
Témy bakalárskych prác pre študentov bakalárskeho štúdia
Matematika so zameraním na počítačovú grafiku a

geometriu 2010
Posledná úprava 14. októbra 2010.

Školiteľ: RNDr. Pavel Chalmovianský, PhD.
Téma: Základné geometrické vlastnosti algebraických kriviek v rovine
Podrobnejší opis: Bližšie informácie pri osobnom kontakte.

Školiteľ: RNDr. Pavel Chalmovianský, PhD.
Téma: Ortogonálne transformácie En

Podrobnejší opis: Bližšie informácie pri osobnom kontakte.

Školiteľ: RNDr. Pavel Chalmovianský, PhD.
Téma: NURBS
Podrobnejší opis: Bližšie informácie pri osobnom kontakte.

Školiteľ: RNDr. Pavel Chalmovianský, PhD.
Téma: T-splajny
Podrobnejší opis: Bližšie informácie pri osobnom kontakte.

Školiteľ: RNDr. Pavel Chalmovianský, PhD.
Téma: Konvexné mnohosteny v En

Podrobnejší opis: Bližšie informácie pri osobnom kontakte.

Školiteľ: RNDr. Pavel Chalmovianský, PhD.
Téma: Geometrické vlastnosti determinantu
Podrobnejší opis: Bližšie informácie pri osobnom kontakte.

Ďalšie témy, opravy a pripomienky posielajte na pavel.chalmoviansky@
fmph.uniba.sk.
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Témy diplomových prác pre študentov magisterského štúdia
Počítačová grafika a geometria 2010

Posledná úprava 14. októbra 2010.

Zadania sú zoradené podľa priezviska školiteľa resp. kontaktnej osoby. Kon-
takty, ak nie sú uvedené, získate buď zo stránky pracoviska KAGDM alebo
KAI alebo ich nájdete v Ročenke FMFI.

Školiteľ: RNDr. Róbert Bohdal, PhD.
Téma: Konštrukcie interpolantov nad trojuholníkovou sieťou metódami spá-
jania trojuholníkov a metódami zjemňovania siete
Podrobnejší opis: Metódy hladkého spájania trojuholníkov a metódy zjem-
ňovania siete patria medzi jednoduché metódy konštrukcie interpolačných
plôch určených trojuholníkovou sieťou. Keďže tieto dva druhy metód sú
značne odlišné bude treba nájsť niekoľko kritérií ako ich navzájom porovnať.
Pre overenie výsledkov bude treba vytvoriť fungujúcu aplikáciu (program).
Požiadavky: Dobrá znalosť programovania v niektorom z bežne používaných
programovacích jazykov. Znalosť OpenGL vítaná.

Školiteľ: RNDr. Róbert Bohdal, PhD.
Téma: Odhad normál pre konštrukciu interpolantov určených trojuholníko-
vou sieťou.
Podrobnejší opis: Tvar interpolačných plôch nad trojuholníkovou sieťou
výrazne závisí od normál vo vrcholoch danej trojuholníkovej siete. Bude po-
trebné nájsť rôzne metódy pre odhad týchto normál a určiť ako ovplyvňujú
tvar výsledných interpolantov. Pre overenie výsledkov je najvhodnejšie pou-
žiť C1-spojitý Cloughov-Tocherov interpolant. Pre overenie výsledkov bude
treba vytvoriť fungujúcu aplikáciu (program). Požiadavky: Dobrá znalosť
programovania v niektorom z bežne používaných programovacích jazykov.
Znalosť OpenGL vítaná.

Školiteľ: doc. RNDr. Miloš Božek, CSc.
Téma: Pedálne krivky
Podrobnejší opis: Téma spadá do diferenciálnej geometrie kriviek.

