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KDE NEPOMÁHAJÍ VIRTUÁLNÍ ANIMACE, MOHOU POMOCI 3D MODELY 

DANIELA BÍMOVÁ, JIŘÍ BŘEHOVSKÝ, PETRA PIRKLOVÁ 

 

 ABSTRAKT Využívání digitálních technologií při výuce považujeme za přirozenou 

součást moderního způsobu vyučování. Mnohým žákům mohou cíleně 

naprogramované virtuální animace, umístěné např. na interaktivní webové stránce 

Mathematikus, pomoci s vytvářením správných představ 3D modelů či prostorových 

situací. Existují ale také žáci, kteří potřebují pro tvorbu správných představ zapojit 

více smyslů, kromě zraku např. také hmat. Proto jsme vymodelovali a následně 

vytiskli odpovídající 3D modely pro vybrané úlohy z Mathematikusu. 

ÚVOD 

Je všeobecně známo, že nejen malé děti, ale i žáci a studenti jakéhokoliv věku si mnohem lépe 

zapamatují více poznatků a vědomostí, také jim získané poznatky a vědomosti utkví v paměti 

po delší dobu, pokud při jejich získávání zapojují více svých smyslů. Ve vyučovacím procesu 

se tedy s výhodou využívá nejen zraku, ale např. i hmatu. Četné studie poukazují  

na výhody a možnosti využití manipulativních činností ve výuce matematiky, ale především  

ve výuce geometrie a v rozvoji prostorové vizualizace a prostorově geometrického myšlení 

(Edwards et al., 2009, Seefeldt & Wasik, 2006, Currie, 2005). A právě tyto schopnosti a 

dovednosti jsou nezbytné pro budoucí učitele matematiky, ale i pro budoucí učitele 1. stupně 

ZŠ. Prostorové uvažování se totiž používá zejména k vizualizaci a manipulaci s vizuálními 

informacemi během geometrického modelování, řešení problémů a zvládnutí matematických 

konceptů (NTCM, 2000).  
Ukazuje se, že v posledních letech si jen málokterý žák dokáže ve své mysli vytvořit 

správnou a odpovídající představu prostorového objektu podle rovinné kresby. Problematický 

se jeví rozvoj prostorové představivosti zejména při využití online výuky. Při této formě výuky 

je třeba hledat další možnosti, jak rozvíjet u žáků správné obrazy prostorových objektů. 

Ferdiánová a Poruba diskutovali o vytváření papírových 3D modelů pravidelných a 

polopravidelných mnohostěnů jako užitečného nástroje při výuce Mongeova promítání  

u vysokoškolských studentů (Ferdiánová & Poruba, 2019). Ullman a Sorby (1990) použili 

reálné modely a počítačové modelování k rozvoji prostorové představivosti studentů 

inženýrství. Jejich výsledky ukázaly, že společné používání reálných modelů a počítačových 

simulací má pozitivní vliv na rozvoj dovedností v oblasti prostorové představivosti. Např. 

(Maschietto & Soury-Lavergne, 2013) ve své studii také rozebírají možnosti využití dvojice 

modelů vytvořených ve dvou verzích: reálný objekt jako manipulativní model a jeho digitální 

ekvivalent. Jejich výsledky dokládají dosahování dobrých výsledků v takto podporované výuce.  
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Několik dalších studií naznačuje, že prostorové dovednosti lze rozvíjet prostřednictvím 

výuky (Battista a kol., 1982; Ben-Chaim, Lappan & Houang, 1989; Bishop, 1980; Braukmann 

& Pedras, 1993; Devon, Engel, Foster, Sathianathan & Turner, 1994; Miller, 1996; Travis & 

Lennon, 1997; Ullman & Sorby, 1990). Například Devon a kol. pozorovali, že studenti pracující 

s metodami užití reálných modelů dosáhli lepších výsledků ve vizualizačních testech než ti, kteří 

prostorové situace zakreslovali pouze v rovině. Miller (1996) dále zjistil, že studenti zlepšili své 

schopnosti v prostorovém modelování, když byly k doplnění výuky použity jak reálné, tak 

i počítačem podporované modely. Nácvik prostorové vizualizace a geometrického myšlení 

vhodnými podněty může být některým žákům a studentům po nějaké době nápomocný. Přesto 

však bude stále existovat skupina žáků či studentů, kteří si nedokáží ve svých představách 

vytvořit 3D model prostorového objektu, který je znázorněn buď na rovinném obrázku, nebo 

vytvořen ve 3D scéně nějakého 3D softwaru. Takoví studenti potřebují vidět a dotýkat se 

skutečných modelů 3D objektů jako malé děti.  

