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Abstrakt 

 

Cílem diplomové práce je sepsání teorie matematické kartografie a tvorba názorných 

ukázek pro oživení text�.  Dále pak p�evod  text� do HTML formátu a jejich prezentace na 

webových stránkách oboru Geomatika. Teoretická �ásti diplomové práce obsahuje popis 

dostupných zdroj� a jejich porovnání, navržení struktury studijních text� a stru�né 

vysv�tlení obsahu jednotlivých kapitol a postup tvorby multimediálních text�. Poslední 

kapitola obsahuje výsledky hodnocení multimediálních text�  studenty. 

 

Klí�ová slova 

matematická kartografie, zobrazení, teorie zkreslení, obrazová galerie zobrazení 

 

Abstract 

 

The purpose of this diploma thesis is to write up the Theory of Mathematical  Cartography 

and creation of visual demonstrations for revival texts, folowing a conversion to html and 

presentation on the web pages of Department of Geomatics.  The theoretical part of my 

thesis contains the description of available source and their comparison,  presentation of 

studying materials and brief explanation of subject of every section procedure of 

multimedia texts creation. The last chapter contains the results of assessment of students, 

which were assessing the multimedia texts. 

 

Keywords 

mathematical cartography, map projections, theory of distortion, picture gallery of map 

projections 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



1. ÚVOD 
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1. Úvod 

 
P�edm�t Matematická kartografie (dále MK) je vyu�ován pro studenty oboru Geomatika 

na Fakult� aplikovaných v�d Západo�eské univerzity v Plzni. Je zajiš�ován katedrou 

matematiky (dále jen KMA), která p�edm�t nabízí ve dvou semestrech – p�edm�t MK1 si 

zapisují studenti ve 3. ro�níku prezen�ního studia jako povinný p�edm�t státní záv�re�né 

zkoušky, p�edm�t MK2 si zapisují ve 4. ro�níku jako povinný specializa�ní p�edm�t 

studenti se specializací Kartografie. Pro studenty dálkového studia platí povinnost 

absolvovaní pouze p�edm�tu MK1, p�edm�t MK2 si zapisují jako výb�rový specializa�ní. 

 
Cílem této diplomové práce bylo zpracovat obsah p�edm�tu Matematická kartografie 

do p�ehledné formy tak, aby texty vhodným zp�sobem dopl�ovaly p�ednášky tohoto 

p�edm�tu. Dále pak tyto studijní texty vhodným zp�sobem zpracovat do text� 

multimediálních ve formátu HTML a ty pak prezentovat na webových stránkách oboru 

Geomatika (http://hobbes.fav.zcu.cz/gis/). 

 
Ve druhé kapitole této práce je podán p�ehled zdroj�, které jsou používala p�i 

sepisování studijních text�, a jejich vzájemné porovnání. Dále jsou také uvedeny n�které 

další dostupné zdroje. 

  
Ve t�etí kapitole uvádím postup návrhu struktury studijních text�, jejich obsah a 

stru�ný popis probírané látky v jednotlivých kapitolách. 

 
�tvrtá kapitola je pak v�nována postupu zpracování studijních text� do 

multimediální formy. V první �ásti popíši nejd�ležit�jší programové vybavení, které jsem 

k tvorb� multimediálních text� používala. Ve druhé �ásti pak podrobn�ji popíši strukturu 

multimediálních text� a jejich sou�ásti. Vysv�tlím zde také princip hodnocení jednotlivých 

test� p�ipojených k text�m. 

 
V páté kapitole shrnu výsledky hodnocení multimediálních text� studenty oboru 

Geomatika. Toto hodnocení bylo provedeno formou dotazníku obsahujícího otázky na 

jednotlivé vlastnosti multimediálních text� (p�ehlednost, grafický a textový obsah atd.). 

 
 V poslední kapitole zhodnotím dosažené výsledky této diplomové práce a uvedu 

další možnosti dopln�ní a rozší�ení multimediálních text�. 



2. POROVNÁNÍ DOSTUPNÝCH ZDROJ� 
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2. Porovnání dostupných zdroj� 

 
Pro zpracování rozsáhlé tématiky matematické kartografie bylo nejprve zapot�ebí vyhledat 

množství vhodných publikací a zdroj�. Ty jsem vyhledávala p�edevším v knihovnách 

(Státní v�decká knihovna v Plzni a v Hradci Králové, Technicko-ekonomická knihovna 

Z�U) a z r�zných internetových vyhledávacích služeb. Z t�chto zdroj� jsem následn� 

vybrala (po dohod� s vedoucím diplomové práce) nejd�ležit�jší kapitoly a jednotlivá 

zobrazení (více viz Obsah studijních text� v odst. 3.2).  

 
Na následujících stránkách porovnám zdroje, ze kterých jsem p�i zpracování 

studijních text� vycházela. Na konci kapitoly pak uvedu p�ehled dalších dostupných 

materiál� a zdroj�. 

 

2.1. Literatura �eská 

 
St�žejní literaturou, ze které jsem p�i psaní text� �erpala, byla [1] a [3]. Jsou to velmi 

podrobné publikace psané v �eském jazyce, které se v�nují p�edevším celé teorii 

matematické kartografie. Literatura [3] je podrobnou knihou zabývající se celou oblastí 

kartografie. 

Auto�i t�chto publikací se však lišili v n�kolika zásadních bodech: 

 
1. za�azení zobrazení 

� podle [1] jsou tato zobrazení za�azena takto: 

Nicolosiho, Apianovo a Loritzovo zobrazení – nepravé azimutální zobrazení 

globulární. 

 
� podle [3] jsou pak tato zobrazení za�azena následovn�: 

Nicolosiho zobrazení – polykónické zobrazení kruhové, 

Apianovo a Loritzovo zobrazení – nepravé válcové zobrazení kružnicové, 

 
Ve studijních textech jsem použila �azení podle [3] vzhledem k vlastnostem t�chto 

zobrazení: 
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Nicolosiho zobrazení – obrazem rovnob�žek jsou nesoust�edné kružnice (� polykónická 

zobrazení) 

Apianovo a Loritzovo zobrazení – obrazem rovnob�žek jsou p�ímky (� nepravá válcová 

zobrazení) 

U nepravých azimutálních zobrazení jsou obrazem rovnob�žek soust�edné kružnice, což 

neplatí pro žádné z výše uvedených zobrazení a nelze je tudíž do této skupiny za�adit. 

 
2. obecné zobrazovací rovnice nepravých válcových zobrazení 

� podle [3] je obecný tvar zobrazovacích rovnic nepravých zobrazení: 

  ( ) ( )VUgYUfX ;               == , 

 
� podle [1] jsou tyto zobrazovací rovnice ve tvaru: 

  ( ) ( )UfYVUgX ==                ; . 

 
V tomto p�ípad� jsem op�t použila ozna�ení podle [3], ve kterém je pravoúhlá 

rovinná sou�adnice X funkcí jedné zem�pisné sou�adnice, druhá rovinná sou�adnice Y pak 

funkcí obou zem�pisných sou�adnic. Sou�adné soustavy jsou pak pro všechny t�ídy 

zobrazení (jednoduché i nepravé) totožné. Kladná v�tev osy X sm��uje na sever, kladná 

v�tev osy Y na východ (viz obr. 1). 

 
Obr. 1 Sou�adná soustava všech zobrazení 

 

Ve studijních textech jsem pro jednotnost ozna�ení a vzhledem k výše uvedené 

sou�adné soustav� použila obecný tvar zobrazovacích rovnic jednoduchých válcových 

zobrazení jako: 

( ) VnYUfX ⋅==                 
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2.2. Literatura zahrani�ní 

 
Nejd�ležit�jší literaturou zahrani�ní pak byla [14] a [8]. Publikace [14] je nejpodrobn�jší 

knihou zabývající se matematickou kartografií, kterou jsem vyhledala. Tuto knihu uvádí 

v�tšina autor� publikací zabývajících se matematickou kartografií. Krom� p�ehledného a 

velmi podrobného popisu vlastností jednotlivých zobrazení je zde pro každé i ukázka 

obrazu geografické sít�.  Ve v�tšin� p�ípad� je uvedena i ukázka obraz� geografických sítí 

v jiných polohách zobrazovací plochy (krom� normální i v p�í�né a obecné poloze). U 

n�kterých zobrazení jsou také uvenedy ukázky znázor�ující pr�b�h zkreslení pomocí 

Tissotových indikatrix (elips zkreslení), sestrojených v uzlových bodech geografické sít�. 

