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1. Náročnost zadání průměrně obtížné zadání
 
2. Splnění požadavků zadání zadání splněno
 Zadání splněno ve všech bodech.
3. Rozsah technické zprávy je v obvyklém rozmezí
 Zpráva je v obvyklém rozsahu.
4. Prezentační úroveň předložené práce 80 b. (B)
 Zpráva je dobře strukturovaná, čte se lehce a je pochopitelná. Kapitoly na sebe logicky navazují. Pouze

podkapitola 2.3, která se zabývá procedurálním generováním terénu, je nevhodně umístěna do čási o
zobrazování terénu.

5. Formální úprava technické zprávy 90 b. (A)
 Po formální stránce je práce dobrá, drobné typografické chyby lze zanedbat. Zpráva je psaná slovensky.
6. Práce s literaturou 85 b. (B)
 Student cituje převážně relevantní vědecké články. Pouzde dvě citace jsou na specifikaci rozšíření OpenGL a

webový tutoriál. Citaje jsou v textu vhodně umístěny.
7. Realizační výstup 82 b. (B)
 Aplikace umí načíst či vygenerovat výškovou mapu o dané velikosti a bitové hloubce a následně tuto mapu

vyrenderovat jako 3D terén. Dynamické streamování textur je vyřešeno, ale s řadou zjednodušení. Ve výsledku
aplikace plní svůj účel a je funkční.

Práce obsahuje množství nevyužitého kódu, připraveného pro rozšíření. Např. quadtree a mipmapy se zdají být
rozpracováné, ale ve výsledné aplikaci nevyužity.

8. Využitelnost výsledků
 Jedná se o práci kompilačního charakteru.
9. Otázky k obhajobě
 -
10. Souhrnné hodnocení 80 b. velmi dobře (B)
 Student nastudoval techniky pro renderování rozsáhlých terénu a jednu z nich si vybral a naimplementoval.

Ukázal možnosti akcelerace vykreslování terénu na GPU, snažil se o využití virtuálních textur a řešil problémy s
tím spojené. Navíc se zabýval i procedurálním generováním výškových map. Navrhuji hodnocení B (80b).

 

Prohlášení: Uděluji VUT v Brně souhlas ke zveřejnění tohoto posudku v listinné i elektronické formě.

 

V Brně dne: 8. června 2016
  .................................

podpis
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