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Abstrakt. Příspěvek je zaměřen na užití dynamického software Geogebra při výuce 
geometrie na technických školách. Naším cílem je zvýšit zájem studentů vysokých škol 
o klasickou geometrii. Jednou z možných cest ke kvalitnějšímu porozumění geometrických 
principů je užití počítačů. Výuka s podporou správného software může být motivující a pro 
studenty atraktivní. GeoGebra může být používána  pro řešení planimetrických úloh, úloh 
z matematické analýzy a deskriptivní geometrie. V příspěvku jsou uvedeny praktické příklady 
užití Geogebry pro výuku kinematické a diferenciální geometrie. 

 
Klíčová slova: GeoGebra, Počítačové algebraické systémy, Kinematická geometrie, 
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Geogebra and Geometry on CTU Prague  
 
Abstract: This contribution addresses the application of dynamic system GeoGebra in 
teaching and learning geometry. Our aim is to increase the interest of students in studying 
classical geometry at secondary schools and colleges. One possible approach of improvement 
in studying geometry is the integration of computer software in the teaching process. This 
way seems to be interesting, attractive and motivational for students. We use GeoGebra for 
visualization, for the proving geometric problems in the plane or for the demonstration 
practical uses of geometry. The usage of software will be shown on some concrete examples. 
We will demonstrate the advantages of dynamic geometry system on examples from the field 
of kinematics geometry.  
 
Key words: GeoGebra, Dynamic Geometry, Computer Algebra System, Constructive 
Geometry, Differential Geometry, Kinematics Geometry. 

Úvod 
Základním prostředkem pro pochopení podstaty většiny matematických problémů je 

jejich zobrazení. Jednoduchý grafický výstup je jedním s nejdůležitějších aspektů pro využití 
software ve výuce matematiky. Pro správnou volby postupu řešení a kontrolu výsledku 
pomocí grafického výstupu na počítači je nutné, aby student dokonale porozuměl problému 
a neřešil jej jen formálně, dosazením do algoritmů bez bližšího porozumění. Vhodně volený 
software tak částečně zastupuje roli lektora, nutí studenty k precisní formulaci 
a k autokorekci. Počítač se tak postupně stává téměř nenahraditelnou součástí výukového 
procesu. 
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Geometrie na ČVUT 
Technická (konstruktivní) geometrie zůstává nezbytnou součástí výchovy studentů 

na všech vysokých školách technického směru. Současně však díky ohromným 
technologickým změnám v posledních desetiletích došlo ke změně podstaty práce a tedy i po-
třebných znalostí a dovedností, které by si absolvent technické školy měl odnést do praxe. 
Ještě donedávna inženýr pracoval při návrhu technického díla jen s myšlenkovým modelem 
prezentovaným v době návrhu pouze náčrty nebo pracně vytvářeným pracovním fyzickým 
modelem. Poté byl výsledný návrh převeden do ručně vypracovávané technické dokumentace, 
případně byl pro potřeby prezentace nebo závěrečnou kontrolu vytvářen fyzický model ve 
vhodně zvoleném měřítku. 

Tomu odpovídala i náplň předmětu Geometrie. Studenti se seznamovali s vlastnostmi 
promítaní a poté se naučili používat různé druhy zobrazovacích metod, v nichž bylo možné 
jen pomocí papíru, tužky, pravítka a kružítka řešit příslušné prostorové problémy, aby 
následně v technické praxi mohli kvalifikovaně ručně zhotovovat výkresy a technickou 
dokumentaci k navrhovanému objektu a každé jeho součásti. Případná vizualizace řešeného 
objektu znamenala náročné zkonstruování například perspektivního průmětu. Poté řešení 
osvětlení, stínů, alespoň schematické naznačení povrchů, případně kolorování nebo dokonce 
nanášení barvy stříkáním nebo tupováním přes předvyrobené šablony. Taková práce se už 
stávala spíše uměleckým řemeslem s velkými nároky na čas a trpělivost. 

Nové nároky na výuku geometrie 
Nástup výpočetní techniky a CAD systému však tuto situaci od základu změnil. 