V rámci řešení projektu iTEM – Improve Teacher Education in Mathematics (Zlepšování 

výuky učitelů matematiky), na němž spolupracujeme s norskými kolegy z partnerské NORD 

University v Bodø, jsme se rozhodli vytvořit interaktivní webovou stránku Mathematikus. 

Na této webové stránce jsou řešení jednotlivých vložených rovinných či prostorových úloh 

zobrazována interaktivně, tj. pomocí virtuálních animací. Avšak, jak již bylo výše zmíněno, ne 

pro všechny žáky mohou být virtuální animace dostačující k vytvoření si správných představ 

trojrozměrných objektů či prostorových situací. Jedná se především o žáky, kteří potřebují pro 

tvorbu správných představ zapojit více smyslů, kromě zraku např. také hmat. Zde se nabízí 

využití manuálních činností, při nichž by si žáci mohli modely na vlastní oči prohlédnout a 

rukama si je také osahat. Z tohoto důvodu jsme v programu Rhinoceros vymodelovali a 

následně na 3D tiskárně vytiskli odpovídající 3D modely pro vybrané úlohy umístěné na webové 

stránce Mathematikus. Tento příspěvek je věnován ukázce tvorby takovýchto 3D modelů. 

1. MATHEMATIKUS A JEHO ÚLOHY 

Interaktivní webová stránka Mathematikus je umístěna na weblinku www.mathematikus.de. 

Obsahuje mimo jiné úlohy zaměřené na procvičování geometrického myšlení a rozvoje 

prostorové představivosti, a to prozatím pro následující témata: 

- sítě krychle; 

- rytíř Runkel; 

- odvalující se kostka; 

- rozbité krychle; 

- rotující tělesa; 

- stavění a skládání objektů z papíru. 

Úlohy jsou koncipovány takovým způsobem, že se po jejich otevření objeví na obrazovce 

nejen slovní zadání zapsané v bublině, která „vychází“ z úst postavy zeleného mimozemšťana 

pojmenovaného Pí, jenž uživatele Mathematikusem provází, ale zobrazí se i příslušné grafické 

zadání. Volbou zvolené odpovědi, ať už stisknutím speciálně vytvořených tlačítek, či označením 

vybraného objektu myší, se automaticky aktivují naprogramované virtuální animace. Tyto 

virtuální animace simulují provedení zvolené odpovědi. Např. v případě úloh pro téma „rozbité 

krychle“ se vybrané krychlové těleso pomocí naprogramované animace přemístí na dané 

krychlové těleso, a to takovým způsobem, aby společně vytvořily celistvou krychli, pokud je to 

možné. Pokud je krychlové těleso zvoleno nesprávně, nevznikne celistvá krychle, ale je 

zobrazeno krychlové těleso s „prázdnými místy“, v nichž dílčí krychle chybí. Žáci tak získávají 

okamžitou zpětnou vazbu ke svému řešení. Pomocí vizualizace tedy ihned zjistí, zda byla jejich 

volba správná či nikoliv.  

Na základě šetření, které proběhlo v polovině října 2021 na nejmenované základní škole  

ve Středočeském kraji v rámci sepisování diplomové práce na téma „Platforma „Mathematikus“ 

a její zařazení při výuce geometrie na 1. stupni ZŠ“, byla potvrzena domněnka, že ne všichni 

žáci jsou schopni ze zobrazené vizualizace na dvourozměrné obrazovce určit, jak zvolené, 

http://www.mathematikus.de/
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převážně chybné řešení vypadá ve skutečnosti. Potvrdil se tedy předpoklad, že tito žáci (jednalo 

se především o žáky s nižší úrovní prostorové představivosti nebo o celkově slabší žáky ve třídě) 

potřebují pro tvorbu správných představ 3D modelů či prostorových situací využívat právě 

reálných modelů. Ty umožní zapojit do poznávacího procesu kromě zraku i hmat a komplexněji 

tak přispějí k využití manipulativních činností. 

