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 Didaktika deskriptivní  geometrie 

Obecná část  –  historie 

Vztah deskriptivní geometrie k jiným vědním disciplínám 
– zobrazování prostorových útvarů na plochu (rovinu, válec …) 

– grafické řešení (početně obtížných) úloh  

– vlastnosti prostorových útvarů studuje deskriptivní geometrie metodami syntetické 

geometrie 

– zkoumá vlastnosti vzhledem k jednotlivým promítáním 

– využívá výsledků projektivní a diferenciální geometrie 

– základy studuje v eukleidovských prostorech, dále rozšířený eukleidovský prostor 

– zaměření technické 

– hlavní uplatnění v technických aplikacích (stavebnictví, strojírenství) 

– základ pro řadu kartografických projekcí a konstrukce na topografických plochách 

– dnešní technické výkresy se odchylují od zobrazení v deskriptivní geometrii, odchylky jsou 

stanoveny normami 

Historický přehled zobrazovacích nauk 

Starověké státy - Egypt, Mezopotámie, Čína, Persie, Řecko, Řím 
– zobrazovali správně, zachované památky vyměřování, zdokonalování, měření se zpřesňovalo 

– Thovt bůh geometrie, astronomie a čísel 

– první kružnice zobrazovány pomocí hůlky a provazu 

– na reliéfech je zachováno, jak vyměřují 

– další útvar – pravý úhel – 12 stejných dílů na provaze, pravoúhlý trojúhelník 3, 4, 5 

– rozvoj astronomie, zemědělství 

– konstrukce experimentální cestou (formulovány v předpisech), nikde nejsou deduktivní 

důkazy, proto některé z předpisů nejsou správné obecně, ale v daných podmínkách 

– materiály, na něž se kreslilo 

o destičky z hlíny (Mezopotámie) 

o kameny (Mezopotámie) 

o papyrus (Egypt) 

o papír a tuš (Čína, Persie) – první záznamy až 1310, u nás 1370 první papírna v Chebu 

– rozvoj deduktivní geometrie v Řecku  

o Euklides z Alexandrie – první axiomy 200 př.n. l. (Stoichea) 
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o Apollonios z Pergy – kuželosečky 200 př. n. l. 

o Archimedes ze Sykrakus 

o Platon – založil Akademii (nad vchodem nápis Osobám neznalým geometrie vstup 

zakázán) 

o půdorys  - ichnographia, nárys – orthografia , nebyly na sobě závislé 

– v Římě – M. Vitrius Pollio – popisuje sestrojování půdorysu, nárysu a „kosoúhlého“ průmětu 

těles v průčelné poloze  

– další rozvoj v Číně a Byzantské říši 

– po rozpadu Velké říše římské (476 n. l.) vznikají nové státy (Francký stát atd.) a zastavuje se 

rozvoj vědy 

Středověk a dál 
– k dalšímu rozvoji dochází až s potřebou stavby velkých náboženských staveb – gotika, po roce 

1000 n. l. 

– vznikají řemeslnické cechy (cechy kameníků - stavební hutě), každá měla svůj znak, dají se 

považovat za první technické školy 

o základem znaku byl geometrický obrazec, tzv. kořen 

o z kořene rozvinutím a rozšířením pomocných čar vznikla síť, z níž vynecháním 

některých čar a zvýrazněním jiných vznikaly kamenické značky členů hutě – po 

složení tovaryšských zkoušek se dále rozvíjely 

– Karel IV. pozval Matyáše z Arasu – založil Pražskou huť (Arnošt z Pardubic byl jejím „rector 

operis“), po něm Petr Parléř ze Strasburgu 

o první stavitelská škola v Praze (neveřejná, nešlo se do ní volně přihlašovat) 

– rýsovalo se na pergamenech, místo tužky ostrý hrot (břitva) a vzniklé rysky byly obtahovány 

tuží brkem (Matěj Rejsek z Prostějova, Benedikt Rejt z Pístova – kresliči, obtahovači vyrytých 

čar na pergamenech) 

– v gotice šlo hlavně o dodržování geometrického postupu, neznali nebo nepoužívali měřítko 

výkresu (proti tomu nejstarší dochovaný výkres z Babylonie cca 2100 př. n. l. je v měřítku 

1:360, nebo půdorys klášter St. Gallen ve Švýcarsku z 9. stol. n. l. je rovněž v měřítku) 

– detaily staveb vyryty do kamene např. na podlaze pro možnou rekonstrukci v případě zničení 

– při kreslení v perspektivě – užití sítě (i v malířství) 

– feudalismus – změna výrobních a hospodářských poměrů, lepší zbraně, nutnost stavět lepší 

opevnění – rozvoj “vojenského inženýrství“ 

o mohutná opevnění z cihel zpevňovaná z vnitřní strany mohutným zemním valem 

(stavitelé byli nazýváni inženýři) 

o Leonardo da Vinci, Sébastian Vauban 

– k rozvíjení technických znalostí bylo stále více třeba geometrických znalostí 

– od 18. století se rozvíjí technické i teoretické znalosti, jsou sestrojovány podrobnější a 

přesnější plány 

– užívá se (kromě půdorysů a nárysů) - rovinné řezy, příčné profily, sklápění, rozvinutí ploch do 

roviny 

o stále bez širších souvislostí a zdůvodnění  

o Fréziere se snaží všechny prováděné konstrukce zdůvodnit - výjimka 
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Kolmé promítání 
– na jednu vodorovnou průmětnu, známo brzy, bez jeho znalosti nemohly vznikat náročné 

stavby – chrámy, užitkové stavby jako hvězdárny, vodní stavby, paláce apod. 

– není  jednoznačné 

– každá stavební huť své vlastní tajemství 

– změna až po zavedení promítání na dvě kolmé průmětny (Monge) 

Perspektivní promítání  
– první pokusy v řeckém divadelnictví, pak úpadek 

– ze zobrazení pomocí kolmého promítání se přecházelo k perspektivnímu 

– rozvoj italského malířství přeje perspektivě – Leon Baptista Alberti, Della Franceso, Leonardo 

da Vinci 

– vycházelo se z poznatku, že předměty, které se od pozorovatele vzdalují, se v pohledu 

zmenšují, až zmizí docela, totéž platí o rovnoběžných přímkách, sbíhají se do společného 

bodu „v dálce“ 

– využití v architektuře, malířství 

– Leonardo da Vinci stavěl mezi oko a předmět průhlednou skleněnou desku a sledoval 

průsečíky „zorných paprsků“ s touto deskou – odtud perspektiva (perspicere – dívat se skrz 

něco) 

– Albrecht Dürer nahradil desku čtvercovou sítí, kterou vkládal mezi předmět a oko 

– princip použití perspektivy – průčelné čtverce se zobrazují jako lichoběžníky 

– perspektiva byla tajemstvím sdružení stavitelů a malířů 

– umělci znali jen souhrn pravidel bez zdůvodnění 

– Quido del Monte provedl důkaz o tom, že v perspektivě se rovnoběžky sbíhají v jednom bodě 

– zavedl pojem úběžníků 

– Girard Desargues a B. Taylor – soupis všeho, co bylo známo o lineární perspektivě 

– Descartes určil body v prostoru souřadnicemi a jejich perspektivní obrazy za pomocí obrazů 

měřítek v osách 

– dochází i ke konstrukci reliéfu v sochařství 

Rovnoběžné promítání 
– při zobrazování měst se nepřihlíželo k perspektivě, byla nutná vazba na měřičský podklad 

(půdorys) zobrazovaného města 

– zobrazování vojenských pevností – vojenská perspektiva – půdorys ve „skutečné velikosti“, 

nebo kavalírní perspektiva – zobrazovaly se v ní části opevnění nazývané cavaliery  

– zobrazovaly se veduty - věcný, topograficky přesný malířský nebo grafický záznam například 

výseku krajiny s bočním pohledem na město, obvykle v širším zorném úhlu. Rozšířený od 17. 

století do poloviny 19. století, používaný např. na starých mapách 

– deskriptivní geometrie měla vliv na další vývoj projektivní geometrie a kinematické geometrie 

a jejich výsledky působily na deskriptivní geometrii zpětně 

o jsou zkoumány invarianty, objeven princip duality 

– rozvoj stereotomie – kamenořez 
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o studuje možnosti rozdělení stavební konstrukce z kamene – rozdělené části musí 

vyhovovat prakticky i vyhovovat z hlediska statiky, mechaniky, pevnosti apod. 

o pokrok v řešení konstrukčních úloh o prostorových útvarech 

o vědecký základ dali francouzští inženýři – G. Fréziere… 

– kartografie – počátky ve starověku – 

o  Hipparchos Nicejský – stereografická projekce, Ptolemaios – kuželové zobrazení 

o Bonne, Lambert, Mercator – rozvoj kartografických zobrazení 

o gnómonika – nauka o sestrojování slunečních hodin, přispěla k rozvoj kartografie  

– s deskriptivní geometrií souvisí i fotogrammetrie  

o základy položil 1860 Francouz Laussedat 

o rekonstrukce objektů na základě pořízených snímků – velký rozvoj v současnosti – 

letecká fotogrammetrie apod. 

– poznatky se studovaly a předávaly odděleně, vycházelo se z požadavků praxe a jednotlivých 

oborů – perspektiva – malířství, divadelnictví, sochařství, stereotomie – stavebnictví, 

kartografie – astronomie, zeměměřičství atd. 

– všechny výše uvedené poznatky postupně vytvořily základnu, na níž vznikl nový obor – 

deskriptivní geometrie  

– zakladatel – Gaspar Monge 

o zavedením dvou kolmých průměten a sklopením jedné do druhé získal bijektivní 

zobrazení prostoru do roviny – jednoduché řešení prostorových úloh pokldádáných 

za složité, odpadlo zhotovování sádrových modelů 

o novou metodu nazval deskriptivní geometrie, 30 let o ní nesměl psát, protože byla 

prohlášena za vojenské tajemství 

o založil v École normale (výchova učitelů) a École polytechnique (výchova inženýrů) 

o 1795 vydává přednášky 

o 1798 stěžejní dílo, v němž jsou na geometrickém základě popsány zobrazovací 

metody 

Deskriptivní geometrie jako předmět 
vývoj v Českých zemích 

– S. Vauban na dvoře Ludvíka XIV. učil vojenské inženýrství. Jeho žák Christian Willenberg 

(z Lehnice ve Slezku) v Čechách začal vyučovat šlechtice umění inženýrskému 

– 1705 žádost Leopoldu I. o povolení vyučovat v Praze vojenské inženýrství a současně žádost o 

podrobení přísným zkouškám před válečnou radou – po nich jmenován císařským inženýrem 

– žádosti vyhověno a nařízeno českému sněmu vyplácení honoráře za učitelskou činnost 

– tj. 1707 podklad pro zřízení první inženýrské školy v Praze, otevřena 9. 11. 1717, Ch. 

Willenberg profesor 

– nazývala se Stavovská inženýrská kolej a je nejstarší vysokou technickou školou ve střední 

Evropě, z ní se vyvinulo ČVUT 

– předměty – matematika, rýsování, stavebně-inženýrské nauky 

– 1806 přeměněna na Královský český polytechnický ústav – vzor École polytecnique, zasloužil 

se o to František Gerstner 

– první řádný profesor Rudolf Skuherský, díky němu se od 1861 přednáší česky, proto 1864 

rozdělení na českou a německou techniku (ČVUT) 



S t r á n k a  | 5 

 

– po smrti Skuherského se stal nástupcem František Tilšer – český Monge,  

– další profesoři postupně Karel Pelz, Vincenc Jarolímek, Bedřich Procházka (společná učebnice 

Dg pro VŠ technické a další samostatné učebnice byly zdrojem pro učitele SŠ), František 

Kadeřávek, Josef Klíma, Josef Kounovský (dvoudílný bestseler) 

– VUT v Brně založeno 1900, první profesor Jan Sobotka, další po něm Bedřich Procházka (viz. 

