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Článek pojednává o realizovaných metodách inovace výuky deskriptivní geo-
metrie na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Základní
ideou modernizace výuky této klasické disciplíny je použití počítačového mode-
lování a rozšíření deskriptivní geometrie o poznatky z počítačové grafiky a počí-
tačové geometrie. Využití počítačového modelování předvedeme na příkladech
typických úloh z deskriptivní geometrie, kterými jsou rovnoběžné a středové
projekce. Zde se speciálně zaměříme na projekce ploch užívaných v geometrii
a inženýrské praxi. V rámci zlepšování výuky deskriptivní geometrie neustále
rozšiřujeme elektronické sbírky úloh a připravujeme nové studijní materiály. Do
práce s počítačovými programy se v rámci svých bakalářských a diplomových
prací úspěšně zapojují i naši studenti.

1 Úvod a motivace

Deskriptivní geometrie, jedna z klasických disciplín matematické vědy, se
zabývá reprezentací trojrozměrných objektů pomocí dvojrozměrného obrazu.
Typickou úlohou, kterou deskriptivní geometrie řeší, je projekce trojrozměr-
ného objektu na rovinu a zpětná rekonstrukce trojrozměrného objektu z tohoto
obrazu. Abychom uměli s projekcí správně pracovat, je nutné porozumět geo-
metrickým principům, vlastnostem geometrických objektů v rovině i v prostoru
a vztahům mezi nimi. V tomto širším pohledu se tedy deskriptivní geometrie
zabývá také speciálními technicky významnými křivkami a plochami.

Mohlo by se zdát, že s nástupem moderních počítačových programů jsou
metody deskriptivní geometrie přežitkem. V dnešní době je ve výrobních pro-
cesech, kde dříve měla deskriptivní geometrie své nenahraditelné místo, samo-
zřejmostí práce s pokročilými grafickými softwary. Deskriptivní geometrie, jejíž
součástí bylo vždy klasické rýsování a črtání, však ani přes tento fakt neztrácí
na svém významu. I při použití grafických a modelovacích počítačových pro-
gramů je potřeba metody deskriptivní geometrie ovládat, neboť i když se jedná
o projekci, technický výkres nebo vymodelovanou prostorovou situaci, které
jsou vytvořené na počítači, pro správnou interpretaci takového výstupu se bez
znalosti geometrie neobejdeme. V oborech, ve kterých je správná vizualizace
a názorné zobrazení prostoru a prostorových objektů rozhodující, má proto
geometrie a speciálně i deskriptivní geometrie stále své místo.

Klasické rýsování a črtání není na první pohled v praxi užíváno, ovšem je
zřejmé, že se na tyto postupy spoléháme ve fázi rozvíjení nápadů či prvotního
hledání řešení geometrických problémů a to samozřejmě nejen v praxi, ale i ve
výuce a při studiu geometrie.
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Geometrie se všemi svými podobory je součástí mnoha moderních prak-
tických aplikací a zasahuje tak do řady odvětví. Všeobecně patří geometrie
mezi velmi náročné vědní oblasti vyžadující logické myšlení a současně její stu-
dium široce rozvíjí prostorovou představivost. Studium geometrie a speciálně
deskriptivní geometrie představuje proto skutečnou výzvu pro výzkum i praxi.

V článku se věnujeme možným inovativním způsobům výuky deskriptivní
geometrie založených především na využití počítačového 3D modelování a před-
stavujeme nově vznikající studijní materiály a webovou podporu deskriptivní
geometrie. Využití modelovacích a grafických programů ve výuce geometrie
rovněž zvyšuje zájem studentů o danou problematiku, což vyplývá z témat zá-
věrečných prací. Rovněž zaznamenáváme úspěchy našich studentů v soutěžích
SVOČ právě s geometrickými tématy zpracovanými s využitím počítačového
modelování.