Dana je krivka P (t), t ∈ I a mimo nej bod M . Kolmý priemet bodu M
do dotyčnice krivky v bode P (t) označme P ∗(t). Takto vznikne tzv. pedálna
krivka pre danú krivku P (t) a daný bod M .
Cieľ: Rozšíriť niektoré známe vlastnosti pedálnych kriviek v rovine do 3D
+ vizualizácia.

Školiteľ: doc. RNDr. Miloš Božek, CSc.
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Téma: Husté rozmiestnenia mnohouholníkov v diskrétnej rovine
Podrobnejší opis: Pracuje sa s mnohouholníkmi, ktorých vrcholy majú ce-
ločíselné súradnice a ktorých strany sú rovnobežné so súradnicovými osami.
Dva mnohouholníky M,N sú husto rozmiestnené, ak majú spoločný aspoň
jeden hraničný bod ale žiadny vnútorný. Mnohouholník N je pevný, mnoho-
uholník M možno ľubovoľne posúvať.
Cieľ: Zostrojiť a implementovať algoritmus pre výpočet všetkých posunutí
mnohouholníka M k mnohouholníku N tak, že budú husto rozmiestnené.
Vizualizácia výsledkov.

Školiteľ: doc. RNDr. Andrej Ferko, CSc.
Téma: Porovnanie heuristík pre minimum-length drawing
Podrobnejší opis: Po naštudovaní problematiky minimum-length drawing
pomocou voľne šíriteľnej knižnice CGAL v C++ naprogramovať novú he-
uristiku, ktorú treba porovnať s inými riešeniami na viacerých množinách
bodov v rovine (v konvexnej pozícii, na monotónnych lomených čiarach, s
viacerými bodmi vo vnútri jednoduchého mnohouholníka...).

Vysledné porovnanie metód treba ohodnotiť minimálne z hľadisk času,
pamäti a kvality či viacerých mier kvality.
Literatúra: Chalmovianský, P. a kol. Zložitosť geometrických algoritmov,
CGAL, diplomovky M. Nociara, Z. Tótha, J. Moravčíka a novšie články o
minimum-weight drawing resp. minimum-weight triangulation

Školiteľ: doc. RNDr. Andrej Ferko, CSc.
Téma: Diplomova praca v oblasti GIS.
Podrobnejší opis: Platená diplomovka. Bližšie informacie u doc. Ferka.

Školiteľ: doc. RNDr. Andrej Ferko, CSc.
Téma:CGEMS modul XXX for e-learning of computer graphics
Podrobnejší opis:XXX znamená niektorú temu zo základného kurzu po-
čítačovej grafiky, na ktorú ešte nie je modul v medzinárodnom projekte
CGEMS. XXX si možte zvoliť podľa svojho uváženia. Po naštudovaní prob-
lematiky treba navrhnúť a implemenovať modul, ktorý rozšíri portfólio e-
learningu na FMFI UK a prípadne može byť prijatý aj do medzinárodného
projektu CGEMS. Požadované technológie: angličtina, XML, Java, a pod.
Literatúra:
ŠTUGEL, J. et al. Výučba PG... pg.netgraphics.sk. Bratislava: FMFI UK
2007.
JORGE, J. et al. 2007. CGEMS. www.siggraph.org. www.inesc.pt. 2007.
FOLEY, J. et al. 1990. Fundamntals of CG. Wiley 1990. a ďalšie učebnice
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PG.

Školiteľ: doc. RNDr. Andrej Ferko, CSc.
Téma: Fraktálna dimenzia ako téma 2D počítačovej hry
Podrobnejší opis: Cieľom práce je po naštudovaní problematiky navrhnúť
jednoduchú online počítačovú hru, v ktorej sa použijú dve základné reak-
cie – strach a hnev – na vizualizáciu rozdielu medzi klasickou a fraktálnou
dimenziou. Obe reakcie sa prejavujú na postavičke/figurke psa, ktorú treba
animovať v súlade s pozorovaniami etológov. Výslednú hru treba otestovať
v nižších vekových kategóriách a zistiť, v akom veku sa dá naučiť pomerne
zložitý pojem.
Literatúra: knihy o fraktáloch

