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Kniha Čechova podává geometrii n-rozměrných euklidovských
prostorů, kniha Bydžovského geometrii projektivních n-rozměrných
prostorů. Ve Vojtěchově knize je projektivní geometrii vícerozměrných
prostorů věnována kapitola XIII (str. 768 až 864), a zároveň je tam
probírána přímková geometrie (o níž jsme hovořili) v kapitole XII
(str. 698 — 767); v této knize jsou bohaté odkazy na další literaturu.
Kraemerova kniha neobsahuje sice látku z geometrie vícerozměrných
prostorů, ale je výbornou průpravou pro studium knihy Čechovy.
Kadeřávkova, Klímova a Kounovského kniha pojednává o promítání v prostoru čtyřrozměrném ve II. díle v kapitole XXV (str. 931 až
949) metodami deskriptivní geometrie. Seifertova kniha podává užití
cyklografie v elementární geometrii a v neeuklidovské geometrii.
Upozorňuji ještě, že názvosloví není v těchto knihách úplně jednotné.

