
Posudek bakalářské práce Tomáše BARTALOŠE
Kartografický produkt s uŽitím 3D renderové technolosie

Cílem bakalářské práce Tomáše Bartaloše by|o posoudit, jak se dají renderové nástroje využít
k získání výsledné 3D mapy pro určiý úče| ztradičních zdrojových dat (čáry, polygony, atributy,
DTM,3D modely). Praktickým úkolem bylo zjistit, za jakých okolností uy pouziti řenáerové teótrniky
moh|o být a|ternativou k ručně kresleným produktům především velkého měřítka pro místní potřebu.
Práce je tedy tématicky zaměřena do oblasti vizua|izace prostoro',r'ých dat'

Lze konstatovat, že tohoto cíle bylo dosaženo. V práci jsou popsány zák|ady vizua|izace
okolního světa jak v datové tak fotorealistické podobě a hlavní techniky' Autor se zabývá i otázkou
trojrozměrných map (3D), její definice a terminologických aspektů. V páté a šesté kapiio|e se věnuje
v|astnímu renderování, na něž navazuje popis obecného datového formátu RIB a souvisejících
programovacích nástrojů. osmá kapitola se pak věnuje diskuzi o spojení a použití renderování
v kartografii.

Práce je doplněna přílohou ve formátu A3 znázorřtující 3D model města Vrané nad V|tavou,
jejíŽ tvorba je obsahem závěrečné kapitoly práce. Vytvořením tohoto modelu autor dokumentoval
míru praktického zvládnutí techniky renderování a její ap|ikace na konkrétní kartografický produkt.
Ve srovnání s celým pÍedcházejícím textem je ale popis prakticky prováděných úkonů značně
povrchní. Není vedena Žádná diskuze nebo vysvět|ení zvoleného řešení pro jednotlivé úkony, jako je
výběr základních prvků předlohové mapy k vektorizaci' jejich úprava a editace' volba objemoué .".p.
vektorové reprezentace a nebo textury vyjadřující typ povrchu. obdobně se tyto připomínky vnahuji i
na rozbor parametrů renderovacího procesu.

V textu není také zmínka o tom, zda vypracovaný příklad renderové techniky je
kartografickým dílem. Konkrétně postrádám diskuzi o tom, jak jsou splněna kritéria kartograficléňo
produktu uvedená vodstavci 8.1. a jak může být získaný produkt přínosný pro cí|ovou aplikaci
územního p|ánování ve srovnání s obvyklou 2D mapou.

Nedokonalá byla práce s ang|ickou literaturou ana|ézánim odpovídajících českých výrazŮ.Ye
výsledku je text protkán směsicí anglických a českých výrazi, které se leckdy překr1ývají, někde se
autor snaží o překlad, a|e někde na něj rezignuje. Práci by prospělo i odstranění gramatických chyb a
z formá|ního h|ediska očís|ování seznamu literatury'

Autor při práci na tématu postupoval zcela samostatně a prokáza| dostatečnou tvůrčí i
otganizační schopnost zvládnout zadaný úko|.

PředloŽenou bakalářskou práci doporučuji k obhajobě a hodnotím stupněm velmi dobře.
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