A právě uvedená skutečnost byla již konkrétním důvodem, proč jsme z interaktivní webové 

stránky Mathematikus vybrali vhodné úlohy, pro něž je možné počítačově vymodelovat a 

následně pak na 3D tiskárně vytisknout odpovídající 3D modely. Z výše jmenovaných témat 

webové stránky Mathematikus jsme vytvořili modely krychlových těles pro témata „rozbité 

krychle“, „rotující tělesa“ a dále pracujeme na modelování a 3D tisku jednotlivých částí hradu 

pro úlohu s názvem „rytíř Runkel“. 

2. VYTVÁŘENÍ 3D MODELŮ V RHINOCERU A JEJICH 3D TISK 

V této kapitole stručně představíme možnosti vytváření 3D modelů v programu Rhinoceros a 

jejich následného 3D tisku. Začneme popisem tvorby a 3D tisku krychlových těles pro témata 

„rotující tělesa“ a „rozbité krychle“. Krychlová tělesa pro obě tato témata jsme modelovali 

identickým způsobem. Posléze nastíníme způsob modelování a 3D tisku jednotlivých částí 

hradu pro úlohu s názvem „rytíř Runkel“. 

 

2.1. Modelování a 3D tisk krychlových těles 

 

2.1.1.  Krychlová tělesa pro téma „rotující tělesa“ 

Krychlová tělesa jsme vytvářeli postupným vkládáním dílčích krychlí. Dílčí krychle jsme 

modelovali pomocí speciálního nástroje „Kvádr“ programu Rhinoceros, resp. zadáním 

souřadnic protilehlých vrcholů spodní podstavy a následně pak zadáním velikosti výšky dílčí 

krychle. Po vložení každé dílčí krychle jsme pomocí příkazu „Zaoblit hrany“ zaoblili všech  

12 hran příslušné krychle, viz obr. 1a). Po aktivaci uvedeného příkazu je třeba myší označit 

hrany, které chceme zaoblit, a dále pak do příkazového řádku vepsat poloměr zaoblení. Příkaz 

„Zaoblit hrany“ jsme použili z toho důvodu, aby po vytištění nevzniklo jednolité krychlové 

těleso s nerozeznatelnými dílčími krychlemi. Po zaoblení hran dílčí krychle v krychlovém tělese 

lépe vyniknou. Jsou-li vytvořeny všechny dílčí krychle (včetně zaoblení jejich hran) 

modelovaného krychlového tělesa, použijeme nástroj „Booleovské sjednocení“, který  

po označení jednotlivých dílčích krychlí myší a po potvrzení klávesou Enter vygeneruje celistvé 

krychlové těleso, viz obr 1b). Soubor s takto připraveným modelem uložíme ve formátu *.stl.  

 

a)    b) 

 

 

 

 

OBRÁZEK 1. Detail dílčí krychle se zaoblenými hranami a krychlové těleso složené z dílčích 

krychlí; zdroj: autor 
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Vymodelovaná vzorová krychlová tělesa pro všechny uvedené úlohy tématu „rotující 

krychle“ je možné vytisknout na 3D tiskárně najednou, i když jsme je vytvářeli v samostatných 

souborech. Jednotlivá krychlová tělesa vložíme postupně na tiskovou desku v programu 

PrusaSlicer, viz obr. 2.  

 

OBRÁZEK 2. Modely krychlových těles vložené v programu PrusaSlicer; zdroj: autor 

Aktivací tlačítka „Slicovat“ se vytvoří jednotlivé vrstvy modelů těles pro 3D tisk, viz obr. 3. 