Školiteľ: RNDr. Pavel Chalmovianský, PhD.
Téma: Základná diferenciálna geometria kriviek v Minkowského rovine a
priestore.
Podrobnejší opis: Cieľom práce je študovanie modelov hyperbolickej roviny
a porovnanie základných vlastností kriviek v euklidovskom a Minkowského
dvojrozmernom priestore (napr. krivosť), geometrická interpretácia a vizuali-
zácia zhodných transformácii hyperbolickej roviny. Pri rýchlom postupe sa
analogické pojmy dajú študovať na krivkách v Minkowského priestore En,1

pre vhodné n ako aj zhodnosti v tomto priestore.

Školiteľ: RNDr. Pavel Chalmovianský, PhD.
Téma: Štruktúra rovinnej a priestorovej algebraickej krivky.
Podrobnejší opis: Výpočet aproximácie topológie rovinnej krivky. Singu-
lárne body, graf topológie. Topológia krivky v priestore. Zostrojiť program
na výpočet a vykreslenie takýchto kriviek. Presný opis singularít na základe
daných plôch Z(f), Z(g) a ich (lokálnych) algebraických aproximácií.

Školiteľ: RNDr. Pavel Chalmovianský, PhD.
Téma: Algoritmy aproximácie implicitne definovanej plochy vo vizualizácii
Podrobnejší opis: Práca sa zameriava na zostavenie funkčného a rozšíri-
teľného zdrojového kódu na aproximáciu implicitne definovaných plôch po-
mocou pletiva aj v okolí singulárnych bodov plochy. Cieľom je vyprodukovať
program s komentármi (CVS alebo podobnyý systém) a prípadne ho zaradiť
do existujúcich balíkov na spracovanie algebraickej geometrie.

Školiteľ: RNDr. Pavel Chalmovianský, PhD.
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Téma: Interaktívna zbierka úloh z geometrického modelovania
Podrobnejší opis: Cieľom práce je vytipovať a vzorovo vyriešiť sadu úloh
typickú pre geometrické modelovanie. Riešenie spočíva v podrobných komen-
tároch, odkazoch na literatúru a ukažkových apletoch sprevádzajúcich dané
témy. K práci treba zostaviť aj funkčnú internetovú stránku.

Školiteľ: RNDr. Pavel Chalmovianský, PhD.
Téma: Interaktívna zbierka úloh z elementárnej topológie
Podrobnejší opis: Cieľom práce je vytipovať a vzorovo vyriešiť sadu úloh
typickú pre topológiu (zamerané na zameranie Počitačová grafika a geomet-
ria). Riešenie spočíva v podrobných komentároch, odkazoch na literatúru a
ukažkových apletoch sprevádzajúcich dané príklady. K práci treba zostaviť
aj funkčnú internetovú stránku.

Školiteľ: doc. Ivana Kolingerová, PhD., ZČU Plzeň
Téma: Delaunayova triangulace vyššího řádu
Podrobnejší opis: Kontaktujte e-mailom kolinger@kiv.zcu.cz.

Školiteľ: doc. Ivana Kolingerová, PhD., ZČU Plzeň
Téma: Knihovna CGAL pro geometrické a grafové vypočty
Podrobnejší opis: Kontaktujte e-mailom kolinger@kiv.zcu.cz.

Školiteľ: doc. Ivana Kolingerová, PhD., ZČU Plzeň
Téma: Plánovaní cest pro potreby virtualní reality
Podrobnejší opis: Kontaktujte e-mailom kolinger@kiv.zcu.cz.

Školiteľ: doc. Ivana Kolingerová, PhD., ZČU Plzeň
Téma: Modelování vývoje a stárnutí na povrchovém modelu
Podrobnejší opis: Kontaktujte e-mailom kolinger@kiv.zcu.cz.

