde snaha nějakým způsobem definovat 

bod: „Idealizace místa (nemá rozměr, nezabírá plochu), modelujeme jako průsečík dvou 

čar, značíme velkým písmenem. [5, s. 2]“ Podobně uvádí definici přímky, která se liší 

od učebnice [1]: „Idealizace nekonečné čáry (nemá tloušťku), modelujeme jako čáru, 

značíme malým písmenem. [5, s. 2]“  

Definice polopřímky, úsečky, délky úsečky se nijak významně neliší od učebnice [1]. 

Stejně tak je tomu i u grafického sčítání a odčítání úseček, které se zde liší pouze 

barevností, kterou učebnice pro gymnázia [1] postrádá. 
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5.1.2 Polorovina, úhel 

Definice poloroviny, úhlu, osy úhlu, dvojic úhlů, pravého úhlu je totožná s učebnicí 

pro gymnázia [1], opět je zde ale lepší barevná vizualizace, jež znázorňuje např. 

konvexní a nekonvexní úhel, dvojice úhlů apod. 

5.1.3 Vzájemná poloha přímek 

Ani v této části nenajdeme mnoho rozdílů oproti učebnici pro gymnázia [1]. Obsah 

učiva se téměř shoduje – najdeme zde rozdělení případů pro vzájemnou polohu dvou 

přímek, definici rovinného pásu, přímky proťaté příčkou, odchylku přímek, kolmice, 

osu úsečky, vzdálenost bodu od přímky a vzdálenost rovnoběžných přímek. 

5.1.4 Trojúhelník 

Na začátek podkapitoly je uvedeno tvrzení: „Každé tři různé body neležící v přímce 

určují trojúhelník. [5, s. 1]“ Autor s ním dále pracuje a vede žáky k zamyšlení, aby sami 

zkusili definovat trojúhelník na základě toho, co již znají. Následná definice je pak 

stejná jako v učebnici pro gymnázia [1]. V internetové učebnici [5] jsou uvedeny i jiné 

definice trojúhelníku, a to pomocí průniku konvexních úhlů, nebo přes sjednocení 

úseček. V učebnici pro gymnázia [1] je pouze úkol k zamyšlení, chybí však jeho 

vyřešení. 

Následuje rozdělení druhů trojúhelníků podle délek stran a velikostí vnitřních úhlů 

a věty, které platí v trojúhelníku. Tyto věty jsou v internetové učebnici [5] uvedeny bez 

důkazu, zatímco učebnice pro gymnázia [1] uvádí důkaz ihned po vyslovení věty. 

Střední příčka, výška a těžnice trojúhelníku, kružnice opsaná, vepsaná a kružnice 

připsané trojúhelníku jsou popsány shodně jako v učebnici pro gymnázia [1]. 

Oproti učebnici pro gymnázia [1] zde chybí shodnost a podobnost trojúhelníků, které 

jsou zařazeny do samostatné kapitoly Základní planimetrické věty. 

5.1.5 Mnohoúhelníky 

Podkapitola mnohoúhelníky začíná podobně jako v učebnici pro gymnázia [1], a to 

definicí pojmů lomená čára a mnohoúhelník. Dále autor zavádí pojem úhlopříčka, 

následuje věta o počtu úhlopříček v n–úhelníku a rozdělení na konvexní a nekonvexní 

n–úhelníky, definice vnitřního a vnějšího úhlu konvexního mnohoúhelníku. Podkapitola 

je zakončena větou o součtu velikostí vnitřních úhlů n–úhelníku. 
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5.1.6 Čtyřúhelníky 

Tato podkapitola se celá shoduje s výkladem v učebnici pro gymnázia [1]. Nechybí 

zde ani pojmy jako tečnový, tětivový a dvojstředový čtyřúhelník a deltoid, které jsou 

doplněny obrázky. 

5.1.7 Kružnice, kruh 

Výklad kružnice, kruhu a jejich částí v internetové učebnici [5] je téměř totožný 

s učebnicí pro gymnázia [1]. Internetová učebnice má pouze u některých obrázků lepší 

barevné grafické zpracování. 

Vzájemná poloha přímky a kružnice a vzájemná poloha dvou kružnic je vyložena 

taktéž téměř totožně. Obrázky zde jsou pouze černobílé – stejně jako v učebnici pro 

gymnázia [1].  

V internetové učebnici [5] je učivo týkající se úhlů příslušných k oblouku kružnice 

zařazeno až do následující podkapitoly. Pro lepší pochopení a návaznost by ale mohlo 

být probíráno současně s kružnicí. 

5.2 Základní planimetrické věty 

Druhá podkapitola je věnována základním planimetrickým větám. Autor se zde 

věnuje větám o shodnosti a podobnosti trojúhelníků, Pythagorově větě, Euklidovým 

větám. Dále sem řadí obloukovou míru, věty o obvodovém a středovém úhlu, mocnost 

bodu ke kružnici a na závěr probírá obvody a obsahy obrazců. 

5.2.1 Shodnost trojúhelníků a podobnost trojúhelníků 

Před samotným vyslovením vět o shodnosti trojúhelníků je v internetové učebnici [5] 

připomenuto, co znamená shodnost jakýchkoli dvou útvarů. Formulace samotných vět 

se pak v internetové učebnici [5] nijak neodlišuje od učebnice pro gymnázia [1].  

Podobnost trojúhelníků je zde vykládána analogicky, tzn., že nejprve autor 

připomíná, co musí splňovat dva podobné útvary. Poté je zde definována podobnost 

dvou úseček a z ní pak vyvozena podobnost trojúhelníků.  

Odlišnost však najdeme ve výkladu vět o podobnosti trojúhelníků. Zatímco 

v gymnaziální učebnici [1] jsou věty rovnou vysloveny, autor internetové učebnice se 

snaží o to, aby žáci sami analogicky vyvodili z vět o shodnosti trojúhelníků věty 

o podobnosti trojúhelníků. 
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5.2.2 Pythagorova věty, věty Euklidovy 

Výklad těchto vět se v internetové učebnici [5] liší pořadím, v jakém jsou probírány. 

Na úvod jsou zde připomenuty všechny goniometrické funkce, které platí pro pravoúhlý 

trojúhelník. Následuje Pythagorova věta a věta k ní obrácená. 

Na základě podobnosti jsou později vyvozeny obě Euklidovy věty. 

5.2.3 Oblouková míra 

Oblouková míra je v internetové učebnici [5] probírána samostatně, kdežto 

v učebnici pro gymnázia [1] je probírána společně s úhly. Samotný výklad se pak liší 

v tom, že autor internetové učebnice [5] se snaží přes konkrétní příklady vést žáky 

k samostatnému odvození převodu mezi mírou stupňovou a obloukovou, zatímco 

v učebnici pro gymnázia [1] je pouze napsán vztah pro tento převod. V internetové 

učebnici jsou dokonce znázorněny úhly o velikostech jeden stupeň a jeden radián.  

5.2.4 Věta o středovém a obvodovém úhlu 

Tato část učiva se v internetové učebnici [5] odlišuje pouze svým zařazením (není 

součástí učiva o kružnici a kruhu) a lepším grafickým doprovodem u důkazů. 

Formulace vět je pak stejná jako v učebnici pro gymnázia [1]. 

5.2.5 Mocnost bodu ke kružnici 

Mocnost bodu ke kružnici je v internetové učebnici [5] vyložena stejným způsobem 

jako v učebnici pro gymnázia [1], a to na základě podobnosti a obvodových úhlů. 

Rozdíl je pouze v obrázkovém doplnění příkladů, který je v internetové učebnici [5] 

opět lepší (barevnější), a tudíž názornější. 

5.2.6 Obvody a obsahy obrazců 

Autor internetové učebnice [5] se v této části soustředí spíše na praktickou aplikaci 

vzorců za pomocí tabulek. Žáci mají za úkol vyřešit několik příkladů, které však nejsou 

zaměřeny na dosazení do vzorců, nýbrž na výpočet některé z veličin, kterou vzorec 

obsahuje.  

Rozdíl oproti učebnici pro gymnázia [1] spočívá zřejmě v tom, že podle této 

učebnice mají žáci umět vzorce zpaměti (jsou zde všechny pohromadě vypsány), kdežto 

internetová učebnice působí dojmem, že autorovi jde především o to, aby žáci věděli, 

kde mají vzorce hledat a jak je prakticky použít. 
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5.3 Konstruk ční úlohy 

Konstrukční úlohy jsou opět rozděleny do několika podkapitol, které se svými názvy 

shodují s rozdělením v učebnici pro gymnázia [1].  

5.3.1 Základní geometrické konstrukce 

Tato podkapitola v internetové učebnici [5] začíná jednoduchými úlohami, kde žáci 

mají sestrojit k dané přímce rovnoběžku daným bodem, kolmici daným bodem, průsečík 

dvou přímek apod., což se ničím neodlišuje od učebnice pro gymnázia [1]. 

Dále mají sestrojit trojúhelník ze tří zadaných stran a změřit velikosti vnitřních úhlů, 

které následně ověřují výpočtem. Dalším opakovacím příkladem je úloha na sestrojení 

tečny kružnice z vnějšího bodu. Poslední úlohou této podkapitoly je sestrojení přímky, 

jež svírá s danou přímkou určitý úhel a prochází daným bodem.  

Internetová učebnice [5] se liší pouze v tom, že všechny úlohy jsou zde vyřešené 

a doplněné obrázky. 

5.3.2 Množiny bodů dané vlastnosti 

Internetová učebnice [5] zavádí množiny bodů dané vlastnosti stejně jako učebnice 

pro gymnázia [1], a to pomocí definice kružnice, kterou již žáci znají. Definice množiny 

bodů dané vlastnosti je pak totožná. Obdobně jako v učebnici pro gymnázia [1] jsou 

zavedeny další množiny. 

Oproti tištěné učebnici [1] má internetová [5] opět lepší obrázky. 

