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Abstrakt:
P°ísp¥vek se zabývá souvislostmi mezi vzájemnými polohami lineárních geo-
metrických útvar· a tématem °e²ení lineárních algebraických rovnic a jejich
soustav pro jednu, dv¥ a t°i neznámé. Témata z algebry, stereometrie a ana-
lytické geometrie lineárních útvar· mohou být na st°ední ²kole atraktivní
pro studenty obda°ené prostorovou p°edstavivostí a naopak mohou p·sobit
problémy, pokud je p°edstavivost malá. Vhodnou sou£ástí výkladu této pro-
blematiky je uºití n¥kterého matematického softwaru pro gra�cké znázorn¥ní
°e²ených rovnic.
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Dimension

Abstract:

The paper deals with relationships between linear geometric shapes and
linear algebraic equations solving. Systems of linear equations in one, two and
three variables are also a target. Topics covered in algebra, space geometry
and analytic geometry of linear objects could be attractive for students with
a very good imagination. On the contrary, these topics could cause problems,
when the imagination is poor. Applying mathematical software seems to be
an appropriate part of an interpretation of this issue.
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1 Motivace

V roce 1884 byl ve Velké Británii poprvé publikován román Flatland [1].
V tomto matematickém p°íb¥hu je satirizována sociální hierarchie (nejen)
Viktoriánské Anglie.
Vyprav¥£em p°íb¥hu je obyvatel dvojdimenzionálního sv¥ta Flatlandu - £tve-
rec. Také ostatní obyvatelé tohoto sv¥ta jsou geometrické obrazce.

Úse£ky p°edstavují ºeny. Rovnoramenné trojúhelníky s velmi dlouhými ra-
meny p°edstavují vojáky a d¥lníky. Trojúhelníky jsou na dn¥ spole£enského
ºeb°í£ku a jsou povaºovány za neinteligentní. Na nejvy²²ím míst¥ spole£en-
ského ºeb°í£ku jsou pak mnohoúhelníky blíºící se svým tvarem kruhu, který
je povaºován za dokonalý tvar.
�tverec, p°edstavitel st°ední t°ídy, ve svém snu nav²tíví 1D Lineland. Po-
kou²í se vzd¥lat jeho obyvatele - Body, ale zjistí, ºe je pro n¥ nemoºné jiné
neº p°ímo£aré vid¥ní. Pozd¥ji je £tverec nav²tíven koulí ze 3D sv¥ta. Její 3D
Spaceland nepochopí, dokud se do n¥j sám nepodívá. Tato koule nav²t¥vuje
Flatland pravideln¥ a marn¥ doufá, ºe se jí poda°í vzd¥lat obyvatele 2D sv¥ta
a p°esv¥d£it je o moºnosti existence alternativních sv¥t·.

�tverec se p°i náv²t¥v¥ Spacelandu marn¥ pokou²í p°esv¥d£it kouli o p°í-
padné existenci dal²ích prostorových dimenzí (£tvrté, páté. . . ). Pozd¥ji na-
v²tíví koule spole£n¥ se £tvercem Pointland. Obyvatel tohoto sv¥ta - Bod
- odmítá jakékoliv pokusy o komunikaci, cítí se být ve svém sv¥t¥ jediným
monarchou. Nikoho a nic jiného krom¥ sebe neakceptuje. �tverec i koule
p°ipustí, ºe existuje podobnost mezi chováním Bodu a jejich vlastním odmí-
táním moºnosti existence sv¥t· více rozm¥r·.

Spisovatel Isaac Asimov údajn¥ zhodnotil dílo Flatland jako nejlep²í mo-
tivaci pro úvod do studia dimenzí.
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2 Rovnice v Linelandu, Flatlandu a Spacelandu

�e²me nyní rovnice a jejich soustavy v 1D, ve 2D a ve 3D prostoru.

P°íklad 1: Najd¥te °e²ení rovnice x− 1 = 3.
V 1D prostoru má úloha práv¥ jedno °e²ení x = 4, gra�ckým znázorn¥ním je
bod x = 4 na £íselné ose.