Školiteľ: doc. Ivana Kolingerová, PhD., ZČU Plzeň
Téma: Vytváření hierachických reprezentací založených na shlucích
Podrobnejší opis: Kontaktujte e-mailom kolinger@kiv.zcu.cz.

Školiteľ: doc. Ivana Kolingerová, PhD., ZČU Plzeň
Téma: Algoritmy pro data streamy
Podrobnejší opis: Kontaktujte e-mailom kolinger@kiv.zcu.cz.

Školiteľ: doc. Ivana Kolingerová, PhD., ZČU Plzeň
Téma: Konstrukce pseudotriangulací a využití pro vizualizace
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Podrobnejší opis: Kontaktujte e-mailom kolinger@kiv.zcu.cz.

Školiteľ: doc. Ivana Kolingerová, PhD., ZČU Plzeň
Téma: Morfování objektů v povrchové reprezentaci
Podrobnejší opis: Kontaktujte e-mailom kolinger@kiv.zcu.cz.

Školiteľ: doc. Ivana Kolingerová, PhD., ZČU Plzeň
Téma: Konstrukce pseudotriangulací a využití pro počítačovou grafiku
Podrobnejší opis: Kontaktujte e-mailom kolinger@kiv.zcu.cz.

Školiteľ: doc. Ivana Kolingerová, PhD., ZČU Plzeň
Téma: Využití shluku pro digitalizovaný obraz
Podrobnejší opis: Kontaktujte e-mailom kolinger@kiv.zcu.cz.

Školiteľ: doc. Ivana Kolingerová, PhD., ZČU Plzeň
Téma: Kombinace geometrických algoritmů a haptiky
Podrobnejší opis: Kontaktujte e-mailom kolinger@kiv.zcu.cz.

Školiteľ: doc. Ivana Kolingerová, PhD., ZČU Plzeň
Téma: Interaktivní domácí stránky pro předměty z oblasti počítačové grafiky
Podrobnejší opis: Kontaktujte e-mailom kolinger@kiv.zcu.cz.

Školiteľ: doc. Ivana Kolingerová, PhD., ZČU Plzeň
Téma: Kombinace geometrických algoritmů a haptiky
Podrobnejší opis: Kontaktujte e-mailom kolinger@kiv.zcu.cz.

Školiteľ: doc. Ivana Kolingerová, PhD., ZČU Plzeň
Téma: Jednoduchá haptika pro aplikace virtuální reality
Podrobnejší opis: Kontaktujte e-mailom kolinger@kiv.zcu.cz.

Školiteľ: RNDr. Soňa Kudličková, PhD.
Téma: Dynamický portál pre technické plochy
Podrobnejší opis: Vytvorenie portálu s animáciami k matematickej repre-
zentácii technických plôch; štúdium geometrie plôch; praktické aplikácie uve-
dených plôch v praxi.

Školiteľ: RNDr. Anton Mateášik, PhD., Medzinárodné laserove centrum
Téma: Vizualizácia usporiadania polyténnych chromozómov. Podrobnejší
opis: Cieľom práce je vytvoriť aplikáciu na rekonštrukciu a vizualizáciu

6



priestorovej štruktúry polyténnych chromozómov z dostupných 3D mikro-
skopických dát získaných konfokálnou mikroskopiou. Kontaktujte e-mailom
mateasik@ilc.sk.

Školiteľ: RNDr. Marek Nagy
Téma: Melody tutor
Podrobnejší opis: Počítač na základe zosnímaného zvuku kontroluje správ-
nosť zahratého tónu. Dieťa musí podľa predlohy zahrať jednoduchú postup-
nosť tónov. Možnosť rozšíriť to na "spievanie"(lalakanie). Cieľom je preskú-
mať problematiku a vytvoriť aplikáciu. Linux, C/C++

Školiteľ: RNDr. Marek Nagy
Téma: Model pier pri vyslovovaní slov
Podrobnejší opis: Vytvorenie modelu virtuálnych pier (dve krivky), ktoré
demonštrujú vyslovovanie slov. Preskúmať pohyby pier pre každú fonému
a podľa rozkladu slov na fonémy pohybovať ústami. Cieľom je preskúmať
problematiku, zozbierať dáta a vytvoriť model-aplikáciu. Linux, C/C++.