Výš), M. Pelíšek, J. Klíma, L. Seifert, J. Klapka 

– vědecká práce řady českých SŠ profesorů nepracujících na VŠ nebo pracujících na německých 

VŠ 

Výuka DG na českých středních školách 
– nejstarší typ SŠ – gymnasium 

o řízena jezuity 

o vyučovací jazyk nejprve latina, potom němčina 

o nejprve čtyřletá, posléze šestiletá 

o všechny předměty v jedné třídě s jedním učitelem 

o předměty – latina, řečtina, náboženství, málo matematiky, ostatní jako např. rýsování 

biologie, fyzika apod. ne 

o příprav žáků na univerzitní studium, úřednickou dráhu a pro učitelství na městských a 

vesnických školách 

– 1833 zřízena 2letá přípravka – Stavovská reálka v Praze 

– 1834 reálka v Rakovníku 

– 1836 reálka v Liberci  

– první školy tohoto typu, v Rakovníku a Liberci především obchodní, pražská ráz technický, 

stěžejní předměty 

o němčina 

o matematika 

o rýsování 

o kreslení  

o krasopis 

o účetnictví 

o zeměpis 

– 1849 byla v Rakousko-Uhersku provedena rozsáhlá  Exner-Bonitzova reforma, střední školství 

rozděleno do 2 typů SŠ 

o 8letá gymnázia s převahou klasických jazyků (latina, řečtina) 

o 6leté reálky bez klasických jazyků, později přeměněny na 7leté 

– učivo reálek rozvrženo tak, aby byli žáci dobře připraveni na studium na vysoké školy 

technické i na praktický život (průmysl, obchod apod.) 

– nově zakládané školy byly české i německé (do té doby pouze německé), plánovalo se využít 

reformy ke germanizaci, ovšem české reálky byly zakládány jako školy zemské, tj. byly 

financovány ze zemské pokladny 

– ve větší míře byly české reálky zakládány po roce 1861 

– první česká reálka byla založena 1849 v Praze, první ředitel Josef Wenzig – libretista Libuše 

– v 6ti letých reálkách první 3 roky (nižší reálka) 3h týdně rýsování, poslední 3 roky (vyšší 

reálka) deskriptivní geometrie 3h týdně 
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– v 7mi letých potom DG od 4třídy, v rozsahu postupně 3+3+3+2h, od r 1908 sníženo o 1h ve 4. 

Třídě 

– první učitel DG na pražské reálce Dominik Ryšavý, autor první dvoudílné učebnice DG 

– od 1875 nový typ škol – reálné gymnázium (RG) a reformní reálné gymnázium (RRG) – 

z klasických jazyků jen latina a přidána DG v posledních dvou ročnících, rýsovaní jako 

samostatný předmět ne, to zůstává jen na vznikajících průmyslových školách 

– k podstatnější změně dochází až v letech 1927 a 1933 

o zavedeno rýsování ve 3. a 4. třídě RG a RRG 

o latina posunuta do 3. a později až do 5. třídy 

o vytvořen jednotný základ pro všechny typy škol   

o na vyšších RG a RRG zavedena diferenciace – volba povinného předmětu mezi DG a 

konverzací v živém jazyce 

o nepovedlo se změnit všechny reálky na 8leté, pouze některé ústavy osmiletá 

technická gymnázia s větším podílem matematiky a DG 

o po 1945 všechny bývalé reálky přeměněny na reálná gymnázia s větvemi 

obsahujícími osnovy bývalých reálek 

– 1949 další reforma 

o pro všechny žáky povinná SŠ, která vznikla spojením měšťanských škol a reálek 

o zavedena 4letá výběrová diferencovaná škola – gymnázium 

o povinně DG (4+3+2+2 

o rýsování zavedeno do 4. třídy sjednocené SŠ 

– 1953 zřízena jednotná jedenáctiletá SŠ (JSŠ) 

o převzaty osnovy sovětské  desetiletky 

o rýsování spojeno s technickým kreslením a vypadla DG 

o nátlak VŠ technických, od 1954 znovu zaveden DG a nepovinně technické kreslení 

o na ZŠ jako volitelná DG 

– 1960 od JSŠ odděleny poslední 3 třídy a z nich vytvořena Střední všeobecně vzdělávací škola 

(SVŠS) a zbývající 8mi letka doplněna 9. třídou na Základní devítiletou školu (ZDŠ). 

o na ZDŠ rýsování v 9. třídě 

o SVŠS 3 větve – základní, biologicko-chemická, matematicko-fyzikální, v M-F povinná 

DG, v základní povinně volitelná 

o odborné (průmyslové) školy – DG v rámci technického kreslení 

– 1968 pokus zavést osmiletá gymnázia jako dříve, po srpnu zatrhnuto  

 

Vývoj výuky Dg od roku 1966 zadán studentům jako referáty 



 
 
 
 

 Didaktika deskriptivní geometrie 

Obecná část  II.část  

Didaktické zásady ve vyučování deskriptivní geometrie 
 

– didaktické zásady jsou zobecněním zkušeností získaných za učitelské praxe od celé řady 

učitelů DG během mnoha desetiletí 

– zabývají se způsobem vyučování, výběrem a obsahem látky a jejím uspořádáním 

– jednotlivé zásady 

o zásada názornosti 

o zásada soustavnosti a logické posloupnosti 

o zásada uvědomělosti a aktivního získávání poznatků 

o zásada trvalosti 

o zásada přístupnosti učiva a individuálního přístupu k žákům 

o zásada spojení teorie a praxe 

o zásada vědeckosti 

zásada názornosti 

– rozvoj prostorové představivosti (nejdůležitější úkol) 

– rozvíjí se od útlého dětství – hrací kostky, stavebnice – poznávají geometrické útvary, učí se je 

pojmenovat  

– učitel ve vyučování užívá modelů geometrických útvarů, zpočátku je nechává žákům stále na 

očích (je-li možnost i ve vitríně apod.) 

– přiřazování geometrických tvarů a jejich názvům známým věcem z okolí 

– pokud se s rozvíjením prostorové představivosti začne až v DG (na SŠ nebo dokonce na VŠ, 

pokud na ZŠ úplně vypustí stereometrii), je pro žáky pozdě, konstrukce se učí zpaměti, aniž 

by získali prostorovou představu 

– správné vytvoření představy souvisí se správným vytvořením modelů nejrůznějších tvarů a 

poté především jejich obrazů 

– užívají se modely různých druhů 

o hotové učební pomůcky (např. skládací modely, dřevěné modely, drátové modely 

apod.) 

o předměty „po ruce“ – sešit, pravítko, tužka … i improvizované modely – sklenice + 

voda = demonstrace řezu rotačního válce rovinou apod. 

o kreslení názorných náčrtků 
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o dynamické modely vytvořené geometrickým softwarem 

o ve stereometrii výroba papírových modelů (sítě těles), plastelína apod. 

– aby žáci viděli útvary prostorově, užívalo a užívá se různých pomůcek, postupně 

o anaglyfy – dvojstředové promítání, obrázky v doplňkových barvách a brýle se stejně 

barevnými skly (60. léta 20. století) 

o Science centra 

o v současnosti výhoda dynamické geometrie – učitel si připraví model, na kterém vše 

demonstruje, model může natáčet, měnit zadání apod., později žáci zkouší tvořit 

sami, učitel může ovlivnit, čím žáci mohou hýbat apod. – výhodné i pro planimetrii, 

žáci si vše „ochytají“, případně odvodí sami, poznatky jsou trvalejší 

– je třeba naučit i žáky vymodelovat a později představit si situaci a z toho vycházet při řešení 

úloh – „vzdušná geometrie“ 

– pozor na přeceňování modelů, později, až má většina žáků upevněnou představu je využívat 

méně, pouze, jsou-li nezbytně nutné 

– co nejvíce využívat náčrtky, porozumění je vázáno na předpoklad, že si žáci dovedou správně 

představit, co náčrtek představuje 

– náčrtky jsou vodítkem při rozboru úloh a důkazech vět (důkaz se nikdy nemůže opírat o 

situaci v náčrtku, musí od něj abstrahovat, náčrtek slouží pouze jako vodítko k důkazu 

– zanedbání zásady názornosti vede k formálním znalostem, její přecenění může brzdit rozvoj 

abstraktního myšlení 

zásada soustavnosti a logické posloupnosti 

– výuce DG předchází stereometrie (nyní často zanedbávaná), stereometrie tvoří s DG 

soustavu, kdy se přechází od jednoduššího ke složitějšímu 

– žáci se seznamují s poznatky v určitém systému, který může být různě uspořádán, na 

uspořádání mají vliv požadavky osnov, didaktické požadavky, spolupráce s ostatními 

předměty, respektování přiměřenosti učiva vzhledem k věku žáků apod. 

– ovšem ne důsledně dodržovat logickou posloupnost (přiměřenost věku) 

–  ideálně na ZŠ a SŠ  Dg učit v cyklech 

o na ZŠ nejprve induktivní přístup, propedeutika pro DG – stereometrie v rámci 

matematiky, základy rýsování 

o SŠ volit i jiné polohy útvarů, začínat s deduktivními metodami a v rámci DG 

zobrazovací metody – základní metrické a polohové útvary a zobrazování 

jednoduchých těles případně jejich řezů, zobrazovací metody v tomto pořadí KP, MP, 

PAX, KSP, SP…  

– na VŠ pak lineární výuka – dokázat věty ze stereometrie, jednotlivé zobrazovací metody do 

hloubky, složitější úlohy, aplikace Dg 

– cyklická výuka náročná na čas, ale je výhodná pro žáky, základy se často opakují a upevní 

– v současnosti se řada studentů setká se stereometrií a DG až na VŠ – pozdě, problém 

především při studiu techniky 

– zásada soustavnosti se má odrážet v práci učitele i žáka, žáci se mají připravovat soustavně 

na každou hodinu hned v den zadání (doufám, že studenti jako budoucí učitelé toto dělají ), 

učitel má soustavně promýšlet látku, kterou bude probírat v hodině (dtto ), soustavně 

kontrolovat vědomosti i domácí úkoly žáků 



S t r á n k a  | 3 

 

zásada uvědomělosti a aktivního získávání poznatků 

– zásada je založena na tom, že 

o žáci mají vnímat učivo s pochopením 

o mají rozumět vztahům a závislostem 

o mají jasné a přesné představy příslušných pojmů 

– podmínkou je, aby se žáci aktivně podíleli na práci ve vyučování a sami měli snahu nové 

poznatky získat a naučit se je, proto nelze uplatňovat zásadu uvědomělosti bez zásady 

aktivního získávání poznatků 

– žáci musí chápat vztahy mezi prostorovým útvarem a jeho obrazem, to vyžaduje nejen 

prostorovou představivost, ale i logické myšlení, pozor na formalistické znalosti  -„zná to jako 

básničku“, ale dotazy zjistíte, že tomu vůbec nerozumí a neumí si pod tím nic představit, je 

třeba podporovat iniciativu – vhodně zvolená metoda výkladu, žáci sami objevují souvislosti, 

tvoří modely apod. 