Tyto ukázky dávají dobrou p�edstavu o pr�b�hu zkreslení a tak i o vhodnosti zobrazení. 

V porovnání s literaturou �eskou má tato publikace mnohem obsáhlejší obrazový obsah. 

Naproti tomu jsou však pom�rn� nep�ehledn� popsány postupy odvození zobrazovacích 

rovnic, které nejsou uvedeny u jednotlivých zobrazení, ale až na konci knihy v poslední 

kapitole. 

 
Další publikaci, kterou jsem p�i sepisování text� používala, je [8]. Ta obsahuje sice 

menší po�et popsaných zobrazení, zato je však u v�tšiny t�chto zobrazení podrobn�ji 

popsán postup konstrukce geografické sít�. Vzhledem k zemi p�vodu autora byla také více 

zam��ena práv� na nejvhodn�jší a nejužívan�jší zobrazení bývalé SSSR, mezi která pat�í 

nap�. zobrazení Kavrajského nebo CNIIGAiK. Ve studijních textech jsem tato zobrazení 

vzhledem k úzkému okruhu použití vynechala. 

 

2.3. Internetové zdroje 

 
Internetových zdroj�, a� je to v dnešní moderní dob� tém�� nep�edstavitelné, je podle 

mého názoru malé množství, vzhledem k možnostem, které internet nabízí. N�které zdroje 

jsou však dostate�n� obsáhlé a p�ehledné, v�tšinou jsou však cizojazy�né. 

 
Jako první bych uvedla [22], což je webový sever spole�nosti MathWorks, jejímž 

produktem je program Matlab, pro který byla vyvinuta nadstavba Mapping Toolbox. Ta  

umož�uje konstrukci map, analýzu, manipulaci a vizualizaci prostorových dat v prost�edí 

Matlabu. Na t�chto stránkách je popsáno více než 60 nejužívan�jších zobrazení, která jsou 
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v této nadstavb� k použití, ale i další možnosti a funkce d�ležité pro tvorbu map v prost�edí 

Matlabu. Z t�chto stránek jsem také použila n�kolik ukázek obrazu geografické sít� do 

multimediálních text�, konkrétn� do �ásti Galerie obraz� geografických sítí (viz seznam 

obrázk�). Krom� obraz� geografických sítí je zde, podobn� jako v publikaci [14], u v�tšiny 

zobrazení znázorn�n pr�b�h zkreslení pomocí Tissotových indikatrix, konstruovaných 

v uzlových bodech geografické sít�. 

 
V tomto odstavci také nemohu opomenout výuku p�edm�tu matematická kartografie 

na Technické univerzit� ve Vídni [26]. Zdejší katedra geometrie publikuje stránky 

v�nované práv� kartografii s ukázkami obraz� zem�pisných sítí jednotlivých zobrazení 

(není jich však mnoho) a to v r�zných polohách (normální, transverzální i obecné). Jedná 

se o 36 zobrazení, která však zcela postrádají jakýkoliv podrobn�jší popis vlastností a 

zobrazovacích rovnic. 

  
Z �eských internetových stránek bych také uvedla osobní stránky bývalého studenta 

�VUT [18]. Ke každému zobrazení jsou zde p�ehledn� uvedeny jeho vlastnosti (popis 

obrazu geografické sít�, pr�b�h zkreslení a zobrazovací rovnice), u v�tšiny zobrazení však 

chybí ukázky obraz� geografických sítí.  

 
Velice užite�né jsou také internetové stránky [24], na kterých jsou možné p�evody 

mezi rovinnými sou�adnicemi K�ovákova zobrazení a sou�adnicemi na Besselov� elipsoidu 

s možností volby základního poledníku (Ferro nebo Greenwich) a p�evody mezi rovinnými 

sou�adnicemi Gaussova konformního zobrazení elipsoidu v poledníkových pásech 

(t�ístup�ových i šestistup�ových) a sou�adnicemi na Krasovského elipsoidu. Tyto stránky 

zpracoval Ing. Jan Pytel, který p�sobí na kated�e mapování a kartografie �VUT v Praze. 

 
Mezi další zajímavé internetové zdroje pat�í nap�. [23], [28], [29] a [30].  

 

2.4. Další dostupné zdroje 

 
R�zné zdroje informací o kartografii je možno vyhledávat v tzv. informa�ních fondech, 

které se d�lí na primární (kartografická literatura a kartografická díla) a na sekundární 

(dokumentace a bibliografie). 
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Mezi kartografickou literaturu �adíme zpravidla knižní publikace (zam��ené 

p�edevším na výuku kartografie – skripta, u�ebnice) a periodika (kartografické �asopisy 

s národním i mezinárodním významem). Kartografická bibliografie podává souhrnn� 

zpracované anotace kartografické literatury a kartografických d�l.  

 
Výb�r n�kterých periodik: 

� Geodetický a kartografický obzor – vydavatelem �asopisu je �ÚZK (�R), 

� Zem�m��i� – �asopis o geodézii, katastru nemovitostí a kartografii (�R), 

� Kartografický p�ehled – vydavatelem této bibliografie je ÚAGK (�R), 

� Polski przegl	d kartograficzny (Polsko), 

� Vermessungstechnik (N�mecko), 

� World Cartography – vydavatelem je UNESCO, 

� a mnoho dalších. 

 
Všechny dokumenty jsou snadno k nalezení pomocí vyhledávacích systém�. V nich 

je nej�ast�ji používanou t�ídící soustavou MDT – mezinárodní desetinné t�íd�ní. Tato 

soustava je rozd�lena na 10 hlavních t�íd (oblastí lidské �innosti), ty jsou dále d�leny na 

�ady, po�adí, skupiny, podskupiny atd. vždy po 10.   

 
V páté t�íd� – Matematika a p�írodní v�dy. – je za�azena pod kódem 528 geodézie a 

kartografie. Kartografie je pak pod �íslem 528.9 a dále se d�lí na: 

 
� 528.91 – teoretická kartografie, 

� 528.92 – praktická kartografie, 

� 528.93 – topografická kartografie, 

� 528.94 – tematická kartografie, 

� v dalším d�lení pak je za�azena tvorba a historie glób� a reliéfních map, 

atlasová kartografie, revize a údržba map atd. 

 
Kartografická díla (mapy, atlasy, globy, reliéfní mapy) pat�í do t�ídy s �íslem 912. 

 
V roce 2001 došlo ke zm�nám v hierarchii soustavy MDT. Tyto zm�ny se však 

týkaly páté t�ídy pouze �áste�n�, �ást geodézie a kartografie z�stala nezm�n�na. 
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3. Struktura studijních text� 

 

3.1. Návrh struktury studijních text� 

 
Strukturu studijních text� jsem navrhla po konzultaci s vedoucím diplomové práce a po 

prostudování sylab� p�edm�t� KMA/MK1 a KMA/MK2 uvedených na www.stag.zcu.cz. 

P�i sepisování jednotlivých kapitol jsem vycházela p�edevším z publikací a zdroj� 

podrobn�ji popsaných v p�edchozí kapitole. 

Kompletní seznam použitých zdroj� je uveden na konci této práce.  

 
Na následujících stránkách stru�n� popíši strukturu studijních text� a obsah 

jednotlivých kapitol. Umíst�ním celých text� k této dokumentaci by se práce stala velmi 

rozsáhlou (cca 96 stran). Proto jsem se rozhodla tyto texty umístit pouze na CD p�iložené 

k této dokumentaci.  