2 Výuka deskriptivní geometrie na MFF UK

Při výuce deskriptivní geometrie na Matematicko-fyzikální fakultě UK se
snažíme o výraznější propojení s praxí (zejména v předmětech Deskriptivní
geometrie III, Geometrické plochy, Plochy stavební praxe, Aplikace deskriptivní
geometrie) a také o rozšíření deskriptivní geometrie o poznatky z počítačové
grafiky a počítačové geometrie (předměty Počítačová geometrie I a II). Při
používání modelovacího softwaru ve výuce deskriptivní geometrie se tato snaha
ukazuje jako přirozený krok.

Pokud chceme sledovat trend, který je běžný v technické praxi, na niž chceme
připravovat naše absolventy, je nezbytné přizpůsobit se moderní době. Ve vý-
robních procesech jsou v praxi při konstruování, navrhování či modelování nej-
různějších objektů dnes již běžně užívány moderní CAD (Computer Aided
Design) systémy [1]. Podobný software lze použít ve výuce všech klasických
geometrických témat i deskriptivní geometrie.

Deskriptivní geometrii tak můžeme chápat ve zcela novém světle. Pokud
kromě klasického (a nezbytného) ručního rýsování a črtání zařazujeme do vý-
uky také použití 3D počítačového modelování, může být deskriptivní geometrie
chápána znovu jako moderní disciplína. Díky tomu, že naši studenti absolvují
také počítačovou geometrii, je možné zdůrazňovat, na jakém principu takový
grafický software funguje. Nejedná se tedy v žádném případě o pouhé užívání
grafického softwaru, vždy je naším cílem dojít k hlubšímu porozumění pozadí
daného programu. Výhodou je, že právě v rámci předmětů Počítačové geo-
metrie I a II se studenti setkávají s geometrickými algoritmy a diferenciální
geometrií křivek a ploch užívaných v počítačové grafice.

3D modelování a rýsování na počítači ve výuce deskriptivní geometrie

Ve výuce zmiňovaných předmětů na Matematicko-fyzikální fakultě využívá-
me pro tvorbu 3D modelů a modelování prostorových situací komerční 3D
modelovací software Rhinoceros (NURBS modeling for Windows). Rhinoceros
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je levný a dostupný software obsahující množství profesionálních modelovacích
nástrojů a funkcí a je v praxi běžně užíván. Program Rhinoceros využíváme
rovněž k tvorbě rysů, tedy k rýsování v rovině. V žádném případě neopouštíme
klasické ruční rýsování. Počítačovou tvorbu pokládáme za podpůrnou a mo-
derní metodu rýsování.

Kromě programu Rhinoceros používáme ve výuce také dynamický software
GeoGebra a to především k tvorbě rovinných konstrukcí případně k demon-
straci platnosti geometrických zákonitostí. GeoGebra je uživatelsky velice pří-
jemná a i úplný začátečník si její ovládání rychle osvojí. Navíc je GeoGebra
běžně užívána ve výuce matematiky a geometrie na mnoha našich základních
a středních školách.

Jak již bylo zdůrazněno, porozumění složitějším geometrickým úlohám bývá
často velmi obtížné. K pochopení prostorové situace, vztahů mezi prostorovými
objekty či k nalezení řešení rovinné nebo prostorové geometrické úlohy může
napomoci právě počítačové 3D modelování nebo vhodný dynamický geomet-
rický software.

Samozřejmě není nutné pracovat ve výuce právě se zmiňovanými grafickými
programy. Na trhu existuje celá řada levných nebo dokonce volně dostupných
programů pro geometrii a matematiku.

Rozšiřování sbírky příkladů, tvorba nových studijních materiálů a webová pod-
pora pro deskriptivní geometrii na MFF UK

Počítačové programy neuplatňujeme pouze ve výuce, ale využíváme je také
k tvorbě sbírek příkladů, nových studijních materiálů a k webové podpoře vý-
uky deskriptivní geometrie. V letošním roce jsme (i díky projektu FRVŠ) vý-
razně rozšířili sbírku příkladů pro deskriptivní geometrii a započali jsme s tvor-
bou nových studijních materiálů, které se týkají různých geometrických témat.

