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Abstrakt: V článku je představen projekt Inovace předmětů Deskriptivní geometrie I a III na
MFF UK podpořený grantem FRVŠ. Jedná se o povinné přednášky pro studenty učitelství
deskriptivní geometrie vyučované v prvním a třetím semestru. Deskriptivní geometrie patří
mezi náročné předměty, je nutné její výuku zmodernizovat a docílit tak lepších výsledků. Připravujeme nové elektronické studijní materiály, rozšiřujeme webové stránky věnované geometrii. Samozřejmostí je využití geometrického a modelovacího softwaru ve výuce.
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Teaching Descriptive Geometry at MFF UK
Abstract: This paper presents a project Innovation of Descriptive geometry I and III, supported by grant FRVŠ. DG I and DG III are compulsory subjects for students of teaching of descriptive geometry, in the first and third semester of studying. In consideration of difficulty of
this subject, it is necessary to modernize teaching process and achieve better results. We are
preparing new study materials and extending websites dedicated to these subjects. We make
efforts to use more graphical computer software in our lessons.
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1. Úvod
Budoucí učitelé matematiky a deskriptivní geometrie absolvují během svého bakalářského
studia celkem čtyři přednášky věnované deskriptivní geometrii, rovnoměrně rozložené
v prvních čtyřech semestrech studia. Od zimního semestru roku 2012 probíhá výuka studentů
podle nové akreditace. Tato akreditace s sebou nese řadu drobných i rozsáhlejších změn, které
nás motivovaly k rozšíření stávajících webových stránek k jednotlivým předmětům a k tvorbě
nových studijních materiálů. V současné době pracujeme na inovaci studijních předmětů Deskriptivní geometrie I a Deskriptivní geometrie III, vyučovaných v prvním a třetím semestru
studia, která je podpořena grantem FRVŠ 358/2013.
Náplní tohoto grantu je jednak úprava webových stránek o výuce deskriptivní geometrie na MFF UK, tak aby byly dány do souladu s novou akreditací oboru.
http://www.karlin.mff.cuni.cz/~jole/deskriptiva/index.html
Rozsáhlejší částí projektu pak je tvorba nových studijních materiálů k předmětu DG I
http://www.karlin.mff.cuni.cz/~jole/deskriptiva/DG1-Planimetrie.html

a tvorba nových studijních materiálů, rozšiřování sbírky úloh a úprava stávajících webových
stránek předmětu DG III
http://www.surynkova.info/
Podívejme se podrobněji na jednotlivé výstupy grantu.
2. Inovace studijního předmětu Deskriptivní geometrie I
Předmět Deskriptivní geometrie I je vyučován v prvním semestru bakalářského studia. Jedná
se o úvodní kurz deskriptivní geometrie, jehož náplní je z větší části látka, s níž se studenti
mohou setkat i na střední škole. Tato látka je samozřejmě probírána více do hloubky a rozšířena o témata, na něž při výuce na střední škole není čas. Díky nové akreditaci se hodinová
dotace tohoto předmětu rozšířila ze stávajících 4/2 (přednáška/cvičení) nově na 4/3 a je tedy
možno do výuky zařadit nová témata, či věnovat více času tématům, u nichž jsme doposud
předpokládali, že je studenti znají ze SŠ, ačkoliv tomu tak vždy nebylo.
Látku probíranou v tomto předmětu lze rozdělit do několika témat: planimetrie, stereometrie, osová afinita a středová kolineace, kuželosečky, kótované a Mongeovo promítání.
Cílem grantu je vytvořit interaktivní studijní materiály k prvním čtyřem výše zmíněným tematickým celkům. Obzvláště pak k těm partiím, kde je vhodné použití dynamického
softwaru GeoGebra. Tento software byl zvolen především pro svou dostupnost a rozmanitost
nástrojů, které nabízí od kreslení jednoduchých rovinných obrázků až po náročné dynamické
applety pro modelování různých geometrických závislostí. Ovládání tohoto softwaru je velmi
intuitivní, studenti se s ním brzy naučí pracovat a lze je snadno zapojit do vyučovacího procesu.

Obr. 1: Náhled nově vznikajících webových stránek
Nové studijní materiály jsou koncipovány jako klasická učebnice, přidanou hodnotu
tvoří především dynamické applety usnadňující pochopení látky. Cílem těchto appletů je zaujmout studenta danou problematikou, nebo pak usnadnit pochopení některých závislostí,
které při použití statických obrázků nejsou na první pohled patrné. Jednotlivé kapitoly jsou
doplněny řadou příkladů, a to buď slovními zadáními přímo v textu, nebo pak ve formě PDF,
kdy se většinou jedná o předrýsovaná zadání úloh. Na obrázcích 2-5 najdete několik ukázek
z připravovaných webových stránek.

Obr. 2: Applet – motivační úloha k mocnosti bodu ke kružnici
Snažíme se seznamovat studenty nejen s tradičními, ale i méně známými konstrukcemi, jak je patrno z následujících ukázek konstrukce tečny ke kružnici pomocí bodů souměrně
sdružených se středem kružnice podle tečen a konstrukce společných tečen dvou kružnic za
pomoci dilatační metody.