 
Celý obsah studijních text� jsem rozd�lila do 15 hlavních kapitol a podkapitol 

(podobn�, jako je tomu ve v�tšin� použitých zdroj�) následovn�: 

 

3.2. Obsah studijních text� 

 
1. ZÁKLADY SFÉRICKÉ TRIGONOMETRIE 

1.1. ZÁKLADNÍ V
TY SFÉRICKÉ TRIGONOMETRIE 

1.2. NEPEROVO PRAVIDLO 

 
2. ZÁKLADNÍ POJMY 

2.1. REFEREN�NÍ PLOCHY 

2.1.1. Rovina 

2.1.2. Koule 

2.1.3. Elipsoid 

2.1.3.1. Trojosý elipsoid 

2.1.3.2. Rota�ní elipsoid 

2.1.3.3. P�ehled známých elipsoid� 

2.2. SOU�ADNICOVÉ SYSTÉMY NA REFEREN�NÍCH PLOCHÁCH 
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2.2.1. Geodetická zem�pisná ší�ka ϕ a zem�pisná délka λ 

2.2.2. Geocentrická zem�pisná ší�ka β a zem�pisná délka λ 

2.2.3. Redukovaná zem�pisná ší�ka ψ a zem�pisná délka λ 

2.2.4. Ortogonální Soldnerovy sou�adnice 

2.2.5. Polární sférické sou�adnice 

2.2.6. Sou�adné soustavy v rovin� 

2.2.7. Pravoúhlé prostorové sou�adnice X, Y, Z 

2.2.8. Kartografické sou�adnice 

2.2.9. Izometrické sou�adnice 

2.3. POLOM
RY K�IVOSTI V LIBOVOLNÉM BOD
 NA ELIPSOIDU 

2.3.1. P�í�ný polom�r k�ivosti N 

2.3.2. Meridiánový polom�r k�ivosti M 

2.3.2.1. Délkové elementy v poledníku a rovnob�žce 

2.3.3. St�ední polom�r k�ivosti Rm 

2.3.4. Polom�r náhradní koule 

2.4. D�LEŽITÉ K�IVKY NA REFEREN�NÍCH PLOCHÁCH 

2.4.1. Geodetická k�ivka 

2.4.2. Ortodroma 

2.4.3. Loxodroma 

 
3. TEORIE ZKRESLENÍ 

3.1. DÉLKOVÉ ZKRESLENÍ 

3.2. ZKRESLENÍ AZIMUTU A ÚHLU 

3.3. PLOŠNÉ ZKRESLENÍ 

3.4. VZORCE PRO ZKRESLENÍ P�I ZNÁMÝCH HLAVNÍCH PAPRSCÍCH a,b 

3.4.1. Délkové zkreslení 

3.4.2. Zkreslení sm�rníkové a úhlové 

3.4.3. Plošné zkreslení 

 
4. T�ÍD�NÍ KARTOGRAFICKÝCH ZKRESLENÍ 

4.1. PODLE ZKRESLENÍ 
4.2. PODLE ZOBRAZOVACÍ PLOCHY 
4.3. PODLE P�I�AZENÍ ZOBRAZOVACÍ PLOCHY 

 
 