Sbírky příkladů k předmětům Deskriptivní geometrie III, Plochy stavební
praxe, Geometrické plochy a Aplikace deskriptivní geometrie jsou k dispozici
v elektronické formě na stránkách http://surynkova.info/MFF.php. Příklady
jsou rozděleny podle témat a seřazeny chronologicky do jednotlivých předná-
šek a cvičení. Sbírky příkladů již několik let neustále rozšiřujeme, případně
přidáváme k některým příkladům i jejich řešení.

Za výrazné posílení výuky a studia deskriptivní geometrie považujeme
tvorbu nových studijních materiálů a příkladů pro samostudium, které jsou
k dispozici na stránkách http://surynkova.info/topics.php. Jedná se o po-
pisy a návody k různým konstrukcím, počítačové modely, ukázky rysů a stu-
dentských prací apod. Jmenujme například konstrukce kuželoseček jako obrazů
kružnice ve středové kolineaci či příklady konstrukcí kuželoseček z daných prvků
pomocí středové kolineace.

Webové stránky jsou neustále průběžně aktualizovány a jsou určeny nejen
studentům naší fakulty, ale všem zájemcům o geometrii (některé odkazy jsou
v anglickém jazyce).

http://surynkova.info/MFF.php
http://surynkova.info/topics.php
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3 Geometrické projekce

Využití počítačového modelování a rýsování na počítači předvedeme na
příkladech klasických úloh z deskriptivní geometrie, kterými jsou rovnoběžné
a středové projekce. Zaměříme se zde na projekce ploch užívaných v geometrii
a v inženýrské praxi, které jsou na MFF UK vyučovány ve vyšších ročnících.

Ukažme si zadání a řešení typické úlohy z deskriptivní geometrie. Nechť je
dána šroubová plocha tvořicí křivkou (zde speciálně úsečkou) a šroubovým po-
hybem (šroubový pohyb je zadán osou, smyslem a výškou závitu). Aby měla
tato úloha smysl, předpokládáme, že tvořicí úsečka neleží na ose šroubového
pohybu a není s ní ani rovnoběžná. Dále předpokládejme, že je dána libovolná
rovina, která protíná šroubovou plochu vzniklou šroubováním tvořicí úsečky.
Úkolem studentů je sestrojit (ručně nebo rýsováním na počítači) několik poloh
šroubující se úsečky, zdánlivý obrys části plochy (například jednoho závitu)
a řez části plochy zadanou rovinou – vše v daném promítání. Úlohu řešíme
nejprve v rovnoběžném promítání a to v pravoúhlé axonometrii. Zadání úlohy,
tj. osa šroubového pohybu, poloha tvořicí úsečky a rovina řezu v pravoúhlé
axonometrii, je znázorněno na obrázku 1 vlevo. Na obrázku 1 uprostřed vidíme
výsledek dané úlohy (již bez pomocných čar), přičemž se jedná o rys vytvořený
na počítači. 3D modelovací software lze ale využít také k vymodelování prosto-
rové situace, kterou můžeme vidět na obrázku 1 vpravo. Nutno podotknout, že
při práci přímo se softwarem lze s prostorovým objektem hýbat, prostorovou si-
tuaci je možné různě natáčet, přibližovat či oddalovat. Díky tomu je možné lépe
porozumět prostorovým vztahům a práce v rovině, tedy s výslednou projekcí,
je tak snazším úkolem. Na obrázku 1 vpravo je přitom pohled na 3D model
plochy nastavený tak, aby přesně odpovídal zadané rovnoběžné projekci.