– je třeba důkladné pochopení základních úloh, „zmechanizovat“ je, ale opatrně, je nutné, aby 

je žáci důkladně pochopili, volit hodně příkladů a často obměňovat zadání 

– kontrolovat práci žáků a opravovat nedostatky 

– podněcování aktivity žáků – problémový způsob výuky, projektové vyučování, učební úlohy 

(vhodně volené otázky), samostatná práce, rozhovor, soutěže apod.  

zásada trvalosti 

– žáci mají získat poznatky trvalé hodnoty, proto je třeba, aby 

o se sami aktivně účastnili výuky a nové poznatky získávali uvědoměle 

o měli zájem poznávat nové věci 

o nové učivo navazovalo na předchozí 

o učivo bylo často opakováno 

– v DG nejdůležitější, aby byl výklad srozumitelný 

– opakování látky se provádí i tím, že se řeší úlohy, ve kterých se použije konstrukcí, vět a 

definic, které měli dříve nebo si je měli zopakovat 

– samostatné grafické provedení dané úlohy, které žák dovede učiteli vysvětlit, je důkaz, že žák 

látku zvládl a rozumí jí 

– je nutné, aby z každé hodiny byl domácí úkol, který žáci musí vypracovat i se zápisem 

prostorového řešení 

– nutné, aby žák sám vyřešil množství základních úloh, aby zvládl těžší úlohy 

– každou hodinu je nutné kontrolovat práce žáků, aby měl učitel přehled, kdo jablátku zvládá a 

mohl lepším žákům dávat náročnější úkoly a horší žáky se snažil dostat na průměrnou úroveň 

– zařazovat samostatné práce v rámci vyučování pro věření zvládnutí látky (nejlépe 20-30 

minut, výjimečně celou vyučovací hodinu), opravené práce dostane žák hned příští hodinu, 

aby měl přehled, v čem případně udělal chybu 

– pro trvalé osvojení učiva je důležité žákům zdůraznit společné body jednotlivých partií, 

analogické vztahy apod., žáci si lépe zapamatují poučku, znají-li její odvození a především její 

praktické uplatnění (názorné předvedení na modelech z okolí) 

zásada přístupnosti učiva a individuálního přístupu k žákům 

– znamená, aby učivo bylo přiměřené věku, schopnostem a duševnímu rozvoji žáka, jde o 

vhodný výběr látky a vhodné vyučovací metody 
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– prosti zařazení DG do osnov SŠ bylo namítáno, že je to obtížný předmět nepřiměřený věku 

žáků, námitky měli ti, kdo Dg neznali či neuměli, bylo namítáno, že žáci nemají pro předmět 

předpoklady, především rozvinutou prostorovou představivost (PP), přitom DG právě rozvíjí 

PP nejvíc 

– z praxe pedagogů vychází, že žáků, kteří nemají schopnost PP je málo, hlavní roli hraje věk, 

čím dříve se začne s rozvojem PP, tím lépe 

– z praxe vyplynulo, že pokud má žák potíže při vyučování Dg je to především proto, že žáci 

nejsou z nižších tříd dobře připraveni, nemají dostatečnou (nebo žádnou) průpravu ve 

stereometrii nebo nemají základy procvičené na dostatečném množství příkladů 

– v některých případech je lepší řešit nejprve úlohu ve speciální poloze a potom ji teprve 

zobecnit (např. v MP řez válce rovinou – válec s podstavou v půdorysně a řez rovinou kolmou 

k půdorysně) 

– vynikající žáky odkázat na odbornou literaturu 

– slabší žáci – důkladně sledovat jejich práci ve škole i doma, dávat doplňkové úlohy, na nichž si 

doplní nedostatky nebo poskytnout konzultace 

zásada spojení teorie a praxe 

– tato zásada se v Dg uplatní tak, že se žáci učí rýsovat, seznamují se s normami (kótování), 

kreslí strojnické součástky, seznamují se se stavebními výkresy 

– při každé možné příležitosti aplikujeme teoretickou část výuky na řešení praktických úloh – 

řešení střech, výkopy, násepy, spojování potrubí apod. 

– zásada nesmí být na úkor soustavnosti vyučován a musí být v souladu i se zásadou vědeckosti 

a dalšími zásadami 

zásada vědeckosti 

– ve starších učebnicích Dg není tato zásada dodržována, pracuje se s pojmy, které nebyly 

předtím definovány, některé poučky jsou neúplné nebo nesprávně formulovány důkazy jsou 

neúplné, užívá se obrácených vět, které nebyly dokázány a mnohdy ani vysloveny 

– mnoho prohřešků pramení z neznalosti správné terminologie 

– od učitele se očekává, že celoživotně udržuje kontakt s vědeckými disciplínami, které jsou 

základem jeho vyučovacích oborů 

– učitel by měl umět vhodnými výukovými metodami vědecké informace předávat, provázet 

žáky při jejich hledání, zpracování a využívání 

Formalismus ve vyučování DG 
– nerespektování výše uvedených zásad vede k formalistickému získávání poznatků a tím i ke 

špatným výsledkům 

– příčiny formalismu je třeba hledat ve špatné práci učitele, v jeho nehostečné připravenosti, 

v jeho přístupu k žákům i v jeho vlastnostech  

– žáci, kteří získali jen formální znalosti  

o znají poučky, ale nedovedou je využít na příkladech 

o konstrukce provádějí jen podle určitého předpisu, ale nedovedou je zdůvodnit nebo 

si představit v prostoru 

– v Dg vede k formálním znalostem nedostatek správných představ, to je někdy způsobeno tím, 

že učitel zanedbá v počátku modelování útvarů v prostoru a předpokládá, že žáci dovedou 



S t r á n k a  | 5 

 

příslušné vztahy vyčíst z rovinného obrazce (někdy i u dobrých učitelů z časových důvodů, 

chce např. žákům vyložit ještě určitou věc a musí pak spěchat a nemlže se přesvědčit, jestli 

všichni žáci výklad porozuměli) 

– hlavní příčiny formálních znalostí 

o neuvědomělé získávání poznatků 

o zanedbání zásady názornosti 

o slabý kontakt učitele se třídou (někdy se učitel věnuje pouze několika žákům) 

o žáci se učí řešit úlohy jen podle daného vzoru (šablonovitost) 

o odloučení teorie od praxe 

o rychlé tempo výkladu 

o zanedbání věkové schopnosti žáků 

o nezájem žáků o předmět 

– další příčiny formálních znalostí 

o učitel toleruje nesprávné vyjadřování nebo nesprávnou terminologii 

o učitel nekontroluje pravidelně a důsledně práci žáků 

o neprovádí soustavně opakování starší látky 

o při zkoušení se spokojí jen s povrchními znalostmi 

o má na žáky mírné požadavky 

Terminologie v DG 
– „čistá“ terminologie v DG vznikla až ve druhé polovině 19. století  

– zásluha na jejím vybudování – Dominik Ryšavý, Čeněk Jarolímek 

– terminologie a frazeologie v DG není nic strnulého, vyvíjí se stále stejně jako spisovná řeč 

– zásady při užívání terminologie v DG 

o termíny se mají tvořit tak, aby odpovídaly duchu českého jazyka a správně 

vystihovaly i obsah příslušného pojmu (některé termíny, které neodpovídaly obsahu 

pojmu, byly upravovány – např. dříve vypuklý nebo též konvexní úhel značil 

neorientovaný úhel, který je v otevřeném intervalu 180° až 360°, nyní označuje 

neorientovaný úhel v otevřeném intervalu 90°až 180°) 

o správné užívání pojmů – rozlišovat úhel, odchylka, orientovaný úhel, kruh, kružnice 

apod. 

o českým názvům dáváme přednost před mezinárodními, pokud jsou tyto vžité (např. 

rovnoběžné místo paralelní, pravoúhlé místo ortogonální, kosoúhlé místo 

klinogonální, kladné místo pozitivní, záporné místo negativní apod.) 

o naopak cizí slova užívat, jsou-li vžitá a nepředkládat za každou cenu (např. osová 

afinita, středová kolineace, elipsa, parabola, hyperbola, regulární, singulární apod.) 

o třeba dbát na to, aby dnešní terminologie užívala vhodnější názvy, aby nebyly 

zaváděny zbytečné názvy, aby byla volnost tvoření nových názvů tam, kde dosavadní 

terminologie nestačí (nyní např. vznikání nových názvů souvisejících s rozšířením 

využití počítačů a geometrického softwaru) 



 
 
 
 

 Didaktika deskriptivní geometrie 

Obecná část  III .část  

Vyučovací hodina DG 
– většinou 45 minut, někdy bývá DG spojována do dvouhodinovky 

– vyučovací hodiny můžeme (přibližně) označit podle cílů 

o seznamování s novým učivem 

o procvičování nového učiva 

o opakování starého učiva 

o hodiny smíšené, které obsahují kromě hlavní části (viz první tři) i další části, např. 

kontrola domácího úkolu, shrnutí probraného učiva, zadání nového domácího úkolu 

o a jiné 

– důležitější, než jakého typu je vyučovací hodina je, jakých metod využíváme při plnění cílů 

hodiny 

– na SŠ užíváme tyto hlavní metody 

o přednášková 

o samostatná práce 

o rozhovor 

o a jiné 

Seznamování s novým učivem – metoda přednášková 

– požívá se především při výkladu nové látky, i když při výkladu nové látky lze kombinovat 

přednášku, samostatnou práci i rozhovor 

– požadavky na výklad učiva 

o logická struktura 

o aktivní sledování žáky a s porozuměním učivu (ne tichý monotónní hlas) 

o kontrolovat, zda žáci stačí sledovat (kontrolní otázky) 

o doplnit modely, náčrty, obrazovým materiálem, dataprojektorem …  

o vzorné a úhledné konstrukce na tabuli 

o ke zvýraznění používat barevné křídy nebo fixy (maximálně 3 barvy) 

o zvolit vhodný kontrast barvy vzhledem k tabuli, černá – jasné barvy, bílá – tmavší 

barvy 

o časově úsporný výklad (nezabíhat do zbytečných detailů a v nich se nimrat na úkor 

podstatných věcí) 

o předem promyslet časový plán hodiny 
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o promyslet, jak budou vypadat zápisy a konstrukce na tabuli – při řešení úloh musí být 

na tabuli v sešitě provedena konstrukce, která musí být doplněna prostorovým 

řešením – to je popsáno slovně, na tabuli a do sešitu stručný zápis 

– výhody a nevýhody 

o časově úsporné 

o dobrá logická stavba 

o nevýhodou je, že učitel musí zajistit, aby žáci sledovali a pochopili 

o aby prováděli správně a úhledně konstrukce 

o musí ověřit, zda přednesenou látku žáci pochopili 

o učitel se musí postarat, aby žáci látku nejen pochopili, ale poté aby ji i procvičili a 

upevnili 

Seznamování s novým učivem – samostatná práce žáků 

– užívá se především při samostatném řešení obtížnějších úloh složených z několika základních 

jednoduchých úloh, tím si opakují a upevňují probranou látku (např. konstrukce tělesa ze 

zadaných prvků – kombinace základních polohových a metrických úloh) 

– nutná dobrá znalost a porozumění základních úloh žáky a dobrá prostorová představivost, je 

třeba složitější úlohu „rozporcovat“ na základní úlohy 

– nejvyšší formou samostatné práce je studium nějaké partie učiva z učebnice – např. nová 

látka vykládána na vzorovém příkladě prorýsovaném v učebnici 

– mezi samostatné práce patří i domácí úkol 

– charakteristika samostatné práce  

o opak přednášky 

o samostatné řešení úloh ve škole i doma 

o používá se u partie učiva, která je probraná 

o vyřešené příklady musí obsahovat obrázek, stručný popis konstrukce a tam, kde není 

úloha zadaná souřadnicemi i diskuzi 

o musí být provedena kontrola práce 

o ověřit, zda i slabí žáci pochopili 

o dodržovat zásady přístupnosti a přiměřenosti 

o vést žáky ke studiu literatury (nechat je nastudovat kousek textu) 

o možnost referátu pro jednotlivce 

Seznamování s novým učivem – metoda rozhovoru 

– způsob seznamování se s novým učivem, při němž učitel vhodně zvolenými dotazy a úkoly 

vede myšlenkové pochody žáků 

– učitel nepředkládá hotové úvahy, klade žákům otázky tak, aby žáci vlastní úvahou a za 

pomoci starších znalostí objevili nové poznatky a poté je zformulovali do správných odpovědí 

– často výhodné pro využití počítačových kognitivních technologií  

– úspěch metody závisí na zkušenosti a dovednosti učitele, na stylizaci otázek 

– důležitá je dobrá a správná reakce na odpověď žáka, která není správná, vysvětlit žákovi, proč 

je odpověď špatná (ironie NE!!!!) 