5.3.3 Konstrukce trojúhelník ů 

Stejně jako učebnice pro gymnázia [1] rozlišuje autor internetové učebnice [5] 

konstrukční úlohy na polohové a nepolohové. Celá podkapitola je věnována řešení úloh 

na sestrojení trojúhelníku. Odlišnost od učebnice pro gymnázia [1] najdeme opět pouze 

v dokonalejším obrázkovém provedení a v podrobnějším popisu u všech úloh. 

5.3.4 Konstrukce čtyřúhelníků 

Konstrukce čtyřúhelníků je v internetové učebnici [5] zařazena jako samostatná 

podkapitola, kdežto v učebnici pro gymnázia [1] je součástí podkapitoly o konstrukci 

trojúhelníků.  
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Další rozdíl oproti učebnici pro gymnázia [1] spočívá v přehledu jednotlivých 

geometrických útvarů, kde u každého z nich autor provádí rozbor počtu prvků, který je 

nutný znát k jeho sestrojení. 

Grafická stránka internetové učebnice [5] je opět lepší. 

5.3.5 Konstrukce kružnic 

Internetová učebnice [5] se v úvodu této podkapitoly liší první příkladem. Žáci mají 

narýsovat všechny kružnice, které procházejí danými třemi body. V učebnici pro 

gymnázia [1] je první příklad na sestrojení kružnice s daným poloměrem, která prochází 

daným bodem a dotýká se dané přímky. 

Celkově tato podkapitola v internetové učebnici [5] obsahuje více řešených příkladů. 

Učebnice pro gymnázia [1] zde na toto téma řeší pouze tři úlohy. 

Co ale internetová učebnice postrádá, jsou Apollóniovy úlohy, o kterých zde není 

vůbec žádná zmínka. 

5.3.6 Konstrukce na základě výpočtu 

V této podkapitole najdeme podobné příklady jako v učebnici pro gymnázia [1]. Liší 

se pouze pořadím, v jakém jsou probírány. Nechybí zde ani pojem čtvrtá geometrická 

úměrná.  

V čem internetová učebnice opět vede oproti učebnici pro gymnázia [1], je 

obrázkový doprovod u jednotlivých úloh.  

5.4 Zobrazení v rovině 

Nyní porovnáme poslední kapitolu z rovinné geometrie, kterou jak internetová 

učebnice [5], tak učebnice pro gymnázia [1] řadí na konec tohoto tematického celku. 

Obě učebnice se téměř shodují v názvech podkapitol i jejich pořadím. 

5.4.1 Shodná zobrazení 

Definice zobrazení v rovině je totožná s učebnicí pro gymnázia [1]. V internetové 

učebnici [5] ihned následují příklady, kde žáci mají rozhodnout, zda se jedná 

o zobrazení, či nikoliv.  

Žáci jsou také v úvodu upozorněni, že existují jak shodnosti, tak podobnosti. 

Nechybí zde ani vysvětlení pojmu samodružný bod, což v některých předchozích 

učebnicích nebylo. 
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5.4.2 Osová souměrnost 

Definice osové souměrnosti je v internetové učebnici úplně totožná s definicí 

v učebnici pro gymnázia [1]. Příklady jsou opět v obou učebnicích velmi podobné.  

Internetová učebnice [5] ale vítězí obrázkovým doprovodem a podrobným řešením 

u všech příkladů. 

5.4.3 Středová souměrnost 

Středová souměrnost je v internetové učebnici [5] uvedena konkrétním příkladem, 

kde jsou vypsány vlastnosti středové souměrnosti, a žáci mají sami určit, o jaké shodné 

zobrazení se jedná. Samotná definice středové souměrnosti se pak neliší od učebnice 

pro gymnázia [1].  

Internetová učebnice [5] nezapomíná zmínit samodružný bod a samodružné přímky 

středové souměrnosti.  

Příklady na procvičování jsou v obou učebnicích [1], [5] opět podobné. 

5.4.4 Posunutí 

Prvními pojmy v podkapitole posunutí v internetové učebnici [5] stejně jako 

v učebnici pro gymnázia [1] jsou vysvětleny orientovaná úsečka, nulová orientovaná 

úsečka a délka orientované úsečky. Definice posunutí je pak v obou učebnicích [1], [5] 

téměř shodná. 

Procvičovací úlohy jsou opět velmi podobné, jen se liší pořadím, v jakém jsou 

v obou učebnicích uvedeny. 

5.4.5 Otočení 

Na úvod podkapitoly otočení v internetové učebnici [5] je nejprve definován pojem 

orientovaný úhel a jeho základní velikost, čímž se nijak neliší od učebnice pro 

gymnázia [1]. Ani definice otočení se v internetové učebnici [5] neliší. 

5.4.6 Stejnolehlost 

Internetová učebnice [5] uvádí stejnolehlost úplně stejným příkladem jako učebnice 

pro gymnázia [1]. Definice je taktéž totožná, příklady na procvičení podobné.  

Internetová učebnice [5] ale na toto téma předkládá méně příkladů. Úplně pak chybí 

zmínka o vnitřním a vnějším středu stejnolehlosti, či stejnolehlost kružnic. 
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5.5 Zhodnocení učebnice 

Internetová učebnice [5] je svým obsahem téměř shodná s učebnicí pro gymnázia [1]. 

Definice se neliší prakticky v ničem, následnost probíraného učiva je velmi podobná.  

Rozdíl u internetové učebnice [5] oproti gymnaziální učebnici [1] je pouze 

v několika podkapitolách, které jsou zařazeny odlišně. Jedná se např. o shodnost 

a podobnost trojúhelníků, jež autor internetové učebnice [5] zařazuje do oddílu mezi 

základní planimetrické věty, kdežto v učebnici pro gymnázia [1] je toto učivo probíráno 

následně po výkladu trojúhelníku. Totéž platí i pro středové a obvodové úhly v kružnici. 

Autor internetové učebnice zcela vypouští skládání shodných zobrazení, což se dá 

odpustit, protože i gymnaziální učebnice [1] tuto látku uvádí jako rozšiřující učivo. To 

je asi jediný nedostatek, co se týče obsahu. 

Internetová učebnice [5] se ale snaží o jiný přístup výkladu pojmů a definic. Většina 

nově probíraného učiva je žákům předkládána jako nějaký „problém“, který mají 

vyřešit, či zobecnit. Učebnice pro gymnázia [1] většinou rovnou předloží definici nebo 

větu a následně zařazuje příklady na užití těchto nových poznatků. 

Dalším velkým kladem pro internetovou učebnici [5] je její grafická stránka. 

Všechny definice, věty i úlohy jsou doplněny barevnými obrázky, které pomáhají 

lepšímu znázornění vykládaného pojmu. Také všechny zařazené úlohy jsou doplněny 

obrázky a podrobným komentářem toho, co má žák udělat, aby dospěl ke správnému 

vyřešení úlohy. 
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6 Interaktivní u čebnice 

Nakladatelství Fraus přichází v současné době na trh s úplně novými učebnicemi, 

a to nejen matematiky. Tyto učebnice mají nahradit klasické tištěné knihy, mají tedy 

elektronickou podobu. Navíc obsahují bonus ve formě zajímavých videí, zvukových 

nahrávek, animací, fotografií, webových odkazů a dalších multimedií, jež napomáhají 

názornějšímu výkladu a lepšímu pochopení probíraného učiva. 

Učebnice matematiky pro střední školy je první učebnicí, která ve své podstatě 

nahrazuje všechny publikace potřebné pro výuku matematiky (tzn. učebnice, sbírky 

úloh, testy, příručky pro učitele). Celá učebnice má obsahovat 23 tematických celků, 

z nichž je zatím dostupných již 17. Učivo z rovinné geometrie, kterým se v této práci 

zabýváme, je zde rozděleno na tři části. První část má název Planimetrie I (Základní 

planimetrické pojmy a poznatky; Trojúhelníky; Čtyřúhelníky; Mnohoúhelníky; 

Kružnice, kruh a jejich části; Množiny bodů dané vlastnosti), druhá část Planimetrie II 

(Konstrukční úlohy; Konstrukce kružnic; Konstrukce trojúhelníků; Konstrukce 

čtyřúhelníků; Algebraické konstrukce) a poslední částí je Planimetrie III (Osová 

souměrnost; Středová souměrnost, Posunutí; Otočení; Stejnolehlost; Skládání 

zobrazení) [6]. 

Tato interaktivní učebnice má žáky plně připravit jak k základní, tak i k vyšší úrovni 

státní maturity z matematiky, použít se dá jak ve škole, tak i k domácím přípravám 

a procvičování, nebo pro samostudium. 

Novou interaktivní učebnici lze užívat nejen na běžném počítači, ale i na tzv. smart 

tabuli, či dokonce tabletu a chytrém mobilním telefonu. Výhodou je, že jednu 

uživatelskou licenci lze používat až na čtyřech různých zařízeních [6]. 

6.1 Teoretická část 

Autorka všech tří dílů věnovaných planimetrii je stejná jako u tištěné verze 

Matematiky pro gymnázia: Planimetrie [1]. Názvy kapitol, rozložení a následnost učiva 

je tedy velmi podobná. 

Na začátku každé podkapitoly je uvedeno několik zajímavostí ve formě: „Víš, že…“. 

Např. u podkapitoly Trojúhelníky je žákova pozornost upoutána několika otázkami 

typu: „Víš, že tajemný bermudský trojúhelník je pomyslný trojúhelník spojující jižní 

špičku Floridy, Bermudy a Portoriko a že se jedná o oblast pověstnou zvýšeným 
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výskytem „záhadných zmizení“ lodí a letadel? [7, s. 1]“ Dále se žák v krátkém souhrnu 

dozví, co se v této podkapitole naučí. 

Další rozdíl oproti tištěné verzi spočívá v zařazení malého slovníčku anglických 

pojmů z rovinné geometrie, který najdeme na začátku každé podkapitoly. S pojmy lze 

pak dále pracovat a procvičovat je v kontextu úloh. 