Obr. 3: Tečna ke kružnici

Obr. 4: Společné tečny
dvou kružnic

Motivací při tvorbě některých obrázků je zlepšení prostorové představivosti studentů a
snaha ukázat, že vhodně zvolené zadání, může usnadnit pochopení a řešení úlohy, viz
následující obrázek.

Obr. 5: Různé pohledy na krychli a dvě její tělesové úhlopříčky
Součástí naší snahy o tvorbu interaktivních studijních materiálů je též zadávání bakalářských a diplomových prací, jejichž výstupem jsou webové stránky určené pro podporu výuky různých témat středoškolské deskriptivní geometrie. Našim cílem je vytvořit webový
portál, který by v budoucnu pokrýval celou středoškolskou deskriptivní geometrii. Zmíníme
zde alespoň dvě z již hotových prací.
Kuželosečkám je věnována diplomová práce Věry Effenberger Využití internetu při
výuce kuželoseček na střední škole, dostupná z adresy
http://www.karlin.mff.cuni.cz/katedry/kdm/diplomky/vera.setmanukova.dp/
Práce je psána velice kultivovaným a přesným jazykem, je však dobře srozumitelná i
pro středoškolské studenty. Obsahuje řadu názorných appletů vytvořených softwarem GeoGebra. Součástí práce je sbírka neřešených úloh. Svou náplní práce převyšuje středoškolskou
látku, je plně využitelná i pro studenty vysokých škol. Na obrázcích 6-8 je zobrazeno několik
ukázek z této diplomové práce.

Obr. 6: Vlastnosti průměrů elipsy

Obr. 7: Krokovaná O
konstrukce oskulační kružnice v libovolném bodě elipsy

Obr. 8: Rovinné řezy kuželové plochy
Dále bychom chtěly představit diplomovou práci Petry Plichtové Webová aplikace pro
výuku osové afinity a středové kolineace, dostupné z adresy
http://www.karlin.mff.cuni.cz/~plichtova/Diplomka/AfinitaAKolineace/
Studentka tato dvě zobrazení představuje na pěkných motivačních úlohách. Práce je
sepsána jazykem srozumitelným středoškolskému čtenáři a je proložena velkým množstvím
příkladů, z nichž většina je doplněna krokovaným řešením, nebo alespoň vyrýsovanými výsledky. Několik ukázek z této práce najdete na obrázcích 9-11.

Obr. 9: Motivační obrázek – osová afinita mezi dvěma rovinami

Obr. 10: Využití osové afinity při otáčení roviny do průmětny

Obr. 11: Krokovaná úloha – řez rotační válcové plochy rovinou

3. Inovace studijního předmětu Deskriptivní geometrie III
Deskriptivní geometrie III je povinný předmět určený pro studenty bakalářského studia učitelství DG a je vyučován ve třetím semestru. Náplní předmětu jsou tato témata – středová kolineace a její využití při konstrukci kuželoseček, středové promítání a speciálně lineární perspektiva, rovnoběžné osvětlení ve středovém promítání a v lineární perspektivě, konstruktivní
fotogrammetrie, perspektivní a afinní reliéf a rotační plochy.
Nová akreditace oboru si vyžádala modernizaci předmětu Deskriptivní geometrie III.
Inovace předmětu je pojata tak, aby byla výuka a její náplň pro studenty atraktivnější. Snažíme se o výraznější propojení deskriptivní geometrie s praxí a plně využíváme moderního přístupu s využitím počítačů. Využití grafických a modelovacích softwarů zvyšuje zájem studentů o danou problematiku a zajišťuje též jejich aktivní zapojení do výuky.
V rámci projektu postupně rozšiřujeme sbírku příkladů a tvoříme nové studijní materiály, které se týkají všech zmiňovaných témat. Do výuky zavádíme počítačové modelování a
rýsování na počítači s geometrickými softwary GeoGebra a Rhinoceros. V současné době se
věnujeme především konstrukcím kuželoseček pomocí středové kolineace, osvětlení a zrcadlení ve svislé a vodorovné rovině v lineární perspektivě a konstruktivní fotogrammetrii.
Všechny výstupy zveřejňujeme na webových stránkách http://www.surynkova.info/.
Webové stránky jsou průběžně doplňovány a aktualizovány a jsou určeny nejen pro studenty
naší fakulty, ale pro všechny zájemce o geometrii (některé odkazy jsou v anglickém jazyce).
Materiály plánujeme i v budoucnu rozšiřovat a případně doplňovat o nová témata. V budoucnu se počítá s podobnou podporou také pro ostatní geometrické předměty, které vyučujeme.
3.1 Integrování počítačů do výuky
V předmětu Deskriptivní geometrie III předpokládáme, že student již ovládá základní rovnoběžné projekce, které jsou zde obohaceny o další a to o projekci středovou. Porozumět složitějším prostorovým úlohám bývá často obtížné, obzvláště v obecném středovém promítání,
kde dochází k velkým zkreslením výsledných obrazů. K pochopení prostorové situace může
napomoci 3D modelování. V hodinách Deskriptivní geometrie III používáme komerční 3D
modelovací software Rhinoceros (NURBS modeling for Windows). Rhinoceros je levný a
dostupný software obsahující množství profesionálních modelovacích nástrojů a funkcí (Katedra didaktiky matematiky vlastní licenci, studenti mohou software plně využívat v počítačových laboratořích). V prostředí modelovacího softwaru lze s prostorovým objektem hýbat,
prostorovou situaci je možné různě natáčet, přibližovat či oddalovat. Počítačovým modelováním lze tedy do jisté míry nahradit fyzické modely, přičemž každý student může mít takový
virtuální model k dispozici a může jej využívat při své přípravě.
Program Rhinoceros využíváme též k tvorbě rysů. Klasické ruční rýsování ale v žádném případě neopouštíme. Zručnost a pečlivost nutnou pro ruční rýsování si kreslením na
počítači lze jen těžko osvojit. V tomto směru jsou klasické metody deskriptivní geometrie
nenahraditelné. Počítačovou tvorbu rysů tedy pokládáme za podpůrnou a moderní metodu
rýsování.
Dále při výuce využíváme dynamický software GeoGebra a to především k tvorbě
rovinných konstrukcí případně k demonstraci platnosti geometrických zákonitostí.
Podívejme se na příklady 3D počítačových modelů a prostorových situací, které využíváme při hodinách DG. Obrázky 12-14 ilustrují příklady geometrického rovnoběžného
osvětlení sféry. 3D modelování na počítači může pomoci nejen k řešení prostorové situace,
ale také k pochopení principů zobrazování celé situace ve zvolené lineární perspektivě, jak
ukazuje obrázek 14.

