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Př í přavný  kuřz z matematiký 
Lekce 2b – Geometřie 

 



1. Geometrie 

1.1. Úvaha o geometrii 

Směřování geometrie a její aplikace se neustále posouvá. Všichni učitelé a vědečtí pracovníci stále 

častěji zdůrazňují význam geometrie ve vztahu k vizualizačním kompetencím, řešení problémů, 

formulaci problémů, induktivní a deduktivní uvažování v každodenním životě. Dynamický charakter 

geometrie přináší mnoho možností a tak i podporuje zkoumání daného problému. Nicméně geometrie 

samá se nezměnila: v posledních letech byl na trh uveden nejeden levný dynamický geometrický 

software, který umožňuje vizualizaci a individuální studium hlubin geometrie.  

Tato kapitola představuje několik geometrických pojmů a ukazuje, jak tvoří součást každodenního 

života ve třídě, doma nebo na pracovišti.  

Podle teorie van Hiele (1999) existuje pět úrovní porozumění prostorových pojmů, díky nimž se děti 

postupně posouvají ke geometrickému myšlení: vizualizace, analýza, abstrakce, dedukce a 

axiomatizace.  

Úroveň 1 (vizualizace): studenti poznají geometrické útvary podle vzhledu; často za pomoci porovnání 

již známých prototypů, vlastnosti obrazce nejsou hodnoceny; studenti se rozhodují na základě 

vnímání, nikoliv uvažování.  

Úroveň 2 (Analýza): student vnímá obrazec jako soubor vlastností; zná a umí pojmenovat vlastnosti 

geometrických obrazců, ale nevidí mezi nimi souvislost; při popisu obrazce vyjmenuje všechny 

vlastnosti, které zná, ale nezhodnotí, které jsou nezbytné a dostačující pro popis obrazce.  

Úroveň 3 (Abstrakce): studenti vnímají vztahy mezi vlastnostmi a obrazci; umí vytvořit smysluplné 

definice a nabízí neformální argumenty, aby obhájili své uvažování; chápou logické implikace a inkluze, 

např. čtverce jsou typy obdélníků; nechápou však význam formální dedukce.  

Úroveň 4 (Dedukce): studenti umí konstruovat důkazy; rozumí roli axiomů a definicí a znají význam 

potřebných a dostačujících podmínek; studenti by měli být schopni konstruovat důkazy takové, jaké 

obvykle můžeme najít v středoškolských učebnicích geometrie.  

Úroveň 5 (Axiomatizace): studenti chápou formální aspekty dedukce, jako vytváření a srovnávání 

matematických systémů; umí použít přímý důkaz a důkaz kontrapozicí a rozumí neeukleidovským 

systémům (citace v Mason, 1999).  



Tato kapitola nemá být vyčerpávajícím materiálem ke studiu některých 

termínů z různých oblastí geometrie, má se stát vhodným startovacím 

bodem pro diskuzi s budoucími učiteli a pomoci jim v přemýšlení o tom, jak 

vyučovat geometrii na střední škole. Diskutované termíny jsou spojeny 

s Eukleidovskou geometrií a zobrazením.  

Jak napovídá obrázek, geometrie je všude kolem nás. Jako učitelé bychom 

měli „používat“ realitu k lepšímu porozumění geometrickým konceptům. „Jaké geometrické útvary 

vidíte na obrázku?“, „Jaký je poměr mezi obsahy černé a bíle plochy na 

první značce?“  

Z tohoto pohledu tento text v mnoha odstavcích poukazuje na možné 

aplikace diskutovaných termínů v kontextu reálného života. V některých 

případech se odvoláváme na Geogebru, jako na jeden z nejlépe dostupných 

a vhodných softwarů pro výuku geometrie na středních školách1.  