V těchto jednotlivých vrstvách bude 3D tiskárna modely tisknout. Po vytvoření vrstev, 

následném ověření, že jsou jednotlivé vrstvy bez problémů tisknutelné, po nastavení potřebných 

parametrů 3D tisku necháme stisknutím příslušného tlačítka programu s názvem „Vygenerovat 

g-code“ vytvořit soubor ve formátu *.gcode, který je zdrojovým souborem pro 3D tiskárnu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBRÁZEK 3. Ukázka vytvořených vrstev u modelů krychlových těles v programu 

PrusaSlicer; zdroj: autor 

Na obrázcích 4a) – 4c) je znázorněn proces tisku některých vrstev krychlových těles. Přitom 

na obr. 4a) je ukázka tisku nepřímo shodných modelů krychlových těles a na obr. 4b) a 4c) jsou 

fotografie s ukázkami vzorových krychlových těles pro úlohy tématu „rotující tělesa“.  
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a)   b)   

 

 

 

 

 

 

c ) 

 

 

 

 

 

OBRÁZEK 4. 3D tisk vybraných vrstev krychlových těles; zdroj: autor 

Obr. 5a) ukazuje 3D modely krychlových těles po ukončení 3D tisku. Na obr. 5b) se nacházejí 

vzorové krychlové těleso (vlevo) z úlohy 1 pro téma „rotující tělesa“ a krychlové těleso 

(vpravo), které je nepřímo shodné se vzorovým krychlovým tělesem. Pomocí tmavé a světlé 

modré barvy plastu jsme rozlišili vzorová a s nimi nepřímo shodná krychlová tělesa, která jsme 

vytiskli pro jednotlivé úlohy tématu „rotující tělesa“.  

a) b ) 

 

 

 

 

OBRÁZEK 5. Vytištěné 3D modely krychlových těles pro úlohy tématu „rotující tělesa“; 

zdroj: autor 

 

2.1.2.  Krychlová tělesa pro téma „rozbité krychle“ 

Pro téma „rozbité krychle“ jsme jednotlivé vrstvy dvoubarevných krychlových těles 

modelovali analogickým způsobem jako v případě krychlových těles pro téma „rotující tělesa“. 
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Krychlová tělesa jsou v této úloze červeno-modrá. A protože nevlastníme 3D tiskárnu 

umožňující barevný 3D tisk, vymodelovali jsme a následně jsme také vytiskli červené a modré 

vrstvy krychlových těles zvlášť. Program Rhinoceros umožňuje obarvení modelovaných 

objektů, a tak jsme s výhodou krychlová tělesa nacházející se v červeně obarvených vrstvách 

obarvili červeně, viz obr. 6a), a krychlová tělesa z modrých vrstev pak modře, viz obr. 6b). 

Barevné odlišení napomohlo v lepší orientaci při vytváření dalších částí krychlových těles pro 

jednotlivé úlohy tématu. Vymodelovali jsme a následně jsme i vytiskli modely krychlových 

těles pro všech pět úloh tématu „rozbité krychle.“  

a)   b)   

 

 

 

 
OBRÁZEK 6. Ukázka vymodelovaných barevných vrstev krychlových těles; zdroj: autor 

Na obr. 7 jsou vyfotografovány 3D vytištěné jednotlivé barevné vrstvy krychlových těles 

z úlohy 1 pro téma „rozbité krychle“ z interaktivní webové stránky Mathematikus. Na obr. 8 

jsou pak z nich již slepeny pomocí lepidla, kterým je možné lepit plasty (osvědčilo se nám 

lepidlo Chemoprén Extrém), jednotlivá krychlová tělesa. 

 

 

 

 

OBRÁZEK 7. 3D vytištěné barevné vrstvy krychlových těles pro úlohu 1 tématu „rozbité 

krychle“; zdroj: autor 

OBRÁZEK 8. 3D modely krychlových těles pro úlohu 1 tématu „rozbité krychle“; 

 zdroj: autor 
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2.1.3.  Části hradu pro téma „rytíř Runkel“ 

Posledním tématem z interaktivní webové stránky Mathematikus, pro které je v současné chvíli 

vhodné vytvářet reálný 3D model, je téma „rytíř Runkel“. Hlavním úkolem této úlohy je 

postupně doplňovat pět „rozbitých“ míst hradební zdi „vypadlými“ krychlovými tělesy. 

Uživatel má v každé úloze k dispozici nabídku čtyř možných krychlových těles, viz obr. 9.  

 

 

 

 

 

 

OBRÁZEK 9. Ukázka jednoho z 5 úkolů tématu „rytíř Runkel“; zdroj: www.mathematikus.de 

A protože program Rhinoceros patří mezi tzv. plošné modeláře, tj. programy, které umožňují 

modelování křivek, ploch, těles apod., je možné s jeho pomocí vytvářet složitější modely než 

jen různá krychlová tělesa. Takovýmito složitějšími modely mohou být např. části hradební zdi 

s dírami v nich, věže kvádrového či válcového tvaru s okénky atd.  