Teoretická část pak vždy obsahuje základní pojmy a definice, jež se vztahují 

k probíranému tématu, symbolický zápis geometrických a matematických pojmů 

a vztahů. Matematické věty a tvrzení jsou vyčleněny ve zvláštním rámečku, který je 

v levém horním okraji označen: „zapamatujeme si“. 

Dále jsou u většiny podkapitol v závěru teoretické části zařazeny historické 

souvislosti či rozšiřující pojmy, které rovinnou geometrii zajímavě doplňují, a žáky tak 

obohacují i o další informace, jež přináší odlehčení od samotné matematiky. Např. 

v části Planimetrie I v podkapitole Konstrukce trojúhelníků je jako zajímavost uveden 

pojem Feuerbachova kružnice, což je další rozdíl oproti tištěné verzi [1], kde se s tímto 

pojmem vůbec nesetkáme. Příkladem zajímavé souvislosti je následující citace z části 

Planimetrie II, podkapitola Konstrukční úlohy: „Trisekce úhlu a kvadratura kruhu jsou 

dva ze tří nejslavnějších antických konstrukčních problémů (třetí je stereometrická 

duplicita krychle). Souhrnně jsou všechny tři úlohy nazývány Tři klasické problémy 

antické matematiky. Úlohy byly formulovány již v 5. století př. n. l. a teprve 

v 19. století bylo dokázáno, že jsou eukleidovsky, tj. pravítkem a kružítkem, neřešitelné. 

Provést trisekci úhlu znamená rozdělit úhel na třetiny, tj. k libovolnému úhlu sestrojit 

úhel o třetinové velikosti. Kvadratura kruhu znamená nalezení strany čtverce, jehož 

obsah je roven obsahu daného kruhu. [8, s. 4]“ V části Planimetrie III je např. zařazena 

následující souvislost z oblasti umění: „Maurits Cornelis Escher (17. června 1898, 

Leeuwarden – 27. března 1972, Hilversum) byl nizozemský umělec, známý svými 

kresbami a grafikami; v některých z nich využíval osovou souměrnost. [9, s. 2]“ 

6.2 Řešené úlohy 

Interaktivní učebnice obsahuje samozřejmě ke každé části několik řešených příkladů, 

stejně jako tištěná verze planimetrie [1]. Významný rozdíl však spočívá v tom, že tyto 

úlohy jsou doplněny názornými postupy a konstrukcemi. Správné řešení úlohy je možné 

zobrazit najednou, ale významný klad této učebnice spočívá v tom, že řešení se odhalí 

v jednotlivých na sebe navazujících krocích, a žáci tak mohou sami přemýšlet nad 
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postupem, který povede ke správnému řešení, a v jednotlivých krocích si ověřit, zda 

jejich náměty na řešení byly správné, nebo v které fázi se liší. 

6.3 Cvičení 

Součástí interaktivní učebnice jsou samozřejmě i další úlohy na procvičování daného 

tématu. Výhodou oproti tištěným učebnicím či sbírkám je to, že pro zjištění správného 

řešení nemusíme složitě listovat, zjišťovat název kapitoly a číslo příkladu, abychom se 

domohli správného výsledku, ale stačí jednoduše kliknout na „výsledek/řešení“, který se 

následně zobrazí v novém okně. Součástí řešení je i původní zadání úlohy, což je dobré 

pro případné připomenutí při nejasnostech. 

V tištěných učebnicích bývá ve výsledcích většinou opravdu jen výsledek (číslo, či 

vztah), bez nějakých bližších informací, které by alespoň nasměrovaly žáky, na jaké 

konkrétní pojmy či věty je úloha zaměřena. Interaktivní učebnice obsahuje celý postup 

řešení, což je dobré zejména pro slabší žáky, kteří vůbec nevědí, jak si mají s úlohou 

poradit, typicky např. v geometrických úlohách. 

Učebnice kromě klasických příkladů obsahuje také úlohy náročnější, které jsou dále 

rozděleny ještě na dvě úrovně. Písmenem A v červeném rámečku jsou označeny úlohy 

vyšší obtížnosti, písmenem A+ v červeném rámečku jsou označeny úlohy nejvyšší 

obtížnosti. 

6.4 Testy 

Na konci každého probraného celku najdeme dva testy ve dvou úrovních obtížnosti, 

kdy první test je bez označení a druhý je označen písmenem A v červeném rámečku, 

což značí náročnější úroveň. 

Každý test nejprve obsahuje název podkapitoly, ke které se vztahuje, počet úloh, 

které má žák vyřešit, časový limit (většinou bez omezení), jež je na test vyhrazen, 

a maximální počet bodů, který můžeme za úspěšné vyřešení získat. 

Otázky v testech jsou buď otevřené a žák má na výběr z několika odpovědí, nebo 

přiřazovací, kdy ke každé možnosti má přiřadit správnou odpověď. Dalším typem jsou 

úkoly, kde žáci mají rozhodnout, zda platí nějaká tvrzení.  

K jednotlivým otázkám je možné se během testu vracet, nebo je řešit v libovolném 

pořadí. Součástí testu je i ikona, která umožní zobrazení, zda žák na aktuální otázku 

odpověděl správně.  
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6.5 Interaktivní cvi čení 

Interaktivní cvičení zatím nejsou součástí učebnice, ale nakladatelství na nich již 

v současné době pracuje. Tato cvičení by měla nabízet procvičování učiva planimetrie 

netradiční, a tudíž pro žáky zábavnější formou, a to bez rýsovacích potřeb [6]. 

6.6 Doplnění o interaktivní modely 

Nepostradatelnou součástí interaktivní učebnice jsou dynamické modely vytvořené 

v programu GeoGebra. Tyto modely umožňují ještě lepší poznání a pochopení právě 

probíraných pojmů a díky dynamičnosti programu je možné snadno měnit výchozí 

situace a pozorovat, co se bude díky těmto změnám dít. 

6.7 Zhodnocení učebnice 

Interaktivní učebnice matematiky je něčím zcela novým, co zde ještě nebylo, tudíž 

není zcela vyzkoušená a ověřená jak mezi žáky, tak mezi učiteli. 

Obsah učiva však splňuje všechny oblasti předepsané Rámcovým vzdělávacím 

programem, dokonce obsahuje i některé učivo navíc (např. skládání shodných 

zobrazení) a rozšiřující pojmy (Feuerbachova kružnice), tudíž po této stránce nelze 

učebnici nic vytknout. 

Pořizovací cena všech tří dílů planimetrie vyjde sice o něco málo dráž než klasická 

tištěná učebnice, rozdíl však není nijak závratný. Nesmírnou výhodou je to, že jednu 

licenci je možné používat až na čtyřech různých zařízeních. V dnešní moderní době, 

kdy každý žák střední školy má minimálně svůj notebook, nebo „chytrý“ telefon, tedy 

nemůže prakticky nastat situace, že by si doma zapomněl učebnici.  

Učebnice je psaná zajímavým a poutavým způsobem, žáci se dozví i spoustu 

informací nejen z probíraného učiva, ale i nějaké historické či jiné zajímavé souvislosti 

které právě dělají učebnici poutavější, a odlehčují tak matematické učivo. 

Stejně tak můžeme kladně hodnotit zařazení užívaných geometrických pojmů 

v angličtině, která je v dnešní době téměř nezbytností. Navíc to může být posuzováno 

jako posilování mezipředmětových vztahů. 

Grafická stránka se s tištěnými učebnicemi nedá vůbec srovnávat. Interaktivní 

učebnice je doprovázená barevnými obrázky, ale i rámečky, jež zvýrazňují učivo, které 

si mají žáci zapamatovat. Dále je pak možné jedním kliknutím spustit doprovázející 

video či se dostat na jiné stránky, které vhodně probírané učivo oživí. 
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Dalším obrovským plusem interaktivní učebnice jsou řešené úlohy. Ne že by 

klasické učebnice neobsahovaly úlohy s postupem řešení, ale interaktivní učebnice 

umožňuje postupně odkrývat jednotlivé kroky, a tak jsou žáci nuceni sami přemýšlet 

nad řešením úloh. To samé se týká i ostatních procvičovacích úloh, které většinou 

obsahují celý postup řešení a nejen výsledek, jak tomu bývá u tištěných učebnic a sbírek 

úloh. 

Každá podkapitola je zakončena dvěma testy různých obtížností. Zde si žáci mohou 

ověřit, jakých znalostí dosáhli. Test je pak automaticky vyhodnocen. Zobrazí se počet 

dosažených bodů a úspěšnost v procentech. Samozřejmě nechybí ani správné odpovědi, 

na které je možné se hned podívat a zjistit, kde žák udělal chybu. 

Nevýhodou je pak to, že během vyplňování testu je možné zjistit, zda jste na aktuální 

otázku odpověděli správně. Program totiž umožní odpověď změnit a výsledek testu pak 

není relevantní. 

Interaktivní modely různých pojmů, definic a vět se opět řadí mezi obrovská plus. 

Snadnou změnou polohy výchozích bodů je ihned vidět, co se bude dít v závislosti na 

těchto změnách. Sami žáci si tak mohou vytvářet nejrůznější situace, které jim pomohou 

ke snadnějšímu pochopení učiva a geometrických vztahů, jež v daných útvarech platí. 

Netradiční pojetí a zpracování učebnice by však mohlo představovat úskalí zejména 

pro některé starší konzervativní učitele. Výrazná část z nich se totiž brání používání 

počítačů a jakékoli techniky při výuce matematiky a dává přednost tradiční výuce za 

pomoci klasické učebnice, tabule a křídy (viz některé odpovědi v dotazníkovém šetření 

v kapitole 8). To do značné míry také přispívá k negativnímu postoji žáků nejen ke 

geometrii, ale k matematice jako takové. Nicméně touto novou podobou učebnice se 

naskýtá možnost, že žáci se díky její neobvyklé a netradiční formě začnou o matematiku 

a zejména o rovinnou geometrii zajímat o něco více než dosud. 
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7 Geometrie v RVP pro gymnázia 

V této kapitole stručně shrneme obsah a učivo, jež vymezuje Rámcový vzdělávací 

program pro gymnázia. Následně pak zhodnotíme, jak některé vybrané učebnice tento 

rámcový program dodržují, zda nějaké učivo vypouštějí, nebo naopak přidávají. 

