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ně dosud neznámé křivky: konchoidu a kvadratrix. Všechny tyto křivky pak jsou 

využívány při řešení dalších úloh – některých Apolloniových úloh, klasických 

řeckých  neřešitelných  úloh  atd.  Většina  konstrukcí  je  prováděna  v  programu 

GeoGebra a celá série úloh je sestavena tak, aby se během jejího řešení studenti 
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1 Úvod
Geometrie je dle mého názoru ve školní výuce poněkud opomíjená, což je škoda. 

Například v ŠVP gymnázia,  kde  učím,  je  výuka matematiky  během osmi  let 

rozdělena do 41 větších tematických celků. Z dvaceti tří  okruhů probíraných ve 

čtyřech ročnících nižšího gymnázia se jich geometrie nějakým způsobem dotýká 

devět.  I  když  ani  těchto  devět  geometrických  okruhů  není  výhradně 

geometrických  (například  téma  Kruhy  a  válce  zahrnuje  i  výpočty  obvodů, 

objemů,  slovní  úlohy  apod.),  není  to  pro  geometrii  zas  tak  špatné  skóre.  Ve 

čtyřech ročnících vyššího  gymnázia  však geometrie  dopadá hůře.  Z osmnácti 

okruhů se dva věnují geometrii syntetické a dva geometrii analytické, zbylých 

čtrnáct  se  geometrie  netýká.  Během  dvou  ročníků  vyššího  gymnázia  (sexta 

a oktáva) se naši studenti s geometrií vůbec nesetkají. Nutno říct, že ŠVP naší 

školy vychází z obsahu učiva tak, jak je obsaženo v hojně rozšířených učebnicích 

nakladatelsví  Prometheus.  Dá  se  proto  předpokládat,  že  co  do  množství 

geometrie obsažené ve výuce, není naše škola nijakou výjimkou.

Rozhodl  jsem  se  proto  vytvořit  kurz,  který  je  obsahem  této  práce.  Nosným 

tématem kurzu jsou algebraické křivky.  Zároveň je však koncipován tak,  aby 

studenti  během něj  zvládli  geometrické konstrukce v programu GeoGebra,  ve 

které  jsem sestrojil  i  počítačové  animace,  které  jsou  součástí  této  práce.  Pro 

studenty se může jednat o první seznámení s tímto programem a mohu v tomto 

ohledu být naprostými začátečníky. Při popisu programu a jeho funkcí vycházím 

z české lokalizace GeoGebry verze 5.0.134.0-3D.

GeoGebra je program, který studentům může posloužit jako výborný nástroj pro 

výuku nejen ve škole, ale i při domácí přípravě. Jedná se o volně šiřitelný, a proto 

i snadno dostupný program. Kromě syntetické geometrie, včetně dynamické, je 

využitelný  i  při  výuce  analytické  geometrie,  funkcí,  rovnic,  statistiky, 

komplexních čísel atd. Vedle toho ho využívám i při výuce fyziky – například pro 

modely  jednoduchých  strojů  nebo  pro  demonstraci  skládání  vlnění.  Jedná  se 
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o program přehledný  a  s  velmi  intuitivním ovládáním.  Studenti  proto  v  něm 

pracují rádi a díky dynamice konstrukcí je pro ně řada věcí najednou zřejmějších 

a  pochopitelnějcích.  Pro  studenty  je  proto  velice  výhodné  se  s  GeoGebrou 

seznámit a naučit se ji používat. A to i v situacích, kdy jim to není explicitně 

řečeno.

Ne všechny konstrukce však budou prováděné v GeoGebře. Do kurzu jsem pro 

zpestření zařadil i několik zajímavých konstrukcí na papíře. Ze zkušenosti mohu 

říct,  že  jsou  to  konstrukce,  které  studenty  baví  a  které  přispívají  k  pestrosti 

obsahu hodiny.

První úlohy kurzu jsou konstrukce opsané a vepsané kružnice trojúhelníku. Jsou 

to úlohy,  jejichž řešení studenti  již znají.  Důvod k jejich zařazení  byl prostý. 

V těchto úlohách se seznámí se základy práce v GeoGebře a jejich pozornost od 

zvládnutí těchto základů není odváděna potřebou zvládnout i nové matematické 

téma. Další úlohy se zaměřují na kuželosečky. I u těchto úloh se předpokládá, že 

se  studenti  s  kuželosečkami  již  seznámili.  Konstrukce  kuželoseček,  které  se 

provádějí,  jsou  však  pro  ně  nové.  Vedle  kuželoseček  se  studenti  seznámí 

i s dvěmi novými křivkami – s konchoidou a s kvadratrix. Kvadratrix sice není 

křivkou algebraickou,  jedná se však historicky o první  křivku zkoumanou po 

přímce a kružnici. Vedle samotné konstrukce křivek jsou úlohy, kde nalezneme 

řešení s jejich využitím. Mimo jiné budeme řešit dvě z Apolloniových úloh a tři 

proslulé úlohy starověku.

Jak je patrné z názvu práce, důraz je kladen i na historické pozadí probíraného 

tématu.  Matematika  je  ve  školách  mnohdy  probírána  jako  něco  hotového, 

daného,  bez  vlastního  vývoje.  Studenty  je  pak  tak  i  vnímána.  Což  je  škoda, 

protože matematika má za sebou tisíce  let  bohaté  historie  a dále se i  rozvíjí. 

Snažím se do výuky zařazovat historické souvislosti  probíraných témat i další 

témata z historie matematiky. Studenti jsou za to vděční a vytvářejí si díky tomu 

i pozitivnější vztah k tomuto předmětu. 
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Všechny studované křivky jsou známé již od starověku. Stejně tak dlouho lidstvo 

řeší Apolloniovy úlohy nebo tři klasické řecké úlohy, které objevení některých 

křivek  i  přímo  motivovaly.  Jednotlivé  úlohy  jsou  opatřeny  historickou 

poznámkou, která se týká buď konstruované křivky nebo konstrukce samotné. 

Výjimkou jsou tři neřešitelné antické úlohy, pro které je jejich historie vyložena 

ve zvláštní kapitole. Nejedná se však o práci historickou. Historické informace, 

které jsou v tomto textu obsaženy, jsou v takové míře,  ve které mohou podle 

mého názoru doplnit  a  zpestřit  výuku zaměřenou na geometrii  a  geometrické 

konstrukce s využitím počítače.

Každá  úloha  obsahuje  zadání,  které  je  studentům  učitelem  sdělováno  ústně. 

Funkce,  které se poprvé uplatní  při  řešení některé úlohy, jsou u takové úlohy 

vypsány  pod  hlavičkou  Prvně  použité  funkce  GeoGebry.  Jejich  první  výskyt 

v textu je zvýrazněn tučně. Pro učitele je vypracováno vzorové řešení – graficky 

i slovní popis tohoto řešení. Dále je připojena didaktická poznámka, v níž jsem se 

snažil zdůvodnit didaktickou motivaci úlohy, upozornit  na důležité nebo jinak 

zajímavé momenty řešení, na možné problematické kroky a zdroje chyb studentů 

apod. K úlohám je rovněž připojena již zmíněná historická poznámka.

Kurz, tak jak je sestaven, je určen pro studenty vyšších ročníků gymnázií a škol 

s rozšířenou  výukou  matematiky  nebo  i  prvních  ročníků  vysokých  škol. 

V návaznosti  na  výuku analytické geometrie  jsem tento kurz  v letošním roce 

vyzkoušel v septimě všeobecného gymnázia PORG. Značně ořezanou verzi jsem 

v několika hodinách, co zbyly na konci školního roku, probral i v kvartě téže 

školy. I zde s kladnou odezvou. Večer po jedné z hodin jsem například na mail 

dostal od jednoho z kvartánů zdařilý pohyblivý model Sluneční soustavy. Kurz se 

tedy v případě potřeby dá bez problémů přizpůsobit i mladším studentům.

Závěrem  úvodu  přeji  všem  čtenářům  i  uživatelům  tohoto  textu  mnoho 

příjemných  a  inspirativních  chvil  strávených  nad  studiem  křivek  a geometrie 

vůbec.
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2 Příprava úloh a experimentální vyučování kurzu
Kurz  tvoří  dva  základní  typy  úloh.  Jednak  jsou  to  úlohy,  ve  kterých  jde 

o samotnou konstrukci některé ze křivek, a jednak úlohy, ve kterých jsou křivky 

využity k vyřešení úlohy samotné. Vzhledem k tomu, že jedním z cílů kurzu je 

naučení  se  práce  v  GeoGebře,  je  v  tomto  programu  prováděna  i  většina 

konstrukcí.

Úlohy  jsou  voleny  tak,  aby  se  studenti  vždy  seznámili  s  alespoň  jednou 

konstrukcí křivky předtím, než tuto křivku použijí při řešení nějaké jiné úlohy. 

Výjimkou  je  samozřejmě  kružnice  u  níž  předpokládám,  že  její  konstrukci 

studenti  již  dobře  znají.  Jednotlivá  zadání  jsou  gradována  od  lehkých  po 

obtížnější. 

Hned na úvod jsou zařazeny dvě konstrukce, které studenti znají z předchozího 

studia.  Díky  tomu  se  mohou  soustředit  na  seznámení  s  novým  prostředím 

GeoGebry a nejsou přitom navíc zatěžováni řešením konstrukce samotné. Díky 

tomu, že jsou tyto dvě konstrukce pro ně důvěrně známé, daleko lépe rozpoznají 

chybu, kterou udělají při ovládání programu. Tyto dvě úlohy jsem původně neměl 

v plánu do kurzu zařadit  a  přidal  jsem je až ve chvíli,  kdy jsem zpracovával 

přípravu na první hodinu. Ukázalo se, že jejich zařazení bylo užitečné. Určitě 

nedoporučuji je vynechat a přeskočit rovnou na obtížnější úlohy, pro studenty by 

to bylo zbytečně náročné.

Některé konstrukce křivek jsou prováděny i ručně na papíře. Nejedná se však 

o klasické školní konstrukce pomocí pravítka a kružítka, ale o konstrukce méně 

tradiční  –  provázkovou  konstrukci  elipsy  či  konstrukci  tečen  kuželosečky 

ohýbáním papíru. Tyto konstrukce sice nejsou nijak zvlášť přesné, jsou však pro 

studenty poměrně atraktivní a určitě je doporučuji se studenty vyzkoušet.

Druhou skupinu úloh tvoří takové úlohy, u kterých lze nalézt řešení s využitím 

některé z křivek, které se studenti naučili zkonstruovat. Studenti v těchto úlohách 
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vidí,  že  tyto křivky mají  využití  při  hledání  řešení  konkrétních situací.  Právě 

použitelnost  k  něčemu bývá  u  studentů  důležitým faktorem pro  rozhodování, 

jestli  se  o  nějakou věc dále  zajímat  nebo ne.  Výhodou práce v GeoGebře je 

snadná konstruovatelnost různých křivek, zejména pak kuželoseček. Díky tomu 

studenti bez problémů křivky k řešení úloh využívají,  což by při  rýsování na 

papíře nebylo možné.

Důležitým prvkem konstrukcí v GeoGebře je jejich pohyblivost. Studenti mohou 

s  konstrukcemi  sami  hýbat  a  mohou  i  s  pomocí  animace  spustit  jejich 

automatický  pohyb.  Díky  tomu  je  možné  na  konstrukce  nahlížet  a  pracovat 

s nimi zcela jiným způsobem, než je tomu u konstrukcí na papíře. Navíc je to 

něco, co studenty baví a motivuje k další práci s programem.

Kurz jsem vyzkoušel v septimě všeobecného gymnázia PORG. Třída má v plném 

stavu 24 studentů, v průběhu kurzu se počet studentů ve třídě pohyboval mezi 

dvaceti a maximem. Studenti s programem GeoGebra nikdy předtím nepracovali. 

V rámci kurzu jsem v této třídě odučil dvanáct vyučovacích hodin. To se ukázalo 

jako málo na zvládnutí celého obsahu kurzu – z tohoto důvodu nebyly probrány 

některé úlohy (například řešení neřešitelných řeckých úloh). Původně jsem totiž 

očekával, že budeme postupovat v rámci kurzu o něco rychleji. Ukázalo se však, 

že je vhodné ponechat studentům více času na experimentování. Tuto třídu běžně 

neučím, zapůjčil jsem si ji právě jen na vyzkoušení kurzu, nemohl jsem proto 

další hodiny podle potřeby dále přidávat. V příštím školním roce však povedu 

v této třídě povinně volitelný matematický seminář, v rámci kterého mám v plánu 

kurz dokončit.

Částečně jsem kurz vyzkoušel i v kvartě stejné školy. Tato třída má v plném stavu 

24 studentů. Studenti s GeoGebrou rovněž nikdy samostatně nepracovali. Nebylo 

to  však  jejich  první  setkání  s  tímto  programem,  protože  jsem  ho  několikrát 

během tohoto školního roku využil k různým demonstracím (například skládání 

sil na nakloněné rovině). Kurzu jsme v této třídě věnovali šest hodin na konci 
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školního roku. S touto třídou jsme provedli konstrukci opsané a vepsané kružnice 

trojúhelníku a konstrukce kuželoseček.  Ukázalo se,  že není problém tuto část 

kurzu absolvovat i se studenty mladšími, než pro jaké byl původně koncipován.

Studenti v obou třídách pracovali ve dvojicích. Několik dní před zahájením kurzu 

jsem je požádal, aby si donesli vlastní notebooky nebo tablety s předinstalovanou 

GeoGebrou. Studenti tedy po celou dobu kurzu pracovali na vlastních zařízeních. 

Na hodiny jsem s sebou nosil tři rezervní notebooky, které však většinou nebyly 

zapotřebí.

Celkově se kurz u studentů setkal s kladnou odezvou. Velkou zásluhu na tom 

zřejmě mělo využití GeoGebry při konstrukcích. To dává prostor k jejímu využití 

i při probírání dalších témat.

Konkrétní  způsob  a  zkušenosti  z  vyučování  jednotlivých  úloh  jsou  popsány 

v Didaktické poznámce u každé jednotlivé kapitoly zvlášť,  na tomto místě se 

proto o nich rozepisovat nebudu.
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3 Příprava a první spuštění GeoGebry
Před samotným započetím výuky je třeba mít připravenou potřebnou techniku. 

Vyučující bude potřebovat počítač s předinstalovanou GeoGebrou a s připojeným 

projektorem. Studenti pak jednotlivě nebo do dvojic počítač nebo tablet. Pokud je 

k dispozici počítačová učebna, lze ji využít. Není však problém nechat studenty, 

aby  si  přinesli  vlastní  zařízení.  Zároveň  je  vhodné  studenty  požádat,  aby  si 

předem  program  do  svých  zařízení  nainstalovali.  Aktuální  verce  pro  počítač 

i tablet je volně přístupná na oficiální stránce http://www.geogebra.org. Instalace 

je jednoduchá a studenti ji bez problémů samostatně zvládnou.

Předtím,  než  studenti  spustí  GeoGebru  a  začnou  pracovat  na  první  úloze,  je 

vhodné  je  seznámit  se  stručným  obsahem  kurzu,  s  nástinem  toho,  co  se 

v GeoGebře  naučí  a  k  čemu  a  jak  mohou  využívat  GeoGebru  i  při  jiných 

příležitostech ve výuce.

Poté  již  studenti  mohou  přistoupit  k  prvnímu  spuštění  programu.  Ihned  po 

spuštění se zobrazí výběr módu programu (Algebra,  Geometrie,  Tabulka,  CAS, 

3D  Grafika a  Pravděpodobnost).  My,  pokud  nebude  řečeno  jinak,  budeme 

používat mód Geometrie. Může se stát, že některý ze studentů bude mít problém 

se spuštěním programu. Toto je třeba řešit individuálně, většinou se však problém 

podaří během chvilky odstranit.

