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 Práce navazuje na autorovu předchozí bakalářskou práci o generování a renderování 

planetárních těles. V diplomové práci se autor zaměřil na zobecnění principů, vytvoření knihovny 

použitelné pro generování a renderování obecných povrchů a na jednotlivé principy generování 

procedurálního terénu. Ozvláštnil to navíc testy, jak se čistě procedurální terén dá kombinovat 

s metodami pro úpravu předpočítaných povrchů. 

 Rešerše je na výborné úrovni, rozhodně bych ji hodnotil jako nadstandardní. Vzhledem ke 

své předchozí práci se autor již dobře orientoval a nyní skutečně do detailu prozkoumal celé odvětví 

velmi aktuálního tématu procedurálního generování terénu. Nově zjištěné poznatky diskutuje 

v textové části práce a mnoho z nich i zapracoval do aplikace. Téma je zpracované do hloubky. 

Struktura celého díla je odpovídající struktuře diplomové práce. 

Návrh knihovny považuji za dobrý, není problém dopsat si vlastní generátor terénů. 

Nevýhodou je jen ztížená detekce kolizí, protože terén generovaný v reálném čase se špatně ukládá 

do akceleračních struktur. Toto by ovšem již značně přesahovalo rámec diplomové práce a jako téma 

by možná stačilo na obdobnou publikaci. 

Samotné renderování je zpracováno jednodušší formou, to ovšem ani nebylo prioritou a pro 

ilustraci výsledků generátorů a level-of-detail systému postačuje. 

Drobný problém bych viděl jen v aplikaci algoritmů na generování řek, jeho provedení nebylo 

z mého pohledu úspěšné. Autor ovšem v textu do detailu diskutuje veškeré problémy s tím spojené a 

vysvětluje, proč tomu tak je. I drobný neúspěch se dá považovat za výsledek, ale u obhajoby bych 

uvítal rozbor problémů tohoto tématu. 

 Práce je psaná dobrou angličtinou a je srozumitelná. Našel jsem pouze několik překlepů, ale 

z gramatického hlediska a z hlediska slovní zásoby nemám výtky. 

 Práce splnila zadání a rozhodně se dá považovat za kvalitní, proto ji doporučuji uznat jako 

diplomovou práci. 

 

 

 V Praze dne 29.8.2013     Jan Horáček 


