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Abstrakt. V příspěvku bude představena konkrétní úloha na množinu bodů dané vlast-
nosti pocházející ze sbírky Exercitationes geometricae od Ioannise Holfelda, vydané v Praze
roku 1773. Nejprve bude představeno původní řešení této úlohy. Poté bude pomocí pro-
gramu dynamické geometrie odhalena neúplnost tohoto řešení. Nakonec se autoři zamyslí
nad jejím využitím při výuce matematiky. Příspěvek nabízí nahlédnutí do způsobů za-
dání a metod řešení geometrických úloh v 18. století a jejich porovnání se současným
přístupem. Ukáže se, jak efektivním nástrojem při řešení těchto úloh může být počítač.
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USE OF GEOGEBRA TO SOLVE A GEOMETRY
PROBLEM FROM THE 18th CENTURY

Abstract. This paper presents a particular locus problem from the collection “Exercitati-
ones geometricae” by Ioannis Holfeld, published in Prague 1773. First, the original solution
to this problem will be presented. Then, using the dynamic geometry system GeoGebra
the incompleteness of this solution will be revealed. Finally, the possible utilization of the
problem in teaching of mathematics will be presented. The paper provides an insight into
methods of solving geometry problems in the 18th century and their comparison with the
current approach.
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1 Úvod

V roce 1773 byla pražskou jezuitskou kolejí u svatého Klimenta (Klementinum) vydána
latinsky psaná sbírka řešených úloh z geometrie Exercitationes Geometricae. Jako autor
je ve sbírce uveden Ioannis Holfeld, v té době vyučující v koleji jako její čerstvý absolvent.
Sbírka obsahuje 47 úloh, jejichž společným tématem jsou kuželosečky. Je uspořádána do
čtyř kapitol, věnovaných postupně úlohám o parabole, obecným úlohám o kuželosečkách,
množinám bodů daných vlastností a výpočtům objemů a povrchů rotačních těles. Je
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pravděpodobné, že se jedná o absolventskou práci, kterou Ioannis Holfeld obhájil pod
vedením Jana Tesánka (1728 – 1788), pražského matematika, fyzika a astronoma [7].
Podrobnější informace o sbírce i o jejím autorovi najde zájemce v publikacích [2, 6].
Metoda použitá k popisu kuželoseček při zadávání a řešení úloh ve sbírce je odlišná

od té současné. Vychází totiž z Apolloniova díla o kuželosečkách (Apollonios z Pergy,
262 – 190 př. n. l.) a místo kartézských souřadnic používá sdružené průměry, konkrétně
pracuje s pojmy abscisa a ordináta [1, 2]. Základy dnes obvyklého analytického přístupu ke
kuželosečkám byly položeny knihou Introductio in analysis infinitorum Leonharda Eulera,
vydanou roku 1748 [5], tedy ne příliš dlouho před sbírkou Exercitationes Geometricae.
V článku se budeme zabývat jednou úlohou z kapitoly věnované množinám bodů da-

ných vlastností. Ukážeme si, jak lze pomocí počítače odhalit nekompletnost řešení uvede-
ného ve sbírce, naznačíme si možnosti využití úlohy ve výuce matematiky, na středoškolské
i vysokoškolské úrovni, a nakonec zmíníme, jak řešení úlohy přispělo k vývoji programu
GeoGebra (http://www.geogebra.org).

2 Problém 24

Na straně 27 sbírky Exercitationes Geometricae je jako Problema 24 uvedena následující
úloha: Jsou dány dvě přímky AM , MB (viz Fig. 25 na Obr. 1); na přímce MB zvolme
libovolně bod O a na přímce AM sestrojme bod R tak, aby se AR rovnalo MO; ptáme se
na geometrické místo průsečíků přímek RB, AO.