Po spuštění se zobrazí okno s nákresnou. V horní části okna jsou dvě menu – 

textové a obrázkové. U textového menu můžeme studenty upozornit, že přes něj 

se dá provádět ukládání a opětné otvírání vytvořených konstrukcí. To je obdobné 

jako u jiných programů, které studenti znají. Méně zřejmé je, že tisk z programu 

lze provádět pouze přes Náhled („Ctrl“ + „P“). Hodit se může i možnost vrácení 

se v konstrukci o krok zpět („Ctrl“ + „Z“). Bez dalších voleb v textovém menu se 

studenti  pro potřeby našeho kurzu mohou obejít.  Ve verzi  pro tablety a verzi 

spouštěné přímo z prohlížeče Google Chrome je navíc toto menu výrazně odlišné 
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od verzí ostatních. Z těchto důvodů se více textovým menu zabývat nebudeme. 

Oproti tomu obrázkové menu je pro nás mnohem zajímavější a využitím jeho 

funkcí  se  budeme  zabývat  v  průběhu  celého  kurzu.  Přehled  těchto  funkcí  je 

připojen v závěru této práce.
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4 Kružnice opsaná trojúhelníku

Zadání:
Sestrojte trojúhelník  ZUB, jestliže znáte velikost úseček  z = 5 cm,  u = 7,5 cm 

a b = 4 cm. Sestrojte kružnici k opsanou trojúhelníku ZUB.

Stručná charakteristika úlohy:
Úkolem studentů je sestrojení trojúhelníku podle věty SSS a následně kružnici 

opsanou tomuto trojúhelníku. Sestrojení opsané kružnice trojúhelníku se provádí 

buď nalezením jejího  středu jako průsečíku os  stran  nebo s  využitím funkce 

„Kružnice daná třemi body“.

Prvně použité funkce GeoGebry: 
Kolmice, Kružnice daná středem a bodem, Kružnice daná středem a poloměrem, 

Kružnice  daná  třemi  body,  Nový  bod,  Osa  úsečky,  Průsečík,  Přejmenovat, 

Přímka, Střed, Úsečka, Úsečka s pevnou délkou

Popis vypracování úlohy:
Sestrojení trojúhelníku:

Trojúhelník  sestrojíme  podle  věty  SSS.  První  stranu  trojúhelníku  sestrojíme 

funkcí  „Úsečka  s  pevnou  délkou“.  Při  zadávání  rozměrů  úsečky  je  třeba 

pamatovat na to, že GeoGebra nepoužívá desetinnou čárku, ale desetinnou tečku.

GeoGebra  automaticky  pojmenovává  nově  sestrojené  objekty  postupně  podle 

abecedy.  Aby  byly  vrcholy  pojmenovány  v  souladu  se  zadáním,  je  třeba  je 

přejmenovat. Přejmenování vrcholů (a i jiných objektů) můžeme provést dvěma 

různými  způsoby.  Pravým tlačítkem myši  klepneme  na  objekt,  který  chceme 

přejmenovat. Z menu, které se nám zobrazí, vybereme položku „Přejmenovat“. 

Zadáme  požadovaný  název  a  potvrdíme.  Druhou  možností  je  přímé 

přejmenování.  Na  objekt  klepneme  tentokrát  levým tlačítkem myši  a  rovnou 
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zadáme nový název objektu. Otevře se nám okno s názvem, který jsme zadali. 

Ten již pouze potvrdíme a přejmenování je hotovo.

Ke konstrukci zbývajícího vrcholu využijeme funkci „Kružnice daná středem 

a poloměrem“. Bod v průsečíku takto získaných kružnic označíme funkcí „Nový 

bod“ nebo „Průsečík“. Na možnost využití funkce „Nový bod“ obvykle přijdou 

studenti sami, ale na funkci „Průsečík“ je zpravidla nutno je upozornit. Získaný 

třetí vrchol spojíme s předchozími dvěma s využitím funkce „Úsečka“ (případně 

„Přímka“). Tím máme trojúhelník narýsovaný.

Sestrojení opsané kružnice:

Opsanou kružnici můžeme narýsovat několika způsoby. Studenti již v tuto chvíli 

umí  narýsovat  kružnici  a  nalézt  průsečík  dvou  kružnic.  S  využitím  funkce 

„Přímka“,  kterou nemají  problém objevit  sami,  dokáží  narýsovat  osu úsečky 

a následně  střed  opsané  kružnice  klasickým způsobem.  Toto  je  způsob,  který 

studenti  znají  i  z  klasických hodin  geometrie  z  předchozích  ročníků.  Nemají 

proto problém toto řešení najít. GeoGebra však nabízí několik možností, jak si 

klasický postup ulehčit. 

Druhým způsobem je využití  funkce „Střed“. Tato funkce nalezne střed mezi 

dvěma body nebo střed úsečky.  Díky ní  si  tedy můžeme snadno nalézt  střed 

strany trojúhelníku a s využitím funkce „Kolmice“ v tomto středu vztyčit k této 

straně kolmici. I toto je řešení, které většina studentů bez problémů odhalí.

Třetím způsobem je narýsování přímo os stran trojúhelníku pomocí funkce „Osa 

úsečky“. Ta při výběru úsečky nebo jejích krajních bodů přímo zkonstruuje její 

osu. Dále pokračujeme jako v předchozích dvou případech nalezením průsečíku 

os stran a konstrukcí „Kružnice dané středem a bodem“.

Poslední  možností  je  rovnou  narýsovat  opsanou  kružnici.  GeoGebra  totiž 

obsahuje i funkci „Kružnice daná třemi body“. Při jejím aktivování stačí vybrat 

tři vrcholy trojúhelníka a program již narýsuje opsanou kružnici sám. Nevýhodou 
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tohoto  postupu  je,  že  neznáme  střed  hledané  kružnice.  Na  tento  způsob 

konstrukce již studenti zpravidla sami nepřijdou.

Didaktická poznámka: 
Tuto  úlohu  používám  pro  první  seznámení  studentů  s  GeoGebrou.  Jedná  se 

o úlohu,  která  je  pro  studenty  snadná  a  kterou  důvěrně  znají  již  z  předchozí 

zkušenosti s geometrií rýsovanou na papíře. Mohou se díky tomu plně soustředit 
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na pro ně neznámé prostředí GeoGebry. Zároveň se však jedná o úlohu, na které 

je  možné  demonstrovat  celou  řadu základních  funkcí  GeoGebry,  které  budou 

studenti využívat i při řešení dalších obtížnějších úloh.

Při  řešení  této  úlohy nechávám studentům dostatek  času  na  to,  aby si  mohli 

GeoGebru v klidu „osahat“.  Díky intuitivnosti  ovládání GeoGebry se studenti 

celkem rychle sžívají s prostředím a mají snahu sami prozkoumávat nové funkce.

První část úlohy, tj. konstrukci trojúhelníku, se studenty zároveň řeším a ukazuji 

ji na projektoru. U druhé části, hledání opsané kružnice, již nechám studenty, aby 

si  program sami  zkoušeli  a  samostatně  řešili  úlohu.  Při  tom obcházím třídu 

a konzultuji úlohu s jednotlivými studenty. Pokud vidím, že již má někdo úlohu 

vyřešenou,  chci  po  něm,  aby  nalezl  jiný  způsob  řešení.  Studenti  bez  obtíží 

nacházejí řešení klasickým způsobem a obvykle najdou i některý ze způsobů jak 

si práci ulehčit – řešení s využitím „Středu“ nebo „Osy úsečky“.

Ve chvíli, kdy každý ve třídě má nalezený alespoň jeden způsob řešení, ukážu 

řešení  i  na  projektoru.  Postupně naleznu všechny tři  osy  stran,  avšak každou 

jiným  způsobem.   Na  závěr  ukážu  možnost  narýsování  opsané  kružnice 

s využitím funkce „Kružnice daná třemi body“. Jednoduchost posledního postupu 

studenty překvapí a dále je přesvědčuje o využití GeoGebry jakožto užitečného 

nástroje, který jim může zjednodušit práci. 

Historická poznámka:
Sestrojení kružnice opsané trojúhelníku je klasická úloha, která se objevuje již v 

Eukleidových Základech. Konkrétně se jedná o pátou úlohu čtvrté knihy: „Kolem 

daného  trojúhelníku  opiš  kruh.“  (EUKLEIDES  2008,  str.  130)  Základy se 

skládají  celkem ze  třinácti  knih  a  za  jejich  autora  je  považován Eukleides  z 

Alexandrie (asi 365 – 280 př. n. l.). Na mnoho staletí se staly nejvýznamnějším 

geometrickým dílem a po bibli druhým nejrozšířenějším spisem.
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5 Kružnice vepsaná trojúhelníku

Zadání:
Sestrojte trojúhelník VLK. Velikost strany k = 75 cm, | KVL| = 42° 

a | VLK| = 60°. Sestrojte kružnici n vepsanou trojúhelníku VLK.

Stručná charakteristika úlohy:
Studenti  sestrojí  trojúhelník  podle  věty  USU.  Tomuto  trojúhelníku  sestrojí 

kružnici  vepsanou.  Střed  kružnice  je  nalezen jako průsečík  os  úhlů.  Součástí 

úlohy je základní instruktáž manipulace se zobrazením nárysny v GeoGebře.

Prvně použité funkce GeoGebry:
Osa úhlu, Pohybovat s nákresnou, Polopřímka, Úhel dané velikosti, Ukazovátko, 

Vzdálenost, Zmenšit, Zvětšit

Popis vypracování úlohy:
Sestrojení trojúhelníku:

Trojúhelník  sestrojíme  podle  věty  USU.  Nejprve  sestrojíme  pomocí  funkce 

„Úsečka s pevnou délkou“ stranu k. Úsečka k je zadána tak, aby byla veliká a její 

zobrazení  se  nevešlo  na  monitor.  To  využijeme  k  seznámení  s  možnostmi 

zobrazení v programu GeoGebra. Výkres si můžeme přiblížit nebo oddálit. To se 

dá udělat třemi různými způsoby. Můžeme využít funkce „Zmenšit“ a „Zvětšit“ 

nebo můžeme použít kombinace kláves „Ctrl“ + „+“ a „Ctrl“ + „-“ nebo můžeme 

obraz přibližovat a oddalovat otáčením kolečka myši. Další užitečnou funkcí je 

„Pohybovat s nákresnou“. Ta nám umožňuje pohybovat s celým výkresem jako 

bychom pohybovali s papírem, na kterém je narýsován.

Naproti tomu nástroj „Ukazovátko“ nám umožňuje přesunovat jednotlivé prvky 

konstrukce.  Můžeme  si  vyzkoušet,  že  u  úsečky,  kterou  jsme  si  narýsovali, 

můžeme  oba  krajní  body  přesouvat.  Program  však  umožňuje  pouze  taková 
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přesunutí,  která  neporuší  pevně  dané  počáteční  podmínky.  Můžeme  tedy 

pohybovat  koncovými  body  úsečky  nebo  celou  úsečkou,  ale  pouze  tak,  aby 

zůstala  zachována její  pevně stanovená délka.  Pomocí  „Ukazovátka“ lze  také 

přesouvat  názvy objektů.  To využijeme,  pokud se  překrývají  dva názvy nebo 

název s nějakým jiným objektem.

Nyní si sestrojíme nástrojem „Úhel dané velikosti“ oba dva zadané úhly. Úhel 

sestrojíme tak, že zvolíme nejprve libovolný bod na jednom rameni úhlu a poté 

vrchol úhlu. Otevře se nám dialogové okno, do kterého zadáme velikost úhlu 

a směr od zadaného ramene po nebo proti směru hodinových ručiček. Program 

vykreslí bod, který leží na druhém rameni námi hledaného úhlu. Tento bod si 

spojíme  s  vrcholem  úhlu  nástrojem  „Polopřímka“.  Průsečík  narýsovaných 

ramen definuje zbývající vrchol trojúhelníku a tím je trojúhelník hotov.

Sestrojení vepsané kružnice:

Střed  vepsané  kružnice  lze  sestrojit  klasickým  způsobem.  Pomocí  kružnic 

nalezneme osy  úhlů  a  střed  kružnice  leží  v  jejich  průsečíku.  GeoGebra  však 

disponuje i  nástrojem, který nám může práci  ulehčit.  Jedná se o funkci „Osa 

úhlu“. Vstupem mohou být tři body definující úhel (zadávané v pořadí bod na 

rameni, vrchol, bod na druhém rameni) nebo dvě úsečky, přímky, polopřímky.

Poloměr vepsané kružnice můžeme nalézt  rovněž dvěma způsoby.  Zvolíme si 

nástroj „Kolmice“, vybereme si přímku (úsečku, polopřímku), ke které chceme 

dělat  kolmici,  a  bod,  kterým  má  kolmice  procházet.  Nezáleží  na  tom,  jestli 

zvolíme nejdříve přímku a poté bod nebo naopak. Vzdálenost průsečíku kolmice 

a příslušné strany od středu vepsané kružnice definuje poloměr této kružnice. 

Hledanou vzdálenost však v GeoGebře můžeme nalézt i jinak: pomocí funkce 

„Vzdálenost“.  Vybereme  si  tuto  funkci  a  následně  zvolíme  střed  kružnice 

a některou ze stran trojúhelníku. Ve výkresu se nám objeví vypsaná vzdálenost 

bodu  od  přímky,  která  odpovídá  poloměru  námi  hledané  kružnice.  Nyní 
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využijeme funkci „Kružnice daná středem a poloměrem“. Jako poloměr kružnice 

zadáme „vzdalenostSv“ (viz ilustrace 2) a program vykreslí kružnici požadované 

velikosti.

Didaktická poznámka: 
Jedná  se  o  další  jednoduchou  úlohu,  jejíž  řešení  by  studentům nemělo  činit 

vážnější problémy, protože ji znají již z dřívějška ze standardní výuky geometrie. 

Ani u této úlohy tedy nejde o to, že by se studenti naučili něco nového přímo 

z geometrie,  ale  mají  možnost  si  na  již  známé  úloze  vyzkoušet  rýsování 

v prostředí  GeoGebry  a  objevit  další  nástroje,  které  se  jim  budou  hodit 
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v budoucnosti.

Studenti již mají za sebou první seznámení s programem a jsou schopni pracovat 

samostatněji. Vzhledem k tomu, že se také již setkali s funkcí „Osa úsečky“, není 

pro  ně  žádným  překvapením,  že  program  obsahuje  i  funkci  „Osa  úhlu“ 

a vyhledají  si  ji  sami  zcela  automaticky.  Možná  i  proto,  že  obě  funkce  jsou 

v menu hned vedle sebe a studenti si  jí  všimli  již  při  řešení předchozí úlohy. 

Klasickým způsobem hledání os úhlů pomocí kružnic již zpravidla tuto úlohu 

proto neřeší. Studenti dostanou na samostatné řešení úlohy dostatek času, jsou 

však již schopni tuto úlohu řešit rychleji než předchozí. Poté, co většina studentů 

úlohu úspěšně vyřešila, ukážu pro kontrolu správné řešení i na projektoru.

Pokud je některý ze studentů výrazně rychlejší  než ostatní,  je  možné pro něj 

zadání doplnit o konstrukci kružnic trojúhelníku připsaných.

Historická poznámka:
I tato úloha se objevuje již v Eukleidových Základech. Jedná se o čtvrtou úlohu 

ve  čtvrté  knize:  „Do  trojúhelníku  daného  vpiš  kruh.“  (EUKLEIDES  2008, 

str. 130)

Eukleides mimo jiné v  Základech v Knize první mezi základními pojmy 

definuje i kruh: „Kruh jest útvar (rovinný), objímaný jedinou čarou (jež se 

nazývá obvodem, kružnicí), k níž od jednoho bodu uvnitř útvaru vedené 

úsečky (poloměry) všechny sobě navzájem rovny jsou. Středem pak kruhu 

zove se ten bod. Průměrem kruhu jest úsečka vedená středem a končící na 

obou  stranách  obvodem  kruhu,  jež  také  rozděluje  kruh  na  polovice.“ 

(EUKLEIDES 2008, str. 44)
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6 Kružnice – úlohy na procvičení

Zadání:
1) Je dán trojúhelník  ABC,  m,  n jsou kružnice s průměry  AB a  BC.  Dokažte: 

Kružnice m, n se protínají v bodě přímky AC. (KUŘINA 1996, str. 117)

2) Vpiš do kruhu daného čtverec.

