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Abstrakt: Výuka stereometrie na školách by neměla probíhat bez modelování. Experimento-
vání s fyzickými modely nebo pomocí dynamického softwaru přispívá k lepšímu prostorové-
mu vnímání. V článku se nejdříve zamýšlíme nad výhodami a nevýhodami fyzických a počí-
tačových modelů trojrozměrných objektů a mapujeme modely, které lze ve výuce použít. Ná-
sleduje stručný popis několika vybraných počítačových modelů vhodných pro výuku řezů 
těles a přístupných z internetu, a ukázky modelů pro výuku odchylky dvou rovin, které autor-
ka ve svých hodinách využívá.  
 
 
Klíčová slova: Modelování ve výuce stereometrie, fyzické modely těles, počítačové modelo-
vání. 
 
 

The physical and computer modelling in solving tasks of stereometry 
 

Abstract: The teaching of stereometry should not be realized without modelling. The exper-
imenting with physical models or by using dynamic software contributes to a better spatial 
perception. In the article we first think about the advantages and disadvantages of physical 
and computer models of three-dimensional objects and map the model that can be used in the 
classroom. The following thing is a brief description of a few selected computer models suit-
able for teaching sections of solids and accessible from the Internet and examples of models 
for teaching angle of two planes, that the author use in her lessons. 
 
Key words: Modelling in teaching of stereometry, physical models of solids, computer mod-
elling. 
 

1. Úvod 
Výuka stereometrie na střední škole patří z pohledu žáků tradičně k obtížným tématům. Při 
řešení polohových a metrických úloh si pomáhají zobrazením tělesa ve volném rovnoběžném 
promítání (dále VRP), přičemž jsou zadání problému často omezována pouze na základní 
tělesa, především krychli, kvádr, čtyřstěn a pravidelný čtyřboký jehlan. Na sestrojeném obra-
zu tělesa ve VRP pak konstruují rovinné řezy, průsečnici rovin, průnik přímky s rovinou (těle-
sem), přímku kolmou k rovině, rovinu kolmou k přímce, vzdálenosti bodů přímek, rovin, od-
chylku dvou přímek, odchylku přímky od roviny, odchylku dvou rovin. Správné geometrické 
znázornění umožní najít vhodný rovinný útvar, s jehož pomocí lze např. dopočítat požadova-
né vzdálenosti nebo odchylky. A právě chybné geometrické zobrazení se řadí mezi nejčastější 
chyby, kterých se žáci dopouštějí. Obvykle plynou z nedostatečné prostorové představivosti. 
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Použití vhodných modelů řadíme k základním předpokladům, jak žáky naučit řešit prostorové 
problémy.  
 

2. Modelování 
Modelování je aktivita, která přispívá k pochopení podstaty vlastností a vzájemných vztahů 
sledovaných objektů. Model chápeme jako užitečné zjednodušení skutečnosti, nikdy neodpo-
vídá realitě přesně. Jeho použití by mělo být směřováno ke konkrétnímu záměru, za určitým 
cílem. Modelování je třeba chápat jako součást interaktivního procesu, kdy na samém počátku 
formulujeme problém, jehož řešení hledáme s pomocí modelování. Modelováním dochází 
k vizualizaci celé situace včetně simulace důležitých vlastností a vztahů. Následným experi-
mentováním analyzujeme a verifikujeme dílčí kroky směřující k řešení. Poslední fází celého 
procesu je pak formulace odpovědi. 
 

3. Modely pro výuku stereometrie 
V současné době můžeme rozdělit modely určené pro výuku stereometrie do dvou kategorií: 
fyzické a počítačové. Posouzení užitečnosti určitého typu modelu je subjektivní záležitost 
a tak rozhodujícím faktorem jeho využití je názor a zkušenost učitele. Následující text nabíd-
ne ukázky obvykle využívaných druhů fyzických modelů a zmíní dostupné softwary vhodné 
pro počítačové modelování. 
 
Fyzické modely 
Hlavními fyzickými objekty jsou různé modely těles. Modelovací desky, papírové čtvrtky 
apod. slouží ke znázornění rovin. A jako přímky učitel obvykle používá dřevěné špejle. Fy-
zické modely těles můžeme klasifikovat např. podle materiálu, ze kterého jsou vyrobeny: 

a) Papírové – nabízejí možnost, aby si je každý žák vyhotovil sám. Síť tělesa lze získat 
z internetu, např. na stránkách http://www.korthalsaltes.com/, nebo ji můžeme se žáky 
vytvořit v některém počítačovém programu, obr. 1. Takto připravený model lze nastři-
hávat za účelem vsunutí roviny či přímky. Vidíme pak průnik vybraného objektu s po-
vrchem tělesa. Nevýhodou je snadná deformace papírového modelu, nemožnost vidět 
vnitřní části tělesa a většinou jednorázové použití. 
 

