
DiplomováprácejevěnovánaxryuŽitijazykavRMljako3DwebovéhorozhraniproGIS.Ječleněna
do dvou logických částí _ ana|ýza.ol,no,řni,tuaini,"utity a jazykavRMl z hlediska GISů (kap. 2

aŽ 5) aukázková upriřu." |'.'.n.u.;i.i Jizerskou magistrálu (kap. 6).

Klady práce:
1.Poformálnístráncejeprácenapsánavelmipěkně.Diplomantkasesnažípoužívatčeské

,ýrazy,."ž j;.;;;j poei,ut*e."ui*ti ov.,,zie. Doklaáem její pečlivosti.v tomto směru je

Seznam z*ateka odborných p"j;í;;rito".. Drobnou .hyb; ve vysvět'ení zkratky X3D

z. sňfiH"1.ilffiilJ'1"ffill"::rlllJi u p.our"matice, práce obsahuje rozsahlý Seznam

3' )ť.ťJ#.i,T'::tH,i1"'-'' především přehled možností VRML pro potřeby GISu

vkapitolách4a5
4' v.p,.ar..i"to ěásti oceňuji r,tipné Ť.i.1í

teritycr' linií. Správné je téŽ přepínání

uživatele.

interakcí pomocí větších průhlednýú obálek kolem

u.iito*i sýmbolů a popisei< při změně vzdálenosti od

Kritické připomínky:
5.Kapitola6,věnovanávznikuvlastníaplikace,1ohl1býtlépestrukturována.Jesměsicí

návrhu, popisu řešení, implementa." . u,ll"'a'í. po.t.aaáá jasno.isi zadání ve smyslu přesně

definované požadované runt.ionářt};il"e webové aplitace a následného konkrétního

6. ;"ffil?f11'#l':T,5i$TJiT':itální model terénu převeden p::".'d: tří geometrických

objektů ,yp,.zň,iioičrid.c'e.tf""T.'ui.r'" z. .'**.ó větší množswí oblastí (dlaŽdic)' na

které bude uplatněn princip zjemnování áetailu (LoD)' a to jak ve smyslu kvality geometrie,

tak velikosti textur' Tím by .. "ý;;;ě 
urycř,lilo zobraiováni. Takoqý přístup je vlastní

lzlu GeoLoD' Podobný princip,je pouzivan i v'profesionálním programu Google Earth.

obecně jsem překvapen skuteČno,,.i i" diplomantka.nelryužila uz1'ý ze skupiny GeoVRML,

které byly přímo navrženy pro práci s geograťrcký-mi daý.

7. Diplomantka se soustřeaitá pou""-n uíu,íuvlYl a nzuvažuje jeho následníka, jazyk X3D.

Součástí jazykaX3D je již napříklaa u,.i MultiTexture, který diplomantka muse1a ve VRML

nahradit nestandardn ím aÍudiž*t"*p",iuiri* způsobujícím uzlem AdvancedAppearance.

8. Je škoda' z"""^;i,Ázeném CD-RoM není PDF diplomové práce.

Výše uvedené nedostatky nesnižují zásadním způsobem celkově velmi dobrou úroveň práce. Při

obhajobě uv .. usx ojiiJ-"'it" t 
'n.a.ni,* 

připomínkám (zejména 5,6 a7) měla vyjádřit.

Diplomová práce jasně prokazuje. autorčinu schopnost odborné práce, a to jak v teoretické, tak

praktické rovině' vl^i.ait p,6če je prr'á."i' i z hlediska vývojá dalších aplikací, prezentujících

geografická data ve iD podobě ,,u *.uo. v"íikiá aplikac" ;.. n,,.,řr''i' profesiónálně vyhlížející a do

-,nu',emíry 
ojedineia. weuoua aplikace pr.j*"";.."nueni,"ou1"''' tvur8ího a programátorského úsilí.

Diplomovou práci Lucie Knížové jednoznačně doporučuji k obhajobě.
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