Obrázek 1: Ilustrace k zadání problému 24

2.1 Řešení Ioannise Holfelda

Ioannis Holfeld dospěl k rovnici hledané množiny bodů, z které potom určil, že se jedná
o hyperbolu. Ve svém řešení využil především podobnost trojúhelníků, konkrétně ΔANQ ∼
ΔAMO a ΔRNQ ∼ ΔRMB, viz Obr. 1. Jak bylo naznačeno v úvodu, roli souřadnico-
vých os plnily ve sbírce sdružené průměry. Pro tehdejší uživatele bylo přirozené pracovat
s takto zavedenými kosoúhlými souřadnicemi. Nenechme se zmást ilustračním obrázkem
Fig. 25 zobrazujícím pravoúhlé uspořádání. Účelem obrázků ve sbírce je spíše schéma-
tické znázornění konfigurace daných prvků, než věrné zobrazení konkrétního zadání. Jsou
uvedeny pohromadě na konci knihy, jeden ilustrující i více příkladů.
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Při popisu původního řešení Ioannise Holfelda (zkráceně I.H.) se budeme odkazovat
na Obr. 2, vlevo, který věrněji vystihuje tehdejší chápání úlohy a navíc obsahuje použité
značení. I. H. nejprve z podobnosti ΔANQ ∼ ΔAMO odvodil rovnost

x

y
=

a

b+BO
, z té

Obrázek 2: Řešení užitím podobností trojúhelníků; vlevo postup dle Ioannise Holfelda,
vpravo doplnění chybějící křivky

vyjádřil BO =
ay − bx

x
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x
, který využil k vyjádření RN a
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x
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x
. Potom I.H. z podobnosti

ΔRNQ ∼ ΔRMB získal rovnost
RN

y
=

RM

b
, kterou pomocí odvozených vztahů vyjádřil

ve tvaru
ay + x2

xy
=

ay + ax

bx
. Po úpravě získal rovnici hledané křivky y2+ y(x− b) =

bx2

a
,

kterou určil jako hyperbolu. Její znázornění vidíme na Obr. 2, vlevo.

2.2 Řešení s pomocí počítače

S nadsázkou se můžeme ptát, zda by Holfeldovi při řešení problému 24 mohl pomoci počí-
tač s programem dynamické geometrie, například s GeoGebrou. Protože se I.H. poněkud
překvapivě omezil pouze na uspořádání daných prvků dle ilustračního obrázku a další
možné polohy bodů O a R, rovněž vyhovující zadání, neuvažoval, nabízí se odpověď, že
by takovou pomoc uvítal. Právě program dynamické geometrie dovoluje svému uživateli
snadno prozkoumat různé konfigurace zadání geometrické úlohy a odhalit tak co nejvěrněji
podobu jejího řešení. Přitom problém 24 je přímo ideálním příkladem pro takovéto vyu-
žití GeoGebry. Jak si ukážeme, konstrukce zadání není obtížná a podoba hledané množiny
bodů je díky nástroji Množina bodů (případně příkazu MnozinaBodu) okamžitě dostupná.
V Nákresně programu GeoGebra sestrojíme různoběžné přímky AM aMB. Na přímku

MB umístíme libovolně bod O. Následně sestrojíme kružnici se středem A a poloměrem
rovným vzdálenosti bodů M , O (získáme příkazem Usecka[M,O]). Průsečíky této kruž-
nice s přímkou AM označíme R a R′ (viz Obr. 3). Potom sestrojíme přímky RB a AO a
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Obrázek 3: Výsledek použití nástroje „Množina
 v GeoGebře

jejich průsečík označíme Q. Při pohybu bodu O po přímce MB pohybuje se bod Q po
hledané křivce. Pro její prvotní prozkoumání lze na bod Q použít funkci Stopa zapnuta.
Více informací o tvaru množiny nám pak poskytne nástroj Množina bodů. V panelu ná-
strojů stiskneme příslušné tlačítko, potom klikneme levým tlačítkem myši nejprve na bod
Q (bod tvořící množinu), potom na bod O (bod, jehož pohybem se mění poloha bodu Q).
Alternativně můžeme na příkazový řádek zadat příkaz MnozinaBodu[Q,O]. Výsledkem
bude křivka, na Obr. 3 vykreslená modrou plnou čarou. Ta, jak vidíme, částečně kopíruje
„Holfeldovu hyperbolu
, obsahuje však také část, která s hyperbolou nemá nic společ-
ného. Pohybováním bodem O zjistíme, že tato „nová
 část odpovídá jeho umístění na
polopřímce opačné kMB. Zbytek množiny (Obr. 3, červená přerušovaná čára), který tuto
podivně vypadající křivku doplňuje do podoby sjednocení hyperboly a elipsy, získáme
stejným postupem, aplikovaným na bod Q′, který je průsečíkem přímek R′B a AO.
Počítač nám pomohl odhalit nekompletnost Holfeldova řešení. Tento překvapivý po-