3) Opiš kolem kruhu daného čtverec.

4) Vpiš do čtverce daného kruh.

5) Opiš kolem čtverce daného kruh. (EUKLEIDES 2008, str. 132-134)

Prvně použité funkce GeoGebry: 
Pravidelný mnohoúhelník

Vypracování úlohy:
1) Kružnice m a n jsou pro strany AB a BC Thaletovy kružnice. Jejich průsečík je 

pata výšky na stranu AC, která samozřejmě leží na straně AC.

2) – 5) Jedná se v podstatě o triviální úlohy sloužící k připomenutí a procvičení 

práce v GeoGebře.

Didaktická poznámka: 
Tyto úlohy jsou vhodné pro samostatné procvičení, třeba jako domácí úloha. Před 

zadáním  je  vhodné  studenty  upozornit  na  existenci  funkce  „Pravidelný 

mnohoúhelník“.  Její  použití  je  jednoduché  a  není  třeba  ho  proto  nijak  dál 

rozvádět. Úlohy se dají zvládnout i bez použití této funkce, ale úlohy 2-5 jsou 

s jejím využitím pro studenty o mnoho méně pracné.

Historická poznámka:
Úlohy 2-5 pocházejí ze čtvrté knihy Eukleidových Základů.
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7 Konstrukce tečen elipsy překládáním papíru

Zadání:
1. část zadání:

Na  papír  si  narýsujte  kružnici.  Kružnice  by  měla  být  co  největší  a  zároveň 

viditelná i z druhé strany papíru. Dovnitř kružnice si vyznačte bod. Bod by neměl 

ležet příliš blízko středu kružnice a měl by být viditelný i skrz papír.

Nyní přehněte papír tak, aby oblouk na přehnuté části papíru procházel skrz bod 

vyznačený uvnitř kružnice. Poté papír narovnejte a přehněte na jiném místě, ale 

opět  tak,  aby oblouk procházel  vyznačeným bodem.  Tento krok opakujte  tak 

dlouho, dokud vám nebude zřejmé, co na papíře vzniká.

2. část zadání:

Proveďte simulaci této konstrukce v GeoGebře.

3. část zadání:

Dokažte, že hranice vzniklé plochy je elipsa.

Prvně použité funkce GeoGebry: 
Animace zapnuta, Bod na objektu, Kružítko, Stopa zapnuta

Popis vypracování úlohy:
1. část zadání:

Studenti dle instrukcí ohýbají papír tak, aby se oblouk na přehnuté části papíru 

překrýval  z  bodem  vyznačeným  v  kružnici.  Tento  krok  opakují  několikrát. 

Zpravidla po deseti až patnácti zopakováních studenti odhalí, že vzniklé ohyby 

ohraničují  elipsu  –  jsou  jejími  tečnami.  Již  méně  často  odhalí  to,  že  střed 

kružnice a vyznačený bod jsou ohnisky této elipsy. K tomu je možné studenty 

nasměrovat doplňující otázkou. Tento poznatek je později potřebný pro důkaz, že 
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se skutečně jedná o elipsu.

2. část zadání:

Nejprve si  narýsujeme vše,  co máme narýsováno i  na  papíře  před započetím 

přehýbání papíru. Pomocí funkce „Kružnice daná středem a bodem“ nebo funkce 

„Kružnice  daná  středem  a  poloměrem“  narýsujeme  kružnici  k se  středem  S 

a libovolným poměrem. Libovolně do této kružnice umístíme bod M.

Pro další simulaci konstrukce je dobré si uvědomit, že oblouk vzniklý přehnutím 

papíru  je  vlastně  součástí  jiné  kružnice,  která  má  stejný  poloměr  jako  již 

narýsovaná kružnice. Zároveň víme, že nová kružnice prochází bodem  M. Její 

střed musí tedy ležet od bodu M ve vzdálenosti  r. Všechny takové body leží na 

kružnici se středem v bodě  M a s poloměrem  r. K narýsování takové kružnice 

použijeme  nástroj  „Kružítko“.  S  tímto  nástrojem  dokážeme  stejně  jako 

s fyzickým  kružítkem  přenášet  vzdálenosti.  Odměříme  si  proto  poloměr  již 

narýsované kružnice tak, že nejprve klikneme na její střed a potom na kružnici.  

Objeví se nám nová kružnice s poloměrem r, kterou můžeme         přenést na 

libovolné místo – v našem případě za střed zvolíme bod  M.  Na této kružnici, 

nazvěme si  ji třeba j, budou ležet středy všech kružnic, které mohou vzniknout 

ohnutím papíru.

Vybereme si funkci „Bod na objektu“ a s jeho pomocí umístíme na kružnici  j 

bod  A.  Tomuto  bodu  s  použitím  nástroje  „Kružítko“  opíšeme  kružnici  i 

o poloměru  r.  Nyní si můžeme vyzkoušet,  že se s nástrojem „Ukazovátko“ dá 

s bodem A pohybovat po kružnici j. Kružnice opisující bod A se pohybuje spolu 

s ním  a  zároveň  ve  všech  polohách  prochází  bodem  M.  Zbývá  nám  ještě 

zkonstruovat přehnutí  papíru.  Toto přehnutí  nám bude reprezentovat přímka  p 

procházející  průsečíky  kružnic  k a  i.  K  jejímu  narýsování  využijeme  funkce 

„Průsečík“ a „Přímka“. Abychom zaznamenali různé polohy přehnutí při různých 

polohách bodu A použijeme nástroj Stopa. Klikneme pravým tlačítkem myši na 
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přímku p a vybereme si volbu Stopa zapnuta. Při pohybování bodem A je pak 

zřetelně vidět vznikající elipsa. 

Bod A můžeme nechat obíhat po kružnici j i samostatně. Klikneme na něj pravým 

tlačítkem myši a zvolíme položku Animace zapnuta. K zastavení animace slouží 

tlačítko pauza, které se objeví v levém dolním rohu obrazovky. Stopy se dají 

smazat kombinací kláves „Ctrl“ + „F“.

3. část zadání:

Důkaz  provedeme  jednoduchou  logickou  úvahou  (viz  ilustrace  3).  Průsečík 

přímky p a úsečky AM si pojmenujeme B. Body S a A jsou osově souměrné podle 
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přímky  p,  pro  bod  B proto platí,  že  součet  vzdáleností  |SB|  a  |MB| je  roven 

poloměru  r a je tudíž konstantní. Toto platí bez ohledu na polohu bodu  A. Tato 

vlastnost však přímo odpovídá definici elipsy. Množina všech bodů B tedy tvoří 

elipsu  a  navíc  z toho  plyne,  že  body  S a  A jsou  ohniska  této  elipsy.  Ze 

souměrnosti také vyplývá, že bod B je bodem, který má součet vzdáleností |SB| a 

|MB|  nejmenší ze všech bodů ležících na přímce  p.  Z toho plyne, že všechny 

ostatní  body na přímce  p mají  tento součet větší  a  tudíž leží  vně naší  elipsy. 

Jestliže přímka p má s elipsou jeden jediný společný bod a všechny ostatní její 

body leží vně elipsy, je to její tečna.

Didaktická poznámka:
Tato  úloha  je  rozdělena  na  tři  části,  kdy  každá  další  navazuje  na  předchozí. 

Studentům sděluji následující část zadání až po splnění předcházející části. Dá se 

postupovat tak, že jsou instrukce vždy sděleny celé třídě, ale více se mi osvědčilo 

vždy  instrukce  sdělovat  individuálně  těm  studentům,  u  kterých  jsem  si 

zkontroloval splnění předchozího kroku.

První část úlohy není studenty vypracovávána v GeoGebře, ale na papíře.  Na 

vypracování  této  úlohy  je  vhodné  předem  zajistit  dobře  průhledný  papír, 

například pauzák. Dá se vypracovat i s běžným kancelářským papírem, pak je 

však třeba, aby studenti na vyznačení kružnice a ohnisek použili fixy nebo jiné 

výrazně píšící psací potřeby. Umístění bodu je vhodné asi tak ve dvou třetinách 

poloměru směrem od středu kružnice. Pokud bod umístíme příliš blízko středu 

kružnice, nelze elipsu příliš rozeznat od kružnice. Pokud naopak bod umístíme až 

ke kružnici, je výsledná elipsa příliš plochá.

Instrukce k úloze zadávám ústně a zároveň demonstruji s papírem v ruce. Při 

vypracovávání  této  úlohy  je  třeba  kontrolovat,  že  bylo  zadání  správně 

pochopeno. Může se stát, že studenti přehýbají papír nespráně, například ohyb 

vedou přímo vyznačeným bodem, nebo pro každý ohyb volí jiný bod apod. Tyto 
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případy jsou však ojedinělé a dají se lehce odhalit učitelem.

Při konstrukci v GeoGebře si mohou studenti vyzkoušet změny tvaru výsledné 

elipsy v závislosti na poloze a velikosti kružnice k a na poloze bodu M. Vcelku 

přirozeně je napadne, co se stane, pokud přesunou bod M vně kružnice k. Hranicí 

vzniklé plochy pak již není elipsa, ale je jí hyperbola.

Před prací na třetí části zadání je vhodné studentům připomenout školní definici 

elipsy, na které je důkaz postaven.

Definice elipsy:  „V rovině jsou dány dva body  E,  F.  Množina všech bodů  X 

roviny, pro které se součet |XE| + |XF| vzdáleností bodu X od bodů  E,  F rovná 

danému číslu většímu než |EF|, se nazývá elipsa. Body E a F se nazývají ohniska 

elipsy.“ (KOČANDRLE a BOČEK 2009, str. 156)

Historická poznámka:
Elipsa je po kružnici druhým zástupcem kuželoseček. Ty byly známy již starým 

Řekům.

„Aristaeus  z Elder1 (370-300 př.  n.  l.)  napsal  5  knih týkajících se  solid  loci2 

(řecký  termín  pro  kuželosečky).  Druhé  pojednání  napsal  autor  proslulých 

Základů Eukleides z Alexandrie. … Nejvýznamější spis o kuželosečkách a po 

Eukleidových základech nejznámější dílo řecké matematiky –  O kuželosečkách 

pochází  od  Apollónia.  Sestává  z  8  knih,  z  nichž  první  čtyři  se  dochovaly 

v řečtině,  další  tři  v  arabském  překladu  a  poslední  byla  ztracena.“ 

(LOMTATIDZE 2007, str. 49)

Aristaios kuželosečky nazývá ostroúhlá, pravoúhlá a tupoúhlá, podle toho pod 

jakým úhlem je třeba rozříznout kužel,  aby vznikla.  Teprve Apollónios v díle 

O kuželosečkách zavádí  dodnes  používané  názvy  pro  kuželosečky  –  elipsa, 

parabola a hyperbola.

1 Aristaios (350 – 250 př. n. l.) není z jak píše Lenka Lomtatidze z Elder, ale Aristaios „the Elder“ - tedy 
Aristaios „starší“. (KEYSER a LIRBY-MASSIE 2008, str. 130)

2 Solid loci je ve skutečnosti latinský termín pro křivky vytvořené protínáním prostorových těles.
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Ilustrace 4: Tečny elipsy vytvořené ohýbáním - simulace v GeoGebře



8 Provázková (zahradnická) konstrukce elipsy

Zadání:
1. část zadání:

Proveďte  provázkovou  (zahradnickou)  konstrukci  elipsy.  Návod:  Provázek 

přichytíme  na  tabuli  oběma  konci  tak,  aby  nebyl  napnutý.  Fixou  provázek 

napneme tak, aby provázek od obou konců tvořil úsečky. Obkružte fixou tabuli 

tak, aby provázek při pohybu zůstal neustále napnutý. Dokažte, že vzniklý ovál je 

elipsa.

2. část zadání:

Proveďte simulaci této konstrukce v GeoGebře.

3. část zadání:

Odvoďte rovnici elipsy.
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Ilustrace 5: Návod na konstrukci elipsy pro zálesáky (BEARD 1920, str. 254)



Prvně použité funkce GeoGebry:
Elipsa, Množina bodů, Posuvník

Vypracování úlohy:
1. část zadání:

Konstrukci na tabuli provádějí dva studenti. Jeden drží v přiměřené vzdálenost 

oba konce provazu přimáčknuté k tabuli, druhý s fixem opisuje elipsu.

Délka provázku se při konstrukci nemění. Pokud ho udržujeme po celou dobu 

napnutý, je součet vzdáleností fixu od obou upevněných konců konstantní. Přímo 

z definice elipsy vyplývá, že všechny možné polohy fixu tvoří  elipsu, jejímiž 

ohnisky jsou upevněné konce provázku. Délka provázku je délkou hlavní osy 

elipsy. 

2. část zadání:

Nejprve si narýsujeme dva body E a F, které představují oba konce provázku. Pro 

simulaci pohybu fixu potřebujeme zajistit, aby součet jeho vzdáleností od obou 

konců byl konstantní. 

To  vyřešíme  s  pomocí  „Posuvníku“.  Funkce  „Posuvník“  umožňuje  při 

konstrukci  zadávat  některé  hodnoty,  jako  třeba  délky  úseček  nebo  poloměry 

kružnic,  nikoliv  jako konkrétní  číslo,  ale  jako proměnnou,  kterou si  můžeme 

plynule  měnit.  Konstrukce  se  pak  přetváří  v  závislosti  na  tom,  jak  hodnotu 

proměnné upravujeme.

Zvolíme si funkci „Posuvník“ a klikneme na místo, kde ho chceme mít umístěný. 

Vhodné  je  samozřejmě  umístění  někde  stranou  samotné  konstrukce.  (Pokud 

chceme později posuvník přemístit,  je potřeba na něj nejprve kliknout pravým 

tlačítkem myši a zrušit zaškrtnutí položky menu Upevnit objekt. Pak se již dá 

přesouvat jako ostatní objekty.) Otevře se nám dialogové okno. Jako název si 

zvolíme posuvníku R, interval upravíme tak, aby minimum byla nula, maximum 
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upravíme tak, aby bylo větší než je vzdálenost mezi body E a F – například 10.

Funkcí „Kružnice daná středem a poloměrem“ umístíme kružnici, která bude mít 

střed v bodě E a její poloměr zadáme R. Stejným způsobem narýsujeme kružnici 

se středem v bodě F, její poloměr však bude v našem případě 10 – R. Součet 

poloměrů obou kružnic pak bude R + 10 – R = 10, neboli konstanta.  Z toho 

plyne, že průsečíky obou kružnic mají konstantní součet vzdáleností k bodům E 

a F. Jsou to tedy hledané polohy fixu při délce provázku 10.

Při pohybu posuvníkem je vidět,  že jedna z kružnic se vždy zvětšuje a druhá 

zároveň zmenšuje. To odpovídá tomu, že součet jejich poloměrů je konstantní. 

Již od oka je vidět,  že průsečíky těchto kružnic opisují elipsu. To si můžeme 
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ověřit i s využitím funkcí „Stopa zapnuta“ a „Animace zapnuta“, kdy animaci je 

třeba zapnout přímo na posuvníku.

Elipsu si můžeme vykreslit i jiným způsobem funkcí „Množina bodů“. Jedná se 

o funkci  která  vykreslí   automaticky  všechny  možné  polohy  daného  bodu 

v závislosti na proměnné. Vybereme si tedy tuto funkci, klikneme na bod, jehož 

polohy chceme vykreslit, a na posuvník, na kterém pohyb bodu závisí. V našem 

případě musíme tuto operaci provést dvakrát – pro každý průsečík zvlášť. Tím 

máme  rovnou  vykreslenou  celou  elipsu.  Bohužel  se  však  stále  jedná  pouze 

o množinu bodů a nikoliv o souvislou křivku. Program proto třeba neumí pro 

takto získané křivky hledat průsečíky.

Díky tomu, že známe ohniska hledané elipsy a zároveň minimálně jeden její bod, 

můžeme si hledanou elipsu vykreslit i s využitím funkce „Elipsa“. Při pohybu 

posuvníkem  vidíme,  že  naše  průsečíky  takto  vykreslenou  elipsu  skutečně 

kopírují.