Zpočátku sloužil nový software jen pro pohodlnější, rychlejší a přesnější vypracování 
technické dokumentace. Vlastně se jednalo pouze o programy pro pohodlnější rýsování. 
Vlastní podstata práce především v návrhu se příliš nezměnila. Teprve později vzhledem 
k větším nárokům na výpočetní a paměťovou kapacitu techniky se začaly objevovat programy 
přímo pro prostorové modelování objektů. Jejich schopnosti za krátký čas rychle vzrostly. 
Nejde už pouze o matematickou reprezentaci objektu a jeho vizualizaci. Je možno vytvářet 
parametrické modely se vzájemným vztahem jednotlivých částí. Při změně jedné součásti 
nebo změně celkových rozměrů dojde k samočinnému přizpůsobení zbylých částí. Software 
umí z dokončeného modelu automaticky vytvořit technickou dokumentaci sestávající 
z okótovaných řezů, pohledů a veškerých potřebných výkresů. Dále sestaví přehled všech 
užitých typizovaných dílů a komponent atd. 

Tyto změny kladou na výuku geometrie zcela nové nároky. Výuka klasické syntetické 
geometrie zůstává. Studenti se musí stále alespoň seznámit se základy zobrazovacích metod. 
Ne proto, že by pomocí nich řešili prostorové problémy navrhovaných konstrukcí, ale musí je 
znát proto, aby byli schopni správně chápat ilustrace a náčrty z technické literatury a učebnic. 
Navíc stále bude většina podkladů k dřívějším řešením nebo používaným komponentám 
vytvořena klasickými způsoby ve formě pohledů, řezů, případně i doplňkově kosoúhlých 
průmětů atd. Ještě dlouhou dobu bude jen zřídka k dispozici počítačově prezentovaný podklad 
ve formě 3D modelu. Navíc i v době masového využití výpočetní techniky se očekává, že 
budoucí inženýr je schopen své myšlenky a momentální inspiraci prezentovat ručně formou 
náčrtku, kde správně použije vhodně zvolený druh promítaní nebo zobrazovací metodu. 
Ostatně vytváření náčrtů a skic většinou stojí na začátku skutečně invenčních inovativních 
řešení, protože poskytuje tvůrci volnost, kterou mu výpočetní technika přes veškerý pokrok 
stále ještě neposkytne. Proto potřeba výuky klasické syntetické geometrie zůstává, i když v 

411



 

 

 omezené míře. Úspora času pro výuku je však bohužel eliminována horší připraveností 
studentů přicházejících ze středních škol, kde je geometrie stále více exotickým předmětem. 
Navíc se zhoršuje i schopnost studentů kreslit a rýsovat. 

Současně s rozvojem počítačových systémů návrhu je třeba výuku geometrie rozšířit o 
nové části. Nového významu nabývá analytická geometrie, zejména matematická 
reprezentace elementárních těles a početní řešení polohových a metrických úloh. Dále se 
studenti musí seznámit s matematickým vyjádřením křivek a ploch. Tyto jsou sice 
v používaných CAD programech a modelářích k dispozici již v hotové formě, neznalost jejich 
podstaty a vlastností však má často za následek špatný výběr a nesmyslné užití, což vede ke 
kostrbatým výsledkům a zbytečné početní náročnosti modelu. 

Díky novým podmínkám se tak potřebný rozsah výuky geometrie nezmenšil, ale naopak 
rozšířil. Výuka klasické syntetické geometrie zůstává, i když naštěstí v menším rozsahu, k  
tomu ale přibývá výuka geometrie analytické. To vše při stejné nebo dokonce nižší časové 
dotaci předmětu. Navíc i množství času, který mohou studenti věnovat studiu, se zmenšuje. 
Mnozí již v prvním roce studia pracují z důvodů sociálních anebo ve snaze získat 
požadovanou praxi. 

