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1. Náročnost zadání značně obtížné zadání
 Zadání vyžaduje studium a použití široké škály algoritmů a metod, které jsou nad rámec bakalářského studia.
2. Splnění požadavků zadání zadání splněno
 
3. Rozsah technické zprávy je v obvyklém rozmezí
 
4. Prezentační úroveň předložené práce 60 b. (D)
 Ačkoliv text zprávy obsahuje veškeré požadované části, jejich odborná a prezentační kvalita je spíše nízká.

Namísto triviálních informací v kapitole Geometrie objektů by bylo lepší lépe popsat nastudované konkrétní
algoritmy a jejich použití při generování jednotlivých částí výsledného města. Nyní jsou tyto postupy zmíněny
spíše neodborně a stručně až v části vlastního návrhu a implementace řešení. Některé prezentované techniky
(různé typy L-systémů, tenzorová pole) nejsou příliš srozumitelně popsané a není příliš jasné, proč a jak je ve
svém řešení používá. Autor využívá pseudo-kódy k osvětlení většiny svých algoritmů, které ale bohužel nejsou
příliš ilustrativní ani pochopitelné a text spíše natahují. V textu dále chybí řádné informace o motivaci tvorby
navrženého systému, jeho specifických parametrů (rychlost, realističnost apod.) a v závěru experimentální
vyhodnocení.

5. Formální úprava technické zprávy 60 b. (D)
 Text obsahuje obrázky s nízkým rozlišením a anglickými popisky a časté jazykové chyby a typografické

nedostatky (formátování textu při popisu proměnných v textu, neopravené odkazy apod.). 
6. Práce s literaturou 80 b. (B)
 Autor čerpá z vhodných a relevantních zdrojů. Při prezentaci převzatých znalostí by pomohlo více se držet

původních informací a prezentovat převzaté techniky více odborně. Formátování seznamu literatury není zcela
běžné a obsahuje místy nesrozumitelné údaje.

7. Realizační výstup 85 b. (B)
 Autor naprogramoval aplikaci, která generuje terén, silnice a město. Ačkoliv zdrojové kódy neobsahují komentář,

jsou dobře strukturované, programátorské řešení vhodně využívá OOP a význam částí kódů je pochopitelný.
Programátorské řešení je spíše rozsáhlé - zdrojové kódy mají přes cca 90kB a neobsahují zbytečné části. K lepší
využitelnosti implementovaných datových struktur a výpočetních metod by se hodilo je více oddělit od
vizualizačních funkcí.

8. Využitelnost výsledků
 Výsledná aplikace generuje město ve 3D prostoru (terén a budovy). Výsledné řešení nevyužívá běžné datové

struktury, aby bylo případně možno integrovat jeho části do moderních vykreslovacích systémů nebo využívat
moderní existující knihovny pro výpočetní algoritmy. Toto další využití výsledků značně omezuje.

9. Otázky k obhajobě
 Jaké aspekty jste u svého systému pro generování měst sledoval?

Vysvětlete, proč jste si tyto parametry vybral, jak dalece je Vaše řešení splňuje a jak byste postupoval,
abyste tyto atributy řešení změřil a otestoval řádně?
V jaké reálné aplikaci by se dal Váš systém vhodně použít?

10. Souhrnné hodnocení 75 b. dobře (C)
 Pan Hamerník si zvolil zadání, které z důvodu rozsahu nutných témat k prostudování hodnotím jako velmi

obtížné. Realizovaný systém pro procedurální generování měst je funkční, programátorské řešení má dobrou
úroveň a je spíše rozsáhlejší. Slabinou je technická zpráva, která má spíše nižší obsahovou úroveň a obsahuje
značné množství jazykových i typografických chyb.

 

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