 

1.2. Eukleidovy Základy… axiomy 

Eukleidovy Základy byly sepsány kolem roku 300 př. n. l. Jedná se o soubor 13 knih. Prvních šest se 

zabývá trojúhelníky, obdélníky, kružnicemi, mnohoúhelníky, poměry a podobností. Následující čtyři se 

zabývají teorií čísel. Kniha XI je úvodem do geometrie těles a XII se zabývá speciálně jehlany, kužely a 

válci. Poslední kniha se zabývá pěti pravidelnými tělesy. Kniha I začíná 23 definicemi, kde se Eukleides 

pokusil definovat bod, přímku, kružnic atd. Hlavní myšlenkou je, že všechny následující věty – nebo 

výroky, jak je nazývá Eukleides – by měli být logicky odvozeny z úvodního souboru předpokladů. 

Celkově Eukleides dokázal 465 výroků v svých Základech. Kompletní seznam nalezneme v mnoha 

textech i na mnoha webových stránkách.  

https://mathcs.clarku.edu/~djoyce/java/elements/elements.html je zajímavým pokusem, jak 

představit Eukleidovy Základy online za využití Java apletů, aby bylo možno s tělesy manipulovat.  

V Základech je úvodní soubor předpokladů ta samozřejmý a tak málo početných, jak je to jen možné, 

aby člověk mohl důvěřovat všemu, co je z nich logicky vyvozeno.  

Euklides představil dva druhy předpokladů: 

Obecné pojmy: 

1. Věci rovné jedné a téže věci jsou rovné i sobě navzájem. 

                                                           
1 http://www.itslearning.net/geogebra  

 

https://mathcs.clarku.edu/~djoyce/java/elements/elements.html
http://www.itslearning.net/geogebra


2. Když se k rovným přidá stejné, jsou i součty stejné. 

3. Úsečku lze bez omezení prodloužit. 

4. Celek je větší než jeho část. 

Postuláty: nechť je dáno. 

- Máme-li dány dva body, existuje jedna přímka, která jimi prochází. 

- Konečnou přímou čáru (úsečku) můžeme prodloužit tak, že vznikne opět úsečka. 

- Je možné nakreslit kružnici s libovolným středem a poloměrem. 

- Všechny pravé úhly jsou si rovny. 

- Jestliže přímka protíná dvě přímky tak, že vnitřní úhly na téže straně jsou menší než dva pravé úhly, 

pak se tyto dvě přímky protnou na stejné straně, na které jsou úhly menší než dva pravé.  

Dnes tyto předpoklady označujeme jako postuláty (axiomy).  

První čtyři axiomy jsou zcela zřejmé; nicméně pátý je techničtější. Abychom mu porozuměli, musíme 

si připomenout pojem rovnoběžek. 

 

Mnoho let po Eukleidovi přeformuloval axiomy 1 a 5 Hilbert:  

1. Pro každé dva různé body, (a) existuje přímka spojující tyto dva body a (b) tato přímka je jediná.  

5. Pro každou přímku p a bod B, který neleží na p, (a) existuje přímka procházející bodem B, která 

neprotíná přímku p, a (b) tato přímka je jediná. 

 

Definice. Dvě přímky v rovině jsou rovnoběžné, pokud se neprotínají. 

Pátý axiom tedy říká, že dvě přímky nejsou rovnoběžné, pokud existuje 

přímka p, která je protíná tak, že součet vnitřních úhlů na jedné straně 

je menší než součet dvou pravých úhlů; tyto přímky se právě na této 

straně protnou (viz obrázek). 

Již v době Eukleida bylo kontroverzní tuto vlastnost předpokládat, spíše 

než ukázat, že ji lze odvodit ze základních předpokladů. Sám Eukleides 

se zdráhal pátý postulát používat, neboť jej nepoužil v důkazech svých 28 tvrzení v Knize I.  Proto bylo 

nutné již v dobách Eukleida rozhodnout, zda je Pátý postulát nezávislý na základních pojmech nebo 

zda z nich může být odvozen. Pokusy odvodit Pátý postulát ze základních pojmů a dalších postulátů 

vedlo k mnoha tvrzením logicky ekvivalentním. Jedním z nejznámějších je  

Playfairův axiom: V rovině je dána přímka a bod, který na ní neleží. Tímto bodem lze vést právě 

jednu rovnoběžku s danou přímkou. 

