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Prosím vyplňte hodnocení křížkem u každého kritéria. Hodnocení OK označuje práci, která 

kritérium vhodným způsobem splňuje. Hodnocení lepší a horší označují splnění nad a pod 

rámec obvyklý pro bakalářskou práci, hodnocení nevyhovuje označuje práci, která by neměla 

být obhájena. Hodnocení v případě potřeby doplňte komentářem. Komentář prosím doplňte 

všude, kde je hodnocení jiné než OK. 

 

K celé práci lepší OK horší nevyhovuje 

Obtížnost zadání ☒ ☒ ☐ ☐ 

Splnění zadání ☐ ☒ ☒ ☐ 

Rozsah práce … textová i implementační část, zohlednění náročnosti ☐ ☒ ☐ ☐ 

Komentář   Práce se zabývá generováním procedurálních terénů z uživatelem nakreslených 

oblastí (sketch based modelling). Na vygenerované terény je pak ještě aplikována 

hydraulická eroze a jsou dogenerovány řeky a jezera. 

 

Prvním nedostatkem je horší kvalita samotného textu (viz níže). Druhým nedostatkem jsou 

pak aspekty samotného programu. Ovládání není intuitivní (lze označit více polygonů? 

přidání nových vrcholů do polygonu nově přidané vrcholy neoznačí) a ani hlavní (v rozsahu 

běžné bakalářské práce nesnadno dosažitelný) cíl práce – umožnit uživateli snadno „črtat“ 

terén – není zcela naplněn. Nakonec jsou mírným nedostatkem samotné výsledky, 

především nevodorovné okraje u jezer. 

 

Pochvalu zaslouží nastudování většího množství literatury, snaha o vytvoření uceleného 

řešení pro tvorbu terénu a také pěkné výsledky (např. ty uvedené autorem v prácí), i když 

podle mého názoru nejsou snadno dosažitelné. 

 

Práci doporučují k obhajobě. 
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Textová část práce lepší OK horší nevyhovuje 

Formální úprava … jazyková úroveň, typografická úroveň, citace ☐ ☐ ☒ ☐ 

Struktura textu … kontext, cíle, analýza, návrh, vyhodnocení, úroveň detailu ☐ ☐ ☒ ☐ 

Analýza ☐ ☒ ☒ ☐ 

Vývojová dokumentace ☐ ☒ ☐ ☐ 

Uživatelská dokumentace ☐ ☒ ☐ ☐ 

Komentář   Typografická úroveň je horší (str. 11, „.. our case Perlin noise Perlin [1985] 

is..“, str. 11, „FBm“ na začátku věty, záměna rovnosti a přířazení v druhé rovnici na str. 14 

a  řada dalších.  

 

Struktura textu není ideální. Například Sekce 1.1 by měla být na začátku strany 7 rozdělena, 

poslední odstavec v sekci 2.2 by nejspíš měl být v sekci 2.3, poslední odstavec na str. 15 

mluví o tom, že popsaná metoda vlastně není implementována. 

 

Některým částem je špatně rozumět (str. 11, „random gradient unit vector“, poslední 

rovnice na str 11, druhý odstavec v sekci 2.2, bod 4 na str. 14, aj.).  

 

U kódu pro tvorbu Voronoiových diagramů není jasné, jestli je převzatý, nebo 

naimplementovaný autorem. 

 

Text obsahuje příměřené množství překlepů a chyb (str 7,  “..which has its.”).  

 

Implementační část práce lepší OK horší nevyhovuje 

Kvalita návrhu … architektura, struktury a algoritmy, použité technologie ☐ ☒ ☐ ☐ 

Kvalita zpracování … jmenné konvence, formátování, komentáře, testování ☒ ☒ ☐ ☐ 

Stabilita implementace ☐ ☒ ☒ ☐ 

Komentář   Program lze spustit až po překopírování souborů do správných adresářů. Při 

delších výpočtech program dlouho „neodpovídá“. 

 

 

Celkové hodnocení Velmi dobře (spíše horší) 

Práci navrhuji na zvláštní ocenění Ne 

 

Datum 9. června 2017 Podpis 
 