3. část zadání:

Než začneme odvozovat samotnou rovnici, do elipsy, kterou jsme narýsovali na 

tabuli při plnění první části zadání, si vyznačíme hlavní a vedlejší vrcholy, střed, 

ohniska,  hlavní  a  vedlejší  poloosy a  excentricitu,  charakteristický trojúhelník, 

náhodný bod elipsy X [x, y].

Při odvození vyjdeme ze vztahu plynoucího z definice elipsy: |EX| + |FX| = 2a.

Z Pythagorovy věty plyne: ∣EX∣=√(e−x)2+ y2  a ∣FX∣=√(e+x)2+ y2 .

Po dosazení získáváme vztah:

√(e− x)2+ y2+√(e+ x)2+ y2=2a .

Nyní již budeme upravovat:

(e− x)2+ y 2+2√((e− x)2+ y2).((e+ x)2+ y2)+2a+(e+x )2+ y2=4a2
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2e2+2 x2+2 y2+2√((e−x )2+ y2).((e+ x)2+ y2)=4a2

2a2−e2−x2− y2=√((e−x )2+ y2).((e+ x)2+ y2)

4a 4+e4+ x4+ y4−4a2 e2−4a2 x2−4a2 y2+2 e2 x2+2e2 y2+2 x2 y2=((e− x)2+ y2) .((e+x)2+ y2)

4a 4+e4+ x4−4a2 e2−4 a2 x 2−4a2 y2+2 e2 x 2+2 e2 y2+2 x2 y2=e4−2 e2 x2+x4+2e2 y2+2 x2 y2

a4−a2 e2−a2 x2−a2 y2+e2 x2=0

a2(a2−e2)−x2(a2−e2)−a2 y2=0

Dosadíme b2 = a2 – e2:

a2 b2−x2 b2−a2 y2=0

x2

a2 +
y2

b2 =1
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Ilustrace 7: K odvození rovnice elipsy



Didaktická poznámka:

1. část zadání:

Pro  provedení  zahradnické  konstrukce  elipsy  je  třeba  si  předem  připravit 

dostatečně dlouhý provaz (cca 1,5 m) a  fix  (křídu),  kterým se  dá rýsovat  na 

tabuli.  Konstrukci  samotnou  provádějí  na  tabuli  dva  studenti  dobrovolníci. 

Instrukce  sděluji  studentům  ústně.  Tato  konstrukce  studenty  vždy  zaujme 

a rozhodně stojí za to ji na tabuli provést. Studentům je třeba dát instrukce, kde 

na tabuli mají být oba konce provazu. Nesmějí být ani moc blízko a ani moc 

daleko  od  sebe  nebo  příliš  blízko  okraji  tabule.  Drobné  nesnáze  mohou 

vzniknout, když se oba rýsující studenti musí při konstrukci vzájemně vyhýbat a 

překážejí si. Pro zbytek třídy toto však přidává konstrukci na zábavnosti.

2. část zadání:

Tato konstrukce je pro studenty již poněkud náročnější.  Před jejím samotným 

započetím je třeba studentům vysvětlit princip posuvníků v GeoGebře. Někteří 

studenti potřebují  během konstrukce poradit,  občas se vyskytnou problémy se 

správným provázáním prvků konstrkuce. Po počátečním zaváhání však vesměs 

všichni  studenti  tuto  problematiku  zvládnou.  Některé  studenty  je  také  třeba 

navést na myšlenku konstantního součtu poloměrů dvou kružnic.

3. část zadání:

Předtím  než  studenti  začnou  odvozovat  rovnici  elipsy,  vyznačíme  do  elipsy, 

kterou již máme na tabuli narýsovanou, důležité prvky, které mohou studenti při 

odvozování  využít.  Před  započetím  odvozování  je  vhodné  se  se  studenty 

dohodnout, že počátek souřadnic situujeme do středu elipsy.

Pokud má někdo problémy s rozjezdem, můžeme ho lehce popostrčit návodnou 

otázkou.  Při  samotném  odvozování,  i  když  je  poněkud  pracnější,  studenti 

potřebují pouze znalost Pythagorovy věty a úprav rovnic, což by jim nemělo činit 

větší potíže. Pro časovou úsporu je možné toto odvození provést i společně na 
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tabuli.

Historická poznámka:
„Praktická  geometrie  (měřičství)  byla  provozována  dávno  před  Eukleidem. 

Takzvaní  napínači  provazů  vyměřovali  a  vytyčovali  nejrůznější  pozemky 

a stavby. Zachycovali je značkalmi (body), které umisťovali do vrcholů (rohů), 

popřípadě dalších významných míst vytyčovaných útvarů.“

Eukleides v Základech buduje geometrii  pomocí postulátů. Tři neproblematické 

posuláty  jsou:  Postulát  1.  Vytvořit  úsečku,  která  spojuje  dva  různé  body; 

Postulát 2.  Danou  úsečku  na  jedné  i  druhé  straně  prodloužit  tak  daleko,  jak 

potřebujeme; Postulát 3. Vytvořit kruh o daném středu, na jehož obvodě leží daný 

bod. (EUKLEIDES 2008, str. 40)

„Eukleidovskou  konstrukcí  rozumíme  takovou  geometrickou  konstrukci,  jejíž 

jednotlivé  kroky  provádíme  jen  podle  pokynů  obsažených  v  uvedených 

postulátech. Kromě toho každá eukleidovská konstrukce musí mít  svůj přesně 

stanovený počet kroků, takže například návod na takovou konstrukci můžeme 

napsat tak, že v příslušném pořadí vypíšeme návody na její jednotlivé kroky, to 

znamená jednotlivě na každý z nich. Startem takové konstrukce je nějaký daný 

geometrický objekt, případně skupina nějakých daných geometrických objektů. 

Rozšíření  tohoto  objektu,  případně  skupiny objektů,  získanému užitím nějaké 

eukleidovské  konstrukce,  budeme říkat  eukleidovské  rozšíření  tohoto objektu, 

případně  této  skupiny  objektů.  V  případě,  že  naším  záměrem  je  pouze 

eukleidovskou konstrukcí nějaké objekty vytvořit, startujeme obvykle z nějakých 

dvou daných bodů.“ (VOPĚNKA 1989, str. 266)

K takovým konstrukcím můžeme použít pouze kružítko a pravítko bez stupnice. 

Konstrukce  prováděné  pouze  pomocí  těchto  pomůcek  ovládly  geometrii  na 

dlouhá staletí. Eukleidovskými konstrukcemi však není řešitelná celá řada úloh, 

které metodou napínačů provazů řešitelné jsou. K nim patří i konstrukce elipsy. 
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Eukleidovskými metodami můžeme konstruovat jednotlivé body elipsy, nikoliv 

však elipsu celou.

René  Descartes  o  starých  Řecích  a  vyloučení  složitějších  mechanických 

konstrukcí z geometrie v roce 1637 poznamenává: „Neboť kdyby chtěli říci, že je 

tomu tak  proto,  že  je  k  jejich nakreslení  zapotřebí  určitých přístrojů,  pak  by 

museli z téhož důvodu odmítnout i kružnice a přímky, neboť přece i ty kreslíme 

na papír  pomocí  kružítka  a  pravítka,  které  lze  právě  tak  označit  za  přístroje. 

Nemůže to však také spočívat v tom, že by nástroje ke kreslení oněch křivek byly 

složitější  než pravítko a kružítko nebo že by nebyly stejně přesné jako ony.“ 

(DESCARTES 2010, str. 32)
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Ilustrace 8: Elipsa narýsovaná provázkovou konstrukcí



9 Proužková konstrukce a Bramerův elipsograf

Zadání:
1.část zadání:

Narýsujte elipsu proužkovou metodou. Postup: Na papír si narýsujeme do kříže 

dvě kolmice. Na okraj proužku papíru si vyznačíme tři body a označíme si je po 

řadě  A,  B a  C.  Proužek přiložíme k narýsovanému kříži tak, že bod  A leží na 

jedné přímce a bod  B na přímce k ní kolmé, a vyznačíme si polohu bodu  C. 

Tímto způsobem přikládáme proužek postupně v různých polohách. Vyznačené 

polohy bodu C jsou body elipsy.

2.část zadání:

Na přiložené fotografii je zobrazen Bramerův elipsograf, v technické praxi zvaný 

oválořez,  který  funguje  na  principu  zmechanizované  proužkové  konstrukce. 

Proveďte simulaci konstrukce elipsy tímto elipsografem v GeoGebře.
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Ilustrace 9: Proužková konstrukce elipsy (ATKINS 1908)



3.část zadání:

Dokažte, že zrcadlo uříznuté oválořezem z fotografie má skutečně tvar elipsy.

Prvně použité funkce GeoGebry: 
Algebraické okno, Zobrazit/skrýt objekt

Vypracování úlohy:
1.část zadání:

Při dodržení návodu ze zadání vyznačené polohy bodu  C postupně vykreslují 

body  elipsy.  Na  kolmicích  leží  osy  elipsy,  průsečík  kolmic  je  střed  elipsy. 

Vzdálenost bodů |AC| je hlavní poloosa elipsy, vzdálenost bodů |BC| je vedlejší 
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Ilustrace 10: Bramerův elipsograf určený k řezání skleněných tabulí (foto autor)



poloosa elipsy.

2.část zadání:

Nejprve si  sestrojíme dvojici  kolmic.  Na jednu z kolmic umístíme bod,  který 

bude představovat bod A. Konstantní vzdálenost bodů B a C od bodu A zajistíme 

dvojicí kružnic s pevným poloměrem ve se středem v bodě A. V našem případě 

jsou  poloměry  2  cm a 6  cm.  Průsečíky  menší  z  kružnic  a  přímky kolmé na 

přímku, na které leží bod  A,  označíme  B1 a  B2.  Pokud menší kružnice s touto 

přímkou průsečíky nemá, jednoduše si bod  A posuneme blíž ke kolmici a tím 

hledané průsečíky získáme. Sestrojíme polopřímky  AB1 a AB2 a jejich průsečíky 

s větší z kružnic označíme po řadě C1 a C2.

Kružnice, které jsme použili pro zajištění konstantních vzdáleností mezi body A, 

B a  C,  jsou pouze pomocné a ve výsledné konstrukci je vidět nepotřebujeme. 

Nemůžeme je však smazat, protože během konstrukce plní svou funkci. Program 

GeoGebra pro lepší přehlednost konstrukcí umožňuje jejich vybrané části skrýt. 

Můžeme to udělat více způsoby.

Pokud chceme skrýt objekt, klikneme na něj pravým tlačítkem myši. Zobrazí se 

nám menu, v němž zrušíme označení Zobrazit objekt. Můžeme také v horním 

ikonkovém menu zvolit položku „Zobrazit/skrýt objekt“. Po jejím výběru se 

zobrazí  všechny  objekty,  které  konstrukce  obsahuje  –  ať  už  skryté  nebo  ne. 

Kliknutím levým tlačítkem myši na objekt změníme zobrazení nebo nezobrazení 

objektu na opačný stav. Třetí možností je zobrazení „Algebraického okna“. To 

najdeme v horním menu pod položkou Zobrazit nebo ho můžeme rovnou spustit 

kombinací  kláves  „Ctrl“ + „Shift“  +  „A“.  Po spuštění  algebraického okna se 

zobrazí  seznam  všech  narýsovaných  objektů.  V  seznamu  je  každá  položka 

reprezentována svým pojmenováním a analytickým vyjádřením. U každé je také 

bílé nebo modré kolečko. Modré kolečko znamená, že položka je zobrazena, bílé 

kolečko, že není. Pro změnu stavu stačí na toto kolečko kliknout levým tlačítkem 
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myši.

Hledanou elipsu vykreslují body C1 a C2 v závislosti na pohybu bodu A. O tom se 

lehce přesvědčíme s pomocí fukcí „Stopa zapnuta“ nebo „Množina bodů“.

3.část zadání:

Z Pythagorovy věty plyne: y1
2+ x1

2=c2 a y2
2+ x2

2=d 2 .

Pro souřadnice bodu C1[x; y] platí x = x1 + x2  a  y = y2.

Z podobnosti trojúhelníků platí: 
x2

x1
=d

c
⇒ x2=

d
c

x1 .

Po dosazení získáme: x= x1+
d
c

x1=
c+d

c
x1 .

x1=
c

c+d
x x2=

d
c+d

x
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Ilustrace 11: K důkazu pro Bramerův elipsograf



Do rovnice pro d2 dosadíme za x2 a y2:

y2+
d 2

(c+d )2 x2=d 2

x2

(c+d )2+
y2

d 2=1

Získaná rovnice odpovídá rovnici elipsy. Z rovnice rovněž plyne, že  c +  d je 

hlavní poloosa elipsy a d je osa vedlejší.

Didaktická poznámka: 
1.část zadání:

Studenti  si  vypracovávají  konstrukci  samostatně,  narýsují  dostatek  bodů,  aby 

mohli křivku spojit. Jedná se o práci poměrně zdlouhavou a, pokud bychom po 

studentech  vyžadovali  konstrukci  celé  elipsy,  i  nudnou.  Proto  a  i  z  časových 

důvodů postačí, když vykreslí čtvrtinu elipsy. Pro pochopení principu konstrukce 

to bohatě postačuje. 

2.část zadání:

Při  zadávání této úlohy pouštím navíc ještě asi  minutové video se záznamem 

tohoto elipsografu při práci.

Hned v začátku konstrukce na studenty číhá jedno drobné úskalí.  Studenti  si 

nejprve funkcí „Přímka“ sestrojí přímku zadáním dvou bodů, poté k ní sestrojí 

kolmici. V dalším kroku potřebují na jedné z přímek bod, který má představovat 

bod  A elipsografu  a  který  se  má  v  průběhu  konstrukce  elipsy  pohybovat  po 

přímce.  Poměrně  velké  množství  studentů  přirozeně  využije  bod,  který  je 

zdánlivě volný na první z přímek. Tento bod však tuto přímku definuje a při 

pokusu o pohybování s ním se nepohybuje pouze bod po přímce, ale přímka celá. 

Na  to  však  studenti  sami  přijdou  až  ve  chvíli,  kdy  se  domnívají,  že  mají 

konstrukci elipsografu hotovou a mohou přikročit  ke  konstrukci elipsy.  Místo 
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toho, pokud se takové chyby dopustí, mohou začít celou konstrukci prakticky od 

začátku. Je proto rozhodně dobré studenty upozornit na to, že pro bod  A musí 

definovat bod zcela nový.

Další  část  konstrukce  zpravidla  studentům  nečiní  potíže  a  jsou  schopni  ji 

dokončit samostatně.

3.část zadání:

Důkaz,  že  Bramerův  elipsograf  skutečně  konstruuje  elipsy,  je  poměrně  dost 

jednoduchý a studenti jsou na něj při vynaložení přiměřeného množství námahy 

schopni přijít sami.

Historická poznámka:
Když  v  roce  1601  umíral  dvorní  astronom  císaře  Rudolfa  II  Tycho  Brahe, 

poslední  slova,  která  řekl  svému  asistentovi  Johannu  Keplerovi  prý  zněla: 

„Nedovol, aby se zdálo, že jsem žil nadarmo.“ (MCPHEE 2012, str. 37)

Johannes Kepler (1571 – 1630) byl jmenován Braheho nástupcem a dostal za 

úkol dokončit jeho dílo. Na základě pozorování planety Mars, která Brahe učinil, 

Kepler během svého působení v Praze odvodil první dva ze tří zákonů, které dnes 

nesou jeho jméno.

První  Keplerův  zákon  zní:  „Planety  se  pohybují  kolem  Slunce  po  elipsách, 

v jejichž společném ohnisku je Slunce.“ (HALLIDAY et al. 2000, str. 367) 

Tyto  elipsy  jsou  však  velice  podobné  kružnicím.  Elipsa  po  níž  obíhá  kolem 

Slunce  Země  má  hlavní  poloosu  přibližně  o  pouze  0,3  %  delší  než  vedlejší 

poloosu.
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Ilustrace 12: Elipsa narýsovaná proužkovou konstrukcí



10 Bodová konstrukce paraboly

Zadání:
„Parabola  je  geometrické  místo  bodů,  jejichž  vzdálenost  od  daného  bodu 

(ohniska) se rovná jejich kolmé vzdálenosti od určité přímky (takzvané „řídící 

přímky“).“ (ASKEW a EBBUTT 2012, str. 39)

Narýstujte v GeoGebře parabolu podle této definice.

