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Abstrakt 

Algoritmy ořezávání a jejich implementace je jednou z klíčových operací v počítačové grafice 

a je nedílnou součástí systému zpracování geometrických entit. V této práci jsou uvedeny 

základní metody pro ořezávání přímek, úseček, mnohoúhelníků, oblastí a trojúhelníků v E2 

E3.  

 

Abstract 

Clipping algorithms and their implementation is one of the key issues in processing of 

geometric entities. In this work fundamental algorithms for line, line segment, triangle, 

areaand polygon clipping in E2 and E3 are presented. 
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Profil autora 
 

Prof. Ing. Václav Skala, CSc. se zabývá počítačovou grafikou od r.1975, 

kdy na Vysoké škole strojní a elektrotechnické v Plzni zavedl 

a následně vyučoval předmět Počítačová grafika a umělá inteligence. 

V roce 1981 obhájil disertační práci na témate relačních databází se 

specializací na reprezentaci relací a optimalizaci dotazů uživatele. 

V současné době se odborně věnuje především algoritmům počítačové 

grafiky a vizualizaci dat a algoritmům včetně matematických aspektů. 

Je vedoucím Centra počítačové grafiky a vizualizací 

(http://Graphics.zcu.cz) při Katedře informatiky a výpočetní techniky 

na Fakultě aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni. 

V letech 1984-1989 působil na Brunel University v Londýně a později přednášel na NATO 

Advanced Study Institute v zahraničí. V roce 1996 se stal profesorem na Západočeské 

univerzitě, odborně působil na Bath University v U.K., Gavle University ve Švédsku a na 

dalších zahraničních odborných pracovištích.  

Prof.Skala je řešitelem zahraničních i národních odborných výzkumných projektů, členem 

několika redakčních rad prestižních zahraničních odborných časopisů, členem programových 

výborů mezinárodních odborných konferencí. Od r.1992 je organizátorem mezinárodních 

odborných konferencí WSCG zaměřených na počítačovou grafiku, vizualizaci dat a počítačové 

vidění (http://www.WSCG.eu).  

V současné době je prof. Skala profesorem na Západočeské univerzitě v Plzni 

a VŠB-Technické univerzitě v Ostravě. V roce2010 odborně působil též na Přírodovědné 

fakultě Ostravské univerzity v Ostravě (http://AlgVis.osu.cz).  

V roce 2010 získal významné ocenění mezinárodní asociace pro počítačovou grafiku  

„Fellow of the Eurographics Association“ 

za dlouhodobé odborné výsledky a organizační aktivity v oblasti počítačové grafiky. 
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Poznámky pro laskavého čtenáře 

Toto  je  kopie habilitační  práce obhájené  v roce  1990,  tedy  více než před  20  lety. Rád bych proto 
požádal čtenáře, aby uvedený text a kvalitu tisku posoudil v kontextu té doby, kdy: 

• nebyl  prakticky  přístup  k zahraniční  literatuře  a  publikace  se  velmi  obtížně  získávaly  přes 
mezinárodní výpůjčky, resp. přes osobní kontakty 

• nebyl k dispozici Internet, e‐mail, WEB a digitální knihovny 

• byly k dispozici první 8mi bitové PC systémy s „fantastickou“ kapacitou paměti 512 KB 

• byly k dispozici první  jehličkové  tiskárny  (9  tiskových bodů na  textovou  řádku) a „unikátní“ 
textové  procesory  T602  a  výborný  graficko‐textový  procesor  Chi‐Writer 
(http://en.wikipedia.org/wiki/ChiWriter), ve kterém byla habilitace napsána 

Je nutné zdůraznit, že před rokem 1989 bylo velmi obtížné získávat odborné publikace a publikovat 
odborné výsledky v mezinárodně uznávaných časopisech a na mezinárodních konferencích.   

Odborné publikace autora  (13 zahraničních publikací, 3 národní s mezinárodní účastí) od r.1985 do 
r.1989,  které  se  vztahují  k habilitační  práci,  jsou  uvedeny  v kap.5  a  svědčí  o  odborné  úrovni 
habilitačního  tématu.  Po  podání  habilitační  práce  pak  vznikly  další  odborné  publikace  věnované 
metodám ořezávání („Line clipping“) a zájemce je nalezne na URL: http://www.VaclavSkala.eu. 

Také  bych  rád  zájemce  o  počítačovou  grafiku  odkázal  na  publikace  z mezinárodních  konferencí 
WSCG, na časopis Journal of WSCG a GraVisMa workshopy: 

• WSCG – International Conferences on Computer Graphics, Visualization and Computer Vision 
http://www.WSCG.eu 

• GraVisMa – Computer Graphics, Vision and Mathematics http://www.GraVisMa.eu 

Je mi milou povinností poděkovat všem, kteří mi stimulovali moje odborné aktivity a které jsem měl 
tu  čest  nejen potkat na Brunel University  a na NATO Advanced  Study  Institutes,  ale  i  s mnohými 
odborně spolupracovat. Patří k nim zejména: 

Prof. M.L.V. Pitteway 
Brunel University,  
U.K. 

 

  Prof. F.R.A.Hopgood 
Rutherford Appleton 
Laboratory, U.K.  
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Oxford Brookes 
University, U.K. 

 

 
Prof. Jack E. Bresenham 

IBM Corp., USA  
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Winthrop University, 
USA 

  Prof. David F.Rogers 
U.S. Naval Academy, 
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