Ve 2D má úloha nekone£n¥ mnoho °e²ení [4, y], kde y je libovolné reálné
£íslo. Gra�ckým znázorn¥ním tohoto výsledku v pravoúhlé sou°adnicové sou-
stav¥ je p°ímka s parametrickým vyjád°ením x = 4, y = t, kde t je reálný
parametr. Pr·m¥tem této p°ímky do vodorovné osy je pak bod x = 4, tedy
°e²ení v 1D.

Ve 3D prostoru má úloha nekone£n¥ mnoho °e²ení [4, y, z], kde y, z jsou
reálná £ísla. Gra�ckým znázorn¥ním tohoto výsledku v pravoúhlé sou°adni-
cové soustav¥ je rovina rovnob¥ºná se sou°adnicovou rovinou yz. Pr·m¥tem
°e²ení do sou°adnicové roviny xy je p°ímka x = 4, y = t, tedy °e²ení ve 2D.
Parametricky lze °e²ení ve 3D vyjád°it rovnicemi x = 4, y = t, z = u, kde
t, u jsou reálné parametry.

Gra�cká °e²ení zadané rovnice jsou na obrázku 1.

Obrázek 1: Gra�cké °e²ení rovnice z p°íkladu 1 v 1D, 2D a 3D prostoru

V následující úloze se budeme zabývat rovnicí se dv¥ma neznámými. P°ed-
vedeme °e²ení ve 2D a ve 3D.
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P°íklad 2: Najd¥te °e²ení rovnice x− 2y = 4.
Ve 2D má úloha nekone£n¥ mnoho °e²ení [x, x−42 ], kde x je libovolné re-
álné £íslo. Gra�ckým znázorn¥ním tohoto výsledku v pravoúhlé sou°adni-
cové soustav¥ je p°ímka s rovnicí y = x

2 − 2. Její parametrické vyjád°ení je
x = 4 + 2t, y = t, kde t je reálný parametr.

Ve 3D prostoru má úloha nekone£n¥ mnoho °e²ení [x, x2 − 2, z] kde x, z
jsou reálná £ísla. Gra�cky lze její °e²ení znázornit jako rovinu rovnob¥ºnou
s osou z s parametrickým vyjád°ením x = 4 + 2t, y = t, z = u, kde t, u
jsou reálné parametry. Pr·se£nicí této roviny se sou°adnicovou rovinou xy je
p°ímka, která p°edstavuje °e²ení zadané úlohy ve 2D.

Gra�cká °e²ení zadané rovnice jsou na obrázku 2.

Obrázek 2: Gra�cké °e²ení rovnice z p°íkladu 2 ve 2D a 3D prostoru

Úlohy uvedeného typu umoº¬ují u£iteli matematiky propojovat ve výuce
n¥kolik témat - po£etní °e²ení rovnic, gra�cké znázor¬ování výsledk·, souvis-
lost s funkcemi reálné prom¥nné, vizualizaci pomocí matematického softwaru,
úlohy z analytické geometrie a stereometrie.

Posu¬me se nyní k soustavám lineárních rovnic. Na p°íklad¥ ukáºeme,
které partie matematiky lze propojit v tomto p°ípad¥.
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P°íklad 3: �e²te soustavu lineárních rovnic

x+ 3y − z + 15 = 0

−2x+ 4y − z = 0

x+ 3y − z − 10 = 0.

V tomto p°ípad¥ m·ºeme pro °e²ení vyuºít maticový po£et. 1 3 −1 | 15
−2 4 −1 | 0
1 3 −1 | −10

 ≈
1 3 −1 | 15
0 10 −3 | 30
0 0 0 | 1


Z algebraického °e²ení je vid¥t, ºe hodnost matice soustavy je 2 a hodnost

matice roz²í°ené je 3, takºe daná soustava nemá ºádné °e²ení.