7.1 Geometrie v rovině 

Učivo geometrie spadá v rámcovém vzdělávacím programu pod oblast Matematika 

a její aplikace. Výuka matematiky na gymnáziu by měla „rozvíjet a prohlubovat 

pochopení kvantitativních a prostorových vztahů reálného světa, utvářet kvantitativní 

gramotnost žáků a schopnost geometrického vhledu. Ovládnutí požadovaného 

matematického aparátu, elementy matematického myšlení, vytváření hypotéz 

a deduktivní úvahy jsou prostředkem pro nové hlubší poznání a předpokladem dalšího 

studia. Osvojené matematické pojmy, vztahy a procesy pěstují myšlenkovou 

ukázněnost, napomáhají žákům k prožitku celistvosti. [10, s. 21]“ 

Učivo a vzdělávání žáků v této vzdělávací oblasti rozvíjí a utváří klíčové 

kompetence. Nyní uvedeme, jak by měl učitel rozvíjet klíčové kompetence pro oblast 

geometrie. Vzdělávání vede žáka „k práci s matematickými modely, k vědomí, že 

k výsledku lze dospět různými způsoby; rozvoji logického myšlení a úsudku, vytváření 

hypotéz na základě zkušenosti nebo pokusu, k jejich ověřování nebo vyvracení pomocí 

protipříkladů; pochopení vzájemných vztahů a vazeb mezi okruhy učiva a k aplikaci 

matematických poznatků v dalších vzdělávacích oblastech; přesnému vyjadřování 

a zdokonalování grafického projevu, k porozumění matematickým termínům, symbolice 

a matematickému textu; rozvíjení dovednosti pracovat s různými reprezentacemi; 

rozvíjení zkušeností s matematickým modelováním (k činnostem, kterými se učí 

poznávat a nalézat situace, v nichž se může orientovat prostřednictvím matematického 

popisu), k vyhodnocování matematických modelů, k poznávání mezí jejich použití, 

k vědomí, že realita je složitější než její matematický model, že daný model může být 

vhodný pro více situací a jedna situace může být vyjádřena různými modely); rozvíjení 

geometrického vidění a prostorové představivosti. [10, s. 22]“ 

7.1.1 Učivo geometrie v rovině v RVP 

Rámcový vzdělávací program pro gymnázia vymezuje učivo, které by školy měly 

zohlednit ve svém školním vzdělávacím programu. 
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Pro geometrii v rovině je to „rovinné útvary (klasifikace), obvody a obsahy; shodnost 

a podobnost trojúhelníků; Pythagorova věta a věty Euklidovy; množiny bodů dané 

vlastnosti; úhly v kružnici, shodná zobrazení (osová a středová souměrnost, posunutí, 

otočení); stejnolehlost; konstrukční úlohy. [10, s. 25]“ 

7.1.2 Učivo z RVP v jednotlivých učebnicích 

Česká učebnice pro gymnázia [1] zahrnuje všechny tyto oblasti a učivo je zde 

podrobně rozpracováno, často doplněno i rozšiřujícím učivem, které je nad rámec toho, 

co má zvládnout běžný žák. 

V učebnici pro střední školy [2] jsou tato témata rovněž obsažena, ale v menším 

rozsahu. Některé učivo je součástí větších kapitol a není mu věnována dostatečná 

pozornost (např. Euklidovy věty, Pythagorova věta). 

Ve slovenské učebnici [3] chybí učivo o úhlech v kružnici, množiny bodů dané 

vlastnosti a shodná zobrazení. Je to zřejmě způsobeno tím, že nebyly k dispozici 

všechny díly této řady učebnic a chybějící učivo je zřejmě zařazeno do jiného dílu 

a jiného ročníku, a také proto, že české RVP nemusí být ve slovenských požadavcích. 

V porovnávaných českých učebnicích [1] a [2] je veškeré učivo z RVP zařazeno do 

prvního ročníku střední školy, stejně tak i ve slovenské učebnici [3]. V době, kdy byla 

vydána starší československá učebnice [4], ještě Rámcový vzdělávací program 

neexistoval, přesto veškeré učivo, které v učebnici najdeme, by podle RVP bylo 

zařazeno správně. Některé části učiva by však učebnice [4] podle RVP ani nemusela 

obsahovat. Jedná se především o skládání shodných zobrazení. 

Stejně tak i internetová učebnice [5] a nová interaktivní učebnice [7], [8], [9] 

obsahuje všechny celky, které předepisuje Rámcový vzdělávací program, a ještě některá 

témata nad rámec toho, co má být odučeno. 

7.2 Školní vzdělávací programy 

Jako ukázku toho, co některé školy skutečně učí, jsou vybrány dvě školy se svými 

školními vzdělávacími programy pro učivo z rovinné geometrie. První z nich je písecké 

gymnázium, kde najdeme jak všeobecné čtyřleté gymnázium, osmileté gymnázium, tak 

i šestileté gymnázium s rozšířenou výukou francouzštiny. Všechny obory mají školní 

vzdělávací program pro planimetrii stejný. 

Na píseckém gymnáziu se vyučuje planimetrie na konci prvního ročníku, od května 

do června, tzn. 8 týdnů po čtyřech hodinách. Ve druhém ročníku se vyučuje planimetrie 
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od září do listopadu, tzn. 12 týdnů po třech hodinách. Celkem tedy na rovinnou 

geometrii připadá 68 vyučovacích hodin.  

Jednotlivá témata, která probírají v prvním ročníku na píseckém gymnáziu jsou 

následující: základní rovinné útvary, trojúhelník – definice, rozdělení trojúhelníků, 

prvky trojúhelníku, shodnost, podobnost, Pythagorova věta, Euklidovy věty; 

trigonometrie pravoúhlého trojúhelníku; sinová a kosinová věta, trigonometrie 

obecného trojúhelníku; čtyřúhelníky – rozdělení, vlastnosti; kružnice, kruh – definice, 

vzájemná poloha kružnice a přímky, dvou kružnic, části kružnice a kruhu, úhly 

v kružnici; obvody a obsahy rovinných útvarů. [11]“ Ve druhém ročníku má písecké 

gymnázium zařazeno následující části planimetrie: množiny bodů dané vlastnosti – osa 

úsečky, osa úhlu, kružnice, kruh, Thaletova kružnice, ekvidistanta přímky a kružnice, 

množina bodů, ze kterých je vidět úsečka pod daným úhlem; konstrukční úlohy – 

konstrukce trojúhelníků, čtyřúhelníků a kružnic, konstrukce na základě výpočtu; shodná 

zobrazení – osová souměrnost, středová souměrnost, otočení, posunutí; podobná 

zobrazení – stejnolehlost, stejnolehlost úseček a kružnic [12]. 

Druhou školou je pražská Střední odborná škola pro administrativu Evropské unie. 

Na této škole je planimetrie vyučována až na konci druhého ročníku, kde jí je věnováno 

12 týdnů po třech hodinách, což je dohromady 36 hodin. Ve srovnání s píseckým 

gymnáziem je to jen téměř polovina hodin věnovaných rovinné geometrii. Mezi 

probírané části planimetrie je zařazeno následující učivo: planimetrické pojmy 

a poznatky; trojúhelníky a jejich vlastnosti; středový a obvodový úhel; mnohoúhelníky 

a jejich vlastnosti; konstrukční úlohy; konstrukce kružnic požadovaných vlastností; 

tečna z bodu ke kružnici; shodnost trojúhelníků; Pythagorova věta, Euklidovy věty 

a jejich užití; shodná zobrazení (osová a středová souměrnost, otočení, posunutí); obsah 

rovinného obrazce; praktické úlohy s využitím trigonometrie [13]. 

V obou tematických plánech se vyskytuje téměř stejné učivo, ovšem s jiným počtem 

hodin. Písecké gymnázium ale navíc do rovinné geometrie zařazuje i učivo 

z trigonometrie, jež je většinou obsaženo v samostatné učebnici, a proto jsme se tímto 

tématem v práci nezabývali. 
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8 Dotazníkové šetření 

Pro návrh nové učebnice rovinné geometrie nestačí pouze prostudování několika 

stávajících učebnic, a tak jsem se rozhodla, že provedu dotazníkové šetření mezi učiteli 

matematiky, kteří mají nějakou praxi na střední škole, bohaté zkušenosti s různými 

učebnicemi a sbírkami úloh. 

Prvotním záměrem bylo rozeslání dotazníků na nejrůznější střední školy po celé 

České republice. Vyhledávání konkrétních adres učitelů matematiky nebylo právě 

jednoduché. Mnohé školy mají na svých webových stránkách pouze jmenný seznam 

učitelského sboru, bez uvedení aprobace. Takovou školu jsem tedy mohla rovnou 

vyloučit, protože jsem nechtěla zahlcovat mailové schránky všech učitelů. Dotazníky 

jsem rozeslala výhradně učitelům matematiky ze škol, kde bylo snadné najít učitele 

podle vyučovaného předmětu. 

Celkem jsem rozeslala téměř 200 dotazníků, z nichž se vrátila výrazná menšina, 

tzn. cca 35. Z těchto 35 vrácených dotazníků se však dalo použít jen 24. Ve zbylých 

dotaznících jsem se např. dověděla, že učitelé mají jen malou praxi (učí teprve druhým 

rokem, a tak nemohou dostatečně posoudit odlišnost nynějších učebnic od starších, 

nemají dostatečné zkušenosti s výukou geometrie apod.). Tudíž jsem vyhodnocovala 

pouze dotazníky, kde učitelé uvedli délku praxe 15 a více let. 

V jednom případě se mi místo dotazníku vrátilo celkové shrnutí všech otázek 

v podobě jakéhosi vypravování, jehož přepis je přiložen v příloze 2. Některé informace, 

které budou použity ve vyhodnocení dotazníku, pocházejí i z neformálních rozhovorů 

s několika středoškolskými učiteli matematiky. 

