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  Předložená bakalářská práce se zabývá aplikacemi klasické diferenciální geometrie               
v kartografii. Jsou studovány hlavně dvě používané projekce plochy kulové do roviny, a to 
projekce Mercatorova a stereografická projekce. V obou případech jde o zobrazení 
konformní, takže loxodromy, kterými se práce též zabývá, se zobrazí jako části přímek. Mer- 
catorova projekce je v práci popsána nejen pro plochu kulovou, tedy pro sféru, ale i v případě 
obecné rotační plochy. Před vlastním obsahem je v práci uvedena kapitola se základními 
pojmy diferenciální geometrie křivek a ploch. Poslední část práce ukazuje souvislosti mezi 
Mercatorovou a stereografickou projekcí. Složením jedné s inverzní k druhé dostaneme 
konformní zobrazení z roviny do roviny, které je dáno holomorfní funkcí. Jsou zmíněny 
Cauchy-Riemannovy podmínky, které vlastně ukazují, že zobrazení zprostředkované 
holomorfní funkcí je konformní. 
   Celá práce je sepsána velmi pečlivě, výklad je dobře uspořádaný, a i po formální stránce jde 
o práci  v podstatě bezchybnou. Uvedu zde pouze  několik drobných poznámek k práci: 
1) Obrázek na str. 43 není z hlediska deskriptivní geometrie korektní, bod N nemůže být na    
    obrysu. 
2) Na str. 14 a dále jde o přirozený logaritmus, který se zpravidla značí „ln“, označení „log“  
    se používá spíše pro dekadický logaritmus. Že jde o přirozený logaritmus, je sice uvedeno  
    na str.3,  ale bylo by lépe držet se označení podle publikace JČMF a SPN „Názvy a značky  
    školské matematiky“. 
3) Prvky v maticích na konci str. 44 a na začátku str. 45 by měly být přehozeny, viz matice na  
    str.13. 
4) V lemmatu 2.2.3 není vhodné použít označení  y,  protože značilo v předcházejícím funkci  
    argumentu  v.  Výpočty by se zjednodušily,  kdyby se použil vztah  y = (1 + sin v)/cos v,  
    který je v práci také uveden. 
Přes uvedené poznámky hodnotím práci velmi kladně, oceňuji zvláště uvedené souvislosti 
obou projekcí v práci popsaných. Navrhuji práci přijmout k obhajobě. 
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