Při zvýraznění dílčích kamenů hradební zdi jsme z důvodu jejich velkého počtu neužili 

vkládání jednotlivých dílčích samostatných krychlí, ale z kvádru o rozměrech hradební zdi jsme 

Booleovsky odečetli symetricky vkládané válce, viz obr. 10. 

 

 

 
 

 
 

 
 

OBRÁZEK 10. Ukázka modelování dílčích krychlových kamenů na hradební zdi; zdroj: autor 

Podobným způsobem, jako jsme Booleovsky odečítali válce za účelem vytvoření dílčích 

krychlových kamenů hradební zdi, jsme vytvořili příslušné díry v hradební zdi. Tj. od kvádru 

představujícího hradební zeď jsme postupně Booleovsky odečetli menší kvádry odpovídajících 

rozměrů, viz obr. 11. 

 

OBRÁZEK 11. Ukázka Booleovského rozdílu k vytvoření díry v hradební zdi; zdroj: autor 

http://www.mathematikus.de/
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Booleovským rozdílem jsme také vytvořili otvory představující okna v obou typech věží. 

Analogicky jsme pak pomocí nástroje „Booleovský rozdíl“ odečetli od kvádru představujícího 

hradební zeď rohovou válcovou věž, aby díly hradební zdi a válcové věže do sebe lépe zapadaly, 

viz obr. 12.  

OBRÁZEK 12. Ukázka Booleovského rozdílu za účelem navázání hradební zdi k válcové věži; 

zdroj: autor 

Pro úspornější skladování, ale především jednodušší přenášení modelujeme hrad takovým 

způsobem, aby jej bylo možné kdykoliv složit a následně pak i rozložit. A aby hradby dobře 

držely po svém složení pohromadě, vytváříme na hradebních zdech kvádrové klíny a ve věžích 

jim pak odpovídající otvory. Kvádrové klíny představují však takové části 3D modelů, které 

potřebují při 3D tisku tzv. podpěry. Na obr. 13a) je 3D model hradební zdi v programu 

PrusaSlicer ještě bez vyznačených podpěr, avšak na obr. 13b) jsou již pomocné podpěry 

znázorněny zelenou barvou. Podpěry jsou při 3D tisku tisknuty v takové formě, aby je bylo 

možné po vytištění 3D modelu snadno odstranit.  

a)   b)    

 

OBRÁZEK 13. 3D model hradební zdi bez podpěr a s pomocnými podpěrami v programu 

PrusaSlicer; zdroj: autor 

Na obr. 14a) jsou zobrazeny vytištěné dílčí části hradu včetně nabídky krychlových těles  

k doplnění díry v hradební zdi. Při modelování, anebo při nastavování parametrů 3D tisku je 

třeba mít na paměti, že rozměry krychlových těles sloužících k vyplnění díry v hradební zdi by 

měly být nepatrně menší, než jsou otvory v hradební zdi, aby do otvorů přesně zapadly a 

následně je bylo možné také zpětně ze zdi vyjmout. Viz obr. 14b). 
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a)  b)   

 OBRÁZEK 14. Části 3D modelu vytištěné hradební zdi; zdroj: autor 

Obr. 15 představuje již dosud vymodelované a vytištěné části hradu úlohy pro téma „rytíř 

Runkel“. Doplňující figurky rytíře a princezny jsme nemodelovali a netiskli, ale zakoupili. 

 

 
 

OBRÁZEK 15. 3D model již vytvořených částí hradu; zdroj: autor 

 

2.2. Pracovní listy s návody modelování v programu Rhinoceros 

Studenti bakalářského studijního cyklu Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické TU 

v Liberci studijního programu Matematika se zaměřením na vzdělávání plní ve 3. ročníku 

povinný předmět s názvem Geometrický software. V rámci nově schválené akreditace byla 

rozšířena časová dotace tohoto předmětu. Důsledkem toho došlo ke změnám obsahové náplně 

předmětu. Kromě výuky freewaru GeoGebra bude od letošního akademického roku vyučováno 

i modelování objektů v programu Rhinoceros. Studenty vymodelované 3D objekty pak budou 

následně tisknuty na 3D tiskárně. 

