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Cílem práce bylo přehledně a srozumitelně popsat projekční metody kartografických zobrazení a na 

základě středoškolské matematiky a deskriptivní geometrie odvodit některé jejich vlastnosti. 

V první kapitole jsou zavedeny některé kartografické termíny, s nimiž se v textu dále pracuje. Dále jsou 

připomenuty kartézské a polární souřadnice v rovině a je představena základní klasifikace 

kartografických zobrazení. V dalších šesti kapitolách jsou postupně podrobněji popsány jednotlivé 

kartografické projekční metody, a sice tři azimutální projekce, dvě válcové a jedna kuželová. Každá 

z těchto kapitol je přehledně strukturována jednak dle polohy plochy, do níž promítáme, jednak dle 

problematiky, o níž je pojednáváno. U všech promítání se autorka podrobně věnuje principu promítání 

a zobrazení v Mongeově projekci. Tam, kde prostředky středoškolské matematiky dovolily, je doplněno 

podrobné odvození zobrazovacích rovnic projekce či výklad dalších vlastností promítání. 

Z odborného hlediska považuji za přínos podrobné matematické odvození zobrazovacích rovnic, byť je 

pro zjednodušení provedeno pouze pro zeměpisné souřadnice z prvního kvadrantu. Ve všech mně 

známých publikacích toto odvození chybí a souřadnice pouze „spadnou z nebe“, popřípadě jsou 

odvozeny jen pro elementární polohy vstupních prvků. Dále jsou v práci velmi pečlivě popsána 

jednotlivá zobrazení v Mongeově promítání, a to včetně obtížnějších situací, kdy je třeba obraz sítě 

rovnoběžek a poledníků konstruovat bodově. 

Po didaktické stránce lze vyzdvihnout především precizní ilustraci práce, většina obrázků byla 

vytvořena přímo autorkou. Dále je každá kapitola doplněna několika úlohami. Je škoda, že nezbyla síla 

ani prostor na připojení jejich řešení, na druhou stranu práce je i tak značně rozsáhlá a mnohá řešení 

vyplývají přímo z textu.  

Je třeba podotknout, že se autorka musela vypořádat s řadou terminologických problémů, 

komplikovaným značením, zvážit, zda pracovat s celými křivkami globu nebo jen s jejich částmi na 

zobrazované části globu apod. a neváhala opakovaně dosavadní text předělat vždy, když na takový 

problém narazila. Text průběžně konzultovala s vedoucí práce a zároveň aktivně vyhledávala relevantní 

zdroje a ověřovala získané výsledky. 

Práce by měla podpořit učitele středních škol při výuce zájmových seminářů a může též sloužit 

studentům učitelství deskriptivní geometrie jako doporučená literatura k předmětu Kartografie. 

Vzhledem k výše uvedenému doporučuji předloženou diplomovou práci k obhajobě na učitelském 

studiu. Navrhuji hodnocení výborně. 
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