Obrázek 3: Gra�cké °e²ení sou-
stavy rovnic z p°íkladu 3

Zajímavou sou£ástí °e²ení této úlohy je dis-
kuze o geometrickém významu zadané soustavy
rovnic. Takové diskuzi by mohla p°edcházet ho-
dina v¥novaná stereometrickým polohovým úlo-
hám, konkrétn¥ vzájemné poloze t°í r·zných ro-
vin.
Z p¥ti moºností, které p°ipadají v úvahu, jsou
gra�ckým znázorn¥ním soustavy rovnic zada-
ných v p°íkladu 3 dv¥ rovnob¥ºné r·zné ro-
viny, které t°etí rovina protíná v rovnob¥º-
ných pr·se£nicích. Se studenty lze dále ur£it
nap°. sm¥rový vektor a parametrické vyjád°ení
t¥chto pr·se£nic. �e²ení je znázorn¥no na ob-
rázku 3.

Dal²í °e²ené p°íklady k uvedené problematice lze najít v £lánku [2].
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3 Pracovní list pro ºáky

Vzhledem k rozdílné úrovni a rozdílným schopnostem ºák· ve t°íd¥ je £asto
pot°eba p°ipravit a zadat úlohy, které budou ur£eny pro samostatnou práci
�rychlej²ím a pokro£ilej²ím� ºák·m, schopným takové náro£n¥j²í samostatné
práce. S ostatními je potom moºné pracovat pomaleji, p°ípadn¥ °e²it jenom
n¥které typy úloh. �áci pracující bez p°ímého vedení u£itele mohou spo-
lupracovat ve skupinkách. Pokud mají v hodin¥ ºáci k dispozici po£íta£e,
umoºníme a doporu£íme pro jejich samostatnou práci po£íta£e pouºít. Je
d·leºité, aby u£itel p°ipravil také °e²ení úloh zadaných pro samostatné bá-
dání student·. Jako inspirace pro takovou diferencovanou výuku m·ºe slouºit
pracovní list p°iloºený k tomuto £lánku.

4 Shrnutí

Je vhodné a p°ínosné systematicky za°azovat do výuky °e²ení rovnic pro
jednu, dv¥ a t°i neznámé postupn¥ v prostoru 1D, 2D a 3D. Dále by mohlo
následovat °e²ení soustav lineárních rovnic pro 2 neznámé v prostoru 2D a 3D
a následn¥ budeme °e²it soustavy lineárních rovnic pro 3 neznámé. K °e²ení
soustav lineárních rovnic vyuºijeme matice. Algebraické výpo£ty propojíme
s poznatky z analytické geometrie. Zahrneme partie ze stereometrie, které
se týkají vzájemné polohy t°í r·zných rovin. Tuto problematiku lze roz²í°it
o dal²í oblasti. Nap°. se dá za°adit po£etní a gra�cké °e²ení rovnic vy²²ích
stup¬·, vyuºít m·ºeme funkce reálné prom¥nné, kuºelose£ky atd. Výrazným
p°ínosem je moºnost vizualizace úloh uºitím výpo£etní techniky, p°ímo p°i
výkladu u£itelem, p°i procvi£ování úloh a dokonce i p°i domácí p°íprav¥ ºák·.
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PRACOVNÍ LIST - ZADÁNÍ ÚLOH

P°íklad I:

Je dána soustava rovnic x+ 3y + z = 5, x+ y + 5z = −7, 2x+ y + z = 2.

1. Zapi²te soustavu jako matici.
2. Uºitím Gaussovy elimina£ní metody p°eve¤te roz²í°enou matici soustavy do stup¬ovitého
tvaru.
3. Ur£ete pomocí Frobeniovy v¥ty po£et °e²ení soustavy.
4. Najd¥te °e²ení soustavy.
5. Rozhodn¥te o geometrickém významu zadané soustavy.
6. Pouºijte matematický software a úlohu vizualizujte.

P°íklad II:

1. Zapi²te soustavu rovnic, která znázor¬uje t°i r·zné rovnob¥ºné roviny.
2. Soustavu vy°e²te uºitím Gaussovy eliminace.
3. Ur£ete po£et °e²ení soustavy.
4. Pouºijte matematický software a úlohu vizualizujte.