8.1 Dotazník 

Zde je zařazen dotazník, který byl rozeslán učitelům matematiky na středních 

školách. V příloze 1 je možné ho samostatně stáhnout. 

Dotazník – výuka geometrie na SŠ 

I. Identifika ční údaje: 
Pohlaví:   Věk:  Léta praxe na střední škole: 
 
Město (kraj): 
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II. Zm ěny ve výuce rovinné geometrie 
1) Jak se podle Vás za Vašeho působení na střední škole změnila výuka rovinné 

geometrie? 

2) Zahrnují dnešní tematické plány méně či více učiva z rovinné geometrie? 

a) Pokud méně, jaké tematické celky podle Vás chybí? 

b) Pokud více, jaké tematické celky podle Vás přebývají? 

3) Podle jaké učebnice vyučujete rovinnou geometrii? 

a) Doplňujete učivo z nějakých jiných zdrojů? Pokud ano, z jakých? 

b) Vypouštíte nějaké části z Vámi používané učebnice? Pokud ano, jaké? 

4) V čem se podle Vás liší dnešní učebnice rovinné geometrie od učebnic dřívějších? 

a) V čem shledáváte výhody dnešních učebnic? 

b) V čem vidíte nedostatky dnešních učebnic? 

5) Využíváte počítačovou techniku při výuce rovinné geometrie? 

a) Pokud ano, jakou? 

b) Pokud ne, proč? 

III. P řístup k rovinné geometrii mezi žáky a učiteli 
1) Patří rovinná geometrie mezi Váš oblíbený tematický celek? 

a) Pokud ano, proč? 

b) Pokud ne, proč? 

2) Uvítal/a byste vyšší počet hodin věnovaný rovinné geometrii? Proč? 

3) Patří rovinná geometrie mezi oblíbené části matematiky Vašich žáků? 

a) Čím si myslíte, že je to způsobeno? 

4) Jaké dovednosti podle Vás rozvíjí rovinná geometrie u žáků? 

5) Za jak důležitou část matematiky považujete rovinnou geometrii? Ohodnoťte na 
stupnici od 1 do 5 (1 – nejméně; 5 – nejvíce). 

8.2 Identifika ční údaje 

Z 24 vyhodnocovaných dotazníků byla většina (18) ženského pohlaví. Průměrný věk 

učitelů, jež byli zahrnuti do vyhodnocování dotazníku, se pohybuje okolo 52 let, 

a průměrná délka jejich praxe na střední škole je 28 let. 



79 
 

8.3 Změny ve výuce rovinné geometrie 

V této oblasti bylo středoškolským učitelům položeno několik otázek, které se týkaly 

změn ve výuce planimetrie, odlišností v učebnicích, v tematických plánech a využívání 

počítačové techniky při výuce rovinné geometrie. 

V první otázce „Jak se podle Vás za Vašeho působení na střední škole změnila výuka 

rovinné geometrie?“ se učitelé rozdělili na dvě téměř stejně početné skupiny, z nichž 

první (13) na tuto otázku odpovídá: „Přibyly možnosti využívat počítačovou techniku 

a geometrické programy (GeoGebra, Cabri). Odpověď druhé skupiny (9) se týká počtu 

hodin věnovaných planimetrii: „Méně hodin, zbývá na ni méně času.“ 

Druhá otázka se týkala dnešních tematických plánů ve srovnání s dřívějšími. V této 

otázce se všichni učitelé shodují ve svých odpovědích: „Žádné tematické celky nechybí, 

spíše je planimetrii věnováno méně hodin, a tak zbývá méně času na procvičování 

a prohlubování učiva.“  

Třetí otázka zjišťovala, podle které učebnice dnešní učitelé vyučují rovinnou 

geometrii. Je to až s podivem, ale všech 24 dotázaných učitelů používá při své výuce 

učebnici [1] od Evy Pomykalové, Matematika pro gymnázia: Planimetrie. Je tedy vidět, 

že tato učebnice byla dobře zvolena jako vzor, k němuž byly vztahovány ostatní 

porovnávané učebnice. 

Třetí otázka obsahovala ještě další dvě podotázky. První z nich byla zaměřena na 

doplňování učiva z nějakých jiných zdrojů. Tyto doplňující zdroje ukazuje graf 1.  

Doplňující zdroje
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Graf 1 – Doplňující zdroje 
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Druhá podotázka zjišťovala, zda učitelé nějaké učivo z používané učebnice 

vypouštějí. Většina neučí látku, která je označena jako rozšiřující učivo. V tomto 

případě se jedná o skládání shodných zobrazení (21) a mocnost bodu ke kružnici (17). 

Ve čtvrté otázce měli učitelé zhodnotit, v čem vidí rozdíly dnešních a dřívějších 

učebnic, jaké jsou podle nich výhody a nedostatky dnešních učebnic. Jejich odpovědi 

zobrazuje graf 2 . 

Rozdíly dnešních a d řívějších u čebnic
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Graf 2 – Rozdíly dnešních a dřívějších učebnic 

Na podotázky ohledně výhod a nevýhod odpověděla jen menšina dotázaných, proto 

výsledky nejsou zaneseny v grafu. Jako výhody dnešních učebnic učitelé uvedli, že jsou 

více grafické, přehlednější a učivo je v nich uspořádanější. Nedostatky naopak vidí 

v malé propojenosti příkladů s reálným životem. Konkrétní odpovědi nalezneme 

v příloze 3. 

Záměrem páté otázky bylo zjistit, kolik dnešních učitelů používá při výuce 

planimetrie počítačovou techniku. Více než polovina učitelů (15) ve výuce používá 

geometrické programy (GeoGebra, Cabri), zbývající učitelé (9) žádnou moderní 

techniku nepoužívají. Své odpovědi zdůvodňovali např. tím, že v učebnách nemají 

počítače. Zajímavé zdůvodnění, proč nepoužívat dynamické programy, uvedly dvě paní 

učitelky, jejichž jedna odpověď je: „Nezdá se mi, že by výuka s využitím interaktivní 

tabule vedla k lepším výsledkům – k lepšímu pochopení učiva studenty. Křídu a tabuli 

nic nenahradí. Děti musí vidět, jak se konstrukce tvoří.“ Druhé zajímavé zdůvodnění je 

následující: „Vzhledem k času, který mi každý rok na geometrii zbývá, mám pocit, že 

by mne spíše zdržovala; jsem raději, když si žáci v konstrukční geometrii konstrukci 

provedou sami pomocí rýsovacích pomůcek.“ 
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8.4 Přístup k rovinné geometrii mezi žáky a učiteli 

Mezi důležité hledisko, jak je žákům ve škole probíraná látka předkládána, rozhodně 

patří i přístup samotného učitele k danému tématu. Proto se třetí část otázek týká 

oblíbenosti planimetrie u učitelů samotných.  

První otázkou tedy je, zda rovinná geometrie patří mezi oblíbený tematický celek 

učitele a proč? Odpovědi opět najdeme v grafu 3. 

Patří rovinná geometrie mezi Váš oblíbený tematický cel ek?
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Graf 3 – Oblíbenost planimetrie u učitelů 

Mezi nejčastější odůvodnění neoblíbenosti planimetrie u učitelů nepatří ani tak 

skutečnost, že oni sami by geometrii neměli rádi, ale fakt, že je tento tematický celek 

pro žáky těžký, že někteří mají špatné výsledky i přes velké úsilí. Odpověď jedné paní 

učitelky je zde opět citována: „Důkazové úlohy o shodnosti útvarů dnes téměř nikdo 

nechápe.“ Další odůvodnění se týkalo menšího počtu hodin, které jsou planimetrii 

věnovány, a tudíž „na ní zbývá méně času“. 

Naopak kladně odpovídali učitelé, kterým je rovinná geometrie blízká (např. jejich 

druhým oborem je deskriptivní geometrie), nebo hodnotí planimetrii jako disciplinu, 

která u jejich žáků „rozvíjí vnímání“. Dalším zajímavým zdůvodněním kladné odpovědi 

bylo to, že rovinná geometrie „patří do matematiky zejména z historického pohledu 

(Pythagoras, Euklides)“. 

Účelem druhé otázky bylo zjistit, zda by učitelé uvítali vyšší počet hodin věnovaných 

rovinné geometrii, a svou odpověď měli zdůvodnit. Více než polovina učitelů (14) 

z 24 dotazovaných by uvítala tuto změnu. Mezi pochopitelné argumenty rozhodně patří 

to, aby zbývalo více času na rýsování. Jako další argument je uvedena odpověď jednoho 

pana učitele: „Rozhodně bych uvítal vyšší počet věnovaných planimetrii, aby žáci mohli 
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využívat ICT přímo ve výuce.“ Ostatní učitelé svou zápornou odpověď buď 

nezdůvodnili vůbec, nebo argumentovali tím, že rovinná geometrie je pro žáky příliš 

těžká. 

Ve třetí otázce se učitelé měli vyjádřit k oblíbenosti planimetrie u svých žáků. Více 

než polovina učitelů (15) se shoduje v tom, že planimetrie patří u jejich žáků 

k neoblíbeným tématům. Ostatní (9) na tuto otázku odpovídají: „Jak kteří.“ Někteří 

učitelé zdůvodňovali své odpovědi hned několika argumenty. Vyhodnocení 

jednotlivých odůvodnění neoblíbenosti rovinné geometrie u žáků ukazuje graf 4.  