– vyvolat v žácích dojem, že na správné řešení přišli sami 

Seznamování s novým učivem se provádí buď jednotlivými výše uvedenými metodami, nejlépe jejich 

kombinací. 
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Procvičování učiva 

– následuje za každým výkladem nového učiva 

– probíhá buď v téže hodině, nebo v hodině následující (je-li k výkladu třeba celé hodiny) 

– výhodou jsou dvouhodinovky, pak lze stihnout výklad i procvičení složitější látky v rámci 

jedné lekce 

– účelem je upevňování učiva a také jeho prohlubování a spojování s poznatky z jiných oborů 

– učíme žáky správnost konstrukcí dokazovat a kontrolovat, učí se zobecňovat řešení úloh ve 

speciálních polohách a naopak obecné úlohy specializovat na zvláštní případy 

– nejvíce se uplatňuje metoda samostatné práce a metoda rozhovoru, kdy učitel uvádí žáky do 

samostatné práce (neznamená to, že jim předem sdělí řešení samostatné práce) 

– procvičování v hodině probíhá za aktivní účasti celé třídy 

– učitel má možnost sledovat jednotlivé žáky, jak se staví k problému, jak si samostatně a 

iniciativně počínají a snaží se jejich iniciativu podporovat 

– příklad – průsečík přímky s rovinou v MP 

o zopakovat prostorové řešení  - přímkou proložíme rovinu … 

o řešit nejprve případ v obecné poloze 

o uvést a vyřešit zvláštní polohy – rovina totožnosti, rovnoběžná se základnicí, 

rovnoběžná s některou průmětnou, kolmá k některé průmětně, kolmá k základnici, 

přímka rovněž rovnoběžná s některou průmětnou, kolmá k některé průmětně, 

rovnoběžná se základnicí, kolmá k základnici a kombinace těchto poloh roviny a 

přímky, jiné zadání roviny (2 přímky, přímka a bod atd.), v případě jiného zadání 

neřešit vždy stejným postupem, ukázat i jednodušší způsob řešení (krycí přímky) 

o nevyčerpají se všechny možnosti, možnost zadání DÚ 

– dá se sem zahrnout i shrnutí nově probraného učiva, které může provést učitel i žák 

– zdůraznit podstatu řešení, udělat osnovu a provést symbolický zápis 

 

Opakování učiva 

– upevnění vědomostí a návyků 

– nácvik přesného, rychlého a současně úhledného rýsování 

– nevykládá se znovu látka (jen rychlé připomenutí v případě, že žáci tápou) 

– spojí se nověji probrané učivo s učivem probraným dříve 

– zdůrazní se podstatné věci 

– typy opakování  

o opakování starší látky na začátku hodiny před výkladem nového učiva 

 před výkladem zopakovat starší učivo potřebné k pochopení nové látky 

 promyslet výklad nové látky, vytřídit starší učivo a z něj sestavit logický celek 

pro opakování, který zopakujeme před výkladem nové látky 

o opakování, které následuje po probrání ucelené partie učiva 

 věnuje se mu celá vyučovací lekce  

 úkolem je upevnit probrané učivo, uspořádat jej a začlenit do dřívějšího učiva 

 slabší žáci by si měli ujasnit to, co při výkladu plně nepochopili 

 dobří žáci přicházejí na nové souvislosti a některá „urychlení“ konstrukcí 

o opakovací hodiny na začátku školního roku 
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 zopakovat stručně učivo předchozího ročníku, které je potřebné k pochopení 

učiva nového ročníku 

o písemné práce 

 čtvrtletní písemná práce (45 minut) 

 destiminutovky 

 slouží neprocvičení a zmechanizování základního aparátu 

 slouží k rozvoji prostorové představivosti 

 možné zadat prostorové řešení složitějších úloh (např. válcová ploch, bod a 

vést tečné roviny VP z bodu) 

o shrnutí nově probraného učiva 

 provede učitel nebo žák 

 zdůrazní podstatu a udělá osnovu, kterou symbolicky zapíše 

Zadání a kontrola domácích úkolů 
– DÚ jsou důležitou složkou výchovy žáků 

– slouží k  

o samostatné a systematické práci 

o rozvoji grafického projevu včetně ICT1 

o procvičování symbolického zápisu při postupu 

o přiměřenému prohlubování látky 

o nutí žáka k prostudování, pochopení a zapamatování učiva 

 k tomu všemu slouží i rysy, zadávají se postupně 

 tužkou 

 tuší 

 programem 

– aby DÚ plnily uvedené funkce, musí splňovat následující požadavky 

o navazovat na probranou látku a přiměřeně ji prohlubovat 

o časově přiměřené věku a celkovému zatížení žáka 

o přiměřeně obtížné 

o u obtížnějších úloh dát předem stručné pokyny k řešení nebo zadat jen dobrým 

žákům a slabším dát jednodušší 

o zadávanou úlohu musí mít učitel předem prorýsovanou, aby věděl, kde jsou úskalí 

o zadávat zpravidla v souřadnicích, výjimkou je požaduje-li pouze prostorové řešení 

o za DÚ lze zadávat i dorýsování nedokončené úlohy, nestihne-li se ve škole, není třeba 

zadávat stejnou úlohu celou jen s jinými souřadnicemi 

o kontrolovat včas každou DÚ, jinak ztrácí význam, zjistit, jestli všichni DÚ vypracovali 

o doporučuje se, aby učitel postupně vybíral část sešitů, důkladně všechny úlohy 

prohlédl a opravil a nakonec podepsal, důkladnou kontrolu je třeba provádět 

průběžně po celý rok 

o učitel by si měl zaznamenávat nejčastější chyby 

o zadávání DÚ nemusí probíhat až na konci hodiny 

                                                           
1
 Informační komunikativní technologie 
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Prověřování vědomostí žáků 
– prověřování vědomostí a dovedností slouží jako prostředek ke zjištění, zda a jak dalece bylo 

dosaženo cílů a úkolů, které předepisují osnovy 

– různé formy hodnocení (pochvala, výtka, skupinová výuka apod.) 

– hodnocení říká žákům, jakých výsledků dosáhli, jaké mají nedostatky a jak tyto nedostatky 

odstranit 

– klasifikace – výsledek hodnocení žáka podle kriterií a podle klasifikačního řádu2 

– prověřování a hodnocení 

o by mělo probíhat průběžně a systematicky 

o umožňuje učiteli řídit vyučování podle okamžitého stavu vědomostí žáků 

o žáci vidí, jak zvládli nové učivo 

o má prostupovat všemi fázemi vyučování (včetně výkladu, procvičování, opakování, 

DÚ) 

o má probíhat stále (ne jen v určitých hodinách) 

– požadavky na hodnocení 

o komplexní 

o hodnotit vědomosti, způsob myšlení, správné a přesné vyjadřování, zběhlost a 

přesnost v konstrukcích, úhlednost grafického projevu 

o přihlížet k celkovým schopnostem žáka a podmínkám možnosti studia 

o objektivní (neovlivněno sympatií či antipatií, haló efektem apod.) 

o by mělo co nejvíce odpovídat objektivnímu výkladu zásad klasifikačního řádu, i když 

směrnice klasifikačního řádu mohou být vykládány v různé míře shovívavosti 

Zkoušky ústní a písemné 

Průběžné informativní zkoušení v lavicích 

– učitel se přesvědčuje, jak žáci pochopili učivo, jak si je osvojili, jak je umí v různých situacích 

použít (příklad, nová látka) 

– učitel přihlíží k přesnosti a správnosti vyjadřování žáka, ke stručné a přesné formulaci 

postupu řešení dané úlohy 

Ústní zkoušení u tabule 

– v Dg je velmi obtížné vyzkoušet u tabule náročnější učivo, protože u žáka se nepředpokládá 

zběhlost užívání pravítka a kružítka na velké ploše tabule (kolmice, rovnoběžky, různé typy 

čar křídou, zacházení s různými typy kružítek apod.)  

– používá se při zkoušení základních úloh případně, je-li možno črtat od ruky ( stopníky a stopy, 

průsečnice 2 rovin, průsečík přímky s rovinou, velikost úseček, odchylky přímky od 

průmětny…) 

Písemná zkouška 

– hlavní metoda hodnocení žáků v Dg 

– krátké písemné zkoušení (10-30 minut) 

o zadání je možno předtisknout 

o slouží ke kontrole, jak žáci zvládli učivo posledních hodin 

                                                           
2
 pokud škola klasifikační řád má 
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o obsahuje jen základní věci nového učiva 

– velká (celohodinová) písemka 

o píše se obvykle dvakrát za klasifikační období  

o zahrnuje učivo za delší období nebo látku uzavřené kapitoly 

o zvolené příklady nemají být příliš těžké ani lehké, aby se neztratil rozdíl mezi lepšími 

a slabšími žáky 

o některé příklady volíme snazší, u nich předpokládáme, že je vyřeší většina žáků a 

většinou jeden těžší, který odliší dobré od slabších 

o tato písemka je hlavním podkladem pro hodnocení a klasifikaci žáka, je třeba ji 

zadávat tak, aby do klasifikační porady byla časová rezerva na opravu pro žáky, kteří 

při písemné práci neuspěli nebo chyběli 

– vždy se vyžaduje stručný zápis postupu řešení 

– mohou se zadávat na tabuli, ale je výhodnější rozdat nakopírovaná zadání, hlavně pro krátké 

písemky, resp. s využitím ICT nahrané zadání a písemka se „píše“ na počítači 

– je dobré ukázat ihned po skončení celé vyrýsované úlohy s barevně vyznačeným výsledkem 

– oprava písemné práce se provádí co nejrychleji, nejlépe rozdat opravené práce příští hodinu 

– po analýze nejčastěji se vyskytujících chyb a po rozdání opravených písemek provedeme 

vzorové řešení na tabuli (provede učitel nebo jím vybraný žák) 

– při hodnocení písemných prací přihlížíme negrafickému projevu 

– je-li písemná práce u více než 50% žáků nevyhovující, je třeba učivo písemné práce zopakovat 

Didaktický test 

– úlohy s výběrem odpovědí  

– měl by sloužit pro měření výsledků výuky, k systematickému opakování 

– měří jen to, co se naučili 



 
 
 

 Didaktika deskriptivní geometrie 

Obecná část   -IV. část  

Plánování práce v DG  
– učitel v určité třídě se musí seznámit s obsahem a rozsahem učiva, které se v příslušné třídě 

probírá, k tomu slouží RVP a ŠVP 

– tematický plán – podkladem pro vypracování jsou učební osnovy 

o předepisují podle učebního plánu počet hodin týdně pro Dg 

o učivo rozděleno do tematických celků, každému celku přidělen určitý počet hodin 

uvedených v závorce, potřebných přibližně k probrání učiva tematického celku 

o tento počet hodin není pro učitele závazný 

– učitel během roku podle svých zkušeností a podle situace ve třídě může počet hodin 

věnovaných danému celku zvýšit či snížit 

– ŠVP je zpracován za předpokladu, že se ve školním roce vyučuje 33 týdnů 

– pokud učitel neprobral předepsané učivo pro příslušný ročník, je třeba, aby to oznámil vedení 

školy resp. předmětové komisi i učiteli, který předmět přebírá 

– u tematického plánu učiva se uvede název tématu, v závorce počet hodin pro toto téma, 

počet týdnů, kdy bude toto téma probíráno a doplněno daty od-do, uvádí se zde i čtvrtletní 

písemná práce s uvedením týdne, kdy je plánována 

– toto celoroční rozvržení učiva není závazné 

– počet hodin pro jednotlivé části si učitel může upravit podle dané situace 

– nevýhodou každého dlouhodobého plánu je, že může být narušen a tím pak neodpovídá 

skutečnosti, proto se doporučuje vypracovat celoroční plán jen rámcově, ne detailně 