3. STRUKTURA STUDIJNÍCH TEXT� 

- 21 - 

5. ZOBRAZENÍ ELIPSOIDU NA KOULI 

5.1. SPOLE�NÉ VLASTNOSTI 

5.2. JEDNOTLIVÁ ZOBRAZENÍ 

5.2.1. Zobrazení se zachovanými zem�pisnými sou�adnicemi 

5.2.2. Konformní zobrazení 

5.2.2.1. Zem�pisná sí� i v obraze zem�pisnou sítí 

5.2.2.2. Zobrazení p�i podmínce nezkresleného základního poledníku 

5.2.3. Zobrazení promítnutím na soust�ednou kouli 

5.2.4. Zobrazení ekvidistantní 

5.2.4.1. Zobrazení ekvidistantní v polednících 

5.2.4.2. Zobrazení ekvidistantní v rovnob�žkách 

5.2.5. Ekvivalentní zobrazení 

 
6. JEDNODUCHÁ ZOBRAZENÍ 

6.1. KUŽELOVÁ ZOBRAZENÍ JEDNODUCHÁ 

6.1.1. Spole�né vlastnosti  

6.1.2. Jednotlivá zobrazení  

6.1.2.1. Ekvivalentní zobrazení  

6.1.2.1.1. Zobrazení Albersovo z Lüneburgu (r. 1805) 

6.1.2.1.2. Lambertovo ekvivalentní zobrazení (r. 1772) 

6.1.2.2. Zobrazení ekvidistantní v polednících  

6.1.2.2.1. Ptolemaiovo zobrazení (r. 150 n.l.) 

6.1.2.2.2. Zobrazení De l´Isleovo (r. 1745) 

6.1.2.3. Konformní zobrazení  

6.1.2.3.1. Lambertovo konformní zobrazení (r. 1772) 

 
6.2. AZIMUTÁLNÍ ZOBRAZENÍ JEDNODUCHÁ  

6.2.1. Spole�né vlastnosti 

6.2.2. Jednotlivá zobrazení 

6.2.2.1. Ekvivalentní zobrazení  

6.2.2.1.1. Lambertovo ekvivalentní zobrazení  

6.2.2.2. Zobrazení ekvidistantní v polednících 

6.2.2.2.1. Postelovo zobrazení (r. 1581) 

6.2.2.3. Konformní zobrazení 
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6.2.2.4. Azimutální projekce 

6.2.2.4.1. Gnomonická projekce 

6.2.2.4.2. Stereografická projekce (= konformní zobrazení) 

6.2.2.4.3. Ortografická projekce  

6.2.2.4.4. Externí projekce (= de la Hireova, vn�jší) 

 
6.3. VÁLCOVÁ ZOBRAZENÍ JEDNODUCHÁ 

6.3.1. Spole�né vlastnosti 

6.3.2. Jednotlivá zobrazení 

6.3.2.1. Ekvivalentní zobrazení 

6.3.2.1.1. Lambertovo izocylindrické zobrazení (r. 1772) 

6.3.2.1.2. Behrmannovo zobrazení (r. 1910) 

6.3.2.2. Zobrazení ekvidistantní v polednících 

6.3.2.2.1. Marinovo zobrazení (r. 100 n.l.) 

6.3.2.2.2. Cassini-Soldnerovo zobrazení 

6.3.2.3. Konformní zobrazení 

6.3.2.3.1. Mercatorovo zobrazení (r. 1569) 

6.3.2.3.2. Gaussovo zobrazení (= transverzální Mercatorovo) 

6.3.2.3.3. Gaussovo konformní zobrazení elipsoidu v poledníkových 

pásech 

6.3.2.4. Válcové projekce 

6.3.2.4.1. Centrální válcová projekce v normální poloze 

6.3.2.4.2. Braunova stereografická projekce 

6.3.2.4.3. Gallova stereografická projekce 

6.3.2.4.4. Ekvivalentní válcové zobrazení 

 
7. NEPRAVÁ ZOBRAZENÍ 

7.1. KUŽELOVÁ ZOBRAZENÍ NEPRAVÁ 

7.1.1. Spole�né vlastnosti 

7.1.2. Jednotlivá zobrazení 

7.1.2.1. Bonneovo zobrazení (r. 1752) 

7.1.2.2. Lotosové zobrazení 

7.2. AZIMUTÁLNÍ ZOBRAZENÍ NEPRAVÁ 

7.2.1. Spole�né vlastnosti 
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7.2.2. Jednotlivá zobrazení 

7.2.2.1. Werner - Stabovo zobrazení (r. 1514) 

7.2.2.2. Weichelovo (r. 1879) 

7.2.2.3. Schjerning (r. 1904) 

7.2.2.4. Modifikace zobrazení 

7.2.2.4.1. Aitovovo zobrazení (r. 1889) 

7.2.2.4.2. Hammerovo zobrazení (r. 1892) 

7.2.2.4.3. Wagnerovo zobrazení (r. 1941) 

7.2.2.4.4. Winkelova zobrazení (r. 1921) 

 
7.3. VÁLCOVÁ ZOBRAZENÍ NEPRAVÁ 

7.3.1. Spole�né vlastnosti 

7.3.2. Jednotlivá zobrazení 

7.3.2.1. Sinusoidální zobrazení 

7.3.2.1.1. Mercator-Sansonovo zobrazení 

7.3.2.1.2. Eckertova sinusoidální zobrazení (r. 1906) 

7.3.2.1.3. McBryde-Thomasovo zobrazení (r. 1949) 

7.3.2.2. Eliptická zobrazení 

7.3.2.2.1. Mollweidovo zobrazení (r. 1805) 

7.3.2.2.2. Eckertovo eliptické zobrazení 

7.3.2.2.3. Robinsonovo vyrovnávací zobrazení 

7.3.2.3. P�ímková zobrazení 

7.3.2.3.1. Collignonovo zobrazení 

7.3.2.3.2. Eckertova p�ímková zobrazení 

7.3.2.3.3. Ekvidistantní p�ímková zobrazení 

7.3.2.4. Kružnicová zobrazení 

7.3.2.4.1. Apianovo zobrazení (r. 1524) 

7.3.2.4.2. Loritzovo zobrazení (r. 1527) 

7.3.2.5. Ostatní zobrazení 

7.3.2.5.1. Zobrazení Boggsovo (r. 1929) 

7.3.2.5.2. Goodovo zobrazení (r. 1923) 

7.3.2.5.3. Zobrazení Érdi-Krauszovo (r. 1968) 

7.3.2.5.4. Loximutální (= Siemonovo) zobrazení (r. 1935) 
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7.3.2.5.5. Oválné (Orteliovo) zobrazení (r. 1570) 

 
8. POLYKÓNICKÁ ZOBRAZENÍ (= MNOHOKUŽELOVÁ) 

8.1. SPOLE�NÉ VLASTNOSTI 

8.2. JEDNOTLIVÁ ZOBRAZENÍ 

8.2.1. Ekvidistantní zobrazení 

8.2.1.1. Hasslerovo zobrazení (r. 1820) 

8.2.2. Ostatní zobrazení 

8.2.2.1. Ortogonální polykonické zobrazení 

8.2.3. Kruhová zobrazení 

8.2.3.1. Grintenovo zobrazení (r. 1904) 

8.2.3.2. Lagrange-Lambertovo zobrazení 

8.2.3.3. Nicolosiho zobrazení (r.1660) 

 
9. POLYEDRICKÁ ZOBRAZENÍ (= PO VYMEZENÝCH �ÁSTECH, MNOHOST�NNÁ) 

9.1. SPOLE�NÉ VLASTNOSTI 

9.2. JEDNOTLIVÁ ZOBRAZENÍ 

9.2.1. Zobrazení sféroidických lichob�žník� 

9.2.1.1. Polyedrické zobrazení map za Rakouska-Uherska 

9.2.1.2. Modifikované polyedrické zobrazení pro mezinárodní mapu sv�ta 

1: 1 000 000 

9.2.2. Zobrazení sféroidických rovnob�žkových pás� 

9.2.2.1. Letecké naviga�ní mapy v m��ítku 1: 500 000 

9.2.2.2. Mezinárodní mapa sv�ta v m��ítku 1: 2 500 000 

 
10. OBECNÁ ZOBRAZENÍ (= NEKLASIFIKOVANÁ) 

10.1. SPOLE�NÉ VLASTNOSTI 

10.2. JEDNOTLIVÁ ZOBRAZENÍ 

10.2.1. Konformní zobrazení 

10.2.1.1. Littrowovo zobrazení 

10.2.1.2. Augustovo zobrazení 

10.2.1.3. Pierceho zobrazení 

10.2.1.4. Gouyouovo zobrazení 

10.2.1.5. Adamsovo zobrazení 
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10.2.1.6. Magisovo-Coxovo zobrazení 

10.2.2. Zobrazení s minimálním zkreslením délek (ploch) a minimálními 

korekcemi sm�rník� 

10.2.3. Ostatní zobrazení 

10.2.3.1. Schmidtovo zobrazení 

10.2.3.2. Kuskovo zobrazení 

 
11. ZOBRAZENÍ UŽITÁ PRO �SR A �R 

11.1. HISTORIE MAPOVÁNÍ NA NAŠEM ÚZEMÍ 

11.1.1. Topografická vojenská mapování (1763 - 1883) 

11.1.2. Katastrální mapy bývalého Rakouska-Uherska 

11.1.3. Prozatímní vojenské mapování (1923 - 1933) 

11.1.4. Definitivní vojenské mapování (1934 - 1938) 

11.1.5. Státní mapová díla �SR (po r. 1945) 

11.1.6. Vojenské topografické mapy (od r. 1953) 

11.2. JEDNOTLIVÁ ZOBRAZENÍ 

11.2.1. Sanson-Flamsteedovo zobrazení 

11.2.2. Benešovo zobrazení 

11.2.3. Cassini-Soldnerovo zobrazení 

11.2.4. Gauss-Krügerovo zobrazení 

11.2.5. K�ovákovo zobrazení 

 
12. VOLBA ZOBRAZENÍ 

12.1. VOLBA ZOBRAZENÍ PRO GEODETICKÉ Ú�ELY 

12.1.1. D�ležité vztahy pro kartografická zkreslení 

12.2. VOLBA ZOBRAZENÍ PRO P�EHLEDNÉ MAPY 

12.2.1. Schéma výb�ru kartografického zobrazení 

 
13. HODNOCENÍ ZOBRAZENÍ 

13.1. KRITÉRIA PRO HODNOCENÍ ZOBRAZENÍ 

 
14. IDENTIFIKACE ZOBRAZENÍ 

15. OBECNÁ TEORIE KARTOGRAFICKÝCH ZOBRAZENÍ 

15.1. OBRÁCENÁ ÚLOHA MATEMATICKÉ KARTOGRAFIE 
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3.3. Popis jednotlivých kapitol 

 
V následujícím textu podrobn�ji popíši obsah jednotlivých kapitol. Obrazy geografické sít� 

nebyly ve studijním textu umíst�ny. Texty ve formátu PDF, které jsou v multimediální 

form� text� k dispozici ke stažení, by poté byly velmi rozsáhlé a ukázky by mohly zp�sobit 

komplikace p�i samotném tisku t�chto dokument�.   

 
V programu jsou však u každého zobrazení, ke kterému byla tato ukázka k dispozici, 

odkazy do Galerie obraz� geografických sítí.  

 

� 1. kapitola – Základy sférické trigonometrie 

 
V této kapitole jsem stru�n� sepsala nejd�ležit�jší vzorce a pojmy sférické trigonometrie, 

které se v p�edm�tu matematické kartografie nej�ast�ji používají (v�ta sinová, kosinová 

pro stranu, kosinová pro úhel, sinuskosinová, výpo�et excesu sférického trojúhelníka) a 

také Neperovo pravidlo pro pravoúhlý sférický trojúhelník. 

 

�   2. kapitola – Základní pojmy 

 
Do této kapitoly jsem umístila všechny d�ležité pojmy, které je t�eba znát p�edtím, než 

za�neme studovat celou teorii matematické kartografie. 

 
První �ást se týká pojmu referen�ní plocha – rovina, koule a elipsoid. D�ležitá je 

v této �ásti také tabulka základních parametr� používaných referen�ních elipsoid� 

(elipsoidy Zach�v, Bessel�v, Hayford�v, Krasovského, IAG-67, WGS-84). 

 
Další �ást je zam��ena na sou�adnicové systémy na referen�ní ploše, kterými jsou 

sou�adnice geodetické, geocentrické, redukované, ortogonální Soldnerovy, polární 

sférické, prostorové pravoúhlé, rovinné polární a pravoúhlé, kartografické a izometrické. 

Poslední jmenované jsou �asto opomíjeny a jsou d�ležité nap�. p�i odvozování vztah� pro 

zkreslení pro zobrazení elipsoidu na kouli (více se t�mito zobrazeními zabývá kapitola 4 – 

Zobrazení elipsoidu na kouli). 