Prvně použité funkce GeoGebry: 
Parabola, Rovnoběžka

Vypracování úlohy:
Nejprve sestrojíme řídící přímku p a ohnisko F, které na této přímce neleží. Body 

paraboly mají mít stejnou vzdálenost od řídící přímky a od ohniska. Bod, který 

tuto vlastnost splňuje, nalezneme jako průsečík rovnoběžky s řídící přímkou ve 

vzdálenosti  r  a kružnice o poloměru  r. Na libovolném místě vztyčíme kolmici 

k řídící přímce. Na tuto kolmici umístíme bod A. Pomocí funkce „Rovnoběžka“ 

proložíme bodem  A rovnoběžku s řídící přímkou. Abychom mohli pracovat se 

vzdáleností  obou  rovnoběžek,  musíme  si  ji  nejprve  změřit  nástrojem 

„Vzdálenost“. Program neumí měřit přímo vzdálenost dvou přímek, musíme si 

proto  změřit  například  vzdálenost  bodu  A od řídící  přímky.  Okolo  ohniska F 

opíšeme  kružnici  s  poloměrem  rovnajícím  se  naměřené  vzdálenosti.  K  tomu 

využijeme  funkci  „Kružnice  daná  středem  a  poloměrem“,  jako  poloměr  této 

kružnice zadáme „vzdalenostAp“. Průsečíky této kružnice a rovnoběžky s řídící 

přímkou  jsou  hledané  body  paraboly.  Výslednou  parabolu  můžeme  vykreslit 

například pomocí funkce „Množina bodů“.

Díky  tomu,  že  známe  řídící  přímku  a  ohnisko,  můžeme  parabolu  narýsovat 

i s využitím funkce „Parabola“.
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Didaktická poznámka: 
Nejedná se o nijak obtížnou úlohu, která slouží spíš k procvičení a připomenutí si 

již  dříve  viděného.  Studenti  proto  také  s  jejím  vyřešením  nemají  zásadnější 

problémy.
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Ilustrace 13: Parabola bodovou konstrukcí



Historická poznámka:
První,  kdo  studoval  parabolu,  byl  řecký matematik  Menaechmus  (380  –  320 

př. n. l.), který byl žákem Platóna a Eudoxa. Menaechmus řešil hledání průniku 

dvou parabol x2 = y a y2 = 2x. 

Euklides  napsal  o  kuželosečkách  nedochovaný  spis,  v  něm  zřejmě  psal 

i o parabole. Název parabola však vymyslel až další řecký matematik Apollonius 

z Pergy  (262  –  190  př.  n.  l.).  Definici  paraboly  s  využitím ohniska  a  pevné 

přímky popsal Pappos z Alexandrie (290 – 350 př. n. l.).

„Pascal uvažoval, že parabola vznikne projekcí kružnice. Galilei pozoroval, že 

parabola je trajektorie pohybu nábojů vystřelených šikmo vzhůru. 

Gregory  a  Newton  znali  vlastnost  paraboly,  že  parabola  odráží  rovnoběžné 

paprsky do ohniska.“  (JAREŠOVÁ a VOLF 2014, str. 28)

Řecký filosof Proklos zaznamenal pověst, podle které slavný řecký matematik 

Archimédés  (287  –  212  př.  n.  l.)  použil  při  obraně  Syrakus  zápalná  a  snad 

parabolická zrcadla, jimiž spálil nepřátelské římské loďstvo. (KOLMAN 1969, 

str. 144)
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11 Konstrukce paraboly překládáním papíru

Zadání:
1. část zadání:

Ke  konstrukci  tečen  paraboly  přehýbáním  papíru  potřebujeme  jeden  papír 

s alespoň jednou rovnou hranou.  Poblíž této hrany si  vyznačíme bod  F.  Levý 

nebo pravý roh papíru přehneme tak, aby spodní hrana procházela vyznačeným 

bodem. Tento krok opakujeme, dokud není zřetelně vidět vznikající parabola.

2. část zadání:

Dokažte, že přímky, v nichž byl papír přeložen, jsou tečnou paraboly, pro kterou 

je bod F ohniskem a hrana papíru d řídící přímkou.

3. část zadání:

Proveďte simulaci této konstrukce v GeoGebře.

Vypracování úlohy:
1. část zadání:

Studenti si vyznačí na papír bod F – ohnisko paraboly. Ideální poloha je poblíž 

středu spodního okraje papíru. Pokud konstrukci provádíme na papír A4, pak by 
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Ilustrace 14: K návodu konstrukce tečen paraboly překládáním (HROMADOVÁ 2012, str. 121)



vzdálenost bodu měla být cca 4-5 cm od spodní hrany papíru. Ohýbání papíru se 

provádí tak, aby po přehnutí spodní hrana papíru procházela vyznačeným bodem 

F. Po opětovném narovnání papíru musí být viditelné, kde přehnutí probíhalo. Již 

po přibližně deseti přehnutích papíru je obrys paraboly dostatečně viditelný. 

2. část zadání:

Při  přeložení papíru vzniká na jeho hraně v osové souměrnosti  podle  přímky 

přeložení obraz ohniska  F'  (Viz ilustrace 16).  Všechny body ležící  na přímce 

přeložení mají stejnou vzdálenost k bodům F a F'. Existuje však právě jeden bod 

B, pro který zároveň platí, že spojnice  F'B je kolmá na hranu papíru. Pro tento 

bod platí, že jeho vzdálenost k F' je stejná jako k přímce reprezentované hranou 

papíru – a ze symetrie zároveň plyne, že je stejná i k bodu F. To znamená, že bod 
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Ilustrace 15: Tečny paraboly vytvořené překládáním papíru



B je bodem paraboly, pro kterou je bod F ohniskem a přímka hrany papíru řídící 

přímkou.

Zároveň však taky pro všechny ostatní  body ležící  na přímce ohybu platí,  že 

jejich spojnice s bodem F' neleží na kolmici a proto jejich vzdálenost k bodu F', 

a tím pádem i k F, je větší než k přímce hrany papíru. Tyto body proto musí ležet 

vně paraboly, na které leží bod B. Přímka ohybu má s touto parabolou jediný 

společný bod B a všechny ostatní její body leží vně, musí tedy být této parabole 

tečnou.  

3. část zadání:

Tato konstrukce není nijak složitá. Nejprve si narýsujeme přímku  d zastupující 

hranu papíru a vyznačený bod F. Na přímce d sestrojíme bod P tak, aby se mohl 

po přímce volně pohybovat.  Tento bod přestavuje místo, kde se hrana ohýbá. 
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Ilustrace 16: K důkazu konstrukce tečen parobolypřekládáním papíru



Hrana po přehnutí papíru je přímka  PF. Přímka přehnutí je pak osa úhlu mezi 

přímkami  d a  PF. Tu narýsujeme s využitím funkce „Osa úhlu“. Nyní již stačí 

pouze zapnout stopu pro obě osy úhlu a při pohybování bodem P po přímce d se 

již  vykreslují  tečny  paraboly.  Pohyb  bodu  P si  zautomatizujeme  zapnutím 

animace.

Parabolu lze vykreslit i tím, že si nalezneme bod B zmíněný v důkazu a pro něj 

sestrojíme množinu bodů.

Didaktická poznámka: 
1. část zadání:

„Tyto konstrukce sice nevynikají  svou přesností,  z hlediska didaktického jsou 

však neocenitelné.“ (HROMADOVÁ 2012, str. 120)

2. část zadání:

Tento důkaz není hned na první pohled patrný. Pokud bychom chtěli, aby na něj 

přišli všichni studenti samostatně, bude realizace tohoto záměru neúměrně časově 

náročná a stejně na něj přinejmenším část studentů nepřijde. Lepší proto je důkaz 

odhalovat společně u tabule, kde se můžou jednotlivé nápady studentů doplňovat 

a vyučující má lepší možnost korigovat tok myšlenek správným směrem.

3. část zadání:

Tato konstrukce není nijak technicky náročná a studenti ji zvládají bez obtíží. Je 

však graficky působivá a za málo práce je pěkný výsledek, u studentů je proto 

oblíbená. Ve spojení s předchozí konstrukcí přehýbání papíru je celé cvičení pro 

studenty zajímavé a ukazuje jim geometrii v hravější formě, než na jakou jsou 

běžně zvyklí.

Historická poznámka:
Arabský matematik Ibn al-Hajtham (cca 965-1039) studoval vlastnosti paraboly 

v souvislosti se zápalnými zrcadly. (LOMTATIDZE 2007, str. 75)
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Ilustrace 17: Simulace konstrukce tečen paraboly překládáním



12 Průsečík výšek trojúhelníků – úloha na procvičení

Zadání:
Jsou dány různé rovnoběžné přímky AB,  m. Vyšetřete množinu průsečíků výšek 

všech trojúhelníků ABC, kde C je libovolný bod přímky m.

Vypracování úlohy:
Úloha je z knihy 10 pohledů na geometrii. František Kuřina při řešení této úlohy 

konstatuje:  „Experimentování  s  několika  narýsovanými  trojúhelníky  nevede 

k cíli.“ (KUŘINA 1996, str. 16) a dále řeší úlohu analyticky.

53

Ilustrace 18: Množina průsečíků výšek



My budeme oproti  tomu úlohu řešit  synteticky.  Zkonstruujeme zadané prvky: 

přímku  AB,  s  ní  rovnoběžnou  přímku  m a  na  ní  libovolný  bod  C.  Dále 

pokračujeme  konstrukcí  trojúhelníku  ABC  a  jeho  výšek.  Množinu  průsečíků 

výšek  v  závislosti  na  pohybu  bodu  C vykreslíme  funkcí  „Množina  bodů“. 

Zjišťujeme že touto množinou je parabola procházející body A a B.

Víme  sice,  že  množinou  všech  průsečíků  výšek  je  parabola,  neznáme  však 

ohnisko ani řídící přímku této paraboly. Nejprve nás možná napadne, že řídící 

přímkou by mohla být přímka m, ale lehce si konstrukcí paraboly s touto řídící 

přímkou ověříme, že tomu tak není. Zkusíme tedy popřemýšlet, kde by se mohlo 

nacházet ohnisko paraboly. V první řadě je evidentní, že bude ležet na ose úsečky 

AB.  Dále  budeme  uvažovat  o  tom,  kde  se  bude  nacházet  ohnisko  oproti 

konkrétnímu jednotlivému průsečíku výšek. Z definice paraboly plyne, že jestliže 

od tohoto průsečíku bude ležet v nějaké vzdálenosti řídící přímka, pak ohnisko 

bude mít od tohoto průsečíku stejnou vzdálenost a bude tedy ležet na kružnici k1 

jejíž poloměrem bude vzdálenost průsečíku a řídící přímky. Jestliže budeme mít 

nějaký další průsečík, můžeme stejným způsobem kolem něj opsat kružnici  k2, 

jejímž poloměrem bude vzdálenost tohoto bodu od řídící přímky. Pokud bychom 

tedy znali řídící přímku, můžeme nalézt ohnisko jako průsečík kružnic k1 a k2.

Toto je způsob, jak můžeme ohnisko skutečně nalézt. Sice řídící přímku nemáme, 

ale jsme schopni vyšetřit potenciální polohu ohniska pro všechny možné řídící 

přímky. Tím pravým ohniskem pak bude to, které bude ležet na ose úsečky AB. 

Zkonstruujeme druhý trojúhelník  ABD (viz ilustrace 19). Bod  E je průsečíkem 

výšek trojúhelníku  ABD  (výšky jsou pro přehlednost skryty).  Body  J a  I jsou 

průsečíky kružnic  k1 a  k2, neboli jsou od bodů E a  V ve stejné vzdálenosti jako 

přímka GH. To znamená, že pokud by body V a E byly body paraboly a přímka 

GH by byla řídící přímkou, ohnisko by leželo v bodě J nebo I.

Konstrukci přímky GH jsme provedli jako kolmici k ose úsečky AB procházející 
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bodem F. Díky tomu můžeme měnit polohu bodu F a v závislosti na tom se bude 

měnit poloha přímky GH. Protože body J a I jsou definovány vzdálenostmi bodů 

V a  E k přímce  GH, budou se jejich polohy měnit rovněž. Díky tomu můžeme 

funkcí „Množina bodů“ vykreslit všechny možné polohy bodů J a I v závislosti 

na poloze bodu  F.  Tímto vykreslením zjišťujeme, že množina všech možných 

ohnisek paraboly pro průsečíky V a E je hyperbola. Navíc se jedná o hyperbolu, 

jejíž ohniska jsou body V a  E. Vzhledem k tomu, že zároveň známe minimálně 

dva konkrétní  body této hyperboly  – body  J a  I –  dokážeme tuto  hyperbolu 

konstruovat nejen jako množinu bodů, ale i jako kuželosečku. Průsečík  K této 

hyperboly s osou úsečky AB je hledané ohnisko paraboly.
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Ilustrace 19: Hledání množiny ohnisek pro dva konkrétní průsečíky výšek



Nyní zbývá nalézt řídící přímku paraboly. Sestrojíme průsečík výšek trojúhelníku 

jehož třetí vrchol C leží na ose úsečky AB. Průsečík výšek tohoto trojúhelníku je 

totiž vrcholem paraboly všech řešení. Pokud známe ohnisko i vrchol paraboly, 

není již žádný problém nalézt i její řídící přímku.

Tím  je  úloha  vyřešena.  Množina  průsečíků  výšek  trojúhelníků  vyhovujících 

zadání je parabola jejímž ohniskem je bod K a řídící přímkou je kolmice na osu 

úsečky AB procházející bodem M (viz ilustrace 21).
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Ilustrace 20: Ohnisko paraboly K jako průsečík osy úsečky AB a množiny všech ohnisek parabol  
pro body V a E



Didaktická poznámka: 
V  tomto  cvičení  studenti  provádějí  konstrukci,  která  je  na  papíře  prakticky 

neproveditelná. Ani v GeoGebře není tato konstrukce zcela snadná, dá se však 

zvládnout.  Výhodu této úlohy spatřuji i  v tom, že není zcela přímočará a její 

řešení je potřeba skutečně vymyslet. Studentům je tedy potřeba dát na její řešení 

dostatek času, aby měli možnost na řešení sami přijít.
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Ilustrace 21: Množina všech průsečíků výšek, řešení úlohy



13 Descartova konstrukce hyperboly

Zadání:
Na  obrázku  je  Descartova  ilustrace  pravítkového  přístroje  pro  konstrukci 

hyperboly.  „Tento přístroj,  který Descartes  sám navrhl,  je  soustavou několika 

nekonečných pravítek. Pravítka  GA a  LA jsou pevná a v bodě  A svírají pravý 

úhel. Bod L se však může volně pohybovat po pravítku směrem nahoru a dolů. 

Velikost úsečky GA je volitelným parametrem přístroje. Pravítko GL je upevněno 

v bodě G a kolem tohoto bodu v závislosti na pohybu bodu L provádí kruhový 

pohyb. Pravítko NK setrvává v konstantní předem nastavené vzdálenosti od bodu 

L a pohybuje se tedy zároveň s tímto bodem. Úhel pravítek LA a NK je předem 

vymezen velikostí úsečky  NL a během vykreslování křivky zůstává neměnný. 