Příklad: Pravoúhlé promítání na dvě průmětny (50) 

a) Základní pojmy pravoúhlého promítání na 2 průmětny (8) 

4 týdny od … do … 

b) Průsečík přímky s rovinou, průsečnice 2 rovin, otočení roviny, třetí průmětna a její užití při 

řešení konstrukčních úloh (10) 

5 týdnů od … do … 

 

Čtvrtletní písemná práce (2) 

jeden týden od … do … 

 

Rys č. 1 (tužkou) (2) 

1 týden od … do … 
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c)  

 

– příprava na hodinu – mám na ni vliv mnoho okolností – plnění tematického plánu, 

narušování hodny z různých příčin (odpadnutí hodiny), kvalita žáků ve třídě 

– nelze automaticky převzít přípravu z dřívějších let 

– podle toho, pro jaký typ hodiny se učitel rozhodne, vypadá příprava, jiná bude na opakovací 

hodinu, jiná na vyučovací hodinu smíšeného typu 

– při přípravě na vyučovací hodinu s výkladem nové látky (smíšeného typu) si učitel nejprve 

prohlédne, jak je látka vyložena v předepsané učebnici a jaké pomůcky má k dispozici 

– je dobré prohlédnout si i starší učebnice, rozhodnout se pro metodu jakou seznámí žáky a 

novou látkou, zvolí si vzorový příklad, který si prorýsuje, ujasní si, co všechno zopakuje ze 

staršího učiva nutného k pochopení nové látky, připraví a prorýsuje si příklad, který zadá za 

DÚ, provede časovou rozvahu – odhadne čas potřebný pro příslušné části hodiny a nakonec 

si výsledek písemně zaznamená 

Příklad:… 

A) opakování učiva minulé hodiny nebo starší učivo potřebné k probírání nového (koho vyvolat) 

B) výklad nové látky – vše si narýsovat a stručně zapsat 

C) shrnutí, případně procvičení (příklady), zadání DÚ 

Příklad: Sdružené obrazy řezu kulové plochy v Mongeově promítání  

A) přípravné opakování staršího učiva, zopakovat prostorové řešení (10 minut) 

1. vzájemná poloha roviny a kulové plochy 

2. vzdálenost bodu od roviny pomocí třetí průmětny 

3. sdružené obrazy kružnice k=(S, r) v rovině dané stopami 

4. kontrola DÚ 

B) Kulovou plochu =(S[1;4;3,5], r=3) protněte rovinou . (28 minut) 

Řeší se na tabuli, postup je rovněž zapsán na tabuli, v přípravě bude vyrýsovaný příklad i zápis 

postupu.  

C) shrnutí a zadání DÚ (7 minut) 

Pomůcky 

– výuka Dg se neobejde bez názorných modelů, které jsou nezbytné, aby žáci získali správné 

představy a aby se správně rozvíjela jejich prostorová představivost, proto na každé škole 

mají být aspoň nejnutnější modely, není třeba nákladných modelů, které se použijí jen 

výjimečně, je třeba opatřit pomůcky, které se využijí co nejčastěji 

– vedle trojúhelníkových pravítek a tabulových kružítek se používá rovněž modelů průměten, 

pokud možno takových, které lze otáčet kolem průsečnice 

– využití geometrického softwaru a vytvoření vhodných pomůcek pomocí něj 

–   

– při zobrazování těles hranatých i oblých se používají školní modely těles, které se používají i 

v matematice 

– vhodné i další modely např. 



S t r á n k a  | 3 

 

o rovinný řez hranolu s vyznačením afinního vztahu mezi řezem a podstavou 

o model pro důkaz Q-D věty pro válcovou plochu 

o modely pro eliptické, hyperbolické a parabolické řezy na kuželu  

o model k axonometrii a vyznačením základních rovin a jejich sklápění do 

axonometrické průmětny 

o programy pro počítače a na nich předvedení modelů 

o vlastní tvorba – např. papír, nitě – model afinity (řezy hranolů apod.) 

 

Cíle a úkoly vyučování DG 
– polytechnická výchova – výuka rýsování – v jednotlivých promítáních volíme úlohy 

s praktickým zaměřením (kótované  -střechy, MP – strojírenská součástka, axonometrie – 

názorné obrázky součástek, plány, domy, byty, jeviště…) 

– rozvoj osobnosti 

o rozvoj prostorové představivosti + polytechnická výchova, k čemu Dg je 

o rozvoj estetické výchovy 

o zručnost grafického projevu 

o odborné vyjadřování 

o kombinační schopnosti 

o přesnost a pečlivost 

o pozornost při práci 

o odpovědnost za práci (dobré vystavovat nejlepší práce na nástěnku, některých témat 

nechat volnost při výběru rysu, modelu) 

o tvořivost  

– zájmová činnost -  zadávání úkolů,  

– podporovat zájem žáků ve vyučování i mimo něj (zájmová literatura, zhotovení pomůcek a 

modelů) 

– rozvíjení prostorové představivosti 

o jeden z nejdůležitějších úkolů Dg 

o na začátku se ve větší míře používají modely 

o modelování je třeba používat tak dlouho, doku žáci neumí situaci sami vymodelovat 

(především u základních úloh) 

o později se modelů využívá méně, využívá se představivosti žáků 

– typy modelů 

o statické (dřevěné, papírové, plechové…) 

o dynamické 

o improvizované (používají se nejvíc – sešity, pravítka, tužky…) 

– náčrtky 

o ve volném rovnoběžném promítání 

o kreslíme od ruky 

o měly by být názorné 

o mají informativní charakter 

 



 
 
 

Speciální část  I – Rýsování , kuželosečky, geometrická zobrazení v DG  

Rýsování 
– žáci se mají naučit 

o správně zacházet s rýsovacími pomůckami 

o rozvíjet dovednosti z geometrie 

o zobrazovat geometrická tělesa a jednoduché technické předměty a učit se rýsovat 

podle vzoru 

o rozvíjet prostorovou představivost a logické myšlení 

– výchovné prostředky rýsování 

o smysl pro pořádek a čistotu 

o dokonalé a přesné provedení uložené práce 

o pečlivost, pozornost a vytrvalost v práci 

o estetické cítění 

– měli by se seznámit s formáty rýsovacích papírů a tvrdostí tužek 

o papíry 

 A0: 841x1189 mm (celkově 1m2 - půlením delší strany dostáváme menší 

formát) 

 A1: 594x841 

 A2: 420x594 

 A3: 297x420 

 A4: 210x297 … 

o tužky, „pentilky“ 

  

 různá dělení u nás nejběžnější 1,2,3 

 obecně jemné dělení - B měkké a čím větší číslo před B, tím měkčí tužka, H je 

tvrdá, čím vyšší číslo u H, tím tvrdší tužka, F a HB jsou středně tvrdé tužky  

 2B, B, HB – měkké, použití na kreslicí papír, běžné psaní, náčrtky 

 HB, F, H – použití na kancelářský papír  

 H, 2H, 3H – používají se na rýsovací papír a pauzovací papír, čáry tlusté a 

střední 

 3H, 4H, 5H- pro technické kreslení, kreslí se tenké, kótovací a šrafovací čáry 

Rýsování na tabuli 

– na čistou, vzorně utřenou a suchou tabuli 

– ostře řezaná křída 

o tenké čáry – netlačit 

o tečkovaná čára – „proti srsti“ 

o středně silné čáry – přitlačit 
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– opačný konec křídy (neořezaná) 

o tlusté čáry 

– učitel zblízka vidí zobrazované předměty zkreslené, je dobré si průběžně kontrolovat obrázek 

z větší dálky, protože by měl být pro žáka vzorovým řešením 

– žáci kreslí na tabuli, radit, jak postupovat při rýsování – není cílem je naučit rýsovat na tabuli 

– většinu konstrukcí provádí učitel sám 

– při hodnocení rysů hodnotíme 

o správnost a přesnost provedení konstrukcí 

o přesnost a provedení tloušťky čar, nepřeškrtnout písmena, …  

o provedení popisu písmeny, dodržování jejich velikosti a velikosti jejich indexů 

o čistota provedení 

o stříkání nebo šrafování 

– využít i ICT   

Kuželosečky 
– ohniskové vlastnosti kuželoseček 

– začneme definicí elipsy (konstrukce s provázkem – model) 

– někde elipsa, pak řez válce, pak hyperbola a nakonec  parabola 

– někdy model elipsy, bodová konstrukce, konstrukce tečen 

– u hyperboly se zastavit nad rozdílem vzdáleností – vysvětlit absolutní hodnotu, asymptoty – 

tečny v nevlastních bodech, dá se obejít – úhlopříčky charakteristického trojúhelníka 

– parabola nestředová 

– u definice kuželoseček jako množin bodů - tečna půlí vnější úhel průvodičů 

– středové se dají probrat naráz 

o řídící kružnice 

o vrcholová kružnice – výhoda využití ICT  (množiny bodů), student může objevit 

některé vlastnosti sám 

– procvičení konstrukcí kuželoseček ze zadaných prvků 

– konstrukce tečen – v bodě, z bodu, rovnoběžných s daným směrem, kdy existují 

– u paraboly nezapomenout parametr, subtangenta, subnormála 

– afinní vlastnosti kuželoseček (uvádí se po probrání elipsy afinní vztah mezi kružnicí a elipsou) 

o vybírají se speciální případy (ne obecně) – osou afinity je hlavní osa, ukázat 

trojúhelníkovou, součtovou a rozdílovou konstrukci elipsy 

o nutné probrat pro další zobrazování kružnice 

o dá se uvést ještě Rytzova konstrukce 

 

Geometrická zobrazení v DG 

Osová afinita v rovině 

– při odvozování definice a vlastností v rovině vycházíme z řezu hranolu s podstavou ve 

vodorovné rovině rovinou  
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– mezi podstavou a řezem je geometrická příbuznost (spojnice odpovídajících si bodů jsou 

navzájem rovnoběžné, odpovídající si přímky se protínají na ose afinity – průsečnice rovin – 

model) 

– úmluvou rozšíříme vztah mezi podstavou a řezem na vztah mezi rovinami podstavy a řezu a 

toto zobrazení nazveme osovou afinitou – osa, směr, zavedeme definici 

o Def.: Nechť jsou dány dvě různoběžné roviny , ’, a směr s, který je s oběma 

rovinami různoběžný. Zobrazení, ve kterém každému bodu roviny  přiřadíme jeho 

rovnoběžný průmět do roviny ’ ve směru s, se nazývá osová afinita mezi rovinami , 

’. Směr s se nazývá směr afinity, průsečnice o rovin  a ’ se nazývá osa afinity. 

– potom uvedeme definici afinity a základních vlastností osové afinity – incidence bodů a 

přímek, zachování rovnoběžnosti, dělicího poměru 

– potom se promítnutím (směrem, který není totožný se směrem afinity ani s žádnou z rovin) 

přejde do průmětny (nejlépe podstava hranolu) a zavedeme pojem – osová afinita v rovině 

– uvedeme vlastnosti 

o vzájemně jednoznačné zobrazení, ve kterém dvojice odpovídajících si bodů leží na 

rovnoběžných přímkách  - přímky směru afinity 

o přímce odpovídá opět přímka 

o zachovává se incidence bodů a přímek 

o dvojice přímek odpovídajících si v afinitě, které jsou různoběžné se směrem afinity a 

osou afinity se protínají v bodech osy afinity 

o samodružné body jsou body osy afinity a žádné jiné 

o slabě samodružné přímky jsou přímky směru afinity – ukázat, že je na nich jediný 

samodružný bod, bod osy 

o zobrazení přímek rovnoběžných s osou afinity 

o zachovává rovnoběžnost přímek a dělicí poměr 

– ukážeme, že všechny vlastnosti, které platily pro prostorovou afinitu, 

–  

–  platí i pro osovou afinitu (OA) v rovině 

– OA v rovině je dána osou a dvojicí odpovídajících si bodů + další zadání, např. 3 dvojice 

odpovídajících si bodů apod.) 