V další �ásti je vysv�tlen význam a výpo�et polom�r� k�ivosti (p�í�ný, podélný, 

st�ední) a výpo�et polom�ru náhradní koule. 
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Poslední �ást se v�nuje d�ležitým k�ivkám na referen�ní ploše (geodetická k�ivka, 

ortodroma, loxodroma). Pro ortodromu jsou zde uvedeny vztahy pro výpo�et její délky a 

azimutu, pro loxodromu pak diferenciální rovnice, ze které se vychází p�i výpo�tu jejího 

azimutu a délky. 

 
 

�   3. kapitola – Teorie zkreslení 

 
Kapitola Teorie zkreslení je velmi d�ležitou oblastí matematické kartografie. Zabývá se 

p�edevším detailním odvozením obecných vztah� pro výpo�et kartografických zkreslení 

(délkového, úhlového i plošného). Dále jsou zde také odvozeny vztahy pro zkreslení p�i 

znalosti hodnot extrémních délkových zkreslení. Je tu také ukázán postup zákresu 

Tissotovy indikatrix (elipsy zkreslení), která podává dobrou p�edstavu o pr�b�hu zkreslení 

v daném bod�. 

 

� 4. kapitola – T�íd�ní kartografických zobrazení 

 
V této kapitole je uvedeno p�ehledné t�íd�ní (klasifikace) kartografických zobrazení. Toto 

t�íd�ní je provedeno podle zkreslení, podle zobrazovací plochy (rozvinutelné plochy, 

mnohokuželové, …) a podle p�i�azení zobrazovací plochy (normální, p�í�né, obecné, te�né 

a se�né). 

 

�   5. kapitola – Zobrazení elipsoidu na kouli 

 
Tato kapitola je d�ležitou z hlediska volby výchozí referen�ní plochy. V nejjednodušším 

p�ípad� m�žeme zemské t�leso nahradit koulí. Pro p�esné mapy pro ú�ely geodetické a 

mapovací však již musíme uvažovat jako výchozí plochu elipsoid, který následn� 

zobrazíme na kouli. V této kapitole jsou tato zobrazení popsána, velká d�ležitost je zde 

kladena na Gaussovo konformní zobrazení, které bylo Ing. K�ovákem použito pro 

zobrazení našich zemí. 
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�   6. kapitola – Jednoduchá zobrazení 

 
Tato kapitola je v�nována t�íd� jednoduchých zobrazení. Jsou zde uvedeny spole�né 

vlastnosti všech t�chto zobrazení a v podkapitolách jsou pak popsána jednotlivá zobrazení 

(kuželová, azimutální a válcová). 

 
První podkapitola se týká kuželového zobrazení. P�ehledn� jsou zde sepsány 

spole�né vlastnosti a dále pak popsány jednotlivá zobrazení rozd�lená z hlediska zkreslení 

na zobrazení ekvivalentní, ekvidistantní a konformní. U každého typu zobrazení je pak 

popsán postup odvození zobrazovacích rovnic a volba konstant pro konkrétní zobrazení. 

Nejd�ležit�jším z t�chto zobrazení pro naše území je zobrazení konformní, které užil 

Ing. K�ovák v obecné poloze pro zobrazení K�ovákovo (zobrazení podrobn� popisuje 

kapitola 11 – Zobrazení užitá na území �SR a �R). 

 
Druhá podkapitola op�t popisuje spole�né vlastnosti a jednotlivá zobrazení, tentokrát 

se však jedná o zobrazení azimutální. Ta jsou rozd�lena z hlediska zkreslení na zobrazení 

ekvivalentní, ekvidistantní a konformní. Dále je zde také �ást o azimutálních projekcích. 

Pro každé zobrazení i projekci je pak uveden postup odvození zobrazovacích rovnic. 

 

Poslední podkapitolou jsou zobrazení válcová. Jejich výklad za�íná op�t uvedením 

jejich spole�ných vlastností a dále pak jednotlivými zobrazeními rozd�lenými na 

ekvivalentní, ekvidistantní, konformní. D�ležitá je také �ást o válcových projekcích. 

Do t�ídy jednoduchých válcových zobrazení pat�í i zobrazení používaná pro konstrukce 

map na našem území, která jsou velmi d�ležitá. Jedná se o Gaussovo konformní zobrazení 

elipsoidu v poledníkových pásech a Cassini-Soldnerovo zobrazení. V této kapitole se 

omezíme pouze na jejich uvedení, jejich podrobné popisy jsou uvedeny v kapitole 11 – 

Zobrazení užitá na území �SR a �R.  

 

� 7. kapitola – Nepravá zobrazení 

 
Tato kapitola se zabývá t�ídou nepravých zobrazení a jejich spole�nými vlastnostmi. 

Vzhledem ke složitým postup�m p�i odvozování zobrazovacích rovnic je u každého 

zobrazení uveden až výsledný vztah zobrazovacích rovnic. 
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První podkapitola o nepravých kuželových zobrazeních obsahuje krom� spole�ných 

vlastností i zobrazení, d�ležité je p�edevším zobrazení Bonneovo, jehož mezními p�ípady 

je nepravé azimutální zobrazení Werner-Stabovo a nepravé válcové zobrazení Mercator-

Sansonovo blíže probírané v následujících podkapitolách. 

 
Na za�átku podkapitoly o nepravých azimutálních zobrazeních jsou op�t uvedeny 

spole�né vlastnosti t�chto zobrazení. Dále pak již zmi�ované zobrazení Werner-Stabovo, 

které pat�í mezi nejjednodušší nepravá azimutální zobrazení. Je zde �ást zabývající se 

modifikovanými zobrazeními a to modifikacemi promítáním (transformací) známých 

azimutálních zobrazení jednoduchých (zobrazení Aitovovo, Hammerovo, Wagnerovo) 

nebo modifikacemi kombinací dvou r�zných zobrazení, p�edevším kombinacemi 

jednoduchého a nepravého zobrazení (Winkelovo zobrazení).  

 
Podle [1] by m�la následovat �ást o tzv. globulárních zobrazeních, do kterých jsou 

�azena zobrazení Nicolosiho, Apianovo a Loritzovo. Jak jsem však uvedla v odst. 2.1, je 

za�azení t�chto zobrazení podle r�zných autor� sporné. Použila jsem tedy �azení podle [3] 

z d�vod� uvedených v odst.2.1. 

 
Poslední podkapitolou jsou nepravá zobrazení válcová. Ta obsahuje krom� 

spole�ných vlastností p�edevším popis jednotlivých zobrazení, rozd�lených podle obrazu 

poledník� na zobrazení sinusoidální, eliptická, p�ímková, kružnicová a ostatní. Mezi 

kružnicová zobrazení jsou za�azena podle [3] zobrazení Apianovo a Loritzovo.  

V této �ásti je d�ležité sinusoidální zobrazení Mercator-Sansonovo, které bylo pod názvem 

Sanson-Flamsteedovo užito pro mapová díla vyhotovená za III. vojenského mapování 

(více o užití tohoto zobrazení v kapitole 11 – Zobrazení užitá na území �SR a �R). 

 

� 8. kapitola – Polykónická zobrazení 

 
Mnohokuželová zobrazení jsou zobecn�ným p�ípadem jednoduchých kuželových 

zobrazení, kdy zobrazujeme na nekone�n� mnoho kužel�. V kapitole se seznámíme 

s d�ležitým zobrazením Hasslerovým, které užívala americká služba Coast and geodetic 

Survey, a se zobrazením ortogonálním, které užívala anglická instituce Ordonance Survey. 

Další skupinou polykónických zobrazení jsou tzv. kruhová zobrazení, kde je podrobn� 

vysv�tlena konstrukce zobrazení Grintenova, které je �asto užíváno pro zobrazení celé 
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Zem�, a konstrukce Lagrange-Lambertova zobrazení. Mezi kruhová zobrazení je také 

podle [3] za�azeno zobrazení Nicolosiho. 