Důvody neoblíbenosti planimetrie u žák ů podle u čitelů
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Graf 4 – Důvody neoblíbenosti planimetrie u žáků podle učitelů 

Cílem čtvrté otázky bylo zjistit, jaké dovednosti rozvíjí rovinná geometrie u žáků 

podle jejich učitelů. Odpovědi najdeme opět v grafu 5. 
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Graf 5 – Rozvoj dovedností u žáků 
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V páté otázce měli učitelé ohodnotit (na stupnici od 1 do 5, kde 1 znamená nejméně, 

5 nejvíce) důležitost rovinné geometrie v celé matematice. Výsledky ukazuje graf 6. 
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Graf 6 – Důležitost planimetrie 

Z grafu vyplývá, že převážná většina učitelů považuje planimetrii za velmi důležitou 

(hodnocení 3 – 4). Nikdo z dotázaných však rovinnou geometrii nepovažuje za nejvíce 

důležitou (nikdo nehodnotil 5). 

8.5 Závěr dotazníkového šetření 

Z dotazníkové šetření a z neformálních rozhovorů s několika dalšími učiteli vyplývá, 

že nejčastější, tudíž tedy nejvíce používanou učebnicí se stala učebnice Matematika pro 

gymnázia [1]. Tuto učebnici totiž používají i učitelé z ostatních středních škol, než je 

gymnázium. 

Změnu ve výuce rovinné geometrie učitelé nejčastěji shledávají ve využívání 

moderní počítačové techniky, což je dáno zejména dobou. Další výraznou změnu 

pociťují v úbytku vyučovacích hodin, které jsou na planimetrii vyčleněny. V tomto 

případě není důvod zcela jasný, ale je vidět, že tento úbytek zaznamenávají téměř na 

všech školách. 

Ve využívání dynamických geometrických programů jsou dnešní učitelé rozdělení na 

dvě poloviny s odlišnými názory. První polovina tyto programy ve svých hodinách 

planimetrie využívá a myslí si, že je to krok „dopředu“ a jdou tzv. s dobou. Druhá 

polovina naopak sdílí názor, že je tyto programy spíše zdržují ve výuce a že „křídu 

a tabuli nic nenahradí“. Podle mého názoru je zapotřebí, aby dnešní žáci zvládali obojí. 

To znamená, že nejprve by rozhodně měli umět rýsovat, a až budou vědět, jak se 
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konstrukce provádějí pomocí pravítka a kružítka, pak teprve začít tyto konstrukce 

provádět v počítačovém programu. V dnešní době už stejně všechny výkresy vznikají za 

pomoci počítačů, tak je žádoucí, aby žáci měli s takovými programy zkušenost, ale 

důležitou roli hraje i to, aby ten, kdo s programem pracuje, věděl, jak by se takový 

výkres dal provést bez počítače. 

S oblíbeností planimetrie u samotných učitelů je to zhruba půl na půl. Někteří mají 

oblíbené jen některé části z rovinné geometrie, bohužel už neuvedli, které mezi ně patří. 

Přestože si většina dotazovaných učitelů stěžovala na nižší počet hodin, který se dnes 

planimetrii věnuje, a převážná většina hodnotí planimetrii jako poměrně důležitou část 

matematiky (většina hodnotí v rozmezí 3 – 4), jen zhruba třetina z nich by uvítala 

zvýšení počtu hodin. 

Důvodem může být právě neoblíbenost rovinné geometrie u žáků, která vyplynula 

z odpovědí učitelů na otázku, zda planimetrie patří mezi oblíbená témata jejich žáků. 

Možných vysvětlení existuje hned několik. Mezi nejdůležitější patří rozhodně fakt, že 

spousta žáků přichází na střední školu se špatnými základy již ze základní školy. Jak 

bylo řečeno v úvodu, geometrie se nejlépe rozvíjí již od útlého věku, tudíž základní 

škola by měla tuto část matematiky značně rozvíjet a podporovat. Je logické, že na tyto 

špatné základy se bude jen těžko navazovat na střední škole, kde je učivo o poznání 

náročnější. Jako další neméně důležitý argument uvádějí učitelé to, že vysoké školy 

nepožadují učivo z rovinné geometrie u přijímacích zkoušek, tudíž žáci ho nepovažují 

za důležité. 
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9 Návrh „ideální“ u čebnice 

Tato kapitola shrnuje vesměs klady všech prostudovaných učebnic a pokouší se 

z nich vytvořit „ideální“ učebnici podle několika hledisek. 

Prvním hlediskem je velikostní formát a forma učebnice, následuje grafická stránka 

a samozřejmě nesmí chybět probírané učivo, které by mělo zahrnovat vše, co se má 

probírat z oblasti rovinné geometrie na gymnáziu. Východiskem pro navržení „ideální“ 

učebnice je prostudování a zhodnocení dostupných učebnic a samozřejmě závěry 

z dotazníkového šetření od učitelů z praxe. 

9.1 Formát učebnice 

V porovnání se všemi učebnicemi, které jsou v této práci hodnoceny, měla pouze 

jedna větší formát (A4). Ostatní učebnice mají menší formát (A5). Zajímavé na tom je, 

že všechny české, popř. československé učebnice mají formát menší, jedinou učebnicí 

s větším formátem je zahraniční, slovenská, učebnice. 

Pro nově navrhovanou učebnici bych volila právě větší formát, a to z několika 

důvodů. Prvním z nich je fakt, že na větší stánku se vejde více informací i obrázků. 

U menšího formátu pak může nastat situace, že na jedné stránce je popsána definice či 

věta a obrázek, který je má doplnit či znázornit, najdeme až na další stránce. Dalším 

důvodem pro větší formát je možnost poznámek při okrajích učebnice, které doplňují 

probírané učivo buď z hlediska rozšiřující látky, nebo zpestřují téma historickými daty. 

9.2 Forma učebnice 

Vzhledem k tomu, že výrazná část učitelů matematiky se v dotazníku přiznala 

k tomu, že moderní počítačovou techniku při výuce nevyužívá, by forma nové učebnice 

měla mít stále ještě tištěnou podobu, která by však jako bonus obsahovala přiložené CD 

s obrázky v dynamické podobě (viz níže). 

9.3 Grafická stránka 

Všechny české tištěné učebnice jsou pouze černobílé. Opět jediná slovenská 

učebnice je v barevném provedení, což je v dnešní době moderní. Učebnice svou 

barevností a pestrostí zaujme hned na první pohled.  

Výhoda barevných obrázků doprovázejících učivo spočívá i v tom, že definice 

a pojmy jsou lépe znázorněny, např. u podobnosti trojúhelníků lze barevně odlišit, které 
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strany si odpovídají. Konkrétně tato část u podobných trojúhelníků dělá žákům největší 

potíže (rozhodnout, která strana je podobná se kterou).  

Barevné provedení pro novou učebnici planimetrie by mělo být prioritou. Nejenže by 

učebnice získala na atraktivitě, ale mnohým žákům by usnadnila chápání těžších pojmů. 

9.4 Obsah učebnice – rozložení a následnost učiva 

Uspořádání, návaznost a propojenost jednotlivých kapitol je také velmi důležité 

hledisko pro vytvoření nové učebnice. Za optimální posloupnost učiva z rovinné 

geometrie lze považovat učebnici pro gymnázia [1], kde je probíraná látka rozdělena do 

tří hlavních okruhů (geometrické útvary v rovině, konstrukční úlohy, zobrazení 

v rovině), z nichž každý je členěn na další podkapitoly. Velmi podobné rozdělení má 

i internetová učebnice [5], která se ale odlišuje zvláštním vyčleněním planimetrických 

vět do samostatné kapitoly.  

Malá změna v posloupnosti by měla být provedena pouze v zařazení Pythagorovy 

věty a vět Euklidových, které by měly být součástí podkapitoly o trojúhelníku, 

následovaly by po podobnosti trojúhelníků, a to z toho důvodu, že důkaz Euklidových 

vět je založen na podobnosti. Dále mocnost bodu ke kružnici by také měla být zařazena 

ihned po probrání kružnice. 

Podle Rámcového vzdělávacího programu pro gymnázia [7] splňuje gymnaziální 

učebnice [1] všechny oblasti z rovinné geometrie, dokonce některé části má zařazeny 

navíc (mocnost bodu ke kružnici, skládání shodných zobrazení). Jako další rozšiřující 

učivo by mohly být zařazeny dva významné pojmy týkající se trojúhelníku, a to 

Eulerova přímka a Feuerbachova kružnice. Tyto prvky trojúhelníku nejsou zdaleka ještě 

tak náročné na pochopení a žák všeobecného gymnázia by je mohl zvládnout, alespoň 

v nějakém rozšiřujícím semináři, když ne přímo v běžné hodině matematiky. Eulerova 

přímka a Feuerbachova kružnice jsou vybrány z toho důvodu, že k jejich pochopení 

není potřeba žádných nových poznatků a při jejich výkladu si žáci zopakují a upevní 

pojmy, které znají z dřívějška. 

V následujících dvou podkapitolách zařadíme tedy tyto dva pojmy, jako by byly 

součástí nově vytvořené učebnice, a ke každému pojmu ukážeme jeden příklad na 

konstrukci trojúhelníku, kdy některými ze zadaných prvků budou právě tyto nové 

pojmy. Příklady budou již o něco obtížnější, než jsou klasické úlohy na konstrukci 
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trojúhelníku, ale o to zajímavější. K jejich vyřešení je také potřeba zapojit pouze 

dřívější pojmy a vztahy mezi prvky trojúhelníku, které se vyučují běžně. 

Důkaz toho, že devět význačných bodů trojúhelníku leží na Feuerbachově kružnici, 

by mohl být zařazen jako úloha pro žáky při probírání stejnolehlosti, na níž je důkaz 

založen. Stejně tak by tomu mohlo být i při důkazu toho, že těžiště, střed kružnice 

opsané trojúhelníku a ortocentrum leží na jedné přímce. 

9.4.1 Eulerova přímka 

Motivační příklad: „Narýsujte několik různých trojúhelníků. Sestrojte v nich střed 

kružnice opsané, těžiště a průsečík výšek. Každými dvěma z těchto bodů proložte 

přímku. Kolik takových přímek vznikne?“  

Odpověď zní: „Existuje právě jedna taková přímka, všechny tři z výše zmíněných 

bodů leží na jediné přímce.“ 

Na obrázku 1 je uvedena pouze jedna situace. Součástí učebnice by však měl být 

nějaký geometrický program, který by umožňoval několika tahy tuto situaci změnit na 

jinou polohu, kde by bylo vidět, jak se mění všechny body a následně i přímky 

v závislosti na výchozí pozici. 