– v OA je nutné rozlišovat mezi vzory a obrazy, ukázat že z B=D’ automaticky neplyne B’=D 

– pro začátek se doporučuje užívat různé barvy pro vzory a obrazy 

– dál  se přejde na konstrukci afinního obrazu rovinného útvaru – souvisí s otáčením roviny do 

průmětny 

– užití afinity při otáčení roviny do průmětny, řezy nahranou a válci, ve VRP řezy hranolů – 

ukázat na modelu 

– úlohy o elipse řešit afinitou mezi kružnicí a elipsou – průsečík přímky s elipsou, trojúhelníková 

a proužková konstrukce 

Středová kolineace v rovině 

– na rozdíl od osové afinity je při středové kolineaci možné uvažovat nevlastní prvky v prostoru, 

proto je třeba zavést pojmy nevlastní bod, nevlastní přímka a nevlastní rovina – rozšíření 

Eukleidovského prostoru 

– je nutné uvést, jaký je vztah mezi prvky vlastními a nevlastními i mezi nevlastními prvky 

navzájem 
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– podobně jako při odvozování OA vyjdeme ve středové kolineaci (SK) z řezu jehlanu 

s podstavou ve vodorovné rovině 

– mezi podstavou a řezem je geometrická příbuznost (odpovídající si přímky a odpovídající si 

body …) 

– úmluvou rozšíříme vztah mezi podstavou a řezem na vztah mezi rovinami podstavy a řezu 

–  tuto geometrickou příbuznost nazveme středovou kolineací, pojmy střed, osa 

– uvedeme definic a základní vlastnosti středové kolineace v prostoru – zachovávání incidence, 

nezachování dělicího poměru, rovnoběžnosti 

– uvést slabě samodružné přímky, samodruhé body (na ose plus střed, střed tzv. silně 

samodružný bod) 

– rozebrat případy vzájemné polohy středu a osy a co se stane, když je některý z útvarů 

nevlastní 

o střed i osa jsou vlastní – středová kolineace 

 střed neleží na ose 

 střed leží na ose – elace 

o střed nevlastní, osa vlastní – osová afinita 

 střed neleží na ose – směr je různoběžný s osou 

 střed leží na ose – elace – směr je rovnoběžný s osou 

o střed je vlastní, osa je nevlastní – stejnolehlost (zdůraznit, že S neleží na o) 

o střed i osa jsou nevlastní – posunutí (zdůraznit, že S leží na s, jsme v rovině) 

 



 
 
 

 

Stereometrie z hlediska potřeb DG 
– v Dg se výuka opírá o poznatky ze stereometrie a planimetrie  a stereometrické učivo bývá 

v Dg jako úvodní kapitola, je třeba se zmínit o vyučování stereometrie a především o aplikaci 

stereometrie v Dg 

– připomenout základní euklidovské úkony pravítkem a kružítkem 

o lze sestrojit přímku danou 2 různými body 

o lze sestrojit kružnici danou středem a poloměrem 

o lze sestrojit průsečík dvou různoběžných přímek, průsečíky přímky s kružnicí a 

průsečíky dvou kružnic 

– je třeba zopakovat základní věty o určenosti přímky, roviny, o vzájemné poloze dvou přímek, 

dvou rovin a přímky a roviny v prostoru 

– zopakovat vzájemnou polohu tří rovin 

– zopakovat kritéria a definice o rovnoběžnosti přímky a roviny a o rovnoběžnosti dvou rovin 

o přímka a rovina 

 rozlišujeme definice a kriteria  

 definice – přímka a rovina nemají společný bod nebo všechny body přímky 

jsou incidentní s rovinou 

 kriterium – přímka je rovnoběžná s rovinou, jestliže je rovnoběžná s alespoň 

jednou přímkou roviny 

 je dobré uvést větu – Je-li přímka p rovnoběžná s rovinou , pak rovina 

 obsahující přímku p buď protne rovinu v přímce q rovnoběžné s přímkou 

p, nebo je  rovnoběžná s .   

o rovnoběžnost dvou rovin 

 definice – dvě roviny, které nemají žádný společný bod nebo splývají, 

nazýváme rovnoběžné 

 kriterium – dvě roviny jsou rovnoběžné, jestliže jedna rovina obsahuje dvě 

různoběžné přímky, z nichž každá je rovnoběžná s druhou rovinou  

 daným bodem lze k dané rovině vést jedinou rovinu s ní rovnoběžnou 

– konstrukce příček mimoběžných přímek – rovnoběžné s daným směrem, procházející daným 

bodem 

– zopakovat metrické vztahy 

– zopakovat a ujasnit pojmy úhel (část roviny), orientovaný úhel (uspořádaná dvojice 

polopřímek), odchylka (velikost úhlu) 

– definice kolmých přímek v rovině – přímky v rovině jsou k sobě kolmé, jestliže vedlejší úhly, 

které svírají, jsou shodné 

– úhel mimoběžek – bodem jedné vedeme rovnoběžku s druhou a převést na úhel sevřený 

různoběžkami 
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– odchylka dvou rovin  - odchylka dvou rovin je rovna odchylce dvou různoběžných přímek, 

v nichž libovolná třetí rovina kolmá k průsečnici daných dvou rovin tyto roviny protíná 

– definice a kriterium kolmosti přímky a roviny a dvou rovin, rozlišovat definice a kriteria 

o kolmost přímky a roviny 

 definice – přímka je kolmá k rovině, je-li kolmá ke každé její přímce 

 kriterium přímka je kolmá k rovině, právě když je kolmá ke dvěma 

různoběžkám této roviny 

o kolmost dvou rovin 

 definice – dvě roviny jsou k sobě kolmé, jestliže svírají pravý úhel (definice 

odchylky dvou rovin a kolmosti přímek) 

 kriterium – obsahuje-li jedna rovina přímku kolmou k druhé rovině, jsou 

roviny k sobě kolmé 

o rovina je kolmá ke dvěma různoběžným rovinám tehdy a jen tehdy, je-li kolmá 

k jejich průsečnici 

o přímkou, která není kolmá k rovině, prochází právě jedna rovin a kolmá k dané rovině 

o přímkou lze proložit rovinu kolmou  k druhé přímce tehdy a jen tehdy, jsou-li obě 

přímky k sobě kolmé 

– vzdálenost bodu od přímky, vzdálenost rovnoběžných přímek – jako v planimetrii 

– vzdálenost  bodu od roviny – vzdálenost bodu od paty kolmice sestrojené z daného bodu na 

danou rovinu 

– vzdálenost rovnoběžných rovin – vzdálenost libovolného bodu jedné roviny od druhé roviny 

– vzdálenost mimoběžek – velikost úsečky, kterou mimoběžky vytínají na příčce kolmé k oběma 

mimoběžkám (osa mimoběžek) 

– konstruktivní provedení je realizací jednotlivých kroků prostorového řešení v dané 

zobrazovací metodě. Jestliže jsme prostorové řešení rozložili na určité základní konstrukce, 

které dovedeme provést v příslušné zobrazovací metodě, pak umíme úlohu i konstruktivně 

řešit (v sešitě, na tabuli). Je třeba vymezit takové základní konstrukce, na které se každé 

prostorové řešení dá rozložit 

– (vhodné) základní konstrukce 

o K1: Konstrukce roviny, která je určena třemi body neležícími v přímce, nebo přímkou 

a bodem na ní neležícím, nebo dvěma různoběžkami, nebo dvěma nesplývajícími 

rovnoběžkami 

o K2: Planimetrické konstrukce v každé rovině. 

o K3: Konstrukce průsečnice dvou rovin (pokud existuje). 

o K4: Konstrukce průsečíky přímky s rovinou (pokud existuje). 

o K5a: Konstrukce roviny vedené daným bodem kolmo k dané přímce. 

o K5b: Konstrukce přímky vedené daným bodem kolmo k dané  rovině. 

o K6a: Konstrukce přímky vedené daným bodem rovnoběžně s danou přímkou. 

o K6b: Konstrukce dané roviny vedené daným bodem rovnoběžně s danou rovinou. 

– při konstrukcích ještě užívám následující dvě věty známé ze stereometrie 

o Bod leží v rovině, jestliže leží na některé přímce roviny. 

o  Přímka leží v rovině, jestliže s ní má společné dva různé body. 

– řešení každé konstruktivní úlohy se skládá z rozboru, konstrukce, důkazu a diskuze 

o rozbor – analyzujeme danou úlohu, skládá se z řetězce logických úvah, jejichž pomocí 

dospějeme k výsledku. Pouhý náčrtek není rozbor! 
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o konstrukce – je výsledkem rozboru, udává postup řešení – konečný počet základních 

konstrukcí, zápis buď slovy, nebo smluvenými značkami. Je to popis prostorového 

řešení (tj. v jednotlivých zobrazovacích metodách se nepopisuje např. postup 

konstrukce průmětu daných bodů apod.)   

o důkaz – provádíme tak, že dokážeme, že sestrojený útvar má všechny vlastnosti 

požadované úlohou.  Je-li v řešení použita množina bodů dané vlastnosti, není důkaz 

třeba provádět, protože v rozboru jsou tak uvedeny nutné a postačující podmínky. 

o diskuze – probíráme jednotlivé kroky postupu řešení a zkoumáme, zda lze daný krok 

vždy provést, případně za jakých podmínek lze daný krok provést a pokud ho lze 

provést, ke kolika částečným výsledkům vede. Diskuze se provádí jen v úlohách, které 

mají jistý „volný“ parametr (tj. není pevně numericky dáno zadání) 

– v dalších, především konstruktivních úlohách se prostorové modelování daných i 

sestrojovaných geometrických útvarů nahrazuje jejich zobrazováním do roviny. Úlohy řešíme 

pomocí jednoduchých těles. Sestrojují se rovinné řezy, průsečíky přímky s tělesem apod. 

o řez krychle rovinou danou třemi body, body leží na třech navzájem mimoběžných 

přímkách 

– je dobré procvičit učivo na úlohách, jejichž řešení lze znázorňovat pomocí improvizovaných 

modelů přímek a rovin 

– typy příkladů 

o jak se sestrojí rovina, která prochází danou přímkou a rovnoběžná s jinou danou 

přímkou? 

 počet řešení závisí na vzájemné poloze daných přímek, různoběžné a 

mimoběžné jedno, rovnoběžné nekonečně mnoho 

 vysvětlit a modelovat všechny případy 

o jak se sestrojí rovina, která prochází daným bodem a je rovnoběžná se dvěma danými 

přímkami? Jak závisí počet řešení úlohy na vzájemné poloze daných přímek? 

o kolik dvojic rovnoběžných rovin lze proložit danými mimoběžkami? 

o ukažte na drátěném modelu kvádru a komolého jehlanu všechny probrané definice a 

věty vyjadřující metrické vztahy 

o popište, jak sestrojit přímku, která prochází daným bodem a je kolmá k dané přímce. 