P°íklad III:

Je dána soustava rovnic x+ 10y + 3z = 8, 2x+ 3y + z = 3, −3x+ 4y + z = 2.

1. Najd¥te °e²ení soustavy.
2. Rozhodn¥te, který z obrázk· m·ºe znázor¬ovat zadanou soustavu rovnic.
3. Pouºijte matematický software a úlohu vizualizujte.
4. Ur£ete parametrické vyjád°ení pr·se£nice zadaných rovin.

Obrázek 4: Ilustrace k p°íkladu III.
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PRACOVNÍ LIST - �E�ENÍ ÚLOH

P°íklad I:

1 3 1 | 5
1 1 5 | −7
2 1 1 | 2

 ≈
1 3 1 | 5
0 −2 4 | −12
0 −5 −1 | −8

 ≈
1 3 1 | 5
0 1 −2 | 6
0 0 −11 | 22


Hodnost matice soustavy je stejná jako hodnost roz²í°ené matice soustavy. Podle Frobeniovy v¥ty
má tedy soustava alespo¬ jedno °e²ení. Protoºe je hodnost matice stejná s po£tem prom¥nných,
má soustava práv¥ jedno °e²ení.
Po Gaussov¥ eliminaci vypo£teme °e²ení soustavy [x, y, z] = [1, 2,−2].
Geometricky p°edstavuje zadaná soustava rovnic t°i r·zné roviny, které se protínají v jednom
bod¥, jde tedy o trs rovin s vrcholem [1, 2,−2].

Obrázek 5: Ilustrace k p°íkladu I.

P°íklad III:

 1 10 3 | 8
2 3 1 | 3
−3 4 1 | 2

 ≈
1 10 3 | 8
0 −17 −5 | −13
0 34 10 | 26

 ≈
1 10 3 | 8
0 17 5 | 13
0 0 0 | 0


Po Gaussov¥ eliminaci je vid¥t, ºe soustava má nekone£n¥ °e²ení.
Rovnice tedy p°edstavují t°i roviny, které mají nekone£n¥ spole£ných bod·. Ze zadání je vid¥t,
ºe rovnice popisují t°i r·zné roviny.
Soustava reprezentuje svazek rovin prvního druhu. Geometrické znázorn¥ní je tedy v zadání na
obrázku vlevo.
V²echna °e²ení zadané soustavy vytvo°í p°ímku. Tato p°ímka je pr·se£nice zadaných rovin a její
parametrické vyjád°ení je nap°. [t,−1 + 5t, 6− 17t], kde t je reálný parametr.
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5 Dodatek

Ve Flatlandu je ºena primitivním tvorem, degradovaným na úrove¬ jednodi-
menzionálního objektu. Obyvatelky Flatlandu - úse£ky, jsou ze zákona po-
vinny se houpat ze strany na stranu a vydávat zvuky, protoºe kdyº se p°i-
bliºují k muºi, vypadají ve 2D sv¥t¥ jako bod a jsou tak pro muºe tém¥°
neviditelné. Z d·vodu bezpe£nosti jsou v budovách pro muºe a ºeny odd¥-
lené dve°e.

Obrázek 6: D·m ve Flatlandu (zdroj:http://www.geom.uiuc.edu/ bancho�/Flatland/)

Podle [3] p·sobí mezi u£iteli na £eských ²kolách 77.5% ºen. V jiºních
�echách (cca 90 st°edních ²kol) p·sobí v °editelské funkci 70% muº· [4]
(údaje se mohou mírn¥ m¥nit v souvislosti s ru²ením a slu£ováním ²kol, po
výb¥rových °ízeních na místo °editele atd., tyto zm¥ny v²ak jist¥ nejsou ni-
jak výrazné). Celkem na S� v �eské republice vykonává funkci °editele 65%
muº· [5].
V jaké dimenzi vlastn¥ kdo ºije? ¨̂
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