 



V 19. století Carl Friedrich Gauss, János Bolyai, a Nikolay Lobachevsky začali experimentovat 

s tímto postulátem a vystavěli na něm nové, neeukleidovské geometrie.  

 

1.3. Axiomy spojitosti  

Dva důležité axiomy, které nám umožňují vystavit souvislost mezi body přímky a reálnými čísly 

zachovávající pořadí.  

R1. (Archimedes) Jestliže A a B jsou dva body  polopřímky |OX, pak existuje konečná množina bodů 

{A1,A2,...,Ak} na |𝑂𝑋 takových, že 

𝐴 ∈ |𝑂𝐴1|, 𝐴1 ∈ |𝑂𝐴2|, . . . , 𝐴𝑘 − 1 ∈ |𝑂𝐴𝑘|, |𝑂𝐴| ≡ |𝐴𝐴1| ≡ |𝐴1𝐴2| ≡··· ≡ |𝐴𝑘 − 1𝐴𝑘| a 𝐵 ∈

|𝑂𝐴𝑘|.  

R2. (Cantor-Dedekind) Máme dánu přímku a dvě posloupnosti bodů A1,A2,A3,..., B1,B2,B3,... na 

této přímce takových, že pro každé j je úsečka |Aj+1Bj+1| obsažena v úsečce |Aj Bj |, pak existuje 

bod P, který je prvkem všech těchto úseček.  

 

1.4. Euklidův pátý postulát  

Rovnoběžky 

E5. (Euklidův pátý postulát) A když přímka protínajíc dvě přímky tvoří na téže straně vnitřní (přilehlé) úhly 

menší dvou pravých, ty dvě přímky prodlouženy jsouce do nekonečna že se sbíhají na té straně, kde jsou úhly 

menší dvou pravých. 

 

Důsledek. Rovnoběžky svírají stejné úhly.  

Teorém.   Součet úhlů trojúhelníku se rovná přímému úhlu.  

Důkaz. Nechť ΔABC je trojúhelník. Na přímce AB vyberte bod D tak, aby C bylo vnitřním bodem 

úsečky AD. Narýsujte bodem A přímku g, která je rovnoběžná s BC, viz obrázek. Tato přímka 

rozděluje  úhel ∠DCB na dva úhly ∠BCE a ∠ECD. Pak platí |∠𝐶𝐴𝐵| = |∠𝐷𝐶𝐸 a  |∠𝐴𝐵𝐶| = |∠𝐸𝐶𝐵|. 

 

 

 

 

 

 

 

Závěr: Součet velikostí úhlů ∠ACB, ∠BCE a ∠ECD je roven přímému úhlu.  



  

 

 

 

 

1.5. Trojúhelník, podobnost a shodnost 

Příklad  
 
Na obrázku vidíte Bermudský trojúhelníky. Pravděpodobně mýtus obestírající tento trojúhelník 

znáte: mnoho lodí a letadel se v této oblasti ztratilo.  

Pokud si vzpomenete, můžeme trojúhelníky rozdělit podle rovnosti délek strana či velikostí 

vnitřních úhlů na rovnostranné, rovnoramenné a obecné. O jaký typ trojúhelníku se jedná?  

 

 

 

 

 

Jak je zřejmé, toto téma nalezneme v mnoha aplikacích v reálném 

životě. Diskuzi můžeme uvést následujícím videem: 

https://www.youtube.com/watch?v=aejEwpxfKu8, 

https://www.youtube.com/watch?v=a6MKwW4xO6I   

 

Shodné trojúhelníky: Dva trojúhelníky jsou shodné, pokud jsou 

shodné odpovídající si úhly a strany. „Shodnost” je pojmem rovnosti v Euklidově geometrii, stejně 

jako „isomorfní“ je termínem v teorii grup. Shodnost zapisujeme znaménkem ≡. 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=aejEwpxfKu8
https://www.youtube.com/watch?v=a6MKwW4xO6I


Následující věty konkretizují podmínky, za jakých můžeme nazvat dva trojúhelníky shodnými.  