Kolik je takových přímek? 

o popište, jak sestrojit rovinu, která prochází dvěma danými body a je kolmá k dané 

rovině. Kolik je takových rovin? 

o rozhodněte o vzájemné poloze kužele (dán vrcholem a podstavou) a přímky 

neprocházející jeho vrcholem 

o atd. … 

Volné rovnoběžné promítání (VRP) 
– používá se hlavně ve stereometrii k názornému, rychlému a pohodlnému zobrazování 

prostorových útvarů do roviny 

– názorné obrázky ulehčují žákům pochopení a osvojení daného učiva a umožní jim vytvořit si 

prostorovou představu zkoumaných vztahů a dávají těmto vztahům konkrétní geometrický 

tvar 

– nesprávný obrázek může žáka zavést na nesprávnou cestu  
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– názorné obrázky pomáhají při hlubším rozvíjení prostorové představivosti 

– používáme ho hlavně ke znázorňování vztahů incidence, uspořádání a rovnoběžnosti 

– požadavky, které musí splňovat VRP ve škole 

o zobrazení geometrického útvaru musí být správné, tj. musí představovat nějaký 

průmět zobrazovaného útvaru 

o zobrazení musí být názorné, tj. musí vyvolávat prostorovou představu originálu 

o po konstrukční stránce má být zobrazení jednoduché, tj. nemělo by obsahovat 

takové konstrukce, které se nevztahují k probíranému tématu  

– nejprve se definuje rovnoběžné promítání a 

o průmětna, směr promítání, promítací přímka, průmět bodu, promítací rovina 

– odvodí se jeho vlastnosti 

o V1: rovnoběžným průmětem bodu je bod 

o V2: průmětem přímky je přímka nebo bod (promítací přímka) 

o V3: průmětem promítací roviny je přímka, průmětem každé jiné roviny je rovina 

o V4a:  rovnoběžným průmětem dvou rovnoběžek nepatřících směru promítání , jsou 

opět rovnoběžky (různé nebo splývající)  Jestliže rovnoběžky patří směru  promítání, 

jejich průmětem je dvojic bodů (různých nebo splývajících) 

o V4a (jiné znění): rovnoběžnost se rovnoběžným promítání zachovává 

o V4b: obrazem různoběžek (nepatřících směru promítání) jsou buď  dvě různoběžky,  

nebo totožné přímky (pro přímky ležící v promítací rovině). Jestliže jedna z  

různoběžek patří směru promítání, zobrazí se jako bod ležící na průmětu druhé 

různoběžky 

o V5: Průměty rovnoběžných a shodných úseček ležících na přímkách, které nepatří 

směru promítání, jsou rovnoběžné a shodné úsečky. 

o V6: Rovnoběžným průmětem obrazce, který leží v rovině rovnoběžné s průmětnou, je 

obrazec s ním shodný  

o V7:  dělicí poměr se rovnoběžným promítáním zachovává 

 

– na SŠ se dodržují úmluvy pro VRP 

o za průmětnu, s níž je nákresna ztotožněna, se používá svislá rovina 

o obrazy přímek kolmých k průmětně se zobrazují tak, aby s vodorovnou přímkou 

svíraly úhel 45° 

o pokud je obraz 1:1, pak obrazy úseček na přímkách kolmých průmětně zkracujeme 

na polovinu 

o začínáme zobrazováním jednoduchých hranatých těles v průčelné poloze, řezy 

rovinou, průsečíky přímek a těles 

 



 
 
 

Kótované promítání 
– kótované promítání je ukázka jednoduchého vzájemně jednoznačného promítání prostoru na 

rovinu 

– je vhodné použít kótované promítání jako průpravu pro Mongeovu projekci 

– polytechnická výchova – výuka rýsování, ukázat žákům, k čemu se Dg používá 

o v jednotlivých promítáních volíme úlohy s praktickým zaměřením (kótované střechy, 

MP součástky, axonometrie - součástky názorně) 

– výchova osobnosti  

o rozvoj prostorové představivosti 

o rozvoj estetické výchovy 

o odborné vyjadřování 

o kombinační schopnosti 

o přesnost a pečlivost 

o pozornost při práci 

o odpovědnost za práci 

o  u některých témat nechat volnost při výběru rysu, modelu 

– zvláštní pozornost je třeba věnovat základním úlohám 

o zobrazení bodů, přímek, úseček, rovin 

o řešení jednoduchých vztahů mezi těmito základními útvary 

o zobrazení jednoduchých hranatých těles¨ 

– při zobrazování bodů ukážeme, že teprve připsáním kót k průmětům bodů je dosaženo 

vzájemně jednoznačného přiřazení mezi body prostoru a body roviny 

– užíváme pojmu kótovaný průmět bodu (obraz bodu) 

– vyložit rozdíl nákresna x průmětna (pouze na úvod, pak říct, že nákresna bude průmětna) 

o průmětna – rovina do které promítáme 

o nákresna – list papíru, tabule, tj. konkrétní věc, kterou můžeme podle potřeby 

umísťovat a budeme ji ztotožňovat s průmětnou (v dalších promítáních se jen zmínit, 

která z průměten je papír, tabule..) 

– při sestrojování průmětu přímky vycházíme od přímky určené dvěma body s různými 

kladnými kótami 

– přímku vymodelujeme, ukážeme na ní bod s nulovou kótou, tj. stopník a body se zápornými 

kótami 

– připomeneme případ promítací přímky, která je kolmá k průmětně a promítá se jako bod 

– zavedeme pojem promítací roviny přímky, která není kolmá k průmětně jako množinu všech 

promítacích přímek bodů této přímky 

– ukážeme, že průmět této přímky je průsečnice její promítací roviny s průmětnou 
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– názorně vyložíme sklápění, zdůrazníme, že promítací přímky jednotlivých bodů zůstávají i po 

sklopení kolmé k průmětu přímky 

– sklápěním promítací roviny přímky řešíme několik jednoduchých metrických úloh 

o určení skutečné velikosti úsečky dané kótovanými průměty bodů 

o určení kótu bodu ležícího na přímce 

o na dané přímce určit bod, jehož kóta je dána – stupňování přímky 

o na přímce zobrazit úsečku dané velikosti 

o určit odchylku přímky od průmětny 

– vzájemná poloha dvou přímek 

o při zkoumání každého případu se učitel opírá o příslušné stereometrické věty 

– zobrazování roviny 

o při zobrazování roviny jde jen o zobrazení jejích určujících prvků, tj. tří bodů 

neležících v přímce, bodu a přímky jím neprocházející, dvou rovnoběžných různých 

přímek nebo dvou různoběžných přímek 

 pak máme možnost zobrazit každý bod, přímku i geometrický útvar ležící 

v dané rovině 

o v KP určujeme rovinu zobrazením jejích dvou hlavních přímek s celými kótami, 

přičemž stopu bereme jako zvláštní případ hlavní přímky 

o dvojice hlavních přímek umožňuje zobrazit stupňovanou spádovou přímku, případně 

sklopením spádové přímky určíme odchylku roviny od průmětny 

o po probrání zobrazení roviny lze řešit úlohy 

– vzájemná poloha dvou rovin 

o obecně, ale nezapomenout i na zvláštní případy - jedna rovina rovnoběžná 

s průmětnou, jedna rovina kolmá k průmětně, dvě rovnoběžné roviny (rovnoběžné 

spádové přímky a shodné stupňování a shodná orientace stupňování 

– průsečnice dvou různoběžných rovin 

o praktické užití – řešení střech 

– průsečík přímky s rovinou 

o řešíme na základě stereometrie – přímkou proložíme rovinu (většinou volíme 

promítací rovinu dané přímky) 

o řešíme otázku viditelnosti 

– přímka kolmá k rovině 

o použijeme kritéria kolmosti a věty o pravoúhlém průmětu pravého úhlu 

o při kritériu kolmosti přímky a roviny použijeme hlavní a spádovou přímku 

o větu o pravoúhlém průmětu pravého úhlu použijeme v tomto případě na úhel 

tvořený těmito dvěma přímkami 

o k procvičování zobrazení přímky kolmé k rovině 

 z daného bodu kolmice k dané rovině 

 v daném bodě dané roviny vztyčit kolmici k rovině 

 určit vzdálenost daného bodu od roviny 

 určit vzdálenost rovnoběžných rovin 

 zobrazit rovinu, která je rovnoběžná s danou rovinou a má od ní danou 

vzdálenost 

o k procvičování zobrazení roviny kolmé k přímce 

 danou přímkou proložit rovinu kolmou k dané rovině 
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 daným bodem vést rovinu kolmou k dané přímce 

– otáčení roviny kolem stopy 

o má význam pro kótované promítání i další zobrazovací metody 

o učitel seznámí žáky se všemi novými pojmy názorně s improvizovanými i hotovými 

modely, zdůrazní rozdíl mezi sklápěním a otáčením (a sám si tyto pojmy neplete a 

používá je správně!!!!) 

o v úloze je pro žáky hodně nových pojmů 

 kružnice otáčení – otáčení kolem osy 

 střed otáčení – bod na ose 

 poloměr otáčení 

 otočený bod 

o při otáčení přímek roviny – samodružné body 

o při otočení roviny – afinita mezi průmětem a otočeným útvarem 

o k procvičování užití otáčení roviny 

 určit úhel dvou různoběžek 

 sestrojit rovinný útvar z daných prvků 

 vzdálenost bodu od přímky 

 odchylka dvou rovin  

 procvičování základních úloh 

– důležité procvičování základních úloh při zobrazování jednoduchých hranatých těles 

– někteří žáci, kteří izolovaně ovládají základní úlohy, mají problémy, pokud mají tytéž úlohy 

řešit jako součást složitější úlohy 

Aplikace kótovaného promítání v technické praxi 

– hlavně při pozemních stavbách 

– zvláštní význam 

o plocha konstantního spádu, která je dána řídící křivkou a spádem 

o je-li řídící křivkou přímka, pak je plocha rovina 

o je-li řídící křivka kružnice, pak je plocha rotační kuželová plocha 

o pomocí těchto dvou základních ploch se sestrojují další plochy stejného spádu 

– na rovinném svahu lze řešit tyto úlohy 

o konstrukce vodorovné plošiny obdélníkového tvaru 

o konstrukce přímé vodorovné silnice s příkopy po obou stranách 

o konstrukce vodorovné plošiny s přímým nájezdem 

o konstrukce plochy stejného spádu proloženého přímkou, která je rovnoběžná 

s průmětnou 

o v dané rovině vést přímku daného spádu 

o základy nauky o topografických plochách 

 vrstevnice 

 profily topografické plochy 

 řezy plochy 

 křivky konstantního spádu dané plochy 



 
 
 

Mongeovo promítání a jeho aplikace 
– různé možnosti zavedení MP 

– sdružení první a druhé průmětny tak, že první průmětnu otočíme kolem jejich průsečnice 

(základnice) do druhé průmětny, tím dosáhneme vzájemně jednoznačného zobrazení 

třírozměrného prostoru na jednu rovinu 

– každému bodu v prostoru je přiřazena jedna uspořádaná dvojice bodů [A1,A2] v rovině 

ležících na přímce kolmé k základnici a naopak – lepší představa po kótovaném promítání 

– někteří autoři dávají přednost sklápění nárysny do půdorysny, kterou ztotožňují s nákresnou 

(žáci mají svůj sešit ve vodorovné poloze) zdůvodňují to tím, že se dá lépe navázat na 

kótované promítání, ale je to pro žáky příliš matoucí, zavést jeden způsob a neřešit druhý, 

zvlášť když někteří budou mít problém už s tím, že jeden bod má dva průměty) 

– zobrazení přímky 

o v obecné poloze – zobrazení stopníků, zdůraznit, jak se zobrazí body v průmětnách 

o zvláštní polohy vzhledem k průmětnám 

o vzájemná poloha přímek 

– zobrazení roviny 

o obecná poloha 

o zvláštní polohy (rovnoběžné a kolmé k průmětnám, k ose) 

o zavedení hlavních a spádových přímek – dvě soustavy hlavních i spádových 

o vzájemná poloha dvou rovin (rovnoběžné, různoběžné a průsečnice) 

o průsečík přímky s rovinou (krycí přímky) 

o kolmost přímek a rovin (definice, kritérium – vysvětlit rozdíl a proč) 

o otáčení rovin 

 otáčení kolem stopy roviny případně kolem hlavní přímky 

 otáčení kolem dané přímky – přemístění roviny do polohy rovnoběžné 

s druhou průmětnou (někdy výhodné otočení do polohy kolmé k druhé 

průmětně) 

