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Prvá vysokoškolská učebnica počítačovej grafiky a spracovania obrazu 

 

 

Záujem o štúdium počítačovej grafiky a spracovania obrazu neustále vzrastá. Autori podávajú 

výklad viacerých oblastí, ktoré sú buď klasické alebo dôležité perspektívne, s dôrazom na 
algoritmické riešenia. Táto kniha je určená širokému kruhu čitateľov, študentom, pedagógom 
a programátorom. Základné vzdelanie počítačovej grafike patrí k samozrejmej výbave 

každého absolventa počítačovo orientovaného smeru univerzitného štúdia. 
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Doplnenie vydania na DVD Virtuálny svet 2012 

 

V@aka vedeniu Avion Shopping Park v Bratislave vychádza Promo DVD vedeckej výstavy Virtuálny svet 2012. 
CieIovou skupinou sú hostia výstavy, najmä najšikovnejší ţiaci a študenti, ktorí získajú toto DVD za svoje 
riešenia priamo na tvorivých dielOach, ako aj ich učitelia. Rozhodli sme sa, ţe ako bonus venujeme pre toto DVD 
svoju učebnicu Počítačová grafika a spracovanie obrazu, symbolicky stredoškolskej mládeţi, zadarmo. Našli sme 
pre tento krok porozumenie u pána vydavateIa, prof. Mirona Šramku, DrSc. i u našich zamestnávateIov, FMFI 
UK a Paneurópska univerzita v Bratislave. Digitálnu verziu starostlivo pripravila Mirka Valíková. Študijné 
programy počítačovej grafiky a geometrie v období od prvého vydania v roku 1995 rozvíjali najmä páni garanti 
doc. Valent Za[ko, doc. Miloš Boţek, prof. Július Korbaš a doc. Roman ?urikovič so svojimi splupracovníkmi. 
Všetkým, ktorí vychovali stovky úspešných absolventov, patrí naša úprimná v@aka. 

Prirodzene, vznikla otázka, ako učebnicu z roku 1995 doplni[. Text ostal podIa našej mienky aktuálny 
v@aka dôrazu na algoritmické riešenia a klasické myšlienky medzinárodnej normotvorby a neustále sa podIa 
neho vyučujú viaceré predmety na FMFI UK. Zmenil sa však kontext. Zmenil sa o internet.  

Oproti roku 1995 môţeme a musíme doplni[  práve tento sie[ový kontext. Napr. výklad jazyka na 
virtuálnu realitu VRML v češtine stačí ponúknu[ cez odkaz na stiahnutie si dôkladnej učebnice prof. JiUího Ţáru 
http://www.cgg.cvut.cz/LaskavyPruvodce/ a v angličtine originálny tutoriál svetovej konferencie SIGGRAPH 
http://www.sdsc.edu/~nadeau/Courses/Siggraph98vrml/. Naša učebnica nezahSOa teóriu texturovania ani 
počítačovú animáciu, no presný matematický model oboch ponúka po anglicky písaná učebnica nášho kolegu 
z Budapešti  –  prof. Lázsló Szirmay-Kalos, http://www.iit.bme.hu/~szirmay/book.html. Rozšírenú realitu 
vyučujeme čiastočne podIa knihy Spatial Augmented Reality od dvojice kolegov, prof. Oliver Bimber z Linza 
a prof. Ramesh Raskar z MIT ju tieţ po dohode so šIachetným vydavateIom poskytli na stiahnutie: 
http://complexrhetoric.blogspot.com/2008/09/free-book-download-bimber-and-raskar.html. Najnovšie v češtine 
pribudla na sieti učebnica kolegov z Ostravy a Plzne, Eduard Sojka, Martin NEmec a Tomáš Fabián: 
http://mi21.vsb.cz/sites/mi21.vsb.cz/files/unit/zaklady_pocitacove_grafiky.pdf. Počítačová grafika sa vyučuje 
v mnohých predmetoch v Slovenskej republike i v Česku.  Situáciu na Slovensku zmapovala vo svojej dizertácii 
Počítačová grafika pre učiteIov informatiky v roku 2005 pani doktorka Júlia Tomanová z Nitry. Pre mnohé 
oblasti existujú predmetové stránky, Moodle, e-learningové zdroje, na FMFI UK pg.netgraphics.sk, 
www.cagd.sk, dip.sccg.sk, e-matik... S úplne novou modalitou prišiel na sie[ indický projekt videoprednášok, 
ktoré hodnotíme ako alternatívny výklad základov počítačovej grafiky  – http://www.learnerstv.com/Free-
Computers-Video-lectures-ltv046-Page1.htm  –  desiatky nafilmovaných prednášok v angličtine. Na konci knihy 
Real-time Rendering, ktorej komunita autorov počítačových hier ţije okolo portálu www.realtimerendering.com, 
sa vtipne poznamenáva, ţe [aţko predpoveda[, najmä budúcnos[. Pre počítačových grafikov blízku budúcnos[ 
predpovedá Ke-Sen Huang z Taiwanu, http://kesen.realtimerendering.com/,  tam moţno nájs[ vedecké články, 
ktoré výjdu v budúcnosti... Visual computing, spracovanie vizuálnej informácie, sa úspešne a explozívne 
rozvíja...  

Ako teda ošetri[ aj prípad, ţe v budúcnosti výjde výborné kniţné alebo interaktívne dielo v blízkom či 
svetovom jazyku? Zria@ujeme preto stránku pgaso.sccg.sk, na ktorej budeme udrţiava[ aktuálne odkazy, errata 
a viaceré rozšírenia nášho výkladu. Inak povedané, perspektívne premeníme prítomný text na hypertextový ţivý 
portál.   

Záujemcom o virtuálnu realitu a jej vedecké základy, predovšetkým počítačovú grafiku, geometrické 
modelovanie a počítačové videnie, ţeláme mnoho úspechov.  
 
 
 

doc. RNDr. Eugen Ruţický, CSc.                                     doc. RNDr. Andrej Ferko, PhD.  
FI PEVS Bratislava                                                           FMFI UK Bratislava 
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Príhovor dekana fakulty

Sme prvá a jediná súkromná fakulta informatiky na 

( )

neposkytujú.  

om je pripravi  absolventov tak, aby boli 

odborníci nie len v 

-

mentu, ekonómie, práva, komunikácie, etiky a 

psychológie. 

 

1. Otvo

v 

 ostatnými 

fakultami práva, ekonómie a podnikania, médií a tie

2. T profil absolventa.

len odborníci v majú aj základné 

vedomosti z 

psychológie (t.j. T profil absolventa). 

k tomu ideálne predpoklady. 

3. .

univerzitného vzdelania, kde absolventi nie sú len dobrí a úzko zameraní



4. Kvalita pedagogických pracovníkov.

 pedagógov  akademikov 

 iných 

v  oblasti podnikových 

z  Karlovej univerzity, ktorí patria k 

odborníkom nielen v  Strednej Európe.  

5. Individuálny prístup.

iu.

6. Spojenie s praxou

z 

v IT firmách. 

7. .

v sobotu a formou individuálnych projektov a 

k dispo

8. Moderné technické vybavenie. Multimediálne centrum Fakulty 

masm na slovenských vysokých 

 Prebieha 

K tomuto p

a 

9. Medzinárodná spolupráca.

s 

v   

Kontakt: www.paneurouni.com

Fakulta i

Nevädzová 5 

821 01 Bratislava 2 

Tel.:  +421 2 4828 7259, +421 2 4828 7320 

Email: studijne.fi@paneurouni.com 
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