Dva trojúhelníky jsou shodné právě tehdy, když se shodují:  

1. ve třech stranách (věta sss), 

2. ve dvou stranách a úhlu jimi sevřeném ( věta sus), 

3. v jedné straně a ve dvou úhlech k ní přilehlých (věta usu), 

4. ve dvou stranách a úhlu proti větší z nich (věta Ssu). 

  

 

Podobnost 

Podobné trojúhelníky mají stejný tvar, ale mohou se lišit velikostí. Tvar úzce souvisí s proporcemi, jak 

již pozorovali řemeslníci ve starém Egyptě. Dva trojúhelníky 𝐴𝐵𝐶 a 𝐴′𝐵′𝐶′ jsou podobné právě tehdy, 

když pro jejich strany současně platí 𝑎′ = 𝑘 ∙ 𝑎, 𝑏′ = 𝑘 ∙ 𝑏 a 𝑐′ = 𝑘 ∙ 𝑐, kde 𝑘 ∈ ℝ+. 

 

Nyní opět můžeme diskutovat o zajímavých aplikacích v reálném životě.    

Příklad: Výška Památníku neznámého vojína: https://mathcitymap.eu/it/portale/#!/task/662767   

 

Vypočítejte výšku památníku.  

 

Autor navrhuje využít princip podobnosti. Vedle památníku postavíme nějaký předmět, jehož výšku 

známe. Změříme délku jeho stínu. A následně na základě podobnosti jsme schopni narýsovat dvojici 

podobných trojúhelníků, z nichž výšku památníku vypočítáme.  

https://mathcitymap.eu/it/portale/#!/task/662767


 

 

1.6. Čtyři důležité body v trojúhelníku  

Střed kružnice vepsané. Jistě si pamatujete, že osy úhlů trojúhelníku se protínají v jediném bodě.  

Definice. Průsečík os úhlů trojúhelníku se nazývá střed kružnice vepsané.  

Označujeme jej Sv.  

Těžiště  

Definice. Úsečky, které spojují vrcholy trojúhelníku se středy protilehlých stran, se nazývají těžnice.  

Věta. Těžnice trojúhelníku se protínají v jediném bodě, který nazýváme těžiště. Těžiště rozděluje 

každou těžnici v poměru 2 :1.  

Těžiště označujeme T.  

Ortocentrum (průsečík výšek)  

Definice. Nechť je dán trojúhelník ABC, výška z bodu A je úsečka AD, kde D ∈ BC, která je kolmá k BC.  

Průsečík všech tří výšek trojúhelníku ABC nazveme ortocentrum a označujeme jej písmenem O.  

Střed kružnice opsané. 

Definice. Střed kružnice opsané je průsečíkem os stran trojúhelníku. 

Střed kružnice opsané označujeme So.  

 

1.7. Obvod a obsah  

Ve zkratce si připomeňme, že obvodem rovinných útvarů rozumíme délku jeho hranice. Pro 

mnohoúhelníky, např. trojúhelník, čtverec, obdélník, je obvod součtem délek všech jeho 

stran. 

Obsahem pak rozumíme velikost plochy rovinného útvaru, tedy části roviny omezené hranicí 

útvaru. Abychom vypočítali obsah rovinného útvaru, je nutné použít specifický vzorec pro 

daný útvar, který obvykle vychází z vlastností daného útvaru. 

Někteří studenti tyto dva pojmy zaměňují, často mají problémy s rozlišením lineárních 



jednotek a kvadratických jednotek nebo nejsou schopni propojit své znalosti nabyté ve škole 

s praktickou aplikací v reálném světě.   

Obsah a obvod ale naopak spojují znalosti z matematiky, technických oborů, geografie i 

umění a tvoří skvělý základ STEAM přístupu k řešení problémů2. Následuje příklad: 

Příklad 1.2 

Jaký je obvod a obsah pokutového území 

fotbalového hřiště? Je fotbalové hřiště 

větší či menší než ragbyové hřiště? 