– zavádění dalších průměten 

o je-li třetí průmětna kolmá k půdorysně i nárysně, můžeme ji sdružit (otočit) do 

některé průmětny a mluvíme o třetí hlavní průmětně (bokorysna), takovou 

průmětnou začínáme 

o úlohy, kde je nejdokonalejší představa o poloze všech částí geometrického útvaru 

o je-li kolmá pouze k  – třetí a první průmětnu sdružíme podobně jako první a druhou 

o třetí průmětnu lze volit tak, aby libovolná přímka byla s třetí průmětnou rovnoběžná 

nebo k ní kolmá 

o užitím třetí průmětny se řeší úlohy (ovšem na SŠ jde většinou o několik úloh ze 

začátku níže uvedeného seznamu, osy mimoběžek se už na SŠ většinou neřeší) 
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 sestrojit síť kosého hranolu (jehlanu) 

 určit vzdálenost bodu od roviny a vzdálenost dvou rovnoběžných rovin 

 určit vzdálenost bodu od přímky 

 průsečík přímky s rovinou 

 osa mimoběžek 

 

– zobrazení hranolů a jehlanů 

o zobrazení konvexních mnohostěnů (hlavně hranoly a jehlany) 

o pro zvýšení názornosti pokládáme tělesa zpravidla za neprůhledná, na povrchu 

rozlišujeme část viditelnou a část neviditelnou 

– rovinné řezy hranolů a jehlanů 

o při řešení úloh se tělesa obvykle umísťují do základní polohy 

o při zobrazení rovinného řezu každého tělesa má význam, je-li rovina promítací nebo 

ne 

o při vyučování zpravidla nejprve konstrukce rovinného řezu hranolu (jehlanu) 

některou promítací rovinou, která není směrová (vrcholová) 

o sklopením roviny řezu určíme také skutečnou velikost řezu a sestrojujeme i síť 

seříznutého tělesa 

o pak teprve konstrukce řezu hranolu (jehlanu) rovinou, která není ani směrová 

(vrcholová) ani promítací 

o využíváme afinního resp. kolineárního vztahu mezi řezem a podstavou tělesa, které 

obvykle umisťujeme v základní poloze na půdorysně nebo nárysně 

o toto umístění umožňuje použít při konstrukci řezu také třetí průmětny 

o je vhodné obě metody kombinovat (třetí průmětna i afinní či kolineární vztah) 

– průniky hranatých těles 

o zpravidla se na SŠ neprobírá 

o obecný postup při určování průniků dvou hranatých těles spočívá v tom, že určujeme 

průsečíky hran jednoho tělesa se stěnami druhého tělesa a obráceně 

o řeší se tak několikrát úloha průsečík přímky s rovinou 

o jde-li o hranoly a jehlany užíváme s výhodou společných směrových a vrcholových 

rovin při konstrukci průsečné lomené čáry dodržujeme zásadu, že lze spojit jedině 

takové dva body, které leží v jedné stěně jednoho a zároveň v jedné stěně druhého 

tělesa 

Rotační plochy ve vyučování DG 

Rotační plocha válcová, rotační válec 

– rotační válcovou plochu lze vytvořit rotací přímky p kolem pevné přímky o, která je s p 

rovnoběžná 

– jednotlivé body tvořící přímky vytvářejí rotací shodné kružnice, jejichž roviny jsou kolmé 

k ose rotace 

– na rotační válcové ploše uvažujeme dvě soustavy čar  - přímky a kružnice, které se protínají 

pravoúhle 

– rotační válec definujeme jako část prostoru ohraničenou částí rotační válcové plochy a 

dvěma různými rovinami kolmými k ose rotace nebo lze definovat jako těleso, které vznikne 

rotací obdélníku kolem jedné jeho strany 



S t r á n k a  | 3 

 

– válcová plocha, válec patří mezi rozvinutelné plochy, síť rotačního válce 

– provést klasifikaci rovin vzhledem k válcové ploše – řez rovinou 

– řez válce rovinou, věta Quetelet-Dandelinova (s důkazem pokud je taková třída, že to 

„pobere“) 

Rotační kuželová plocha, rotační kužel 

– rotační kuželovou plochu lze vytvořit rotací přímky p kolem pevné přímky o, která je 

s přímkou p různoběžná 

– analogické soustavy čar jako na rotační válcové ploše 

– rotační kužel lze definovat jako část prostoru ohraničeného částí rotační kuželové plochy a 

rovinou kolmou k ose rotace (neprocházející vrcholem) nebo jako těleso, které vznikne rotací 

pravoúhlého trojúhelníku kolem jedné jeho odvěsny 

– provést klasifikaci rovin vzhledem ke kuželové ploše (vrcholové roviny) 

– řezy rotační kuželové plochy, kužele 

o provést klasifikaci kuželoseček řezu – pomocí odchylky roviny řezu od roviny 

podstavy rotačního kužele 

– je plochou rozvinutelnou – síť kužele včetně řezu 

Kulová plocha 

– vytvoření kulové plochy jako rotační plochy 

– zopakovat základní pojmy S, r, d, hlavní kružnice 

– konstrukce tečné roviny, řez kulové plochy 



 
 
 

Pravoúhlá axonometrie 
– při zobrazování někdy klademe důraz na názornost obrazu, KP a MP tento požadavek vždy 

nesplňuje – zobrazování hranatých těles -hrany kolmé k průmětnám, stěny rovnoběžné 

s průmětnou 

– některé hrany se promítají jako body, stěny jako úsečky 

– volíme pravoúhlou axonometrii, která spojuje výhody pravoúhlého promítání na jednu 

průmětnu s požadavkem na názorné zobrazení 

– je vhodná pro zobrazování menších předmětů, popřípadě větších technických objektů (krovy, 

římsy) 

– k názornému zobrazení velkých objektů je třeba užít lineární perspektivu (pokud se na dané 

SŠ probírá) 

– axonometrická průmětna protíná všechny osy, v nichž se protínají půdorysna, nárysna a 

bokorysna (souřadné roviny), axonometrická průmětna není kolmá k žádné z nich 

– axonometrický nebo hlavní průmět bodu A je Aa 

– vedlejší průmět nebo půdorys bodu A je A1, jeho axonometrický průmět je A1
a je 

axonometrický půdorys bodu A 

– každému bodu je přiřazena dvojice (A1
a, Aa), kde přímka A1

aAa je rovnoběžná se za (často se 

značí jen z), ve skutečnosti také AA1 rovnoběžné se z  

– každé takové dvojici bodů je přiřazen právě jeden bod v prostoru, axonometrická průmětna 

je ztotožněna s nákresnou 

– v některých učebnicích je obdobný vztah mezi axonometrickou průmětnou a nárysnou nebo 

axonometrickou průmětnou a bokorysnou uveden později, v některých se hned při úvodním 

výkladu začíná se všemi třemi pomocnými průměty, přičemž je třeba zdůraznit, že není nutné 

vždy pracovat se všemi souřadnými rovinami e jejich průměty 

– obvyklým způsobem zavedeme pojmy axonometrický osový kříž a axonometrický trojúhelník 

– často se z axonometrie užije jen zářezová metoda pro názorné zobrazení těles, případně 

zobrazení hranatých a oblých těles s podstavou v půdorysně (nebo s podstavou v souřadné 

rovině)  

o rovinné řezy jednoduchých těles v základní poloze  

– otočení půdorysny do axonometrické průmětny nebo sklopením promítací roviny osy z 

určujeme také měřítko na osách a také její odchylku osy z (či ostatních) od axonometrické 

průmětny a vzdálenost počátku (nebo kteréhokoli bodu osy od axonometrické průmětny  

– axonometrii určujeme buď volbou axonometrického trojúhelníku a osy sestrojíme nebo 

volbou osového kříže a v tomto případě je poloha axonometrické průmětny vzhledem k osám 

určena až na její vzdálenost od počátku, kterou si pak podle povahy úlohy vhodně zvolíme 

– axonometrický trojúhelník je důležitý pro metrické úlohy, při řešení polohových úloh bez 

souřadnic není třeba 
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– pokud se probírá hlouběji, jsou pak dalšími konstrukčními úlohami otáčení souřadných rovin 

kolem jejich průsečnice s axonometrickou průmětnou do axonometrické průmětny a sklápění 

promítacích rovin souřadných os do axonometrické průmětny 

o je třeba ukázat afinitu, jejíž osou je osa otáčení XY a směr je kolmý na osu (afinita 

mezi axonometrickým a otočeným průmětem počátku) 

o následuje řešení základních úloh o přímkách a rovinách, pak roviny ve zvláštních 

polohách, přímky ve zvláštních polohách, přímky v rovině, hlavní přímky roviny, 

průsečnice dvou rovin, průsečík přímky s rovinou, roviny rovnoběžné 

o průsečnice s axonometrickou průmětnou – axonometrická stopa roviny, 

axonometrický stopník přímky 

o úlohy 

 bodem vést rovinu rovnoběžnou s danou rovinnou 

 bodem vést rovinu rovnoběžnou s axonometrickou průmětnou 

 průsečík přímky s rovinou a afinita a kolineace 

o metrické úlohy 

 určit vzdálenost daného bodu od axonometrické průmětny 

 otočit danou rovinu kolem její axonometrické stopy do průmětny 

 zobrazit rovinný útvar ležící v dané rovině obecně položené 

 neprobírá se – kolmice k rovině, obecně položené těleso, axonometrické 

zobrazení koule a jejích význačných kružnic, je možné to doplnit ve 

schopnějších třídách 



 
 
 

Kosoúhlé promítání 
– většinou se pro názorné zobrazení těles probírají buď základy axonometrie nebo základy KSP 

– pomocné Mongeovo promítání, do nárysny promítáme kosoúhle (ostatní způsoby – do 

půdorysny, bokorysny- se na SŠ nedělají) 

– kosoúhlý průmět bodu A je Ak, vedlejší průmět (půdorys bodu A je A1, kosoúhlý průmět 

vedlejšího průmětu je A1
k) nazývá se kosoúhlý půdorys 

– každému bodu prostoru je přiřazena dvojice  (A1
k, Ak), přičemž A1

kAk je rovnoběžné s AA1 a 

rovnoběžné se z 

– každé takové dvojici je přiřazen jediný bod v prostoru 

– od pravoúhlého promítání, kde volbou průmětny je určen směr promítání, je u kosoúhlého 

promítání nutné zadat směr promítacích přímek, slouží k tomu orientovaný úhel xOyk=a 

poměr zkrácení q=|OQk|/|OQ1|  

– na tabuli se často použije od ruky, pro zadání v souřadnicích se užívá 

o  se používá 120°, 135°,150°, 210° 

o q se požívá 1/3, 1/2, 2/3, 3/2, 1 

o pro =135° a q=1 tzv. kavalírní perspektiva 

o pro =90°, q=1 tzv. vojenská perspektiva, plány městských čtvrtí 

– stejně jako v axonometrii, používá se především pro názorné zobrazení těles s podstavou 

v půdorysně 

– pokud se probírá hlouběji  

o nejdříve se zobrazují rovinné útvary ležící v  

o body dané svými souřadnicemi – kosoúhlý průmět +kosoúhlý půdorys (nárys, 

bokorys) 

o zobrazení přímky, roviny 

– zobrazování technických předmětů je v kosoúhlém promítání méně obvyklé 

– použití k názornému zobrazení ve stavebnictví (vedení plynu, vody) 

– nejvýhodnější pro řešení incidenčních úloh na přímkách, rovinách, hranatých tělesech 

– řeší se podobné úlohy jako v axonometrii 

– totéž platí pro rovinné řezy základních těles s podstavou v  

– metrické úlohy se v kosoúhlém promítání obvykle neřeší, když je to nutné, převedeme 

zobrazení na zobrazení Mongeovo, v němž se vyřeší a převede zpět 
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Kosoúhlá axonometrie 
– na SŠ se neprobírá 

Středové promítání a lineární perspektiva 
– jen na stavebních průmyslovkách a to často pouze lineární perspektiva (jen omezeně) pro 

zobrazování velkých předmětů – domy, ulicer 

 
 

 