Bod  C je průsečíkem pravítek  NK a  GL a právě jeho pohyb opisuje výslednou 

křivku.“  (FABIÁN 2013, str. 25)

Sestrojte  v  GeoGebře model  Descartova pravítkového přístroje  a zkonstruujte 

s ním hyperbolu.
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Ilustrace 22: Descartova ilustrace pravítkového přístroje pro 
konstrukci hyperboly (DESCARTES 2010, str. 22)



Vypracování úlohy:
Sestrojíme přímku  GA a na ni kolmou přímku  LA. Bod  L by měl být schopen 

volného pohybu po přímce LA. Body G a L proložíme přímku. Úsečky NL a KL 

mají  mít  podle  Descarta  při  konstrukci  hyperboly konstantní  velikost  –  jejich 

velikost se nemá měnit při pohybu bodem L. Abychom si toto zajistili opíšeme 

bodu  L dvě  kružnice  s  pevnými  poloměry.  Jedna  s  poloměrem |NL|  a  druhá 

s poloměrem |KL|.  Tyto poloměry si můžeme libovolně zvolit a závisí na nich 

tvar výsledné hyperboly. Průsečík první z těchto dvou kružnic s kolmicí k přímce 

LA procházející bodem L je bod N, průsečík druhé kružnice s přímkou LA je bod 

K.  Obě  pomocné  kružnice  i  přímku  LN můžeme  skrýt,  aby  byla  konstrukce 

přehlednější.  Pohybem s bodem  L zkontrolujeme, že body  K a  N se pohybují 

59

Ilustrace 23: Konstrukce hyperboly Descartovým pravítkovým přístrojem, simulace v GeoGebře



spolu s ním. Pokud vše funguje jak má, proložíme body K a N přímku. Bodem, 

který nás zajímá, je průsečík přímek GL a KN. Ten totiž při pohybování bodem L 

opisuje hyperbolu. To dokázal ve své Geometrii již Descartes.

Hyperbolu vykreslíme pomocí funkce „Množina bodů“ nebo „Stopa zapnuta“.

Didaktická poznámka: 
Tuto konstrukci by studenti již měli v GeoGebře zvládnout samostatně. V jejím 

prostředí se orientují a se všemi funkcemi, které k narýsování úlohy potřebují, se 

již v některé z předchozích úloh setkali.  Je dobré studenty při zadávání úlohy 

upozornit na vhodnost průběžné kontroly funkčnosti již hotových kroků, jinak se 

může stát, že při pokusu o konečnou konstrukci hyperboly se na přístroji hýbe 

něco co nemá nebo naopak. 

Po dokončení  konstrukce  nechávám studentům čas,  aby si  vyzkoušeli,  jak se 

bude hyperbola měnit při změně parametrů přístroje – velikosti úseček GA,  KL 

a NL.  S  tím  souvisí  i  doplňující  otázka:  Jak  musí  být  parametry  přístroje 

nastaveny,  aby  narýsovaná  hyperbola  byla  rovnoosá?  Studenti  zpravidla 

zkoušením odhalí, že přímka KN by musela být rovnoběžná s přímkou GA.

Historická poznámka:
„René Descartes (1596-1650) vydal v roce 1637 v Holandsku ve francouzštině 

svůj spis  Rozprava o metodě, jak správně vést svůj rozum a hledat pravdu ve  

vědách.  Tento spis se obsahově nepřekrývá s  Rozpravou o metodě tak, jak je 

vydávána v dnešní době. Původně vydaný spis obsahoval tři dodatky – o optice, 

meteorologii  a  geometrii.  Dnešní  „Rozprava“  byla  původně  jen  úvodní  statí 

celého  spisu.  Hned  již  druhé  vydání  Rozpravy (první  latinské)  z  roku  1644 

vychází, zřejmě s Descartovým souhlasem, bez třetího z dodatků – Geometrie. Ta 

vychází latinsky s komentáři samostatně až roku 1649.“ (FABIÁN 2013, str. 10)

A právě v tomto třetím dodatku k Rozpravě Descartes publikoval, kromě jiného, 
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návrh svého pravítkového přístroje pro konstrukci hyperboly. Descartes navrhuje 

i další mechanické konstrukce křivek. Je totiž přesvědčen, že pokud dokážeme 

křivku mechanicky narýsovat, můžeme ji i používat při řešení rozličných úloh 

stejně  jako  kružnici.  Kružnici  totiž  také  rýsujeme mechanickým přístrojem – 

kružítkem.

Descartes  v  Geometrii rovněž  odvodil  rovnici  hyperboly.  Nepoužívá  však 

souřadnice tak, jak je dnes známe my, ale vyjadřuje polohu bodu C v závislosti 

na délce úseček BA a CB v pravítkovém přístroji. Tím se však omezuje pouze na 

kladné hodnoty,  záporné souřadnice  pro něho neexistují.  Descartem odvozená 

rovnice hyperboly proto platí pouze na část jednoho ramene – právě tu, která je 

i na jeho ilustraci v úvodu tohoto cvičení. 
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Ilustrace 24: Úprava Descartova přístroje pro konstrukci rovnoosé hyperboly



14 Z Apollóniových úloh

Zadání:
1. část zadání:

Jsou dány dvě kružnice ležící vně sebe a nemající žádný společný bod. Nalezněte 

množinu  všech  středů  kružnic,  které  se  zadaných  kružnic  dotýkají.  Uvažujte 

vnější i vnitřní dotyk. Určete vlastnosti zjištěné množiny řešení.

2. část zadání:

Je dána přímka a dva různé body ležící v jedné polorovině od přímky. Nalezněte 

všechny kružnice, na kterých zadané body leží a daná přímka je jejich tečnou.

Prvně použité funkce GeoGebry: 
Hyperbola, Osová souměrnost

Vypracování úlohy:
1. část zadání:

Pro řešení úlohy využijeme té výhody, že naše konstrukce probíhá v GeoGebře 

a nikoliv na papíře. Jestliže si totiž najdeme jedno konkrétní řešení pro například 

jeden  konkrétní  poloměr,  který  však  dokážeme  parametricky  měnit,  udělá  už 

zbytek práce GeoGebra za nás a funkcí „Množina bodů“ množinu středů kružnic 

vykreslí.

Zkusíme tedy uvažovat pouze jedno řešení. Nejprve si narýsujeme zadané dvě 

kružnice  k1 a  k2 s poloměry  r1 a  r2 a středy  S1 a  S2.  Pokud bude mít  hledaná 

kružnice  k poloměr  R, bude její střed ležet ve vzdálenostech  r1 + R a  r2 + R 

v případě vnějších dotyků a r1 - R a r2 - R v případě dotyků vnitřních od středů 

zadaných kružnic.  To vlastně znamená,  že  tento střed bude ležet  v  průsečíku 

kružnic,  jejichž  poloměry  budou  zmíněné  vzdálenosti  a  jejichž  středy  budou 

totožné se středy S1 a S2.
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Proměnnou R si z praktických důvodů nadefinujeme jako rozdíl mezi poloměry 

kružnic  r1 + R a r1. Možností jak R zadefinovat je však samozřejmě celá řada. 

Libovolně  na  kružnici  k1 vytvoříme  nový bod  A.  Tímto  bodem a  středem  S1 

proložíme přímku. Na této přímce vytvoříme bod B tak, aby s ním bylo možné po 

přímce volně pohybovat. Na kružnici k2 vytvoříme bod C. Středem S2 a bodem C 

proložíme přímku.

Do kružítka vezmeme vzdálenost bodů A a B a takto vzniklou kružnici umístíme 

kolem středu C. Průsečíky této kružnice a přímky S2C budou procházet kružnice 

s poloměry r2 + R a r2 - R. Funkcí „Osová souměrnost“ si ještě zobrazíme bod B 

v souměrnosti podle středu  A. Jeho obraz je  S2 bodem, kterým bude procházet 

kružnice s poloměrem r1 - R. Teď si již můžeme všechny čtyři hledané kružnice 

narýsovat a zároveň vyznačíme všechny jejich průsečíky. Pokud se nám kružnice 

neprotínají a nemáme všechny hledané průsečíky, změníme polohu bodu B tak, 

aby se kružnice protínaly. Průsečíky, které jsme nalezli, jsou středy kružnic, které 

mají s kružnicemi k1 a k2 společný dotyk.
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Ilustrace 25: Postup řešení Apolloniovy úlohy - dvě kružnice



V průběhu konstrukce pro zachování její přehlednosti nezapomínáme pomocné 

prvky,  které  již  nebudeme  potřebovat,  skrývat.  Skryjeme  si  proto  všechny 

pomocné kružnice, přímky i body.

Máme nalezené jedno konkrétní řešení a můžeme tedy zjistit, kde leží i řešení 

ostatní.  K  tomu  využijeme  funkci  „Množina  bodů“.  Postupně  si  zobrazíme 

množiny jednotlivých průsečíků v závislosti na poloze bodu B.

Vykreslením množin vznikla skupina křivek. Na první pohled se zdá, že se může 

jednat o dvojici hyperbol. A skutečně. Vzdálenosti průsečíků od středů  S1 a  S2 

jsou  r1 + R a r2 + R nebo R - r1 a r2 + R nebo r1 + R a R - r2 nebo R - r1 a R – r2. 

Pro všechny čtyři možnosti však platí, že rozdíl těchto vzdáleností závisí pouze 
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Ilustrace 26: Množina všech středů kružnic majících s kružnicemi k1 a k2 společný dotyk,  
kružnice leží vně



na  poloměrech  r1 a  r2 a  je  proto  je  konstantní.  To  přímo  odpovídá  definici 

hyperboly.  Hyperboly  jsou dvě – pro jednu je rozdíl  vzdáleností  r1 +  r2,  pro 

druhou je  r1 -  r2  (nebo  r2 -  r1, záleží na tom, který z obou poloměrů je větší). 

Ohniska jsou pro obě hyporboly společná a jsou to středy S1 a S2.

Pro  konstrukci  těchto  hyperbol  můžeme  využít  i  funkci  „Hyperbola“.  Pro 

narýsování hyperboly touto cestou potřebujeme znát ohniska a libovolný bod na 

hyperbole. Díky tomu, co jsme během řešení této úlohy zjistili, můžeme příště 

postupovat mnohem jednodušeji. Ohniska obou hyperbol známe – jsou to středy 

zadaných kružnic.  Pro  nalezení  bodu jedné  i  druhé  hyperboly  stačí  nalézt  na 

středné bod, který leží od středu jedné z kružnic ve vzdálenosti součtu, respektive 

rozdílu, obou poloměrů.

2. část zadání:

Narýsujeme zadanou přímku p a dva body ležící v jedné polorovině od přímky A 

a B.

Úloha je eukleidovsky řešitelná s využitím kruhové inverze nebo mocnosti bodu 

ke kružnici. Nás však zajímá řešení pomocí množiny bodů daných vlastností.

Kružnice procházející body A a B musí mít středy ve stejné vzdálenosti od obou 

bodů a ty proto budou ležet na ose úsečky  AB. Její konstrukce je snadná, stačí 

zvolit funkci „Osa úsečky“ a pak kliknout na body A a B. Zbytek práce již udělá 

program sám.

Středy kružnic, které mají procházet bodem A a zároveň pro ně má být přímka p 

tečnou, musí mít stejnou vzdálenost od tohoto bodu a přímky  p. To je definice 

paraboly, pro kterou je bod  A ohniskem a přímka  p řídící přímkou. Tím máme 

dostatek  znalostí,  abychom  mohli  tuto  parabolu  rovnou  s  využitím  funkce 

„Parabola“ vykreslit. Analogicky to platí také pro středy kružnic procházejících 

bodem B a dotýkajícících se přímky p.

Obě paraboly i osa úsečky AB se protínají ve dvou společných průsečících. Tyto 
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průsečíky jsou středy hledaných kružnic, které tedy můžeme rovnou narýsovat. 

Tím je úloha vyřešena.

Didaktická poznámka: 
1. část zadání:

Původní  Apollóniova  úloha  předpokládá  tři  kružnice  (případně  v  kombinaci 

s bodem a přímkou). Obvykle se tato úloha řeší eukleidovsky s využitím kruhové 

inverze. Studenti se však s kruhovou inverzí a řešením Apollóniových úloh ve 

většině  dosud  vůbec  nesetkali.  Umí  sice  řešit  některé  speciální  situace  (tři 

přímky, tři body apod.), avšak nevědí, že se v těchto případech o Apolloniovy 

úlohy jedná. Je proto vhodné před řešením těchto úloh s pomocí kuželoseček 
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Ilustrace 27: Řešení Apolloniovy úlohy pro přímku a dva body



probrat  tuto  problematiku,  alespoň  rámcově  a  třeba  i  s  delším  časovým 

odstupem, s využitím pouze eukleidovských konstrukcí.

Při vypracování této úlohy se předpokládá samostatná tvořivá práce studentů, při 

níž využijí poznatky práce s GeoGebrou, které dosud získali. Je proto studentům 

ponechat dostatek času a prostoru, aby byli schopni samostatně úlohu vyřešit.

Zadání úlohy počítá, na rozdíl od původní úlohy Apolloniovy, s řešením pouze 

pro dvě kružnice.  Takto zadaná úloha není řešitelná eukleidovsky a musí  být 

řešena s využitím kuželoseček – řešením jsou dvě hyperboly. Studenti tedy musí 

prozkoumat, kde zadané body leží, a výslednou kuželosečku zkonstruovat. Úloha 

pro tři kružnice je metodou kuželoseček rovněž řešitelná a je možné ji zručnějším 

studentům zadat. To však má smysl až v případě, kdy student vyřeší zadání pro 

dvě kružnice, je si vědom vlastností,  které výsledné hyperboly mají, a dokáže 

množinu  středů  narýsovat  rovnou  konstrukcí  hyperbol.  I  tak  je  třeba  mít  na 

zřeteli, že úloha pro tři kružnice má osm řešení, která jsou průsečíky celkem šesti 

hyperbol, tj. dvanácti různých ramen, a je proto poněkud náročnější na udržení 

přehlednosti.

Po vyřešení úlohy necháme studenty, aby si vyzkoušeli, jak se mění tvar hyperbol 

v závislosti na velikosti a vzájemné poloze kružnic. Studenti přirozeně vyzkouší 

i situaci, kdy se kružnice protínají nebo kdy jedna leží uvnitř druhé. Program jim 

sám ukáže, že v prvním případě je řešením hyperbola a elipsa a v případě druhém 

dvě elipsy. Ve všech případech jsou ohniska body S1 a S2.

2. část zadání:

I u této úlohy se předpokládá, že studenti ji budou schopni samostatně vyřešit 

s využitím poznatků, které při práci s GeoGebrou již získali. Tato úloha by jim 

měla dát pocítit sílu nástroje, jakým GeoGebra je. Úloha, která jinak není zcela 

triviální, se stává snadnou a konstrukčně velice jednoduchou. Při znalosti věci se 

dá v GeoGebře tato konstrukce provést do půl minuty (skutečně stopováno). To 
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je pro studenty motivační k dalšímu prohlubování znalosti práce s GeoGebrou.

Po  vyřešení  úlohy  si  opět  studenti  mohou  vyzkoušet,  jak  se  mění  poloha 

a velikost výsledných kružnic v závislosti na poloze bodů A a B.
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Ilustrace 28: Množina všech středů kružnic majících s kružnicemi k1 a k2 společný dotyk, protínající  
se kružnice



Historická poznámka:
„Apollóniovou úlohou nazýváme úlohu sestrojit kružnici zadanou třemi prvky, 

z nichž může jít o bod (B), tečnu ke kružnici (t) nebo dotykovou kružnici (k), 

tj. dostáváme deset základních úloh: BBB, Bbk, Bbt, Bkt, Btt, Bkk, tkk, ttk, kkk, 

ttt.“ (LOMTATIDZE 2007, str. 91)

Úloha  se  jmenuje  podle  řeckého  matematika  Apollonia  z  Pergy  (262-190 

př. n. l.). Ten úlohu vyřešil někdy kolem roku 200 př. n. l. ve spise O dotycích, 

který se však bohužel nedochoval. Nevíme proto, v čem jeho řešení spočívalo. 

Úloha se však dochovala ve sbírce úloh dalšího řeckého matematika Pappose 

Alexandrijského (asi 290 – 350 n. l.).
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Ilustrace 29: Množina všech středů kružnic majících s kružnicemi k1 a k2 společný 
dotyk, kružnice ležící uvnitř
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Ilustrace 30: Apolloniova úloha pro tři kružnice, modré kružnice jsou zadané, červené  
se jich dotýkají



15 Descartova konstrukce konchoidy

Zadání:
René Descartes se ve své Geometrii zmiňuje, že pravítkový přístroj, který navrhl 

pro konstrukci hyperboly, jde upravit tak, že pravítko KN nahradíme kružnicí se 

středem v bodě L. Průsečík této kružnice s pravítkem GL bude podle Descarta 

opisovat  jinou  křivku  –  konchoidu  starých  geometrů.  (DESCARTES  2010, 

str. 23)

Proveďte Descartem navrženou konstrukci v GeoGebře a vyzkoušejte, jak tvar 

konchoidy závisí na parametrech nastavení přístroje.