 

� 9. kapitola – Polyedrická zobrazení 

 
Všechna polyedrická zobrazení pat�í mezi zobrazení, kde musíme celé území rozd�lit do 

�ástí, ve kterých nedojde k p�ekro�ení požadovaných hodnot zkreslení. Po �ásti popisující 

spole�né vlastnosti a d�vody jejich používání se budeme v�novat dv�ma hlavním 

zobrazením. Prvním je zobrazení sféroidických lichob�žník� se dv�ma jeho 

nejd�ležit�jšími aplikacemi. První je použití tohoto zobrazení na našem území pro mapy 

III. vojenského mapování, podruhé bylo použito pro konstrukci mezinárodní mapy sv�ta 

v m��ítku 1: 1 000 000. Dalším je zobrazení sféroidických rovnob�žkových pás�, které 

používají v sou�asnosti státy NATO pro letecké naviga�ní mapy v m��ítku 1: 500 000. 

Bylo také použito pro konstrukci mezinárodní mapy sv�ta v m��ítku 1: 2 500 000.   

 

� 10. kapitola – Obecná (neklasifikovaná) zobrazení 

 
Devátá kapitola je poslední, která se zabývá studiem konkrétních kartografických 

zobrazení a jejich vlastností. Mezi obecná zobrazení jsou za�azena taková zobrazení, které 

vzhledem ke svým vlastnostem nelze jednozna�n� za�adit do žádné z p�edchozích skupin 

zobrazení. 

 

� 11. kapitola – Zobrazení užitá na území �SR a �R 

 
Tato kapitola je nejd�ležit�jší z hlediska studia vývoje používaných zobrazení na našem 

území. Je zde popsána historie mapování od dob vojenských topografických mapování ze 

2. poloviny 18.  století, p�es katastrální mapování pro mapy stabilního katastru Rakouska-

Uherska, dále pak prozatímní a definitivní vojenské mapování z 1. poloviny 20. století, 

významné vojenské topografické mapy z 50. let 20. století až po základní mapy st�edního 

m��ítka.  

 
Nejd�ležit�jší �ástí kapitoly je samotný popis používaných zobrazení. Jedná se o 

zobrazení Sanson-Flamsteedovo pro mapy z III. vojenského mapování, Cassini-Soldnerovo 

pro katastrální mapy bývalého Rakouska-Uherska, Benešovo z období prozatímního 
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vojenského mapování, Gauss-Krügerovo pro vojenské topografické mapy a kone�n� 

zobrazení K�ovákovo, které je základem soustavy rovinných sou�adnic systému S-JTSK. 

 

� 12. kapitola – Volba zobrazení 

 
P�ed samotnou tvorbou mapového díla je nutno pe�liv� vybrat vhodné zobrazení. Tato 

kapitola pojednává o základních faktorech, které je t�eba brát v úvahu p�i výb�ru 

optimálního zobrazení pro danou mapu. Jedná se o volbu zobrazení pro mapy rozd�lené na 

dv� hlavní oblasti použití, a to mapy pro geodetické ú�ely a mapy p�ehledné. V �ásti 

v�nované výb�ru zobrazení pro mapy geodetické jsou uvedeny i d�ležité relace 

kartografických zkreslení. Pro p�ehledné mapy jsem také uvedla jednoduché schéma 

výb�ru kartografického zobrazení podle [1]. 

 

� 13. kapitola – Hodnocení zobrazení 

 
Velice d�ležitou oblastí, kterou se matematické kartografie zabývá, je hodnocení použitého 

kartografického zobrazení pro dané území. Jedná se p�edevším o zkoumání deforma�ních 

pom�r� mapy (hodnot a pr�b�hu zkreslení). Ty posuzujeme podle tabulky hodnot zkreslení 

v uzlových bodech geografické sít�, ze zákresu ekvideformát v d�ležitých bodech 

geografické sít�, dále pak podle zákresu elips zkreslení v daném bod� geografické sít� a 

podle stanovených kritérií. V �ásti popisující jednotlivá kritéria se v�nuji p�edevším 

kritériu extrémnímu a minimaximálnímu a kritériím varia�ním (Airyho, Jordanovo, 

Kavrajského, globální). 

 

� 14. kapitola – Identifikace zobrazení 

 
V minulosti nebylo p�íliš dodržováno pravidlo uvád�ní použitého zobrazení, ve kterém 

bylo dané dílo vyhotoveno. P�ed dalším použitím takovéto mapy ji musíme podrobit 

d�kladné analýze a ur�it, o jaké zobrazení se jedná. Identifikace zobrazení je velmi obtížný 

úkol. Zabývá se jím mnoho kartograf�, kte�í odvozují stále nové postupy pro p�esn�jší 

identifikaci.  

 

V této kapitole jsou popsány prvky mapy, jejichž vlastnosti musíme ur�it nap�íklad 

kartometrickým m��ením. Dále je zde uveden jednoduchý postup identifikace zobrazení 
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podle [7], který navrhl významný kartograf Ing. Kucha�, a ukázky geografických sítí pro 

ur�ení za�azení zobrazení podle zkreslení (ekvivalentní, ekvidistantní, konformní). 

 

� 15. kapitola – Obecná teorie kartografických zobrazení 

 
Rozvoj matematické kartografie ukázal v posledních letech další možnosti odvození 

nových zobrazení a to pomocí obecné teorie kartografických zobrazení, kdy p�i samotném 

odvození nejsou použity žádné zjednodušující podmínky (nap�. konformita mapy). V této 

kapitole jsou popsány postupy �ešení tzv. obrácené úlohy matematické kartografie, která se 

t�mito obecnými postupy odvození nových zobrazení zabývá. 
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4. Multimediální forma text� 

 

4.1. Návrh multimediálních text� 

 
Internet se stal v dnešní moderní dob� neodmyslitelnou sou�ástí každodenního života a 

mnozí z nás si již bez n�j nemohou vyhledávání jakýchkoliv informací p�edstavit. Do 

širšího pov�domí lidí se Internet dostal v 90. letech 20. století spolu s mohutným rozvojem 

informa�ních technologií. 

 
Sou�asná informa�ní spole�nost vyžaduje co nejvíce informací snadno nalezitelných 

a p�ístupných práv� na Internetu z jakéhokoliv místa na sv�t�. Na internet jsou tak kladeny 

stále v�tší požadavky. Díky rozsáhlým možnostem, které nabízí, spl�uje nejen informa�ní 

a výukové, ale i reklamní a zábavní ú�ely. 

 
Výše uvedené skute�nosti byly d�vodem mého rozhodnutí zpracovat studijní texty 

formou HTML (HyperText Markup Language) a jejich publikování na internetu. Tyto 

multimediální texty jsou umíst�ny na internetových stránkách oboru Geomatika 

(http://hobbes.fav.zcu.cz/gis) a na p�edvád�cím CD, které je p�iloženo k této práci.  

 
Hlavní funkcí t�chto text� je podpora výuky matematické kartografie. Dále by m�ly 

plnit i podmínky tzv. bezkontaktní formy výuky (nap�. pro dálkové studium), kde 

z �asových d�vod� není možné p�ednést celou teorii matematické kartografie a tudíž by 

tyto studijní texty m�ly být sepsány p�ehlednou formou, vhodnou pro p�ípravu 

k zápo�tovým �i zkouškových písemným pracem a zkouškám. 

 
V dalším textu popíši postupy tvorby této multimediální formy text� a jejich �ástí a 

také programy, které jsem ke zpracování používala. 

 
 
 
 
 
 
 



4. MULTIMEDIÁLNÍ FORMA TEXT� 
 

- 34 - 

4.2. Použité programy 

 
Pro tvorbu této práce jsem používala následující programy: 

 

4.2.1. Microsoft FrontPage 2002 

 
Jedná se o html editor, vyvinutý spole�ností Microsoft, Co., který je jednou z aplikací 

skupiny Microsoft Office 2002. Nabízí možnost snadné a profesionální tvorby 

internetových stránek a používala jsem jej pro vytvá�ení vlastních multimediálních text� 

(formou HTML stránek). Ty jsem psala podle zásad tvorby internetových stránek 

popsaných nap�. v [19] a [20]. Hodnocení test� jsem pak programovala v jazyce JavaScript 

(postup je blíže popsán v odstavci 4.4.2). 