znatek před nás klade zajímavé otázky. Například, zda mohl I. H. najít rovnici „nové

křivky uplatněnim stejného postupu, jakým našel rovnici hyperboly, zda tato křivka je
elipsou, či zda dokážeme najít rovnici hledané množiny bodů a jejích částí pomocí do-
stupných počítačových programů.
I.H. mohl chybějící řešení snadno určit, kdyby uvažoval umístění bodu R napravo

od A. Na Obr. 2, vpravo, který znázorňuje tuto situaci, jsou opět zřejmé dvě dvojice
podobných trojúhelníků, ΔAN ′Q′ ∼ ΔAMO a ΔR′N ′Q′ ∼ ΔR′MB. Užitím příslušných
vztahů analogicky s výše uvedeným postupem odvodíme rovnici hledané křivky y′2 −
y′(x′+ b) = −bx′2

a
. Pro zvolená a, b je to elipsa, viz Obr. 2, vpravo. Nelze se domnívat, že

I. H. toto řešení neurčil proto, že to neuměl. V jeho době zřejmě nebylo zvykem, vydávat
se za hranice náčrtku a provádět diskusi všech přípustných řešení dané úlohy.
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Nyní víme, že hledaná množina bodů je v případě našeho obrázku sjednocením hyper-
boly a elipsy. Je proto možné zapsat ji polynomem čtvrtého stupně ve tvaru součinu dvou
polynomů druhých stupňů. Platí ale tento poznatek obecně, pro všechny možné konfigu-
race daných prvků, tj. pro všechny možné hodnoty parametrů a, b? Naznačíme postup
řešení tohoto problému v programu wxMaxima (http://andrejv.github.com/wxmaxima).
Vyšetřovaná vlastnost je invariantní vůči afinním transformacím, omezíme se proto na jed-
nodušší případ kolmých přímek AM a MB a využijeme výhody kartézských souřadnic,
které bodům A, M , B, R a O přiřadíme takto:

(%i1) A:[0,0]$ M:[a,0]$ B:[a,b]$ R:[-k,0]$ O:[a,k]$

Potom lze zadání úlohy popsat rovnicemi

(%i6) AO:k*x-a*y=0$ RB:k^2*(y-b)^2=(b*x-a*y)^2$

z nichž po eliminaci parametru k dostaneme polynom čtvrtého stupně, který lze vždy
rozložit na součin dvou polynomů stupně druhého:

(%i8) r1:eliminate([AO,RB],[k])[1],expand;

(%o8) a2 y4 − 2 a2 b y3 − a2 x2 y2 + a2 b2 y2 + 2 a b x3 y − b2 x4

(%i9) r2:factor(r1);

(%o9)
(
a y2 − a x y − a b y + b x2

) (
a y2 + a x y − a b y − b x2

)
Každý z činitelů rozkladu odpovídá jedné křivce druhého stupně. Určíme příslušné velké
a malé determinanty [4] a budeme diskutovat závislost typů těchto křivek na hodnotách
a, b. Pro stručnost již neuvádíme kód wxMaximy, ale rovnou výsledky. Prvnímu činiteli
odpovídá regulární kuželosečka, jeho velký determinant −a2 b3 je pro přípustné hodnoty

a, b různý od nuly. Malý determinant je dán výrazem
a (4 b− a)
4

, jehož znaménko, tedy

i typ odpovídající kuželosečky, závisí na vztahu mezi parametry a a b; pro a < 4b je
křivkou elipsa, pro a = 4b parabola a pro a > 4b se jedná o hyperbolu. Druhý činitel
rozkladu (%o9) má pro všechna přípustná a, b velký determinant a2 b3 různý od nuly a

malý determinant −a (4 b+ a)
4

záporný. Příslušnou křivkou je vždy hyperbola.

