
Jaroslav Rauš: Mercatorova projekce, loxodromy a souvislosti

Posudek vedoucího bakalářské práce

Předložená práce svým tématem spadá do oblasti matematické kartografie. Zabývá se konformními pro-
jekcemi sféry do roviny; je zde odvozena Mercatorova projekce, stereografická projekce a ukázána jejich
vzájemná souvislost. Jsou vyšetřovány loxodromy a geodetiky spojující dva body na sféře a odvozeny
vzorce pro délky těchto křivek. Je ukazáno, že analogickým postupem lze studovat Mercatorovu projekci
a loxodromy i v případě obecné rotační plochy; jako ilustrační příklad je vyšetřován rotační elipsoid.

Práce je podle mého názoru napsána čtivě a srozumitelně, je doplněna názornými ilustracemi. Svým
rozsahem se blíží práci diplomové. Text neobsahuje původní matematické výsledky, autor však řadu
tvrzení dokázal samostatně. Např. vzorec pro délku nejkratší loxodromy spojující dané dva body na sféře
je sice známý, ale jeho odvození se nám nepodařilo v literatuře dohledat; důkaz sice není obtížný, avšak
vyžaduje pečlivý rozbor několika případů. Domnívám se, že autor prokázal dobrou znalost matematické
analýzy (v reálném i komplexním oboru) a diferenciální geometrie.

Při čtení jsem objevil následující nedostatky:

• Str. 5–6: V Definici 1.2.7 není vysvětlen význam symbolu p (z kontextu lze poznat, že p : O1 → R3
je mapa). Ve stejné definici je chyba ve třetí části (definice konformního zobrazení): Správně má být
c1 = p ◦ ϕ, d1 = p ◦ ψ.

• Str. 8: V diskusi o tom, kdy nastává rovnost v nerovnostech, má být místo f ′(t) ≥ 0 správně uvedeno,
že f ′ nemění znaménko. Z toho, že vA = π/2, pak plyne, že f je nerostoucí (nikoliv neklesající).

• Str. 24–25: Domnívám, že Eulerova substituce t =
√
u2 + c2 − u není provedena správně (při kontrole

jsem dospěl k jiné racionální funkci). Bohužel nejsou uvedeny mezikroky, takže nevím, kde k chybě došlo.
Výpočet by se možná usnadnil použitím substituce u = c · sinh t. Chyba ve výpočtu naštěstí nemá vliv
na zbytek práce, kde je používán tvar funkce y z Lemmatu 2.4.1.

• Str. 35: Na 5. řádku poznámky má být uN místo aN .

• Str. 44–45: Nenulové prvky v maticích 1. fundamentálních forem mají být přehozeny.

Tyto nedostatky nejsou nijak zásadní, doporučuji tedy předloženou práci uznat jako bakalářskou a na-
vrhuji hodnocení výborně.
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