 

Obr. 1 – Eulerova přímka 
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Otázka k zamyšlení: „Existuje taková přímka v každém trojúhelníku?“ Zde by se 

žáci měli zamyslet nad některými speciálními typy trojúhelníků – rovnostranný, 

rovnoramenný, popř. pravoúhlý. Po zkonstruování těchto typů trojúhelníků by měli 

dospět k závěru, že pouze v rovnostranném trojúhelníku tato přímka neexistuje, a to 

z toho důvodu, že těžiště, průsečík výšek i střed kružnice opsané splynou v jeden bod. 

Zde se přímo nabízí využití geometrického programu, kde by žáci konstruovali 

trojúhelníky a jen změnou polohy některých vrcholů rychle vytvoří jinou situaci. 

Pokud žáci rýsují přesně, mohou objevit ještě další vztah, který zde platí.  

Úkol pro žáky: Ve všech trojúhelnících, které jste narýsovali, změřte vzdálenosti 

průsečíku výšek od těžiště a středu kružnice opsané od těžiště. Co můžete říci? 

Při přesném rýsování a následném měření má vyjít, že vzdálenost průsečíku výšek od 

těžiště je dvakrát větší než vzdálenost středu kružnice opsané od těžiště. Z toho plyne 

vztah: 1:2: =oTSOT  [15]. 

Eulerova přímka nese jméno po švýcarském matematikovi Leonardu Eulerovi, který 

žil v letech 1707 – 1783 [16, s. 48]. 

Příklad 1: Sestrojte trojúhelník ABC, jsou-li dány ortocentrum O, střed kružnice 

opsané So, střed C1 strany AB. 

Řešení (obr. 2): Ze zadaných prvků můžeme narýsovat Eulerovu přímku, kterou 

určují body O a So, dále je zadaný střed C1 strany AB. Ze vztahu, který platí pro body na 

Eulerově přímce, sestrojíme těžiště T tak, že 3:1: =oo OSTS . Body C1 a T proložíme 

polopřímku. Sestrojíme kružnici k s poloměrem o velikosti TC1  2  a se středem 

v těžišti T. Průsečíkem polopřímky C1T a kružnice k je vrchol C. Nyní ze středu So 

sestrojíme kružnici ko o poloměru CSo . Body C1 a So vedeme přímku. V bodě C1 

narýsujeme přímku p kolmou na přímku C1So tak, aby bod C1 ležel na přímce p. 

Průsečíky přímky p a kružnice ko jsou zbývající hledané vrcholy A, B. Nyní narýsujeme 

trojúhelník ABC [17, s. 41]. 
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Obr. 2 – Konstrukce trojúhelníku z př. 1 

9.4.2 Feuerbachova kružnice 

Feuerbachova kružnice (obr. 3) je dalším prvkem trojúhelníku, kterým se zde 

budeme zabývat. Tato kružnice se také nazývá kružnicí devíti bodů, a to z toho důvodu, 

že na ní leží devět význačných bodů trojúhelníku, mezi něž patří středy stran 

trojúhelníku, paty výšek trojúhelníku a středy úseček spojujících ortocentrum s vrcholy 

trojúhelníku [18]. 

 

Obr. 3 – Feuerbachova kružnice 
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Své jméno nese po německém matematikovi Karlu Wilhelmu Feuerbachovi, protože 

jako první dokázal, že tato kružnice se dotýká kružnice vepsané trojúhelníku a kružnic 

připsaných trojúhelníku [19]. 

Otázka k zamyšlení: Je ve všech trojúhelnících těchto devět bodů různých? Zde by 

se žáci měli opět zamyslet nad speciálními typy trojúhelníků (rovnostranný, 

rovnoramenný, pravoúhlý) a zjistit, že v těchto případech nebude Feuerbachova 

kružnice obsahovat devět různých bodů, protože některé z nich splynou v jeden. 

Střed této kružnice leží ve středu úsečky, jejíž krajní body tvoří ortocentrum a střed 

kružnice opsané, tudíž také leží na Eulerově přímce. Poloměr Feuerbachovy kružnice je 

polovinou poloměru kružnice opsané trojúhelníku [20, s. 38]. 

Úkol pro žáky: V jakém poměru jsou vzdálenosti uvedených čtyř bodů, které leží na 

Eulerově přímce? 

Využijeme vztahy, o kterých již víme, že platí pro body ležící na Eulerově přímce. 

Krajními body jsou ortocentrum a střed kružnice opsané. Pro těžiště platí vztah: 

1:2: =OTSOT . Těžiště se tedy nachází ve dvou třetinách od průsečíku výšek a jednu 

třetinu od středu kružnice opsané. Dále víme, že střed Feuerbachovy kružnice leží 

v polovině mezi ortocentrem a průsečíkem výšek, tudíž platí: 1:1: =oFF SSOS . 

V prvním vztahu rozdělujeme úsečku OSo na třetiny, ve druhém na poloviny. 

Společným jmenovatelem budou šestiny (obr. 4). 

 

Obr. 4 – Poměr vzdáleností mezi body 

Popsanou situaci narýsujeme (nejlépe v geometrickém programu) a ze vztahů, které 

již známe, zjistíme poměry délek jednotlivých úseček. Úsečka OSF zaujímá tři díly, 

úsečka SFT jeden díl a úsečka TSo dva díly. Pro body ležící na Eulerově přímce tedy 

platí 2:1:3:: =oFF TSTSOS  [18, s. 82]. 
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Příklad 2: Sestrojte trojúhelník ABC, jsou-li dány Feuerbachova kružnice kF, pata 

výšky C0, ortocentrum O. 

Řešení (obr. 5): V rovině si zvolíme Feuerbachovu kružnici kF, na ní umístíme 

bod C0 a uvnitř kružnice kF zvolíme průsečík výšek O. Ve středové souměrnosti podle 

středu SF se bod O zobrazí na bod So. Nyní sestrojíme kružnici opsanou ko se středem 

v bodě So a poloměrem dvakrát větším, než je poloměr kF. Body C0 a O proložíme 

přímku. Průnikem kružnice ko a přímky C0O vznikne vrchol C. Dále bodem C0 vedeme 

přímku p kolmou k přímce C0O. Průnikem kružnice opsané ko a přímky p dostaneme 

zbývající vrcholy A, B. Poté už jen narýsujeme trojúhelník ABC [17, s. 40]. 

 

Obr. 5 – Konstrukce trojúhelníku z př. 2 

9.5 Počítačové doplnění učebnice 

Samozřejmostí nové moderní učebnice planimetrie by mělo být přiložené CD, které 

by obsahovalo všechny obrázky a konstrukce v dynamické podobě. To by znamenalo, 

že s jednotlivými body, stranami, přímkami či kružnicemi lze různě pohybovat, a žáci 

by viděli, jak se mění řešení v závislosti na výchozí poloze, aniž by museli tu samou 

konstrukci provádět několikrát. 

Příklady dynamické podpory výuky geometrie jsou např. i ty, které jsou uvedeny 

v předchozím odstavci. 
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Stejně tak by mohli provádět konstrukční úlohy pomocí počítačového programu. To 

by umožňovalo lepší představivost a zkoumání počtu řešení v závislosti na výchozí 

poloze zadaných prvků. 

Dále by používání počítačového geometrického programu ve výuce podporovalo 

mezipředmětovou vazbu s informační technologií, která je v dnešní době nezbytností. 
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10 Závěr 

Práce shrnuje rozdíly, výhody, nevýhody a obsah a následnost učiva z rovinné 

geometrie středoškolských učebnic matematiky. Jako vzor učebnice, se kterou byly 

porovnávány všechny ostatní, byla zvolena Matematika pro gymnázia: Planimetrie. Jak 

se v dotazníkovém šetření potvrdilo, je to zatím nejpoužívanější učebnice u nás. Cílem 

bylo na základě porovnání učebnic a dotazníkového šetření vytvořit „ideální“ učebnici 

planimetrie. 

Práce je rozdělena do devíti kapitol. První kapitola je věnována podrobnému popisu 

gymnaziální učebnice planimetrie [1] – do jakých hlavních kapitol je rozdělena, jaké 

učivo jednotlivé kapitoly obsahují, jak jsou zde definovány pojmy, které se v rovinné 

geometrii vyučují.  

Následujících pět kapitol popisuje rozdíly a odlišnosti ostatních učebnic pro střední 

školy od gymnaziální učebnice. Mezi srovnávanými učebnicemi byla jedna, která ve 

svém názvu nese „pro střední školy“ z důvodu porovnání množství zařazeného učiva 

věnovanému geometrii na jiné než gymnaziální střední škole a na gymnáziu. Dále byla 

prozkoumána jedna slovenská učebnice, abychom mohli porovnat, jaké učivo a jaké 

zpracování rovinné geometrie mají u našich sousedů. Další vybranou učebnicí byla 

jedna starší československá učebnice pro gymnázia, a to z toho důvodu, aby bylo možné 

porovnat, jak se změnilo množství, následnost a grafické zpracování matematických 

učebnic během několik let. V dnešní době většina žáků vyhledává informace na 

internetu, a tak předposlední zařazenou učebnicí byla právě jedna internetová. Téměř 

před dokončením práce se mi naskytla příležitost vyzkoušet úplně novou učebnici 

středoškolské matematiky, jejíž podoba je interaktivní. Za tuto příležitost jsem velmi 

ráda a tuto učebnici bych rozhodně doporučovala k výuce, zejména právě v oblasti 

rovinné geometrie. 

V sedmé kapitole je uvedeno, jaké tematické celky z rovinné geometrie by se měly 

na středních školách vyučovat, a následně zhodnoceno, zda všechny porovnávané 

učebnice toto učivo obsahují. Tato kapitola ještě zároveň porovnává dva konkrétní 

školní vzdělávací programy jednoho gymnázia a jedné střední odborné školy, kde mezi 

hlavní hlediska patří zařazené učivo a počet vyučovacích hodin věnovaných rovinné 

geometrii. 