Využití počítačů pro výuku geometrie  
Naším cílem je zajistit kvalitní výuku geometrie i za těchto ztížených podmínek, a to 

využitím možností moderní výpočetní a audiovizuální techniky.  
Webové stránky Geometrie [1] jsou doplněny vzorově vyřešenými příklady. Obsah 

cvičení si tak mohou studenti prohlédnout a prostudovat doma a na cvičení přicházet již 
připraveni s doplňujícími dotazy nebo s návrhem jiných problémů na probírané téma. Díky 
tomu se ve cvičení mohou soustředit pouze na složitější části a problémy a maximálně tak 
využít drahocenný čas. 

Série úloh je zpracovávaná našimi studenty v programu GeoGebra. Úlohy řeší studenti 
dobrovolně. Pokud je studentovo řešení použito v internetové databázi, je odměněn bodovým 
hodnocením, jež může ovlivnit i klasifikační stupeň zápočtu. Motivací je studentům nejenom 
známka, ale i prezentace před svými spolužáky a vědomí, že vytvářejí studijní materiály i pro 
další ročníky.  

Geogebra má nespornou výhodu v open source statutu, uživatelsky přátelském rozhraní 
a jednoduchém exportu do html dynamických appletů. Dynamická geometrie dává skvělé 
možnosti neřešit úlohu pouze pro jedno izolované zadání, ale vyzkoušet si všechna možná 
řešení pro libovolné zadání úlohy. Další výhodou je schopnost programu pamatovat si 
posloupnost kroků provádění dané konstrukce a možnost tyto kroky postupně prezentovat.  

Příklady užití GeoGebry 
Všechny řešené příklady spolu s dynamickými applety je možné používat 

v internetovém rozhraní [1], nebo přímo stáhnout zdrojové soubory z GeoGebra Tube [2] pro 
použití offline, či dodatečnou editaci. Zde pro ilustraci uvádím jen některé ukázky z  odvětví 
Geometrie, jež zatím ještě nejsou domovskou doménou GeoGebry na našich školách. 
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Deskriptivní geometrie 
Ačkoliv zatím není vyvinuta stabilní 3D verze GeoGebry, je možné řešit prostorové 

úlohy užitím vhodné zobrazovací metody. Konstrukce není o nic náročnější, než rýsování na 
papír. Užitím GeoGebra jsou studenti přirozeným způsobem motivováni k promyšlené 
struktuře nakreslených objektů a vhodné volbě typů čar.  

Na obrázku 1 je zobrazena kulová plocha spolu s hlavními kružnicemi 
v souřadnicových rovinách a volitelnou polohou rovnoběžkové kružnice. Zadání kosoúhlé 
projekce ovlivníme volbou bodu na kosoúhlém průmětu osy kolmé k nákresně. Je zřejmé, že 
pro zobrazení takovýchto objektů kosoúhlá projekce není vhodnou zobrazovací metodou. 

 

 
Obrázek 1: Kulová plocha v kosoúhlém promítání 

 

Diferenciální geometrie 
GeoGebra v sobě slučuje možnosti rýsovacích systémů a počítačových algebraických 

systémů (CAS). Každý objekt můžete zadat graficky i analyticky, jakákoliv úprava jedné 
reprezentace samozřejmě aktualizuje i druhou. To dává možnost řešit příklady analytickou 
i synteticko geometrií, postupy kombinovat a porovnávat. To je nesporný přínos GeoGebry do 
výukového procesu. Křivku je možné zadat explicitně – jako graf funkce, implicitně 
i parametricky. Užitím posuvníků můžeme pak zkoumat vliv parametrů, podobně jako tomu 
bylo o systému Derive. Geogebra má naprogramovány i funkce pro délku křivky, křivost 
a oskulační kružnici. Díky tomu během několika minut vytvoříte atraktivní prezentace pro 
podporu pochopení těchto základních pojmů diferenciální geometrie. Na obrázku 2 je 
zobrazena obálka normál prosté cykloidy. Postup pro sestrojení takového obrázku sestává 
z pěti kroků: 

1. Vlož křivku c=Curve[t-sin(t),1-cos(t),t,0,4 pi] 
2. Zadej libovolný bod P na křivce c. 
3. Sestroj tečnu křivky c v bodě P. 
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4. V bodě P vztyč kolmici n l tečně . 
5. Zapni trasování pro normálu n. 