Školiteľ: RNDr. Marek Nagy
Téma: Hláskovací tutor
Podrobnejší opis: Nadviazanie na úspešne ukončenú diplomovú prácu. Re-
alizovanie aplikácie rozpoznávača vyhláskovaných (vyspelovaných) slov. Vy-
užitím rozpoznávača hlások realizovať (edukačnú) aplikáciu (určenú deťom).
Potreba riešiť ďalšie odborné problémy napr. detekcie začiatku a konca vy-
slovenej hlásky, rozumné prehľadávanie priestoru možných slov veľkého slov-
níka, ... Linux, C/C++

Školiteľ: RNDr. Marek Nagy
Téma: HMM laboratórium
Podrobnejší opis: V súčasnosti možno na experimentovanie s rozpoznáva-
ním reči (ale i písma) využívať balíky ako Sphinx, HTK, CSLU. Problema-
tické je však zasahovať do štandardných zaužívaných postupov trénovania a
používania HMM (Hidden Markov Models). Najlepšie, z tohto pohľadu, je
HTK. Je však programátorsky neprehľadné (jazyk C). Cieľom by bolo im-
plementovať škálovateľnú, rozširovateľnú a prehľadnú knižnicu HMM. (Mi-
nimálne musia byť realizované vlastnosti z HTK. Základným prvkom by bol
gausián.) (Implementácia Linux, C++)

Školiteľ: RNDr. Marek Nagy
Téma: HMM laboratórium – vizualizácia
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Podrobnejší opis: V nadväznosti na predchádzajúcu tému by bolo cieľom
implementovať grafickú vizualizáciu HMM (Hidden Markov Models). V pro-
stredí by bolo možné vizualizovať a modifikovať topológie modelov, rozloženie
pravdepodobností. Dôležitá je i možnosť sledovania správania sa modelov v
procese trénovania a testovania (napr. grafy gausiánov, ...). (Implementácia
Linux, C++, Gtk+)

Školiteľ: RNDr. Marek Nagy
Téma: Určovanie veku detí podľa rečového signálu
Podrobnejší opis: Ľahko možno nahliadnuť, že zvuková stránka rečového
prejavu sa v závislosti od veku mení (dieťa rastie a spolu s ním i rečový
aparát). Na základe rozloženia formantov je predpoklad určovať vek detí. Na
základe tejto informácie bude napríklad možné vyberať medzi rozpoznávačmi
reči pre jednotlivé vekové kategórie. Cieľom by bolo preskúmať túto oblasť a
vytvoriť experimentálnu aplikáciu využívajúcu navrhnuté určovacie techniky.
(Implementácia Linux, C++)
Literatúra: Whiteside, S. P., Hodgson, C., (2000), "Speech patterns of chil-
dren and adults elicited via a picture-naming task: an acoustic study", Speech
Communication, 32:4, 267-285.