Popis vypracování úlohy:
Pro řešení této úlohy použijeme simulaci Descartova pravítkového přístroje pro 

konstrukci hyperboly, který jsme sestrojili v jedné z předchozích úloh. Otevřeme 

si  soubor  s  již  zkonstruovaným  přístrojem.  Jeho  přestavba  na  přístroj  pro 

konstrukci konchoidy není nikterak obtížná. Nejprve odstraníme bod N. Po jeho 

smazání zmizí i všechny na něm závislé konstrukce. Polohu bodu K na přímce 

LA jsme určili  pomocí  kružnice  se  středem v bodě  L.  Tato  kružnice  je  stále 

součástí konstrukce, jen jsme si ji jako pomocnou konstrukci skryli. Vybereme si 

funkci „Zobrazit/skrýt objekt“ a zmíněnou kružnici si opět zobrazíme.

Konstrukce  přístroje  je  v  tuto  chvíli  takřka  hotová.  Stačí  již  jen  vyznačit 

průsečíky  zobrazené  kružnice  s  přímkou  LG.  Tyto  průsečíky  při  pohybování 

bodem L opisují konchoidu, která byla cílem naší konstrukce. Tu si vykreslíme 

funkcí „Množina bodů“ nebo „Stopa zapnuta“.

Tvar konchoidy závisí na poměru velikostí poloměru kružnice a úsečky GA (viz 

ilustrace 31 a 32).
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Didaktická poznámka: 
Konchoida je křivka, která není mezi běžnou populací příliš známá a která se ani 

ve školní matematice neprobírá. Při dotazování septimánů našeho gymnázia čtyři 

ze třinácti dotazovaných připustili, že název konchoida již někdy slyšeli, ale jinak 

o ní  nic  nevědí.  Zbylých devět  dotazovaných prohlásilo,  že pojem konchoida 

slyší poprvé v životě.

Descartovu konstrukci konchoidy jsem se rozhodl do tohoto kurzu zařadit hned 

z několika důvodů. S Descartovým pravítkovým přístrojem se studenti seznámí 

již  při  konstruování  hyperboly,  navíc  si  ho  díky  této  konstrukci  připomenou 
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Ilustrace 31: Konchoida zkonstruovaná Descartovým přístrojem, na levém obrázku je poloměr  
kružnice menší než úsečka GA, na pravém je stejný



a lépe zažijí.  Konstrukce konchoidy se provádí pouze drobnou úpravou tohoto 

přístroje, proto není pro ně tato konstrukce  nijak zvlášť náročná. Konchoida je 

křivka hezká a pouhou změnou nastavení parametru přístroje vytváří zajímavé 

tvary.  S  vynaložením  relativně  málem  námahy  tak  dokáží  studenti  vytvořit 

zajímavou a pěknou konstrukci, což je i povzbudí k dalšímu zájmu o geometrii. 

Tato konstrukce zároveň podněcuje hraní si s geometrií  a její  další zkoumání. 

Místo kružnice, kterou se konchoida vykresluje, můžeme v přístroji použít i jiné 

křivky  nebo  tvary.  Přístroj  tak  dokáže  vytvořit  nespočet  dalších  zajímavých 

křivek.  A v neposlední řadě je tu  i  důvod praktický.  S pomocí konchoidy lze 

vyřešit jednu z klasických antických úloh – trisekci úhlu.

Po provedení konstrukce přístroje necháme ještě studentům čas na vyzkoušení 

přístroje v různých konfiguracích. Zejména pak situace, kdy poloměr kružnice je 

menší, stejný nebo větší než velikost úsečky GA.

Historická poznámka:
Konchoida je křivka, která byla známa již starým Řekům. Nikomedes (280 – 210 

př. n. l.) tuto křivku popsal ve své knize O konchoidách a k jejímu sestrojení si 

i vyrobil přístroj, který sám vynalezl. (LOMTATIDZE 2007, str. 52)

Ve své Geometrii René Descartes o přístroji, kterým lze zkonstruovat hyperbolu 

a se kterým jsme se při konstrukci hyperboly seznámili i my, říká: „Jesliže se 

v přístroji, který slouží ke kreslení této křivky (míněna hyperbola) úsečka nahradí 

CNK tentokrát  hyperbolou  nebo  jakoukoli  jinou  křivkou  prvního  rodu,  která 

ohraničuje útvar CNKL, bude průsečík této křivky s pravítkem GL opisovat místo 

hyperboly EC jinou křivku, která bude druhého rodu. Například jestliže je CNK 

kružnice, jejímž středem je L, opíše první konchoidu starých geometrů; a jestliže 

je to parabola, jejíž diametr je KB, opíše křivku, která je, jak jsem už řekl, první 

a nejjednodušší v Pappově otázce.“ (DESCARTES 2010, str. 23)

I  když  Descartes  mluví  o  konstrukci  konchoidy  upraveným  pravítkovým 
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přístrojem, sám ji neprovádí. Poznamenejme ještě, že křivka, kterou Descartes 

zmiňuje zcela v závěru citace, je trident.
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Ilustrace 32: Konchoida zkonstruovaná Descartovým přístrojem, poloměr kružnice je větší  
než úsečka GA



16 Tři neřešitelné antické úlohy
Řeč bude o třech proslulých řeckých geometrických úlohách. Tyto tři úlohy jsou 

ve skutečnosti čtyři. Dvě z nich si však jsou svoji podstatou natolik podobné, že 

bývají často považovány pouze za jedinou. Ony úlohy jsou následující:

Zdvojnásobení krychle
Máme  k  dispozici  krychli  a  naším  úkolem  je  vyrobit  (zkonstruovat)  novou 

krychli, která bude mít objem přesně dvakrát takový jako krychle původní. K této 

úloze se ještě váže motivační historka: 

„V roce 430 před naším letopočtem sužoval starořecké Athény mor. Athéňané se 

vydali  na  ostrov  Délos  v  Egejském  moři,  aby  od  místních  věštců  získali 

informaci,  jak  se  s  morem  vypořádat.  Bylo  jim  řečeno,  že  mají  ve  svém 

domovské chrámu postavit nový oltář, jehož objem bude dvojnásobkem objemu 

současného oltáře. Protože tento oltář měl přesně krychlový tvar, byli Athéňané 

postaveni před úkol zkonstruovat krychli o dvojnásobném objemu než je zadaná 

krychle.“ (ROKYTA 2011, str. 1)

Trisekce úhlu
Trisekce úhlu, neboli rozdělení úhlu na třetiny. Rozdělit úhel na dvě poloviny je 

snadné a zvládne to i začátečník. Celkem logicky se jako další nabízí rozdělení 

úhlu  na  tři  stejné  části.  To  se  však  ukázalo  jako  mnohem  obtížnější  úkol. 

Geometři  dokázali  najít  řešení pro některé  speciální  případy,  jako třeba 180°, 

obecné řešení jim však stále unikalo.

Kvadratura kruhu
Tentokrát  je  úkolem nalézt  k  danému  kruhu  čtverec,  který  má  přesně  stejný 

obsah. I tato úloha se ukázala jako oříšek a dostala se i mezi úsloví. Řekneme-li, 

že se někdo pokouší o kvadraturu kruhu, zkouší jistě něco nemožného.
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Rektifikace kružnice
Zadání této úlohy vyžaduje nalezení úsečky, která má stejnou délku jako obvod 

zadaného kruhu. Svou povahou je podobná úloze předchozí a bývá s ní proto 

často spojována do úlohy jediné.

U všech těchto úloh je zároveň požadováno, aby řešení bylo eukleidovské. Pro 

připomenutí:  to znamená,  že  při  konstrukci  smíme použít  pouze pravítko bez 

měřítka a kružítko, konstrukce musí probíhat v konečném počtu kroků a řešení 

musí být přesné a nikoliv přibližné.Všechny tyto úlohy mají pro každého snadno 

pochopitelné zadání, které svádí k předpokladu, že  stejně snadné bude i jejich 

řešení. Ukázalo se však, že je to omyl. Přes dva tisíce let se řada matematiků i 

různých amatérů snažila tato řešení nalézt, ale nikomu se to přesto nepovedlo. Až 

v  devatenáctém  století  se  podařilo  prokázat,  že  všechny  tyto  úlohy  vůbec 

řešitelné nejsou.

Zdvojení  krychle  a  trisekce  úhlu  se  dají  zredukovat  na  úlohu  nalezení  třetí 

odmocniny  velikosti  dané  úsečky,  kvadratura  kruhu,  respektive  rektifikace 

kružnice, na nalezení úsečky o velikosti √π , respektive π . 

V roce 1837 francouzský matematik Pierre Laurent Wantzel uveřejnil větu, podle 

které je možné eukleidovskou konstrukcí geometricky provádět pouze početní 

operace  sčítání,  odčítání,  násobení,  dělení  a  druhou  odmocninu.  Nic  jiného 

eukleidovsky  zkonstruovat  nelze.  Z  toho  již  vyplývá  neřešitelnost  zdvojení 

krychle a trisekce úhlu. Pro nalezení jejich řešení totiž potřebujeme zkonstruovat 

třetí odmocninu, což podle Wantzelovy věty nelze.

Vyřešení kvadratury kruhu a rektifikace kružnice to však nebránilo. V roce 1761 

sice Johann Heinrich Lambert dokázal, že π je iracionální číslo, to by však také 

nemuselo  být  na  překážku jeho konstruovatelnosti.  Až  v  roce  1882 německý 

matematik  Carl  Louis  Ferdinand  von  Lindemann  dokázal,  že  číslo  π  je 
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transcendentní,  tj.  není  kořenem  žádné  algebraické  rovnice  s  racionálními 

koeficienty  a  celočíselnými  mocninami.  To  však  již  podle  Wantzelovy  věty 

znamená, že ani π zkonstruovat nejde a že poslední dvě úlohy rovněž není možné 

vyřešit. (MAREŠ 2011, str. 69)

Nedávno  zesnulý  Petr  Vopěnka  k  řešitelnosi  těchto  úloh  v  Rozpravách 

s geometrií napsal:  „Nakonec  ještě  poznamenejme,  že  prokázaná  nemožnost 

vyřešit klasické geometrické problémy očekávaným způsobem, to je nalezením 

příslušných  eukleidovských  konstrukcí,  je  netriviálním  záporným  poznatkem, 

jehož  získání  bylo  prováděno  některými  jevy,  jež  takové  poznatky  obvykle 

přinášejí. Je to poznatek rozčilující, s nímž se někteří lidé dodnes nejsou schopní 

smířit. Časem tak došlo k tomu, že schopnost porozumět tomuto poznatku, čímž 

není míněno úplné porozumění příslušným důkazům, neboť to vyžaduje jistou 

matematickou  zběhlost,  se  stala  průkaznějším  ukazatelem  inteligence,  než 

všechny k tomu účelu užívané testy. Dostatečné zkušenosti nás opravňují tvrdit, 

že zcela nezávisle na výši školního vzdělání, včetně vysokoškolského, natož pak 

dosaženého společenského postavení,  překračuje porozumění tomuto poznatku 

duševní schopnosti řady lidí.“ (VOPĚNKA 1989, str. 317)

V následujících cvičeních si ukážeme řešení všech neřešitelných antických úloh. 

Je však třeba zdůraznit, že úlohy dokážeme vyřešit jen díky tomu, že použijeme 

křivky,  které  eukleidovsky  konstruovatelné  nejsou.  Eukleidovsky 

konstruovatelné jsou pouze jednotlivé body těchto křivek, nikoliv však křivky 

jako celek. Porušujeme tedy jeden z požadavků zadání úloh.
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17 Zdvojenásobení krychle s pomocí kuželoseček

Zadání:
Je dána krychle o hraně a. Zkonstruujte hranu x krychle, která má dvojnásobný 

objem oproti krychli zadané.

Prvně použité funkce GeoGebry: 
Tabulka, Zadání křivky rovnicí

Popis vypracování úlohy:
„Přibližně v 5. století  př.  Kr. Hippokrates z Chiu redukoval tento problém na 

problém  nalezení  dvou  středních  geometrických  úměrných.  V  naší  dnešní 

terminologii bychom jeho úvahu vyjádřili přibližně takto:

Nechť a je hrana krychle. Je třeba najít x, y tak, aby platilo

a : x=x : y= y : 2a ,

tj. aby platily kterékoliv dvě z následujících rovnic

x2=ay , y2=2ax , xy=2a2 .

Vyloučením  y obdržíme  x3 =  2a2,  tedy  x je  hrana  hledané  krychle.“ 

(LOMTATIDZE 2007, str. 45)

Pokud budeme uvažovat  hranu  a jako jednotkovou úsečku,  lehce zjistíme,  že 

platí vztah:

1: 3√2=3√2 : 3√22= 3√22 :2 .

Když  se  pozorně  podíváme  na  rovnice,  které  vznikly  úpravou  vztahu 

vyjádřeného Hippokratem, uvidíme, že se jedná o dvě rovnice parabol a jednu 

rovnici hyperboly.
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Již kolem roku 350 př. n. l. nalezl řecký matematik Menaichmos řešení problému 

zdvojení  krychle  jako  průsečík  dvou  parabol  nebo  paraboly  s  rovnoosou 

hyperbolou. Jedná se o paraboly a hyperbolu, jejíž rovnice máme před sebou. 

Tyto křivky však bohužel nejsou sestrojitelné eukleidovsky, eukleidovsky totiž 

můžeme konstruovat pouze jejich jednotlivé body. My však využijeme toho, že 

máme k dispozici GeoGebru. Ta tyto křivky konstruovat dokáže.

Při  spouštění  GeoGebry  tentokrát  zvolíme  možnost  „Algebra“,  díky  tomu se 

v programu zobrazí  i  souřadnicové  osy,  algebraické  okno a  vstupní  pole.  Do 
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Ilustrace 33: Zdvojení krychle s využitím kuželoseček



vstupního pole můžeme zadávat přímo rovnice – ať už funkcí nebo analyticky 

vyjádřených geometrických útvarů – a program z funkcí vytvoří grafický výstup.

Abychom mohli měnit nastavení parametru  a, nadefinujeme nejprve pro tento 

parametr  posuvník.  Do vstupního pole  nyní  zadáme rovnice  všech tří  křivek. 

Rovnice zadáváme tak, jak jsou. Upravovat je nijak nemusíme, jen je třeba x a y 

u  rovnice  hyperboly  oddělit  mezerou  nebo  „*“.  Mocninu  zadáváme  pomocí 

znaku „^“.

Pokud  jsme  všechny  rovnice  správně  zadali,  máme  vykreslené  dvě  paraboly 

a jednu  hyperbolu.  všechny  tři  křivky  mají  jeden  společný  průsečík  A. 

Z Hippokratových vztahů vyplývá, že pro krychli o velikosti hrany a má krychle 

o  dvojnásobném  objemu  hranu  o  velikosti  x-ové  souřadnice  bodu  A.  Stejný 

poměr jako mezi x-ovou souřadnicí bodu A a hranou krychle a je i mezi y-ovou 

a x-ovou souřadnicí bodu A. Tedy i úsečky o velikosti souřadnic bodu A mohou 

tvořit hranu krychle a krychle o dvojnásobném objemu.

Tím  máme  vyřešenu  první  z  řeckých  neřešitelných  úloh.  Naše  řešení  však 

bohužel není eukleidovské.

Pro  ověření  pravdivosti  naší  konstrukce  můžeme  provést  ověření  výpočtem. 

GeoGebra  má  zabudovaný  tabulkový  procesor,  který  je  sice  oproti 

specializovaným  programům  podstatně  chudší,  jeho  výhodou  však  je  přímé 

provázání  s  programem.  Do  tabulky  je  tak  možno  přímo  zadávat  hodnoty 

naměřené v konstrukci. Tabulku zobrazíme výběrem položky menu Zobrazit – 

Tabulku. Základní práce s touto tabulkou je stejná jako s programy Calc nebo 

Excel.