 

 
Obrázek 2: Evoluta prosté cykloidy je táž cykloida 

 
Stejně vděčný je i příklad Archimedovy spirály na obrázku 3. Spirála je dána v polárních 
souřadnicích vztahem ϕρ a= . Pěkné je animovat posuvník pro parametr a, nebo sestrojit 
jednoparametrický systém oskulačních kružnic, podobně jako jsme sestrojovali normály 
cykloidy. Při troše fantazie vytváříte téměř umělecká díla. 

 
Obrázek 3: Oskulační kružnice Archimedovy spirály 
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Na obrázku 4 je zobrazena klotoida spolu s oskulační kružnicí. Klotoida je rovinná 
křivka používaná na silniční i železniční komunikaci jako přechodnice, tj. křivka, která 
zajišťuje plynulý přechod z rovného úseku silnice do kružnicového oblouku. Tvar klotoidy je 
odvozen z volantové křivky při rovnoměrném zatáčení. Představte si, že jedete po rovném 
úseku a začnete plynule zatáčet. Čím delší dráhu ujedete, tím více máte natočená kola, tedy 
tím menší je poloměr zatáčky, kterou projíždíte. Délka přechodnice s je nepřímo úměrná 
okamžitému poloměru kružnice r, po které se pohybujete, tj s=a/r. Tento vztah určuje 
přechodnici až na konstantu úměrnosti a. Kružnicový oblouk zatáčky je poté veden jako 
oskulační kružnice přechodnice. Tím je zajištěno plynulé napojení, bez skoků dostředivého 
zrychlení.  

 
Obrázek 4: Klotoida a směrový oblouk vedený po oskulační kružnici 

 

Kinematická geometrie 
Kinematická geometrie je asi nejvděčnější oblastí pro použití dynamické geometrie. 

Sama podstata pohybu v rovině k užití multimediální techniky přímo vybízí. K jednodušším 
příkladům patří zadání pohybu trajektoriemi nebo bodovými obálkami, je ale možné řešit 
i odvalování křivek. 

Konchoidální pohyb na obrázku 5 je zadán bodovou obálkou (bb) přímky b a trajektorií 
τA bodu A na přímce, bA∈ . Trajektorie ostatních bodů přímky p nazýváme konchoidami 
zadané řídící křivky ΤA. Je-li řídící křivka přímka, pak hovoříme o Nikomédově konchoidě. 
Nikomedes tuto křivku použil ve 2. stol. př. n.l pro stanovení dvou středních geometrických 
úměrných a tedy i řešení úlohy o duplikaci krychle. 
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Obrázek 5: Konchoidální pohyb a jeho polodie(červeně) 

 
Každý pohyb v rovině je možné převést na odvalování dvou křivek, tzv. polodií. 
U konchoidálního pohybu na obrázku 5 jsou tyto křivky znázorněny červeně. 

Klasickými příklady pohybu zadaného polodiemi jsou cyklické a cykloidální pohyby. 
Konstrukce cykloid je náročnější, ale výsledné animace jsou názornou pomůckou. Učitelé 
můžou používat již vytvořené materiály na GeoGebra Tube [2]. 

 
Obrázek 6: Hypocykloidální pohyb 

 

416



 

 

Závěr 
Využití GeoGebry pro samostatnou práci studentů je velmi vhodným doplňkem studia 

na vysoké škole. Většinu studentů kreslení baví, sami přicházejí s novými nápady. Nespornou 
výhodou je, že je GeoGebra zdarma a už nyní má širokou základnu anglických i českých 
vzorových pracovních sešitů, manuálů a výukových textů.Uživatelské rozhraní je jednoduché 
a ovládání intuitivní. I ti méně trpěliví jsou v relativně krátkém čase odměněni hezkým 
obrázkem či animací.Cílem není učit programovat, ale využívat počítač jako nástroj pro 
rychlejší a snadnější řešení úloh a jejich grafické interpretace.  
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