 

4.2.2. ESRI ArcMap 8.2  

 
Tento produkt spole�nosti ESRI, Inc. je ur�ený pro tvorbu, správu a analýzu geografických 

dat a další práce týkající se vytvá�ení map. Distributorem t�chto produkt� GIS p�ední 

sv�tové úrovn� je spole�nost ArcData Praha, s.r.o. Tento program jsem užívala pro tvorbu 

ukázek obraz� geografických sítí (viz P�íloha 3). Bohužel výb�r volby zobrazení je 

omezený, proto jsem musela jsem použít další zdroje pro ukázky tak, aby si mohl uživatel 

lépe p�edstavit vzhled a pr�b�h daného zobrazení pro co možná nejv�tší po�et zobrazení. 

 

4.2.3. AutoCAD LT 2002  

 
Spole�nost Autodesk, Inc. pat�í mezi p�ední sv�tové spole�nosti v oblasti návrhá�ského 

softwaru. Poskytuje produkty pro široké oblasti použití (stavební návrhá�ství, GIS, …). 

Program AutoCAD jsem používala pro tvorbu ilustra�ních obrázk� vhodných k dopln�ní 

text�. Tyto obrázky jsem poté zpracovala do finální podoby v programech PhotoShop, 

CorelDRAW nebo Malování. 
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4.3. Struktura multimediálních text� 

 

Celé multimediální texty byly psány jako dokument internetových stránek pomocí jazyka 

HTML v programu FrontPage (viz odst. 4.2.1).  

 

Pro správné zobrazení všech �ástí multimediálních text� je d�ležitý p�edevším výb�r 

internetového prohlíže�e. Doporu�eným prohlíže�em pro bezchybné fungování programu 

je Internet Explorer verze 3.0 a vyšší. Vzhledem k použití programu Microsoft FrontPage 

není v jiných prohlíže�ích (nap�. Opera �i Netscape Navigator) zaru�eno optimální 

zobrazení všech sou�ástí, dochází k porušení grafiky a v n�kterých p�ípadech i 

k nezobrazení obrázk�. 

 

Pro p�ehlednost a snadné ovládání jsem zvolila rozd�lení stránky do dvou rám�. 

V levém rámu je neustále zobrazen obsah programu (soubor Text/obsah.htm), v pravém 

pak samotné studijní texty v závislosti na vybrané kapitole z obsahu.  

 
Pro jednotný vzhled stránek jsem používala tzv. kaskádové styly (CSS – Cascading 

Style Sheet), které mohou být nadefinovány bu� p�ímo v hlavi�ce HTML stránky nebo 

v samostatném souboru, na n�jž je v hlavi�ce stránky odkázáno. Zvolila jsem tuto druhou 

možnost (soubory styl.css a styl1.css). 

 
Zdrojový kód pro úvodní stranu multimediálních text� (soubor Text/index.htm) je 

následující: 

 
<html> 

<head> 

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1250"> 

<meta name="GENERATOR" content="Microsoft FrontPage 5.0"> 

<meta name="DESCRIPTION" content="Multimediální texty matematické     

 kartografie"> 

<meta name="AUTHOR" content="Magdaléna Baranová"> 

<meta name="KEYWORDS" content="matematická kartografie, zobrazení, zobrazovací  

 rovnice"> 

<title>...::: Multimediální texty Matematické kartografie :::...</title> 

</head> 

<frameset cols="294,*" framespacing="0" border="0" frameborder="0"> 

<frame name="obsah" target="hlavní" src="obsah.htm" scrolling="auto"> 
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<frame name="hlavní" target="pravý dolní" src="uvod.htm" scrolling="auto"> 

<noframes> 

<body> 

<p>Na této stránce jsou pou�ity rámce, prohlí�e� je však nepodporuje.</p> 

</body> 

</noframes> 

</frameset> 

</html> 

 

4.4. Sou�ásti multimediálních text� 

 

4.4.1. Výuková �ást 

 
Nejd�ležit�jší sou�ástí multimediálních jsou samotné studijní texty, rozd�lené do kapitol, 

jak jsem uvedla v odstavci 3.2. Dále jsou to však také Testy, ve kterých si sami m�žete 

otestovat své znalosti. Jedná se o test zam��ený na procvi�ení základ� sférické 

trigonometrie, druhý test se již v�nuje matematické kartografii. Více o t�chto testech 

v odstavci 4.4.2. 

 
U každého zobrazení, kde jsem m�la k dispozici ukázku obrazu geografické sít�, 

jsem umístila odkaz na p�íslušnou stránku v Galerii obraz� geografických sítí. U každé 

ukázky je také uveden zdroj, ze kterého pochází. Na konci seznamu obrázk� na str. 6 jsou  

pro jednotlivé skupiny zobrazení (jednoduchá kuželová, azimutální, …) tyto zdroje 

uvedeny také. Ukázky, které žádný zdroj uveden nemají, jsem vytvo�ila v programu 

ArcMap 8.2. Ten jich však nemá na výb�r mnoho, proto jsem musela p�istoupit k použití 

dalších zdroj�.  

 
Nejvíce ukázek jsem použila z publikace[14], která jich obsahovala velké množství. 

Dalším zdrojem obrázk� byla také [22].  

 

4.4.2. Testová �ást 

 
Ke studijním text�m jsem za�adila dva testy, které obsahují otázky na základní znalosti 

matematické kartografie. 
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4.4.2.1. Test ze základ� sférické trigonometrie 

Tento test p�edkládá otázky ke zopakování a procvi�ení základních výpo�t� na referen�ní 

kouli za pomoci v�t sférické trigonometrie a Neperova pravidla. Jedná se p�edevším o 

výpo�et délky ortodromy a délky a azimutu loxodromy.  

 

4.4.2.2. Test z matematické kartografie 

V tomto testu najdete otázky ke zopakování základních v�domostí z oblasti matematické 

kartografie. Jsou zde otázky týkající se rozpoznání typu zobrazení podle zkreslení 

(ekvivalentní, ekvidistantní, konformní) nebo podle obrazu geografické sít� (kuželové, 

azimutální, válcové). Dále pak výpo�ty charakteristik zobrazení (hodnot zkreslení) a 

p�edevším pak p�evod sou�adnic z Besselova elipsoidu do roviny K�ovákova zobrazení. 

 

4.4.2.3. Hodnocení test� 

V t�chto testech se vyskytují t�i r�zné možnosti odpov�dí na otázky a t�mi jsou: 

      
          výb�r pouze jedné správné odpov�di

 

      
          výb�r více správných odpov�dí

 

 
vepsání správné odpov�di (v testu se jedná o vepsání vypo�tené hodnoty) 

 

Hodnocení test� jsem �ešila pomocí programovacího jazyka JavaScript. Jedná se o 

skriptovací jazyk používaný pro internetové stránky. Zapisuje se p�ímo do HTML kódu 

nebo do samostatného souboru, na který je pak v HTML kódu odkaz. Tento jazyk jsem pro 

hodnocení test� zvolila z d�vod� možnosti kontroly dat vložených uživatelem p�ímo na 

místním po�íta�i bez pot�eby odeslání t�chto dat na server a následné odpov�di zp�t. 

Uživatel tak nemusí mít na svém po�íta�i p�ístup na internet jako je tomu nap�. u 

programovacího jazyka PHP. 

 

Testy byly psány jako HTML stránky, jednotlivé testové otázky byly rozd�leny 

pomocí formulá��. Ty pak byly hodnoceny funkcemi JavaScriptu. Zdrojový kód funkce 

hodnotící test z matematické kartografie je uveden v p�íloze (soubor Test/test.js). 
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Problematické je však hodnocení t�ch otázek, u kterých je nezbytné zapsat správnou 

odpov�� (vypo�tenou hodnotu) do p�íslušného formulá�e. Je tedy nutné dodržovat zásadu 

zaokrouhlování. Týká se to následujících otázek: 

 
� test ze sférické trigonometrie 

- otázka �. 4 výpo�et délky ortodromy: zaokrouhlení kone�ného výsledku na 

celé km, 

- otázka �. 5 výpo�et délky loxodromy: zaokrouhlení kone�ného výsledku na 

celé km. 