Kolik hektarů umělé trávy budete 

potřebovat pro pokrytí celého hřiště? 

 

1.8. Pythagorova věta 

Pythagorova věta je dobře známá a zjednodušeně říká, že součet druhých mocnin délek 

odvěsen pravoúhlého trojúhelníku je roven druhé mocnině délky jeho přepony. Pro délky 

stan trojúhelníku a, b, c, kde c je délka přepony pak můžeme psát a2 + b2 = c2.  

I když byla tato věta dlouhá léta spojována s řeckým filozofem a matematikem Pythagorem 

(570–500/490 př. n. l.), je vlastně výrazně starší. Čtyři babylonské desky z dob přibližně 1900–

1600 př. n. l. dokládají určité povědomí o této větě. Nalezneme zde poměrně přesný výpočet 

druhé odmocniny 2 (délka přepony pravoúhlého trojúhelníku s délkou odvěsen 1) a také 

speciální trojice celých čísel, dnes známých jako Pythagorejské trojice (např., 3, 4, a 5). Věta 

je také zmíněna v indických textech Baudhayana Sulba-sutra, které byly napsány mezi lety 

800 a 400 př. n. l. Nicméně věta samotná byla připsána Pythagorovi. Větu však najdeme i 

v Knize I Eukleidových Zakladů jako tvrzení číslo 47. 

Pythagorovu větu lze dokázat mnoha způsoby. Jeden z nejběžnějších a nejužívanějších 

postupů je algebraický důkaz a využití metody podobných trojúhelníků. Na webu naleznete 

velké množství výukových materiálů. Např.: 

https://www.youtube.com/watch?v=r382kfkqAF4   

Aplikaci znalosti Pythagorovy věty najdete v technických oborech, v architektuře (většina 

architektů využívají Pythagorovu větu k výpočtu délek, případně pro zajištění kolmosti dvou 

úseček), používá ji také systém pro rozpoznání tváře v mobilních telefonech, navigace, atd. 

                                                           
2 Cfr. https://www.youtube.com/watch?v=cP-MzB6gB80  

https://www.youtube.com/watch?v=r382kfkqAF4
https://www.youtube.com/watch?v=cP-MzB6gB80


 

1.9. Kružnice 

Tětiva AB je úsečka spojující dva body (A a B) kružnice (viz obrázek 

Piazza Pretoria v Palermu). Jestliže tětiva prochází středem 

kružnice, nazývá se průměrem kružnice a značí se obvykle 

písmenem d. Obvod kružnice lze vypočítat 𝑜 = 𝜋𝑑 = 2𝜋𝑟, kde 𝑟 je 

poloměr kružnice; obsah kružnice pak  𝑆 = 𝜋𝑟2, kde 𝜋 je konstanta (𝜋 = 3,14159 …).  

Pro určení přibližné hodnoty 𝜋 používal řecký matematik Archimedes (287–212/211 př. n. l.) 

metodu odhadu, kdy získal horní a dolní mez vepisováním a opisováním mnohoúhelníků 

kružnici. 

Thaletovi (6. stol. př. n. l.) je připisován důkaz, že každý úhel, jehož vrcholem je bod C (𝐶 ≠

𝐴 ≠ 𝐵) kružnice a ramena procházejí koncovými body A, B průměru této kružnice je pravým 

úhlem.  

 

1.10. Pravidelné mnohoúhelníky 

Mnohoúhelník nazveme pravidelný, pokud má stejné všechny úhly a všechny strany mají 

stejnou délku. Např. pravidelný trojúhelník je rovnostranný trojúhelník a pravidelným 

čtyřúhelníkem je čtverec. Již od dob Antiky je základním úkolem zkonstruovat pravidelný n-

úhelník pouze pomocí pravítka a kružítka. Existuje celá řada postupů, jako půlení úhlů 

známých rovinných útavrů, které můžeme při těchto konstrukcích využít, přesto neexistuje 

žádný univerzální postup. V roce 1797 překvapil Gauss matematickou komunitu postupem 

konstrukce 17-úhelníku, který se pak mnoho následujících let nerozvíjel. Obecněji řečeno 

Gauss dokázal, že pro prvočíslo p je možné zkonstruovat pravidelný p-úhelník právě, když p 

je „Fermatovo číslo”: 𝑝 =  𝐹(𝑘)  =  22𝑘  +  1. Vzhledem k tomu, že dosud nelze obecně říci, 

která 𝐹(𝑘) jsou prvočísla, zůstává otázka konstrukce pravidelných 𝑛-úhelníků otevřená. 