Školiteľ: RNDr. Michal Nociar
Téma: Platform independent generic implementation of triangulations.
Podrobnejší opis: Cieľom práce je implementácia vybraných druhov rovin-
ných triangulácií pomocou Boost Graph Library ako súčasti knižníc Boost,
ktoré sú založené na princípoch obdobných ako u Standard Template Library.
Táto implementácia má ponúknuť znovupoužiteľný kód, ktorý nebude závislý
na konkrétnych dátových štruktúrach asociovaných s elementami grafu. Navr-
hnutá implementácia by mala byť použitá na riešenie konkrétneho problému
z praxe. Medzi implementovanými trianguláciami by mali byť minimálne DT,
GT a prípadne aj aproximácia MWT založená na konštrukcií LMT-skeletonu.
Samotné implementácie majú byť samozrejme časovo i priestorovo efektívne.
Predpokladá sa samozrejme aj teoretický prehľad týkajúci sa implementova-
ných triangulácií.
Požiadavky: C/C++, Templates, STL, Boost
Školiteľ: Mgr. Michal Skála z firmy IT Solver (michal@solver.sk)
Téma: Opravná transformácia vektorizovaného obrazu ziskaného odfotením
2D predlohy bežným digitálnym fotoaparátom (pevne uchyteným).
Motivácia: V odevnom priemysle sa často design odevných dielov začína
digitalizáciou už existujúcich reálnych dielov. Táto prebiehala náročným ob-
ťahovaním dielov elektronickým perom na veľkoplošných tabletoch. Toto

8



momentálne nahrádza skenovanie na veľkorozmerných skeneroch, ktoré sú
schopné spracovať aj diel z hrubšej látky. Rastrový obraz sa následne vek-
torizuje (image processing na báze edge detection s určitými špecifickými
vylepšeniami vychadzajúcimi zo znalosti charakteru predlohy). Práca so ske-
nerom je stále problematická (naťahovanie látky, a podobne) a hw je drahý.
Jednoduchšie by určite bolo diely odfotiť obyčajným digitálnym fotoapará-
tom. Problémom dnes už nie je nedostatočné rozlíšenie fotografií, no ostáva
tu problém skreslenia obrazu optikou (známy fish-eye efekt) a tiež zabezpeče-
nie správneho umiestnenia dielu a tým aj správnych proporcií (perspektíva,
závisiaca od vzdialenosti, uhla...).
Úloha: Navrhnúť metódu, ktorá by po odfotení a vektorizácii dielov trans-
formovala výsledky do skutočných rozmerov. Podkladom pre nájdenie trans-
formácie by mal byť referenčný obraz referenčného ’dielu’ – súčasťou úlohy
je navrhnúť takýto ’diel’. Po opravnej transformácii by sa mali identifikovať
čiary, ktoré boli pôvodne zrejme priame a podobne.
Požiadavky: Diplomová práca má byť dielom študenta a má mať silný tvo-
rivý aspekt – proste dielo...

Školiteľ: Mgr. Michal Skála z firmy IT Solver (michal@solver.sk)
Téma:Vektorizácia scanov, prip. fotografií textilných dielov, ktoré sa vyzna-
čujú dobrým kontrastom a obsahujú obvyklé artefakty (zvané notche).
Podrobnejší opis: Pozri predchádzajúcu tému.
Požiadavky: Diplomová práca má byť dielom študenta a má mať silný tvo-
rivý aspekt – proste dielo...

Školiteľ: doc. ing. Miloš Šrámek, Phd.
Témy:

Definovanie jedno- a viacrozmerných prenosových funkcií v objemovom zo-
brazovaní.

Implementácia vybraných algoritmov na spracovanie objemových dát.

Web rozhranie pre voxelizáciu geometrických dát.

Rozšírenie pre povray (yafray ...) pre renderovanie objektov zadaných pro-
stredníctvom objemových dát a implicitných funkcií.

Streamovaná implementácia watershed transformácie.

Grafické programovanie aplikácií na spracovanie objemových dát v prostredí
SciRun.
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Tvorba GUI aplikácií na spracovanie objemových dát v interpretovaných
jazykoch.

Interaktívna segmentácia pomocou watershed transformácie na GPU.

Podrobnejší opis: Objemová grafika (Volume graphics) sa zameriava na
spracovanie a vizualizáciu skalárnych, ale aj farebných objemových dát - teda
dát, ktoré majú v každom bode pravidelnej trojrozmernej mriežky definovanú
aspoň jednu hodnotu.