 
� test z matematické kartografie 

- otázka �. 7 p�evod rovinných sou�adnic K�ovákova zobrazení: zaokrouhlení 

kone�ného výsledku (ne mezivýsledk�) na 0,0001 m. 

 

4.4.3. Další �ásti text� 

 

4.4.3.1. Rejst�ík pojm� 

Možnost rychlého vyhledání hesla z tohoto rejst�íku, který obsahuje nejd�ležit�jší pojmy 

vysv�tlované v multimediálních textech. Je zde uveden i úplný seznam zobrazení, aby tak 

bylo umožn�no uživateli rychle nalézt hledané zobrazení bez bližší znalosti, do které 

skupiny zobrazení náleží nebo v které kapitole by m�lo být vysv�tleno. 

 

4.4.3.2. Download 

Do této �ásti programu jsem umístila celé studijní texty, které jsou ve formátu PDF 

(Portable Dokument Format) k dispozici ke stažení. Texty jsou rozd�leny op�t podle 

kapitol (viz odst. 3.2). Také je zde možnost stažení celého programu multimediálních text� 

ve formátu *.zip pro uživatele, kte�í nemají na svém osobním po�íta�i p�ístup k internetu a 

cht�jí tyto multimediální texty používat. 

 
K editaci dokument� ve formátu PDF je nutné mít nainstalovaný program Adobe 

Acrobat, což je voln� dostupný software pro prohlížení a tisk PDF soubor�. Tento program 

je možné zdarma získat nap�. z oficiálních stránek spole�nosti Adobe [17].  
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4.4.3.3. Terminologický slovník 

Na stránky jsem dále za�adila i Terminologický slovník, sepsaný podle [5] a [15], ze 

kterých jsem vypsala p�esné definice pojm�, jež ve studijních textech nejsou podrobn�ji 

probírány (nap�. definice rovnob�žky, poledníku atd.).  

 

4.4.3.4. Významní kartografové 

Tato �ást se netýká p�ímo matematické kartografie. Jsou zde stru�né informace o n�kterých 

významných sv�tových kartografech. Pat�í sem nap�. Friedrich Wilhelm Bessel, Klaudius 

Ptolemaios, K. F. Gauss a významný �eský kartograf Ing. Josef K�ovák. Pokud to bylo 

možné, umístila jsem ke každému i jeho portrét. 

 

4.4.3.5. Odkazy 

V této �ásti jsou uvedeny všechny zdroje, které jsem ke zpracování multimediálních text� 

použila, a další zajímavé odkazy na internetové stránky, které se v�nují teorii matematické 

kartografie. 
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5. Hodnocení multimediálních text� 

 
Toto hodnocení provád�li studenti oboru Geomatika na Z�U, kte�í absolvovali alespo� 

jeden z p�edm�t� MK1 a MK2.  

 
Hodnocení bylo provedeno formou dotazník�, ve kterých jsou otázky týkající se 

p�edevším textového a grafického obsahu stránek. Tento dotazník je uveden v p�íloze 

(P�íloha 5).  

 
Výsledky hodnocení jsem zpracovala pomocí programu Microsoft Excel do graf�, 

které jsou p�ehledn�jší a mají lepší vypovídající charakter než slovní popis dosažených 

výsledk�. 

 

5.1. Výsledky hodnocení 

 
Hodnocení multimediálních text� jsem získala celkem od 20 student�, z toho p�edm�t 

MK1 absolvovalo všech 20 student� a 4 studenti absolvovali i p�edm�t MK2, dalších 7 

student� má p�edm�t MK2 zapsán letos, tj. v letním semestru akademického roku 2003 – 

2004.  

45%20%

35%

Studenti, kte�í absolvovali
pouze p�edm�t MK1

Studenti, kte�í mají p�edm�t
MK2 zapsaný letos

Studenti, kte�í absolvovali
oba p�edm�ty

 
 

  

Grafickou �ást stránek (tzn. vzhled, grafiku, p�ehlednost, uživatelské prost�edí), 

hodnotilo 15 student� jako velmi dobrou, zbylých 5 pak jako dobrou. Všem student�m se 

forma multimediálních text� zdála p�ehledná a snadno ovladatelná. Za velký klad stránek 

dále považovali vzájemnou provázanost mezi jednotlivými kapitolami a možnost shlédnutí 

ukázek obraz� geografických sítí v�tšiny zobrazení. 
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70%

30%
velmi dobrá

dobrá

špatná (0%)

velmi špatná (0%)

 

 
 Další otázka se týkala podrobnosti a dostate�ného vysv�tlení probírané látky. Všem 

student�m se obsah text� zdál dostate�n� podrobný. Pouze jeden student by texty doplnil o 

�ást týkající se vysv�tlení první a druhé geodetické úlohy. Tyto úlohy jsou však podrobn� 

vysv�tlovány v p�edm�tu Vyšší geodézie, do text� jsem je proto nezahrnula. 

Dále v�tšina student� p�i �etb� text� nepoužila jiných zdroj�, pouze t�i studenti použili 

poznámky z p�ednášek.  

50%

50%

velmi podrobné

podrobné

málo podrobné (0%)

 

 

Dále pak 14 student� uvedlo Internet a texty v po�íta�ové form� s možností 

stahování t�chto text� k následnému tisku jako up�ednost�ující zdroj materiál� ke studiu. 

Jedenáct student� dále uvedlo, že již tyto texty použili k p�íprav� na zápo�tovou práci nebo 

zkoušku. 

 

V poslední otázce pak byli studenti požádáni o vyjád�ení vlastního názoru na tyto 

multimediální texty (p�ipomínky, návrh na zlepšení, kladná hodnocení).  
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Zde byla �asto uvád�ným kladem p�edevším p�ehledná forma stránek, ve kterých se 

uživatel snadno orientuje, a vzájemné provázání p�ednášené látky (pomocí odkaz�). Dále 

pak množství ukázek a obrázk� dopl�ujících text.  

 

Mezi p�ipomínkami byly p�edevším ty, které se týkaly podpory dalších 

internetových prohlíže�� (nap�. Mozilla) a n�kterých grafických prvk� stránek. Pro 

rozší�ení možnosti použití i jiných prohlíže�� by bylo t�eba opravení n�kterých �ástí 

zdrojových kód� HTML stránek, které jsem již z �asových d�vod� neprovedla. 

Diskutované grafické prvky jsem podle p�ipomínek student� opravila.  
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6. Záv�r 

 

P�i zpracovávání této práce jsem získala mnoho v�domostí z oblasti teorie matematické 

kartografie a také zkušeností s tvorbou HTML stránek. Dalším zlepšením a dopln�ním 

multimediálních text� bych se ráda zabývala i nadále, nap�íklad v rámci doktorského 

studia. Jedná se p�edevším o dopln�ní ukázek obraz� geografických sítí pro ta zobrazení, u 

kterých tyto ukázky chybí, a rozší�ení �ásti Významní kartografové o další kartografy. Dále 

pak vypracování obsáhlé databáze testových otázek s možností generování test� 

použitelných p�i r�zných zápo�tových �i zkouškových testech.  

 

Po p�e�tení a vyhodnocení dotazník� vypln�ných studenty oboru Geomatika  

(absolvent� alespo� jednoho z p�edm�t� Matematické kartografie) mohu konstatovat, že se 

mi hlavní úkol této diplomové práce poda�ilo splnit.  

 

Podle ohlas� na tyto multimediální texty v��ím, že budou i nadále nápomocny 

nejen student�m tohoto oboru a specializace, ale i ostatním, kte�í se o problematiku 

matematické kartografie zajímají. 
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