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Shrnutí obsahu práce

Práce pojednává o generování rovinných výpočetních sítí. Je přitom zaměřena zejména na metodu
generování čtyřúhelníkových sítí prostřednictvím sítí duálních.

Celkové hodnocení práce

Téma práce. Práce odpovídá zadání, došlo k přirozenému a vhodnému upřesnění tématu.

Vlastní příspěvek. Příspěvek autora spočívá v pochopení poměrně složitého algoritmu, jeho pre-
zentaci a zejména v jeho implementaci včetně drobných vylepšení. Přiložený zdrojový kód je
přehledný.

Matematická úroveň. Práce vysvětluje matematickou podstatu algoritmu způsobem, který je sro-
zumitelný v kontextu dané disciplíny. Matematické formulace ale namnoze nejsou zcela precizní
a obsahují řadu nedefinovaných pojmů - viz konkrétní připomínky níže.

Práce se zdroji. Zdroje jsou přiměřeně citovány.

Formální úprava. Po formální stránce je práce přijatelná, nikoliv však vynikající. Nedostatky jsou
sice drobné, ale zato četné - viz konkrétní připomínky níže.

Připomínky a otázky

1. Uvádím několik příkladů matematicky vágních nebo nedostatečných formulací.

(a) Co má být ε v Definici 1? Rovněž je zde vágně použito geometricky přesné slovo podobná.

(b) V definici 2 není jasné, zda hrany mají být úsečkami. Dále není jasné, zda sjednocením
stěn má být celá oblast. Bod b) neplatí tak, jak je uveden, protože 2-dimenzionální stěny
nejsou obsaženy v žádném více-dimenzionálním prvku. Bod c) je vágní. Skládá se celá
hranice z hran? Náležejí všechny jedné stěně?

(c) Formulace Lemmatu 1 je krkolomná. Pojem hraniční vrchol duální sítě není definován.
Důkaz je nedostatečný (nová stěna v indukčním kroku se může přilepit více hranami než
jednou).

(d) Ve větě 2 má zřejmě být je duální sítí k čtyřúhelníkové síti. Není definováno, co je to
lokální transformace.

2. Autor předložil určitá vylepšení algoritmu. V práci však není vždy zcela jasné, v čem auto-
rova zdokonalení spočívají. Rovněž není jasné, které obrázky jsou originální, a které převzaté
(okopírované). Tyto otázku by měl autor vyjasnit během obhajoby.

3. Uvádím namátkou několik příkladů formálních nedostatků.

(a) Autorova čeština na mnoha místech stylisticky pokulhává (viz např. Závěr). Často z ní
prosvítá anglická předloha (např. slovo mapování na začátku str. 5).



(b) Mnoho řádků není správně zalomeno a přesahují pravý okraj.

(c) Na obrázku 1.2. chybí diakritika.

(d) Popisek obrázku 2.1 hovoří o čtyřúhelníkových sítích, ale vyobrazena je jedna trojúhelní-
ková a jedna čtyřúhelníková.

(e) Popisek obrázku 2.18 hovoří o kruhu, ale na obrázku je obdélník.

(f) Literatura je uvedena nekonzistentně (užití kurzívy). Není patrné, co je článek a co mo-
nografie (článku chybí stránky).

Závěr

Samotný text práce považuji přinejlepším za průměrný. Těžiště práce však spočívalo v implementaci,
která je zřejmě náročná a kvalitní. Právě jí (na zvoleném příkladu) by se měla věnovat obhajoba.
Doporučuji práci uznat jako bakalářskou.

Návrh klasifikace oponent sdělí předsedovi zkušební (sub)komise.
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