 

1.11. Shodná zobrazení – izometrie 

Tzv. „základní geometrická zobrazení“ v rovině jsou zobrazení roviny do sebe, přičemž jsou 

charakteristická tím, že zachovávají vzdálenosti (a úhly). Je možné tedy definovat shodné 

zobrazení jako postup, který umožňuje získat z původního obrazce F nový obrazec F‘, aniž by 

došlo k jakékoliv jeho deformaci. Obrazec F‘ označíme jako obraz útvaru F v daném zobrazení.  

Poté, co si studenti vyzkouší na mnoha příkladech různá zobrazení i za využití běžných věcí 



(např. barevné kartičky, průhledné fólie atd.) osvojí si základní princip zobrazení, je na učiteli 

stimulovat prohloubení znalostí v oblasti. Ptejme se, co se změnilo v obraze s ohledem na 

vzor zobrazení.  

Tato otázka přivede studenty k důležitému poznání, že geometrické vlastnosti obrazce (tvar, 

velikost) se nemění během zobrazení. Na základě těchto vlastností pak stavíme klasifikaci 

geometrických zobrazení. 

Shodná zobrazení, jako posunutí, rotace, osová a středová souměrnost, atd., kdy se nemění 

tvar ani velikost obrazce, se označují isometrie (z řeckého isos, “stejný” a metron, “míra”). 

 

Translace (posunutí) 

Posunutí T(AB) (neboli translace) určené orientovanou úsečkou AB je zobrazení v rovině, 

ve kterém se zobrazí bod X na bod X′ tak, že orientované úsečky AB a XX′ jsou rovnoběžné, 

mají stejnou délku a stejný směr. 

Orientovaná úsečka 𝐴𝐵 se nazývá vektor posunutí. 

Zápisem 𝑇(𝐴𝐵): 𝑋 → 𝑋′ budeme rozumět, že bod 𝑋′ je obrazem bodu 𝑋 v posunutí 

určeném orientovanou úsečkou 𝐴𝐵. 

Vektor může být uveden několika způsoby. Podívejme se na následující obrázek, jestliže 𝐴 je 

počáteční bod a 𝐵 koncový bod orientované úsečky, pak můžeme zaznamenat vektor 

následujícím způsobem: 

 

 

 

 

Vektor je tak charakterizován svým směrem a svou velikost. 

 



 

Zvláštním případem je situace, kdy k žádnému posunu 

obrazce nedojde (tj. mluvíme o tzv. nulovém vektoru), 

kdy se vzor shoduje se svým obrazem. V tomto případě 

každý jednotlivý bod vzoru je shodný s tímtéž bodem 

obrazce.  

Souměrnosti 

Souměrnost je dalším ze zobrazení, jehož příklady můžeme pozorovat v běžném životě. 

Vlastně jakékoliv odchýlení od souměrnosti dané věci, zvířete, či rostliny okamžitě upoutá 

naši pozornost, aniž bychom o souměrnosti samé uvažovali. 

 

 

 

 

 

 

Pokud jsme pouhým okem schopni identifikovat osovou souměrnost, jedná se o další posun 

matematických kompetencí. K určení symetrického 

obrazu předmětu nebo geometrického útvaru, a tedy 

k provedení osové souměrnosti, je nutné, aby 

vzhledem k útvaru v rovině existovala osa symetrie. 

Osovou souměrností rozumíme zobrazení v rovině, 

v němž je každý bod přímky 𝑜 samodružný a ke 

každému bodu 𝑋 ∉ 𝑜 je přiřazen bod 𝑋′ tak, že o je osa 

úsečky 𝑋𝑋‘. Přímka 𝑜 se nazývá osa dané osové souměrnosti. 