V osmé kapitole je popsáno dotazníkové šetření mezi středoškolskými učiteli 

matematiky. Zde bylo hlavním cílem zjištění změn ve výuce rovinné geometrie, podle 
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jakých učebnic naši současní učitelé vyučují planimetrii, zda jsou spokojeni s počtem 

hodin, který je planimetrii věnován, jak jsou na tom s oblibou tohoto tématu a jak se 

k rovinné geometrii staví jejich žáci. 

Z dotazníkového šetření vyplynulo, že mezi hlavní změny, které učitelé ve výuce 

rovinné geometrie pociťují, patří moderní počítačové programy, které umožňují 

vyučovat planimetrii jiným způsobem než dosud, a úbytek vyučovacích hodin, které 

jsou ve školách věnovány výuce rovinné geometrie. Jako hlavní argumenty 

neoblíbenosti planimetrie u žáků uvádějí učitelé středních škol důvody, které oni sami 

nemohou dost dobře ovlivnit. Patří sem např. špatné znalosti a zkušenosti s geometrií, 

se kterými žáci přicházejí ze základních škol. S takovými žáky pak mohou učitelé 

středních škol těžko pracovat a mnohem hůře lze rozvíjet jejich schopnosti v této 

oblasti. Dalším těžko ovlivnitelným faktorem je to, že učivo planimetrie se zřídka 

vyskytuje u přijímacích zkoušek na vysoké školy, tudíž žáci nemají motivaci se tomuto 

tématu věnovat. 

Devátá kapitola je jakýmsi námětem pro vytvoření „ideální“ učebnice planimetrie. 

Východiska pro její návrh tvoří vlastně obsah všech předešlých kapitol. Důvod, proč by 

měla mít „ideální“ učebnice stále tištěnou podobu, přestože se mi velice líbí nové 

interaktivní zpracování planimetrie, vychází z dotazníkového šetření. Nezanedbatelná 

část učitelů má totiž negativní postoj k využívání počítačů a další moderní techniky při 

výuce matematiky. Proto si myslím, že na takovou podobu učebnice, jako je popsána 

v šesté kapitole, se bude přecházet velmi pomalu a učitelé, zejména ti starší a před 

důchodem, si na ni budou obtížně zvykat a učit se s ní zacházet. Pro správné a účelné 

využívání takové učebnice je předpoklad, aby ji učitel uměl vhodně použít při výuce. 

Proto jsem zatím zastáncem tištěné verze, která by ale samozřejmě měla být doplněna 

přiloženým CD, na kterém by byly všechny obrázky v dynamické podobě. Ty by mohli 

využívat jak žáci při domácím studiu, tak i učitelé při výuce, pokud by to považovali za 

účelné. 

Nedostatek práce vidím v malém počtu vrácených dotazníků, ze kterých vycházejí 

závěry. Přesto jsem ráda, že se našel alespoň někdo, kdo na tyto otázky odpověděl, a já 

tak načerpala informace, ze kterých jsem mohla vyvodit tyto závěry. 

Práce Výuka rovinné geometrie na středních školách je vhodná zejména pro 

středoškolské učitele matematiky, kteří by chtěli své studenty obohatit i o další 

zajímavosti z oblasti rovinné geometrie a dovědět se, jak jsou na tom jednotlivé 

učebnice, co se týče obsahu, názornosti a rozložení učiva. 
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Přílohy 

Součástí práce je přiložené CD, jež obsahuje všechny applety obrázků, které jsou 

v práci použity. Obrázky jsou vytvořené v programu GeoGebra (přípona .ggb). 

Instalační program pro tento software je také součástí přiloženého CD. 

Seznam souborů na CD 

Výuka geometrie na středních školách.doc 

Výuka geometrie na středních školách.pdf 

Obsah složky Obrázky 

Obr. 1 – Eulerova přímka.ggb 

Obr. 2 – Konstrukce trojúhelníku z př. 1.ggb 

Obr. 3 – Feuerbachova kružnice.ggb 

Obr. 4 – Poměr vzdáleností mezi body.ggb 

Obr. 5 – Konstrukce trojúhelníku z př. 2.ggb 

Obsah složky instalační program 

GeoGebra3.2exe 
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Příloha 1 – Dotazník  

Dotazník – výuka geometrie na SŠ 

I. Identifika ční údaje: 
Pohlaví:   Věk:  Léta praxe na střední škole: 

Město (kraj): 

II. Zm ěny ve výuce rovinné geometrie 
1) Jak se podle Vás za Vašeho působení na střední škole změnila výuka rovinné 

geometrie? 

2) Zahrnují dnešní tematické plány méně či více učiva z rovinné geometrie? 

a) Pokud méně, jaké tematické celky podle Vás chybí? 

b) Pokud více, jaké tematické celky podle Vás přebývají? 

3) Podle jaké učebnice vyučujete rovinnou geometrii? 

a) Doplňujete učivo z nějakých jiných zdrojů? Pokud ano, z jakých? 

b) Vypouštíte nějaké části z Vámi používané učebnice? Pokud ano, jaké? 

4) V čem se podle Vás liší dnešní učebnice rovinné geometrie od učebnic dřívějších? 

a) V čem shledáváte výhody dnešních učebnic? 

b) V čem vidíte nedostatky dnešních učebnic? 

5) Využíváte počítačovou techniku při výuce rovinné geometrie? 

a) Pokud ano, jakou? 

b) Pokud ne, proč? 

III. P řístup k rovinné geometrii mezi žáky a učiteli 
1) Patří rovinná geometrie mezi Váš oblíbený tematický celek? 

a) Pokud ano, proč? 

b) Pokud ne, proč? 

2) Uvítal/a byste vyšší počet hodin věnovaný rovinné geometrii? Proč? 

3) Patří rovinná geometrie mezi oblíbené části matematiky Vašich žáků?  

a) Čím si myslíte, že je to způsobeno? 

4) Jaké dovednosti podle Vás rozvíjí rovinná geometrie u žáků? 

5) Za jak důležitou část matematiky považujete rovinnou geometrii? Ohodnoťte na 
stupnici od 1 do 5 (1 – nejméně; 5 – nejvíce). 
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Příloha 2 – Výpověď jedné paní učitelky 

„Dost dobře nemohu odpovídat na jednotlivé otázky, protože už dost dlouho neučím 

a mám jen kusé, možná zkreslené informace. 

Geometrii jsem měla vždy ráda a považovala ji trochu za oddych od počítání. Rozvíjí 

logické myšlení trochu jinak (než třeba algebra), vyžaduje i přesnost, představivost 

a pečlivost. Vždycky se našli studenti, kteří rádi vzali do ruky tužku a rádi črtali 

a rýsovali.  

Ale měla jsem vždycky pocit, že mám k dispozici málo hodin, které geometrii mohu 

věnovat. Asi to bylo způsobeno i tím, že u přijímacích zkoušek na VŠ, či u testů státní 

maturity bylo málo úloh z geometrie, když tak to byla trigonometrie nebo obsahy 

a objemy těles. 

Při výuce jsem využívala řadu učebnic Matematika pro gymnázia, konkrétně na 

geometrii E. Pomykalová: Planimetrie. Učebnice mi vyhovovaly, přehledné, řešené 

vzorové příklady, dost dalších příkladů. Když jsem potřebovala rozšířit, používala jsem 

sbírky: Talafous, Sbírku maturitních příkladů Petáková: Matematika – příprava 

k maturitě a k přijímacím zkouškám na vysoké školy. Na seminářích pak materiály VŠ 

– hlavně VŠE a ČVUT k přijímacím zkouškám, nebo to, co vycházelo ke státní 

maturitě.  

V současné době dávám občas hodiny – studenti si zavolají před písemkou, nebo 

soustavněji chodí na přípravu k maturitě. 

Celkově mám pocit (možná vyplývá ze skladby studentů, kteří sem chodí), že 

studenti nemají učebnice, poznámky mají nepřesné a učí se velmi nárazově. O existenci 

nějakých sbírek nemají tušení. Po uzavření určité kapitoly dostanou vytištěných pár 

příkladů k propočítání před písemkou a jsou spokojeni.“ 
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Příloha 3 – Vybrané odpovědi z dotazníků 

Otázka: V čem se podle Vás liší dnešní učebnice rovinné geometrie od učebnic 
dřívějších? 
Odpověď: „V podstatě jsou to jen upravená vydání, rámečky podtištěné šedou barvou.“ 

Otázka: V čem vidíte nedostatky dnešních učebnic? 

Odpověď: „Málo přitažlivé, málo ze života, žádná vazba na současné trendy 

a možnosti užití ICT.“ 

Odpověď: „Málo aplikačních úloh.“ 

Odpověď: „Příliš vědecky pojaté, málo hravosti.“ 

Odpověď: „Neinteraktivní, nepropojenost s praxí.“ 

Odpověď: „Někdy jsou příklady řazeny podle obtížnosti pro studenty na přeskáčku – 

studenti se pak těžko orientují, těžko navazují učivo na sebe (dle náročnosti).“ 

Odpověď: „Výsledky neobsahují obrázky, na rozdíl např. od Petákové.“ 

Otázka: Patří rovinná geometrie mezi oblíbené části matematiky Vašich žáků? 

Odpověď: „Myslím, že ne. Je pro ně těžká a mají pocit, že už ji nikdy víc nebudou 

potřebovat.“ 

Odpověď: „Obvykle začínají s pocitem – geometrii tedy rozhodně nemusím. Ale když 

začnou používat software a nemusejí rýsovat, svůj postoj změní. Na druhou stranu, 

studenti, kteří nemají mnoho invence, se často neumějí geometrii učit – „nic je 

nenapadá“.“ 

Odpověď: „Ne. Nevidí v tom způsob řešení, děsí se řešení.“ 

 


