
Filip Beran: Minimální plochy a jejich využití

Posudek oponenta bakalářské práce

Předložená práce spadá do oblasti klasické diferenciální geometrie a seznamuje čtenáře se základy teorie
minimálních ploch. V kapitole 1 jsou připomenuty nezbytné definice a pojmy ze základního kurzu dife-
renciální geometrie. V kapitole 2 je odvozena podmínka nulové střední křivosti pro minimalizaci povrchu,
poté je studována souvislost mezi minimalitou plochy a konformitou Gaussova zobrazení. V kapitole 3 au-
tor ukazuje, že minimální rotační plochy jsou částmi katenoidu nebo roviny, zatímco minimální přímkové
plochy jsou částmi helikoidu nebo roviny. Na závěr je popsána izometrická deformace mezi katenoidem
a helikoidem.
Práce má kompilační charakter, jedná se o přehled existujících a vesměs dobře známých výsledků. Text
je kultivovaně sepsán, pěkně vysázen a doplněn řadou ilustrací. Počet překlepů a jazykových chyb je
minimální. Autor prokázal, že je schopen samostatného studia zahraniční literatury, a příslušné zdroje
na patřičných místech cituje. V práci sice chybí partie o využití minimálních ploch (kterou by čtenář
očekával s přihlédnutím k názvu práce), i tak je ovšem stávající rozsah plně dostačující.

K práci mám některé věcné připomínky:

• U Tvrzení 5 a 12 jsou uvedeni objevitelé, letopočty a názvy prací, jinde nikoliv, což působí poněkud
nekonzistentním dojmem.

• s. 5: Tvrzení 1 neplatí. Např. křivka c(t) = (t3, 0) není regulární, křivka c̃(t) = (t, 0) je regulární a para-
metrizovaná obloukem, přitom obě křivky mají shodné obory hodnot.

• s. 5, odstavec za poznámkou: Není pravda, že přímka má nenulovou konstantní křivost.

• s. 7: Tvrzení 2 platí pouze pro regulární plochy. I v dalším textu (např. v definici normálového vektoru)
by se mělo vždy předpokládat, že pracujeme s regulárními plochami.

• s. 8, 9, 18: Místo „samosdružené zobrazeníÿ je obvyklejší psát „samoadjungované zobrazeníÿ.

• Proč jsou Tvrzení 3, 4, 5 dokazována, zatímco Tvrzení 1, 2 nikoliv?

• s. 11: Termín „infinitezimální změna plochyÿ je matoucí; uvažované změny nejsou infinitezimální (=ne-
konečně malé), ale konečné.

• s. 12: Znění a důkaz věty 6 jsou matoucí: Nejprve se zdá, že pt je jedna pevně zvolená normálová
variace, poté se však přejde k libovolné normálové variaci. Slovní spojení „plocha, která minimalizuje
svoji velikostiÿ, je nepřesné (i když čtenář nejspíše z kontextu pochopí, co má autor na mysli).

• s. 13, 2. řádek: Nekorektní zápis – na levé straně je „element plochyÿ, na pravé je funkce. Stejná připo-
mínka se vztahuje k poznámce 32 na s. 32.

• s. 15, Důsledek 9: Slovní spojení „leží pravoúhlá soustava asymptotických křivekÿ je poněkud vágní. Asi
by bylo korektnější napsat, že asymptotické směry v libovolném bodě svírají pravý úhel.

• s. 16, Definice 20: Pro to, aby zobrazení bylo difeomorfismus, je potřeba požadovat nenulovost Jakobiánu.

• s. 16, Tvrzení 11, podmínka (ii): Funkce λ by měla být nenulová.

• s. 18, 2. řádek: Vztah Nu × Nv = Kpu × pv není úplně zřejmý, zasloužil by vysvětlení nebo odkaz na
literaturu.

• s. 18, důkaz Tvrzení 15: Je pravda, že plocha obsahující pouze kruhové body je částí sféry nebo roviny,
ale toto tvrzení je netriviální. Chybí důkaz nebo odkaz na literaturu.

• s. 23: Mohlo by být vysvětleno, jak vypočítat
∫ dy√

a2y2−1
. Také by mohl být explicitně uveden použitý

vzorec pro hyperbolický arkuskosinus.

• s. 27: Proč je zde derivace značena pomocí ∇, zatímco jinde pomocí D?

• s. 32, důkaz Tvrzení 30: K určení střední křivosti není nutné počítat Weingartenovo zobrazení, stačí
1. a 2. fundamentální forma (viz např. větu 5.2.2 ve [VS]).

• s. 35, 16. řádek: Místo „kompletní plochyÿ je vhodnější psát „úplné plochyÿ.

Vesměs se jedná pouze o drobné nedostatky. V klasické diferenciální geometrii se často setkáváme s in-
tuitivně názornými pojmy a výsledky, ale jejich precizní formulace nebo odvození mohou být technicky
náročné. S přihlédnutím k těmto okolnostem doporučuji uznat předloženou práci jako bakalářskou a na-
vrhuji hodnocení výborně.
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