  

Např. je-li dán obrazec F a jakákoliv přímka r v dané rovině, která neprochází obrazcem F, 

obraz F‘ podle osy symetrie r získáme tak, že z každého vrcholu obrazce F vedeme kolmici 

k ose r a kružítkem přeneseme vzdálenost úsečky z vrcholu A do H, kde H je průsečík kolmice 

s osou r. Získáme tak vrchol obrazu A‘. V dalším kroku spojíme všechny nově vzniklé vrcholy 

a narýsujeme obraz F‘ souměrný podle osy r.  



 

Studenti si však rychle všimnou, že souměrné uspořádání 

některých architektonických prvků, květin či malých 

zvířat, např. prvoků, nelze určit podle osy souměrnosti, 

ale spíše podle jednoho konkrétního bodu.  

 

Vzhledem k tomu, že body jsou symetricky vzdálené od 

středu souměrnosti, mluvíme o středové souměrnosti. 

 

Nechť je dán bod 𝑆. Středovou souměrností nazýváme 

zobrazení v rovině, v němž je bod 𝑆 samodružný  

a každému bodu 𝑋 ≠ 𝑆 je přiřazen bod 𝑋‘ tak, že 𝑆 je 

středem úsečky XX‘. Bod 𝑆 se nazývá střed středové souměrnosti. Říkáme, že 

obrazce F a F‘ jsou shodné v středové souměrnosti, jestliže jejich body jsou 

souměrné podle středu souměrnosti. 

 

Rotace (otočení) 

Vedle translace a souměrností existuje ještě další shodné zobrazení: rotace. 

Abychom demonstrovali rotaci geometrických útvarů, můžeme zpočátku využít vystřižené obrazce 

z papíru nebo průhledné fólie. 

Jak můžeme charakterizovat rotaci matematicky?  

Nechť je dán bod 𝑂 a orientovaný úhe 𝐴𝑂𝐵 l. Otočením rozumíme zobrazení v rovině, v němž je bod 

𝑂 samodružným bodem a každému bodu 𝑋 ≠ 𝑂 je přiřazen bod 𝑋‘ tak, že úhel 𝑋𝑆𝑋‘ je roven 

orientovanému úhlu 𝐴𝑂𝐵 a |𝑂𝑋| = |𝑂𝑋′|. Bod 𝑂 se nazývá střed otočení a orientovaný úhel 𝐴𝑂𝐵 

nazýváme úhel otočení. 

Abychom rotovali geometrických útvar (v našem případě mnohoúhelník) v rovině (po nebo proti 

směru hodinových ručiček), je nutné rotovat všechny vrcholy daného útvaru o daný úhel podle bodu 

O. Tento bod nazýváme středem rotace.  

Spojením nově vzniklých vrcholů po rotaci dostaneme obraz geometrického útvaru (mnohoúhelníku). 



 

 

 

 

 

 

 

Zvláštní zájem vzbuzuje rotace obrazce o 180°. Vzhledem k velikosti úhlu rotace nově vzniklé body 

obrazce budou ležet na polopřímce s původními body obrazce ve stejné vzdálenosti od středu rotace, 

odpovídají tedy středové souměrnosti, kterou tak můžeme vnímat jako specifický případ rotace. 

 

Zajímavé příklady z praxe naleznete v aplikaci MapCityMath: https://mathcitymap.eu/en/.  

Matematickou znalost můžeme využít k interpretaci některých reálných situací (viz následující 

obrázek). 

 

 viz: https://mathcitymap.eu/en/portal-en/#!/trail/145301  

 

https://mathcitymap.eu/en/
https://mathcitymap.eu/en/portal-en/#!/trail/145301


1.12. Kuželosečky a geometrické umění  

Nejobtížnější částí Eukleidovské geometrie je teorie kuželoseček 

(kružnice, elipsa, parabola a hyperbola). Také v tomto případě je 

aplikace těchto znalostí evidentní3 

 

Stejně jako Euklidovy Základy nahradily všechny ostatní úvody do geometrie, byly 

Kuželosečky Apollonia z Perga (známý svým současníkům jako „ Skvělý geometr“, 240–190 

př. n. l.), po celá století základním stavebním kamenem úvodu do této problematiky. 