Složitější situace nastává při řešení té samé úlohy ve středovém promítání.
Na obrázku 2 vlevo je znázorněno opět zadání úlohy. Na obrázku 2 uprostřed
můžeme vidět počítačový rys s řešením úlohy (opět bez pomocných čar) a na
obrázku 2 vpravo počítačový 3D model. Opět je pohled na 3D model nasta-
vený tak, aby přesně odpovídal zadanému středovému promítání. Zde se mů-
žeme setkat s obtížemi již při zadávání úlohy. Obrazy prostorových objektů se
v obecném středovém promítání mohou velmi výrazně zkreslovat, přičemž míra
tohoto zkreslení se předem velmi těžko odhaduje. Pomoci nám může při tvorbě
takového zadání úlohy samozřejmě zkušenost nebo opět 3D počítačové mode-
lování. Po vymodelování prostorové situace v programu Rhinoceros je možné
s objektem hýbat a nastavit tak pohled na prostorový objekt, který nám vyho-
vuje. Většina grafických softwarů podobných programu Rhinoceros umožňuje
prostorovou situaci ve zvoleném pohledu promítnout do roviny, tj. vytvořit vý-
slednou projekci (rovnoběžnou i středovou). Tuto funkci hojně využíváme právě
k tvorbě zadávání podobných úloh a rovněž ke kontrole výsledné projekce pro-
storových objektů vytvořených buď ručně, nebo rýsováním na počítači v rovině.
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Obr. 1: Šroubová plocha v pravoúhlé axonometrii:
zadání (vlevo), výsledek rovnoběžné projekce (uprostřed), 3D model (vpravo)
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Obr. 2: Šroubová plocha ve středovém promítání:
zadání (vlevo), výsledek středové projekce (uprostřed), 3D model (vpravo)

4 Studentské práce

Využití počítačového modelování a rýsování na počítači ve výuce deskrip-
tivní geometrie výrazně zvyšuje zájem studentů o danou problematiku a zajiš-
ťuje jejich aktivní zapojení do výuky. To vyplývá z reakcí studentů a také ze
zájmu věnovat se geometrickým tématům v rámci semestrálních, bakalářských
a diplomových prací. Uveďme příklad bakalářské práce Geometrie stínu [3] stu-
dentky Yulianny Tolkunové, která se v roce 2014 umístila na druhém místě na
mezinárodní soutěži SVOČ v didaktice matematiky v kategorii bakalářských
prací. Bakalářská práce Geometrie stínu se věnuje geometrickému osvětlení ele-
mentárních těles a metodám sestrojení jejich stínů v různých projekcích. Práce
je zaměřena zejména na rovnoběžné osvětlení těles v rovnoběžných projekcích.
Obsahuje přehled základních pojmů a vlastností geometrického osvětlení a je
doplněna vlastními názornými ilustracemi, které vznikly s použitím modelova-
cích nástrojů v programu Rhinoceros. Součástí práce je sada řešených i neře-
šených příkladů, které mohou sloužit jako sbírka úloh pro studenty v hodinách
deskriptivní geometrie.



6

5 Shrnutí a závěr

V článku jsme prezentovali realizované metody inovace výuky deskriptivní
geometrie na Matematicko-fyzikální fakultě UK v Praze. Modernizace výuky je
založena především na použití počítačového modelování a rýsování na počítači
a také na rozšíření deskriptivní geometrie o poznatky z počítačové grafiky a po-
čítačové geometrie. Počítačové modelování využíváme nejen při výuce, ale také
při přípravě materiálů pro cvičení a přednášky a pro tvorbu sbírek příkladů
a nových studijních materiálů publikovaných na webových stránkách [2].

Při výuce se nám osvědčuje, že studenti považují rýsování a modelování
na počítači za vhodnou pomůcku a vnímají geometrii skutečně jako moderní
disciplínu.

Inspiraci v našem přístupu při výuce geometrie snad naleznou i učitelé a stu-
denti na nižších stupních vzdělávání.
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