Témy súvisia s grantovou ulohou "Tools for processing and visualization
of tomographic and confocal data". Viac informácií mailom, osobne, alebo
na stránkach: http://gerlach.viskom.oeaw.ac.at/apvvtrac,
http://www.viskom.oeaw.ac.at/~milos, http://www.sccg.sk/~vgsem.

Školiteľ: doc. ing. Miloš Šrámek, Phd.
Téma: Programová podpora lokalizácie softvéru a dokumentácie s využitín
nápovedy
Podrobnejší opis: Témy súvisia s grantovou ulohou "Tools for processing
and visualization of tomographic and confocal data". Viac informácií mailom,
osobne, alebo na stránkach: http://gerlach.viskom.oeaw.ac.at/apvvtrac,
http://www.viskom.oeaw.ac.at/~milos, http://www.sccg.sk/~vgsem.

Ďalšie témy na Katedre aplikovanej informatiky:
http://www.fmph.uniba.sk/index.php?id=1629#_PG_BP

Ďalšie témy mimo fakulty: Diplomovky aj v Rakúsku. Študujúci so zá-
ujmom o grafické diplomovky si možu nájsť témy aj konzultantov aj na TU
Wien a VRVis v Rakúsku.
http://www.vrvis.at
http://www.cg.tuwien.ac.at

Ďalšie témy, opravy a pripomienky posielajte na pavel.chalmoviansky@
fmph.uniba.sk.
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Témy bakalárskych prác pre študentov pedagogického štúdia
Pedagogické štúdium 2009
Posledná úprava 14. októbra 2010.

Školiteľ: doc. RNDr. Štefan Solčan, CSc.
Téma: Desargova veta a jej aplikácie
Podrobnejší opis: Dôkaz vety, jej konštrukčné a teoretické aplikácie
Zameranie: Mat. a Dg.

Školiteľ: doc. RNDr. Štefan Solčan, CSc.
Téma: Pascalova veta a jej aplikácie
Podrobnejší opis: Dôkaz vety, jej konštrukčné a teoretické aplikácie
Zameranie: Mat. a Dg.

Školiteľ: doc. RNDr. Štefan Solčan, CSc.
Téma: Kružnicová inverzia
Podrobnejší opis: Úvod do teórie a aplikácie na geom. konštr. úlohách
Zameranie: Mat. a Dg.

Ďalšie témy, opravy a pripomienky posielajte na pavel.chalmoviansky@
fmph.uniba.sk.
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Témy diplomových prác pre študentov pedagogického štúdia
Pedagogické štúdium 2009
Posledná úprava 14. októbra 2010.

Školiteľ: doc. RNDr. Štefan Solčan, CSc.
Téma: Zväzky kužeľosečiek v rozšírenej eukl. rovine
Podrobnejší opis: Definícia, vlastnosti, konštrukčné a teoretické aplikácie.
Zameranie: Mat. a Dg.

Školiteľ: doc. RNDr. Štefan Solčan, CSc.
Téma: Desargov výrok v projektívnej rovine
Podrobnejší opis: Des.výrok a výroky ekvivalentné s ním v proj. rovine.
Desargovské a nedesargovské roviny. Asociované teleso proj. roviny. Zame-
ranie: Mat. a Dg.

Školiteľ: doc. RNDr. Štefan Solčan, CSc.
Téma: Kružnicová inverzia
Podrobnejší opis: Úvod do teórie a aplikácie na geom. konštr. úlohách
Zameranie: Mat. a Dg.

Školiteľ: doc. RNDr. Štefan Solčan, CSc.
Téma: Koordinatizácia desarg. proj. roviny
Podrobnejší opis: Zavedenie súradníc do desarg. roviny využitím vlastností
istých grúp homológií a elácií. Zameranie: Mat. a Dg.

Ďalšie témy, opravy a pripomienky posielajte na pavel.chalmoviansky@
fmph.uniba.sk.
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