Středověcí islámští umělci zkoumali způsoby využití geometrických útvarů k dekoracím. Ve 

20. stol nalezneme inspiraci Eukleidovskou geometrií v práci takových umělců jako Josef 

Albers, Max Bill a Sol LeWitt.  

 

Aplikace MapCityMath: https://mathcitymap.eu/en/ nabízí celou řadu příklady zajímavých 

aplikací.  

 

1.13. Stereometrie … objem  

Některé pojmy z planimetrie, jako rozměry, úhly, se ani ve stereometrii nemění. Vzhledem 

k rozšíření z dvojdimenzionálního prostoru do trojdimenziálního, musíme však zavést pojmy 

nové, například objem tělesa. Také pojem obsah rovinného útvaru je nahrazen povrchem 

tělesa. Pokud jsou stěny tělesa rovinné útvary, můžeme jeho povrch vypočítat jako součet 

obsahů jednotlivých stěn.  

Platónské těleso je pravidelný konvexní mnohostěn, jehož stěny jsou shodné pravidelné 

mnohoúhelníky. 

 

                                                           
3 Cfr. https://romaiahm.wordpress.com/2016/08/23/conic-sections-in-architecture/  

https://mathcitymap.eu/en/
https://romaiahm.wordpress.com/2016/08/23/conic-sections-in-architecture/


Existuje pouze 5 Platónských těles4: 

 

 

 

 

 

 

 

 

V praxi najdeme celou řadu příkladů aplikace znalostí stereometrie. Níže naleznete dva 

z mnoha příkladů: 

Příklad 1.4 

Na obrázku vidíte odpadkový koš ve tvaru kolmého hranolu. Jaký je 

maximální objem odpadu, který může být vložen do tohoto 

odpadkového koše tak, aby nepadal přes okraj?   

 

 

Příklad 1.5 

Na obrázku vidíte 11 dopravních kuželů. Kolik kg černé a žluté 

barvy bylo potřeba na tyto kužely, jestliže 1kg barvy pokryje 

cca 8 m2?   

 

 

Další zdroje: 

K dalšímu procvičení nabízíme seznam webových stránek zabývajících se tímto tématem:  

https://mathcs.clarku.edu/~djoyce/java/elements/elements.html 

http://www.itslearning.net/geogebra  

https://www.youtube.com/watch?v=aejEwpxfKu8, 

https://www.youtube.com/watch?v=r382kfkqAF4  https://www.geogebra.org 

https://www.youtube.com/watch?v=cP-MzB6gB80 

https://geometryandarchitecture.weebly.com/pythagorean-theorem.html 

                                                           
4 Cfr. http://mathbitsnotebook.com/Geometry/3DShapes/3DPlatonicSolids.html  

https://mathcs.clarku.edu/~djoyce/java/elements/elements.html
http://www.itslearning.net/geogebra
https://www.youtube.com/watch?v=aejEwpxfKu8
https://www.youtube.com/watch?v=r382kfkqAF4
https://www.geogebra.org/
https://www.youtube.com/watch?v=cP-MzB6gB80
https://geometryandarchitecture.weebly.com/pythagorean-theorem.html
http://mathbitsnotebook.com/Geometry/3DShapes/3DPlatonicSolids.html


https://romaiahm.wordpress.com/2016/08/23/conic-sections-in-architecture/ 

http://mathbitsnotebook.com 

https://www.khanacademy.org 

Wolfram Problem Generator  

https://mathcitymap.eu/en/  

 

 

 

 

 

https://romaiahm.wordpress.com/2016/08/23/conic-sections-in-architecture/
http://mathbitsnotebook.com/
https://www.khanacademy.org/
https://www.wolframalpha.com/problem-generator/
https://mathcitymap.eu/en/