 
 

Obrázek 1 – Papírové modely, jejichž sítě byly vytvořeny v programu Cabri II Plus 
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b) Dřevěné – s těmi se na školách setkáváme asi nejčastěji, jsou pozůstatkem doby, kdy 
pomůcky do škol zajišťoval n. p. Komenium. Bývají větších rozměrů, některé z nich 
jsou rozkládací a většina vyrobena z těžkého dřeva, obr. 2. Původní sada obsahovala 
od každého základního tělesa pouze jeden kus. Zpravidla není v možnostech školy, 
aby každý žák jedné třídy mohl s takovým modelem při hodině pracovat. Materiál, ze 
kterého je vytvořen, zaručuje delší životnost, ale není možné do něj nějak fyzicky za-
sahovat, proto jeho použití je omezené. 
 

 
 

Obrázek 2 – Dřevěné modely 
 

c) Drátěné – také tyto typy modelů patří již historii, přesto je většina učitelů řadí 
k nejoblíbenějším. Umožňují prokládat tělesem roviny a přímky, čímž umocňují me-
todu názornosti. Na obr. 3 jsou ukázky drátěných modelů vyrobených podle požadav-
ků učitele. Jejich součástí jsou výška tělesa, tělesová úhlopříčka a vyznačené některé 
důležité odchylky. Opotřebováním dochází nejčastěji k uvolnění drátu v některém vr-
cholu tělesa. Takový defekt lze ale jednoduše opravit.  
 

 
 

Obrázek 3 – Drátěné modely těles 

233



d) Plastové – dnes nejčastější nabídka trhu. Jedná se o kufříkové komplety s různými 
komponentami. Výrobce bývá převážně zahraniční, což se odráží na jejich ceně. Vý-
hodou je alternativní sestavování různých těles. Existují sady podobné drátěným mo-
delům, obr. 4, i varianty s plnými rovnými nebo oblými stěnami. 
 

 
 

Obrázek 4 – Plastové modely 
 
 
 Nejčastěji z plastu jsou také hračky, krabičky a různé věci denní potřeby, které lze také 

použít jako prostorové modely, obr. 6. 
 

 
 

Obrázek 5 – Plastové hračky jako modely těles 
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e) Kovové – ukázka využití dalších předmětů jako modelů těles. Obchody s domácími 
potřebami nabízejí cukrářské formičky českého výrobce, obr. 6, za rozumnou cenu. 
Také tyto lze dobře uplatnit jako názornou pomůcku. Materiál zaručuje jejich delší ži-
votnost. 
 

 
 

Obrázek 6 – Cukrářské formičky, další alternativa modelů těles 
 

f) Další – např. kombinování různých materiálů, včetně přírodních. Sezónním modelem 
(inspirováno reálnými ukázkami pana RNDr. D. Vallo Ph. D.) může být hranol nebo 
jehlan, jehož hrany tvoří dřevěné špejle, které jsou svými konci zapuštěny do kaštanů 
– vrcholů tělesa. Také modelína je vděčný materiál pro simulaci prostorových objektů, 
obr. 7.  
 

 
 

Obrázek 7 – Tělesa z modelíny 
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Počítačové modely 
Počítačové technologie, dostupnost internetu a technické vybavení škol dnes umožňují použít 
počítač jako didaktický prostředek vhodný k modelování. Známé jsou dynamické 2D geome-
trické programy, ve kterých lze modelovat prostorová tělesa např. užitím některé ze zobrazo-
vacích metod (VRP apod.). Mezi nejrozšířenější na středních školách patří komerční Cabri II 
Plus a volně dostupný program GeoGebra. Existují také specializované 3D softwary, uveďme 
např. Cabri 3D, Archimedes Geo 3D, Sketchup. (Freeware program GeoGebra připravuje 3D 
geometrii od verze 5.) Dynamické obrázky v nich vytvořené mohou však u někoho vyvolat 
pocit nepřehlednosti, a to především proto, že se stále jedná o transformaci 3D prostoru do 
roviny. Nemohou tak nikdy nahradit hmotný model.  
Také na internetu můžeme najít mnoho materiálů vytvořených pomocí programů dynamické 
geometrie a vhodných do výuky stereometrie. Jedná se o obrázky statické nebo dynamické. 
Vybíráme téma sestrojení řezu tělesa rovinou, protože je důležitým předpokladem pro řešení 
dalších typů stereometrických úloh. Jako počáteční ukázku první skupiny obrázků uvádíme 
http://kag.upol.cz/juklova/2rocnik/GKO4.html. Webová stránka nabízí několik příkladů kon-
strukční stereometrie řešených v programu GeoGebra. Postup je krokován a jednotlivé kroky 
odkrývány podle nastaveného časového údaje, který lze upravit podle potřeby. Řešení je 
možné přehrát opakovaně. Ke každé úloze je přidán komentář metody řešení. Učitel toto mů-
že žákům při promítání přes dataprojektor skrýt a žáci mají příležitost si celou situaci zopako-
vat samostatně doma. Kladně hodnotíme ukázky netradičních těles (kosý jehlan) a jiných po-
hledů na těleso, než je nejčastěji užívaný pravý nadhled. Další statický povedený materiál, 
který se zdá být spíše vhodnější pro domácí samostatnou přípravu žáků nabízí stránky 
http://www.gvp.cz/~vinkle/mafynet/GeoGebra/matematika/stereometrie/01_rezy/rezy.html.  
Jeden z dynamických materiálů, který zaujal, najdeme na webových stránkách prostředí Geo-
GebraTube http://www.geogebratube.org/material/show/id/5038. Manipulací s posuvníky lze 
otáčet tělesem a měnit jeho rozměry. Spolu s transformací tělesa sledujeme chování řezu ro-
vinou. Další pěkně zpracovanou úlohu na řez tělesa rovinou najdeme na webové adrese 
http://www.geogebratube.org/student/m29516. I tady je možné krychli zvětšit nebo zmenšit 
a samozřejmě otáčet. Počet všech potřebných objektů v nákresně už ale vyvolává dojem složi-
tého obrázku.  
Ukazuje se, že dynamické počítačové modely jsou vhodné pro ověření (verifikaci) poloho-
vých vztahů mezi bodem a přímkou, mezi dvěma přímkami, mezi dvěma rovinami, případně 
pro znázornění jednodušších úloh na řez tělesa rovinou. Jejich nevýhody vznikají z problémů 
samotné transformace 3D do 2D, což se projevuje kupříkladu při zachování konvexnosti vy-
značené odchylky či zachování správné viditelnosti při manipulaci s objektem. A v některých 
případech bývá nepřehledný celý obrázek. Mezi přednosti počítačového modelování patří také 
možnost ukázat řešení stereometrických problémů na nepravidelných tělesech. 
 

