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Diplomová práce Lucie Koucké se zabývá procedurálním modelováním. Hlavními cíli práce jsou 
inovace algoritmu OBB-based subdivision pro automatické  dělení  bloků zástavby na jednotlivé 
parcely a přizpůsobení metody českým podmínkám.

Na práci oceňuji ideu přiblížit čtenářům nepříliš známou oblast procedurálního modelování, která 
do budoucna jistě bude nabývat na svém významu, ale i praktickou část práce, která ukazuje na 
příkladu  implementace  vlastní  metody  v  jazyce  Python  cestu  k  rozšíření  existujících  možností 
software ESRI CityEngine.

Práce  se  sestává  z  osmi  kapitol.  První  dvě  kapitoly  jsou  věnovány  úvodu  do  problematiky 
procedurálního modelování. Rešerše prací relevantních k vlastní metodě se nachází v kapitole 3 a je 
věnována existujícím přístupům k dělení bloků do parcel. 

Ve čtvrté  kapitole,  popisující  vlastní  metodiku,  autorka  věnuje značný prostor  popisu  existující 
metody OBB-based subdivision (kterou tedy posléze sama reimplementovala). Popisované obecně 
známé skutečnosti jsou místy vysvětleny způsobem, který je spíše zamlžuje. Například z ne zcela 
jasných důvodů je MBR (minimum bounding rectangle) “zdvojnásoben” a přesto nadále nazýván 
MBR. K zjištění orientace OBB (oriented bounding box) je využíváno lineární regrese respektive 
metody rotating calipers.  U metody linerní  regrese je  konstatováno bez hlubšího vysvětlení,  že 
metoda neposkytuje vždy žádoucí výsledky, a proto je v implementaci pravděpodobně v některých, 
neznámo kterých, případech nahrazena druhou metodou. V rámci rozpravy by bylo vhodné, aby 
autorka problematiku upřesnila. Ve zbytku kapitoly je popsána vlastní úprava existující metody, 
tedy úprava z dělení OBB na dělení lichoběžníku, resp. čtyřúhelníku, a to na základě hypotézy, že 
by tyto obálky mohly lépe vystihovat tvary polygonů než OBB. Protože, jak sama autorka již v této 
kapitole konstatuje, výsledkem této změny byla produkce “nereálných výsledků”, resp. “parcel s 
nepřirozenými  úhly”,  byly  dále  zavedeny  limity,  které  zavedený  posun  rohů  původního  OBB 
omezují.

V kapitole 5 dává autorka příklad užití navržené metody, nejedná se tedy o implementaci navržené 
metodiky, přestože je tak kapitola pojmenovaná. Přizpůsobení českým podmínkám demonstrované 
CGA pravidly v rámci experimentu v 5. kapitole na regulativech územního plánu nemá přímou 
souvislost s navrženou metodikou v tom slova smyslu, že neovlivňuje výsledný tvar parcel. Z této 
případové studie také neplyne žádné hodnocení výstupů z navržených skriptů ve srovnání s výstupy 
původní metody.

Úskalím práce je výsledné hodnocení provedené modifikace původního algoritmu. Hodnocení je 
fakticky zredukováno na Tabulku 2 (str. 56), v níž je zaznamenáno posouzení výsledků metod na 
základě subjektivního názoru. To, že se autorka uchýlila k subjektivnímu hodnocení je zapříčiněno 
tím,  že  v  práci  není  definováno,  v  čem  přesně  je  původní  metoda  nepostačující,  ani  jaké 
geometrické parametry musí výsledné parcely v rámci bloku splňovat. Z této definice by vyplynula 
kritéria  výsledného hodnocení.  Z  práce  není  zřejmé,  co  znamená  pojem “optimální  výsledek”, 
přestože  je  tento  termín  v  diskuzi  a  v  tabulce  s  hodnocením  používán.  Kritéria  hodnocení 
nevyplývají  ani  z  rešerše existujících přístupů z  kapitoly 3,  ani  z  přizpůsobení  metody českým 
podmínkám, jak se píše v zadání práce. Nejistota v hodnocení plyne i ze samotného textu autorky v  
diskuzi  a  opakovaného  používání  podmiňovacího  způsobu  při  hodnocení  výstupů  z  navržené 
metody, např: “... , by nemělo docházet ke generování parcel velmi nepřirozených tvarů.” (str.55).



Práce jako celek má odpovídající grafickou úroveň, jazyková a stylistická úroveň je však slabší. Z 
formálních problémů v textu lze zmínit opakované odkazování na neexistující čísla kapitol.

V rámci obhajoby práce a diskuze nad ní by bylo vhodné se zaměřit právě na jasné demonstrování  
přínosu  práce,  na  srovnání  metod  a  jejich  hodnocení.  V závislosti  na  průběhu  obhajoby  práce 
navrhuji hodnocení dobře nebo neprospěla.

V Praze dne 2. 9. 2015 Mgr. Lukáš Brůha