Obr. 12: Rovnoběžné osvětlení sféry – prostorová situace

Obr. 13: Rovnoběžné osvětlení sféry v lineární perspektivě, ručně rýsovaný rys, poměrně
komplikovaný geometrický problém

Obr. 14: Rovnoběžné osvětlení sféry v lineární perspektivě – nárys a půdorys a situace
v prostoru. Naznačen je princip středového promítání jednotlivých objektů do průmětny
pomocí promítacích kuželů.
3.2 Postupné rozšiřování sbírky příkladů a tvorba nových studijních materiálů
Sbírku příkladů k předmětu Deskriptivní geometrie III mají studenti k dispozici v elektronické
formě na webových stránkách http://www.surynkova.info/DGIIa.php. Příklady jsou v sylabu
rozděleny podle témat a seřazeny chronologicky do jednotlivých cvičení. Sbírku příkladů postupně rozšiřujeme, přidáváme příklady (případně také jejich řešení), které mohou studenti
využívat k procvičování daných geometrických témat.

Obr. 15: Obraz kružnice ve středové kolineaci – výsledkem elipsa

Obr. 16: Kuželosečka určená pěti prvky (dvěma tečnami a třemi body)
Rovněž vytváříme nové studijní materiály a příklady pro samostudium, které tvoří
podporu témat probíraných v rámci přednášek a cvičení. Jedná se o popisy a návody k různým
konstrukcím, počítačové modely, ukázky rysů a studentských prací apod. Všechny materiály
je opět možné nalézt na webových stránkách http://www.surynkova.info/topics.php. V současné chvíli jsou k dispozici například konstrukce kuželoseček jako obrazů kružnice ve středové kolineaci a příklady konstrukcí kuželoseček z daných prvků pomocí středové kolineace.
Tyto úlohy jsou poměrně těžkými geometrickými problémy, připravili jsme proto několik
dynamických appletů vytvořených v GeoGebře. V programu GeoGebra lze namodelovat
všechna řešení, navíc lze dynamicky měnit zadání a sledovat, jaké typy kuželoseček vycházejí. Příkladem takových výstupů jsou obrázky 15 a 16.

Obr. 17: Rekonstrukce fotografického snímku

Dalším tématem, které nyní zpracováváme je rekonstrukce fotografického snímku,
vkreslení nového objektu do fotografie a vymodelování prostorové situace – vše s využitím
modelovacích prostředků softwaru Rhinoceros. Jedná se o využití metod konstruktivní fotogrammetrie. Tyto materiály představují návod k tvorbě takové rekonstrukce snímku. Ukázka
rekonstrukce fotografického snímku je znázorněna na obrázcích 17-19.

Obr. 18: Vkreslení nového objektu do fotografického snímku

Obr. 19: Vymodelování prostorové situace
Materiály pro podporu výuky Deskriptivní geometrie III hodláme i nadále rozšiřovat a
rovněž zapojovat při jejich tvorbě studenty formou semestrálních či závěrečných prací.

4. Závěr
Naše práce na webových stránkách předmětů určitě neskončí s grantem FRVŠ, chceme stránky i nadále rozšiřovat a doplňovat sbírky příkladů. V budoucnu bychom rády podobně upravily i webové stránky dalších předmětů, které vyučujeme. I nadále chceme do tvorby webových
stránek zapojovat rovněž studenty formou bakalářských a diplomových prací.
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