4. Odchylka dvou rovin 
Geometrické znázornění odchylky dvou různoběžných rovin a následně jejich výpočet řadíme 
k vrcholným úlohám středoškolské stereometrie. Modelování a experimentování při výuce 
tohoto tématu má velký význam. Názornosti fyzických 3D modelů obvykle nedosáhne model 
počítačový. Na obrázku 8 je modelováno měření odchylky sousedních stěn pravidelného čtyř-
stěnu pomůckou, která je součástí jedné plastové stavebnice. Měření pochopitelně není přes-
né, ale pokud necháme žáky s předmětem manipulovat, sami objeví význam roviny kolmé 
k zadaným rovinám. 
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Obrázek 8 – Experimentální měření odchylky sousedních stěn tělesa 

Ve školní praxi se také dobře osvědčilo modelování na modelínové ploše, obr. 9. Ke znázor-
nění rovin používáme plastové desky, jako přímky dobře poslouží špejle.  
 

 
 

Obrázek 9 – Model odchylky rovin 
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Abychom ušetřili čas, můžeme připravit pro žáky pracovní list. Zobrazení vybraných těles 
vytvořit pomocí počítače a jednoduše zkopírovat do příslušného dokumentu. Žáci si pak do 
jeho tištěné verze zakreslují potřebné útvary, které mohou pro lepší názornost například ba-
revně odlišit, obr. 10. Takové pracovní listy jsou užitečným doplňkem vlastního modelování.
 

 
 

Obrázek 10 – Pracovní listy pro řešení odchylky dvou rovin 

 

Vyzkoušeli jsme řešení podobných úloh 
také s pomocí počítače. V programu Geo-
Gebra učitel vytvořil dynamický model 
tělesa. Pohybem červeným bodem se těleso 
otáčí podél svislé osy. Žáci samostatně 
pomocí nástrojů programu GeoGebra, je-
hož jednoduché ovládání zvládnou 
i začátečníci, zkonstruovali potřebné objek-
ty pro nalezení správného úhlu, obr. 11, 12, 
a poté do sešitu provedli vlastní výpočet. 
Učitel může mít připraveno řešení a po-
stupně jej žákům rozkrývat.   
              Obrázek 11 – Odchylka dvou rovin pomocí počítače 
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Obrázek 12 – Odchylka dvou rovin s odkrytým krokovaným řešením 

Ukázalo se, že většině žáků rotace tělesa kolem jedné osy k přiblížení reality stačí. V obrázku 
se orientovali dobře, s konstrukčním řešením si poradili i slabší žáci. 

 

5. Závěr 
Modelování je nepostradatelnou součástí poznávacího a objevovacího procesu. Důležitým 
předpokladem efektivního užití modelů při výuce geometrie v prostoru je znalost základních 
stereometrických pojmů, především určenosti roviny, polohových vlastností přímek a rovin, 
kritéria rovnoběžnosti přímek a rovin, kritéria kolmosti přímek a rovin, definice vzdáleností 
bodů, přímek a rovin, definice odchylek přímek a rovin. Nezanedbatelnou roli hraje také zna-
lost základů rovinné geometrie. Modelů, které lze použít ve výuce stereometrie, je mnoho. Jak 
bylo řečeno, posouzení jejich výhod či nevýhod je výhradně subjektivní záležitost a tak záleží 
na učiteli, které ve své hodině použije. Podstatné je, aby skutečně na školách žáci s modely 
pracovali, protože dobře se orientovat v rovinném znázornění prostorového objektu a součas-
ně si uvědomit platné vztahy mezi objekty v prostoru vyžaduje jisté zkušenosti. A jak ukazuje 
školní praxe, práce s modely fyzickými nebo počítačovými činí hodinu atraktivnější, žáci oží-
vají a jsou dobře motivováni. 
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