V souvislosti s tímto rozšířením předmětu Geometrický software i ve spojitosti s prací  

na projektu iTEM jsme začali vytvářet pracovní listy s podrobnými návody modelování  

3D objektů v programu Rhinoceros. V návodech jsou postupně představovány a také využívány 

vhodné nástroje a příkazy zmíněného programu. Obr. 16 představuje náhled jednoho 

z vytvořených pracovních listů.  
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OBRÁZEK 16. Ukázka pracovního listu s návodem k vytvoření 3D modelu krychlového tělesa; 

zdroj: autor 

ZÁVĚR 

Cílem každého učitele by mělo být dosažení úspěšnosti při řešení problémů co největším 

počtem žáků ve třídě. V posledních letech se setkáváme a různé studie tato naše pozorování 

potvrzují, že existují žáci a studenti, kterým činí potíže vytvořit si správné představy 

trojrozměrných objektů či prostorových situací ze dvourozměrných obrázků. Z tohoto důvodu 

se snažíme hledat vhodné způsoby pomoci těmto žákům. Začali jsme sestavovat sady úloh, které 

by pomáhaly rozvíjet a procvičovat prostorovou představivost žáků. Tyto úlohy jsme umístili 

na interaktivní webovou stránku www.mathematikus.de. Pomocí virtuálních animací jsme 

nechali naprogramovat ukázky, jak zvolená řešení jednotlivých úloh fungují. Během zařazení 

úloh, umístěných na interaktivní webové stránce Mathematikusu, při výuce jsme zjistili, že ani 

virtuální animace nepomáhají všem žákům s tvorbou správných představ modelů 3D objektů 

nebo prostorových situací. V důsledku toho jsme začali modelovat a tisknout na 3D tiskárně  

3D modely pro úlohy z interaktivní webové stránky Mathematikus, které se k vytvoření 

takovýchto modelů vhodně nabízely. V příspěvku byla tvorba těchto 3D modelů v programu 

Rhinoceros stručně popsána. Současně byla představena ukázka pracovního listu obsahujícího 

podrobný návod tvorby krychlových těles v programu Rhinoceros. V příspěvku byly též 

zmíněny základní informace o 3D tisku vytvořených prostorových modelů a o vygenerování 

souborů ve formátu *.gcode, které jsou podkladovými soubory pro 3D tiskárnu. 

Našimi aktuálními cíli jsou dokončení modelování a vytištění zbývajících částí hradu pro 

úlohu na téma „rytíř Runkel“, vložení vytvořených 3D modelů pro úlohy z Mathematikusu 

http://www.mathematikus.de/
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v souborech formátu *.gcode do speciálně vytvořené složky na webové stránce Mathematikus 

a na webové stránky projektu (https://kmd.fp.tul.cz/cs/activities/item), dále pak vložení 

pracovních listů popisujících tvorbu 3D modelů s užitím vhodných nástrojů programu 

Rhinoceros do další speciálně vytvořené složky na webové stránce Mathematikus a na webové 

stránky projektu. Pracovní listy by mohly inspirovat další učitele ke tvorbě jejich vlastních  

3D modelů. Dalším a velmi důležitým cílem je implementace vytištěných 3D modelů těles a 

objektů ve výuce, následně pak zjištění, zda jsou 3D modely vhodnými a užitečnými pomocníky 

při tvorbě správných představ 3D modelů pro ty žáky a studenty, kteří nemají dostatečně 

rozvinutou prostorovou představivost na to, aby si správné představy 3D modelů vytvořili  

na základě rovinných obrázků či virtuálních animací. 

 

Poděkování. Tento příspěvek byl vytvořen jako jeden z výstupů projektu iTEM – Improve 

Teacher Education in Mathematics (Zlepšování výuky učitelů matematiky),  

EHP-CZ-ICP-2-018. Projekt iTEM je financovaný z fondů EHP 2014 – 2021 program 

Vzdělávání. Prostřednictvím Fondů EHP přispívají Island, Lichtenštejnsko a Norsko  

ke snižování ekonomických a sociálních rozdílů v Evropském hospodářském prostoru (EHP) a 

k posilování spolupráce s 15 evropskými státy. 
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