Úloha určení typu křivek v závislosti na parametrech a, b má díky použitému mate-
matickému aparátu své místo ve vysokoškolském kurzu kuželoseček. Vlastní problém 24
týkající se určení množiny bodů dané vlastnosti je však využitelný i při výuce na střední
škole. Můžeme ho zadat tak, jak je a nechat žáky objevovat řešení pomocí počítače, potom
s nimi diskutovat možnost využití podobnosti trojúhelníků. Úlohu můžeme také modifi-
kovat převedením na speciální případ a řešit ji s žáky bez použití počítače, například
takto: Je dán rovnostranný trojúhelník ABC a dvě kružnice k, l se středy v bodech A a
B, v uvedeném pořadí, obě o poloměru r. Nechť K je průsečík kružnice k s přímkou AB
a L je průsečík l s přímkou BC. Potom p je přímka určená body K a C a q je přímka
určená body L a A. Určete množinu všech možných poloh bodu Q, který je průsečíkem
přímek p a q, uvažujeme-li proměnné r (Za nápad děkujeme Pavlu Leischnerovi.).
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Obrázek 4: Problém 24 jako úloha pro střední školu

Vraťme se k řešení problému 24 v GeoGebře. Program nám zobrazil podobu hledané
množiny. Bylo by pěkné, kdyby nám poskytl i rovnici této množiny, případně umožnil
její další úpravy. Požadavek to je reálný, program disponuje funkcí RovniceMnozinyBodu.
Pro získání správného výsledku je ale třeba dodržet určité zásady. Pokud to jde, volíme
celočíselné souřadnice určujících bodů konstrukce. Realizace konstrukce by měla být „eu-
kleidovská
, neměli bychom při ní používat výpočty. Příkladem je sestrojení bodů R, R′

v konstrukci problému 24. Jedná se o průsečíky přímky AM s kružnicí se středem A a
poloměrem |MO|. K zápisu |MO| jsme použili funkci Usecka[M,O]. Použijeme-li funkci
Vzdalenost[M,O], program rovnici množiny neurčí správně. Při dodržení uvedených zá-
sad dostaneme pro body A = [−4, 1], B = [0, 4], M = [1, 1] rovnici množiny bodů ve
tvaru: h : 27x4 − 54x3y + 486x3 + 3x2y2 − 654x2y + 3243x2 + 24xy3 − 48xy2 − 2568xy +
9504x − 78y4 + 908y3 − 2958y2 + 48y = −8992. Víme, že polynom popisující množinu
bodů lze vždy zapsat jako součin dvou polynomů druhého stupně. Provede GeoGebra
tento rozklad? Funkce Rozklad některé polynomy rozloží, jiné zase ne. Například, pokud
zadáme příkaz Rozklad[LevaStrana[h]-PravaStrana[h]], kde h je výše uvedená rov-
nice množiny, rozklad nedostaneme. Pokud však zvolíme přímky AM a MB vzájemně
kolmé (volíme například M = [0, 1]), rozklad dostaneme. Na zdokonalení faktorizačních
funkcí GeoGebry, mezi které patří ještě funkce IFactor a CIFactor, se v současnosti
intenzivně pracuje a je možné, že v době vydání tohoto článku bude leccos jinak. Překva-
pivou roli v tomto procesu hraje Problém 24 spolu s několika dalšími podobnými problémy
ze sbírky Exercitationes geometricae. Díky možnosti jejich eukleidovské konstrukce a evi-
dentní rozložitelnosti příslušných mnohočlenů jsou používány jako referenční problémy
pro zdokonalování uvedených funkcí programu.
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3 Závěr

Věříme, že se nám podařilo prokázat, že návrat k historickým úlohám, pokud je řešitel
vybaven analytickou metodou a vhodným software, může být zajímavý a přínosný pro
výuku matematiky. Přínos této historické exkurze pro rozvoj programu GeoGebra je již
zřejmý. Ioannis Holfeld by byl jistě potěšen tím, jak významnou roli hrají jeho úlohy téměř
250 let po jejich vydání při vývoji jednoho počítačového programu.
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