Didaktická poznámka: 
Možnost  vkládání  rovnic  do  GeoGebry,  která  vykreslí  jimi  reprezentované 

objekty,  je  didakticky  široce  využitelný  nástroj.  Zejména  pak  v  kombinaci 

s možností  pomocí  posuvníků  plynule  měnit  parametry  těchto  rovnic.  Pokud 

80



například chceme demonstrovat studentům, jak se chová sinusoida v závislosti na 

změně parametrů funkce, je rozdíl mezi nakreslením několika obrázků na tabuli 

a grafem funkce, který se plynule natahuje, smršťuje a posouvá. Je zřejmé, která 

z obou možností je pro studenty názornější a pochopitelnější. Vedle výuky funkcí 

se tato schopnost GeoGebry dá využít v analytické geometrii,  k řešení rovnic 

nebo třeba při demonstraci skládání vlnění ve fyzice.

Řešení  všech tří  klasických problémů je  již  poměrně dost  daleko za  rámcem 

obsahu  běžné  výuky  na  střední  škole.  Je  to  tedy  látka  vhodná  pro  povinně 

volitelné, volitelné a jinak rozšiřující semináře vyšších ročníků. Nicméně podle 

mé zkušenosti je toto přesně ta část matematiky, kterou studenti chtějí vidět, která 

je  zajímá a  která  jim přijde  zábavnější  a  více  motivující,  než  klasické školní 

početní úlohy.
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18 Trisekce úhlu konchoidou

Zadání:
Zadaný úhel rozdělte na tři stejné části.

Popis vypracování úlohy:
K vyřešení této úlohy použijeme křivku, kterou již dokážeme narýsovat. Jedná se 

o konchoidu. Tato křivka má v pravoúhlých souřadnicích rovnici:

x2 y2=(r 2−x2)(x+a)2 .

Odvozením rovnice konchoidy se v zde zabývat nebudeme (odvození v FABIÁN 

2013, str. 32-34). Nám postačí vědomí, že díky Descartově přístroji dokážeme 

v případě potřeby konchoidu mechanicky narýsovat.

Program  otevřeme  v  módu  Algebra.  Úhel,  který  chceme  rozdělit  na  třetiny, 

narýsujeme tak, že jedno jeho rameno bude rovnoběžné s osou y a bude ležet od 

osy y v levé polorovině, vrchol úhlu V bude ležet na ose x a druhé rameno bude 

směřovat  k  ose  x.  Úhel  jsme umístili  takovýmto speciálním způsobem proto, 

abychom nemuseli konchoidu používat v obecné poloze. Průsečík osy x s druhým 

ramenem úhlu označíme K. 

Změříme vzdálenost mezi body V a K a mezi bodem V a počátkem souřadnic P. 

Vzdálenost  |VK| je  parametr  r a  vzdálenost  |VP|  je  parametr  a.  Abychom 

nemuseli tyto parametry do rovnice konchoidy složitě vypisovat jako vzdálenosti 

bodů, zadáme do vstupního pole: „r = vzdalenostVK“ a poté „a = vzdalenostVP“. 

Tím jsme zadefinovali proměnné  r a  a. Pokud nyní zadáme do rovnice některý 

z těchto parametrů, program pozná, že za něj má dosadit vzdálenost mezi body. 

Toto definování můžeme provést až po tom, co si vzdálenost mezi body změříme 

nástrojem „Vzdálenost“. Při zadávání definice je roněž důsledně dodržovat psaní 

malých a velkých písmen.

Nyní můžeme do vstupního pole zadat rovnici konchoidy (viz výše).  Bodu  K 
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opíšeme  kružnici  s  poloměrem  |VK|.  Průsečík  této  kružnice  s  konchoidou 

označíme B. Narýsujeme přímku VB a tím je trisekce úhlu hotova. Rameno úhlu 

rovnoběžné s osou y svírá totiž s přímkou VB přesně třetinový úhel oproti úhlu 

původnímu. Ověření pravdivosti tohoto tvrzení můžeme provést v integrovaném 

tabulkovém procesoru.

Důkaz
Je dán  CVK (viz ilustrace 34) a tento úhel chceme rozdělit  na třetiny.  Úhel 

KBA označíme β.  Protože bod  A leží na konchoidě je úsečka  AB stejně dlouhá 

jako  VK a  ta  je  stejně  dlouhá  jako  úsečka  AK.  Trojúhelník  ABK je  proto 

rovnoramenný. Vzhledem k tomu má i úhel AKB velikost β. Dopočtem vnitřních 

úhlů v trojúhelníku musí mít úhel BAK velikost 180°-2β. Úhel KAV je doplňkem 

tohoto úhlu do 180° a má proto velikost 2β. Trojúhelník  VAK je rovnoramenný 

a úhel  AVK má rovněž velikost  2β.  Úhel  CVA je  střídavý úhlel  s  úhlem  ABK 

a mají proto stejnou velikost β. Úhly  CVA a  AVK tvoří dohromady zadaný úhel 

CVK a zároveň má úhel CVA poloviční velikost oproti úhlu AVK. To znamená, že 

úhel CVA je třetinou zadaného úhlu CVK. 

Didaktická poznámka: 
Jedná  se  o  konstrukci,  díky  které  si  studenti  procvičují  složitější  práci 

v GeoGebře.  Studenty  motivuje,  že  dokáží  obecně  vyřešit  ručním  rýsováním 

neřešitelnou úlohu. Konstrukce samotná není pro studenty nijak objevitelská, drží 

se instrukcí, jak konstrukci provést. Historické pozadí úlohy jí však přidává na 

zajímavosti.

Je  vhodné  nechat  studenty  samostatně  objevit  důkaz,  že  touto  konstrukcí 

skutečně dochází k trisekci úhlu. Důkaz není nijak zvlášť obtížný a nevyžaduje 

víc než základní znalosti o úhlech.
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Technická poznámka:
Konchoida  je  bohužel  pro  GeoGebru  hůře  počitatelnou  křivkou.  Pokud  jsou 

křivkou  určené  nějaké  další  body,  průsečíky  a  podobně,  odráží  se  to  někdy 

negativně na odezvě programu, která je v řádu až několika sekund.
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19 Kvadratrix a rektifikace kružnice

Zadání:
K  danému  čtverci  sestrojte  kružnici  se  stejným  obvodem.  K  řešení  využijte 

křivku zvanou Hippiova kvadratrix.

Prvně použité funkce GeoGebry: 
Kruhový oblouk

Popis vypracování úlohy:
Hippiova kvadratrix  je  transcendentní  křivkou.  Její  konstrukce je založena na 

kombinaci  dvou  pohybů.  Nelze  ji  tedy  zkonstruovat  jedniným  mechanicky 

převeditelným pohybem, kteroužto konstrukci u křivek využitelných v geometrii 

požadoval Descartes.

Konstrukce kvadratrix

Hippiova  kvadratrix  je  konstruována  uvnitř  čtverce  ABCD (viz  ilustrace  35). 

Uvnitř čtverce je umístěna čtvrtka kružnice CB se středem ve vrcholu čtverce A 

a její  průvodič  AQ. Dále  ve  je  ve  čtverci  umístěna  úsečka  EG,  která  je 

rovnoběžná  se  stranou  čtverce  AB.  Jak  již  bylo  řečeno,  konstrukce  samotná 

probíhá dvěma pohyby. První pohyb probíhá po kruhovém oblouku. Bod Q svůj 

pohyb začíná v bodě  C a končí v bodě  B,  celou dobu se pohybuje konstantní 

úhlovou rychlostí. Druhý pohyb vykonává úsečka EG. Ta je na začátku pohybu 

totožná se stranou čtverce  CD a na konci pohybu je totožná se stranou čtverce 

AB, i tento pohyb probíhá konstantní rychlostí. Oba pohyby začínají i končí spolu 

zároveň. Průsečík úsečky EG a průvodiče AQ je bod F. Tento bod během průběhu 

obou pohybů vykreslí kvadratrix.

Při  konstrukci  samotné  nejprve  narýsujeme  daný  čtverec  a  do  něj  umístíme 

funkcí  „Kruhový oblouk“ čtvrtinu kružnice  CB.  Pro vykreslení  kvadratrix  je 

potřeba,  aby pohyb úsečky  EG byl  synchronizovaný s  pohybem bodu  Q.  To 
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vyřešíme tím, že oba dva pohyby navážeme na jeden společný posuvník. Pro 

tento účel vytvoříme posuvník  a.  Minimální hodnotu posuvníku nastavíme na 

nulu a maximální na jedničku. Okolo bodu A opíšeme pomocnou kružnici, jejíž 

poloměr bude a * velikost strany čtverce. Průsečík této kružnice a strany čtverce 

AC určuje  polohu  bodu  E.  Při  nastavení  hodnoty  posuvníku  a  na  nulu  bude 

poloměr kružnice rovněž nula a bod  E bude totožný s bodem  A, při nastavení 
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Ilustrace 35: Konstrukce Hippiovy kvadratrix



hodnoty  posuvníku  na  jedna  bude  poloměr  kružnice  velikostí  strany  čtverce 

a bod E bude totožný s bodem C. Úsečku EG umístíme na kolmici ke straně AC 

procházející bodem E, tím bude tato úsečka konat pohyb společně s bodem E.

Funkcí „Úhel dané velikosti“ určíme úhel BAQ. Velikost úhlu bude a * 90°. Bod 

Q tak bude při nastavení hodnoty posuvníku  a na nulovou hodnotu totožný s 

bodem B a při nastavení hodnoty a na jedna bude totožný s bodem C.

Určíme průsečík  F úsečky  EG a průvodiče  AQ. Poloha bodu  F v závislosti na 

posuvníku  a  určuje  kvadratrix.  Její  vykreslení  provedeme  funkcí  „Množina 

bodů“.  Koncový  bod  kvadratrix  na  úsečce  AB označíme  H.  Pro  křivku 

vykreslenou jako množina bodů GeoGebra neumí najít průsečíky, polohu bodu H 

proto musíme určit sami.

Rektifikace pomocí kvadratrix

Tím je úloha již  prakticky hotova.  Velikost  úsečky  AH totiž  určuje i  velikost 

poloměru  hledané  kružnice.  Důkaz  zde  provádět  nebudeme.  Nalézt  se  dá 

například v knice O pojetí křivky (KOUDELA 2013, str. 22-23).

Didaktická poznámka: 
Nejnáročnější částí kontrukce je pro studenty synchronní provázání obou pohybů. 

Aby vůbec toto mohli zvládnout, musí zvládat práci s posuvníky v GeoGebře. Na 

druhou  stranu mírně  pokročilejší  uživatel  GeoGebry,  což  by  v  této  chvíli  již 

studenti měli být, tuto konstrukci zvládne.

Historická poznámka:
Hippiova kvadratrix  byla první  studovanou křivkou po kružnici  a  přímce.  Již 

v 5. století před naším letopočtem ji popsal řecký filozof Hippias z Elis (470 – 

410 př. n. l) jako křivku, kterou lze použít trisekci úhlu. Později ji Deinostratos 

(390 – 320 př. n. l.) aplikoval k řešení kvadratury kruhu. Odtud dostala i název. 

(LOMTATIDZE 2007, str. 41)
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„Pappos (asi 290 – 350 n. l.) podává zprávu i o námitkách Spora z Nikaie (asi 

240 – 300 n. l.), které ukazují na slabiny výše uvedeného postupu. První námitka 

je založena na tom, že k tomu, abychom nechali pohybovat jeden bod po kružnici 

a druhý po úsečce a tyto pohyby aby byly v takovém vzájemném poměru, že oba 

body  dosáhnou konců  svých  drah  ve  stejném okamžiku,  potřebovali  bychom 

nejprve znát poměry poloměru kružnice ke čtvrtině jejího obvodu, tedy jinými 
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Ilustrace 36: Rektifikace kružnice pomocí kvadratrix, kružnice a čtverec mají stejný obvod



slovy popis křivky předpokládá účel, pro který byla sestrojena. Druhá námitka se 

týká průsečíku kvadratrix s úsečkou AB, který není znám, neboť obě pohybující 

se  úsečky  na  konci  své  dráhy  splynou  a  neprotínají  se  tak  v  jednom  bodě. 

Abychom jej  mohli  nalézt,  museli  bychom opět  předpokládat  znalost  poměru 

poloměru kružnice ke čtvrtině jejího obvodu.“ (KOUDELA 2013, str. 24) 
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20 Přehled funkcí GeoGebry
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Popis jednotlivých funkcí lze nalézt na: 

http://wiki.geogebra.org/cs/Kategorie:Nástroje
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21 Závěr
Cílem práce bylo vytvoření série úloh, při jejichž plnění by studenti prohloubili 

svoje  znalosti  o  křivkách,  zasadili  si  tyto znalosti  do historických souvislostí 

a naučili se provádět geometrické konstrukce na počítači, konkrétně s programem 

GeoGebra.  To  se,  myslím,  podařilo.  Zároveň  byla  tato  série  úloh  otestována 

v septimě  všeobecného  gymnázia  a  částečně  i  kvartě  téže  školy.  Provázání 

matematické  problematiky  s  historickým  přístupem  bylo  studenty  přijímáno 

pozitivně a ve zpětných vazbách, které mám od studentů, se mnohdy objevovalo, 

že  studentům se  matematika  díky  tomu jeví  atraktivnější  a  zábavnější.  Jestli 

budou při  svém studiu používat  GeoGebru i  nadále,  ukáže až  čas.  Vzhledem 

k pozitivnímu ohlasu a k tomu, že již během průběhu kurzu studenti vytvářeli 

i různé vlastní konstrukce a s GeoGebrou dále experimentovali, dá se očekávat, 

že alespoň u  některých z nich se rovněž i pozdějšího využití dočká.

Využití GeoGebry pro probíranou látku se ukazuje i jinak jako velice výhodné. 

Řada  z  konstrukcí  by  byla  při  klasickém  rýsování  na  papír  velice  obtížná, 

nepřehledná, zdlouhavá nebo dokonce zcela neproveditelná. S GeoGebrou je pro 

studenty také mnohem snazší experimentování s geometrií. Konstrukce jsou pro 

ně  méně  pracné  a  méně  časově  náročné,  jsou  proto  nesrovnatelně  ochotnější 

některou konstrukci provést jen proto, aby si ji vyzkoušeli. Funkce jako „Stopa 

zapnuta“, „Množina bodů“ nebo „Animace zapnuta“, jsou pak nástroji, které při 

konstrukci  v  ruce  lze  nahradit  jen  opravdu  stěží.  Studenti  se  díky  novým 

možnostem vrhají do řešení problémů, na které by si jinak třeba ani netroufli.

V případě potřeby dodatečných úloh se dá probíraná látka rozšířit o další dosud 

neprobrané křivky (jako například kisoida, trident nebo Archimedova spirála), 

jiné  konstrukce  křivek  již  zmíněných  (konstrukce  kuželoseček  ze  společné 

definice  nebo  nikodemova  konstrukce  konchoidy)  nebo   příklady  užití 

probraných  křivek  (trisekce  úhlu  pomocí  kvadratrix,  řešení  dalších 

Apolloniových  úloh  apod.).  Pro  kategorii  studentů,  pro  kterou  je  kurz 
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koncipován,  by  však  takové  další  rozšíření  vedlo  pouze  k  znepřehlednění 

probírané látky a k pocitu zahlcení informacemi u studentů, aniž by vedle toho 

byly nějaké výrazné přínosy pro studenty. Proto jsem se rozhodl ponechat rozsah 

kurzu takový, jaký je, a ponechávám na dalších uživatelích práce, aby si rozsah 

upravili podle svých požadavků sami.
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Ilustrace 37: Konstrukce kuželoseček vycházející ze společné definice: "Kuželosečky  
jsou množiny všech bodů v rovině, jejichž podíl vzdáleností od pevného bodu F a pevně 
zvolené přímky d, neprocházející bodem F, je konstantní." (HROMADOVÁ 2013, str.  
112)
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