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Požadavky na absolvování předmětu: 

 Z geometrie zobrazení odevzdat stanovený počet příkladů, příklady také součástí písemné 
části zkoušky 

 Ústní část – diferenciální geometrie 
  
 
Zadání příkladů na http://www.kag.upol.cz/homepage_juklova/geometrie-3-cviceni/ Řešené 
oskenované příklady se odevzdávají přes Portál. 
 
 
Anotace předmětu:  
 

 Afinní zobrazení: Definice a základní vlastnosti. Asociovaný homomorfizmus. Věta o 
určenosti. Analytické vyjádření.  

 Grupa afinních transformací: Modul afinity, ekviafinity. Samodružné body a směry. 
Homotetické afinity posunutí a stejnolehlost.  

 Základní afinity a jejich význam. Klasifikace afinit v rovině.  

 Shodná zobrazení: Definice a základní vlastnosti. Analytické vyjádření. Grupa shodností. 
Souměrnosti podle nadroviny.  

 Klasifikace shodností v Euklidově prostoru dimenze 1, 2, 3.  

 Podobná zobrazení: Definice a základní vlastnosti. Analytické vyjádření. Grupa podobností. 
Rozklad podobnosti na shodnost a stejnolehlost.  

 Vektorové funkce. 

 Parametrizace křivek. Orientace. Způsoby zadání křivek. 

 Délka křivky, přirozený parametr. 

 Tečna, oskulační rovina, pohyblivý Frenetův reper. 

 Frenetovy formule, křivost, torze. Přirozené rovnice křivky. 

 Styk křivek, oskulační kružnice. 
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 Parametrizace ploch. Způsoby zadání ploch. 

 Tečna, tečná rovina a normála plochy. Orientace plochy. 

 První a druhá základní formy plochy a jejich význam, křivosti. 

 Gaussovy a Weiengartenovy formule. 

 Christoffelovy symboly. 

 Theorem Egregium. 
 

 
Konzultace a zadání úloh po vzájemné domluvě na mailu: patrik.peska@upol.cz   
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