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1. Náročnost zadání průměrně obtížné zadání
 Zadání je průměrně obtížné, jednoduchá technika sledování paprsků je obohacena o pokročilé neeuklidovské

prvky.
2. Splnění požadavků zadání zadání splněno
 Zadání je splněno ve všech bodech.
3. Rozsah technické zprávy je v obvyklém rozmezí
 Technická zpráva je v obvyklém rozsahu, avšak vzhledem k tématice by mohla být delší.
4. Prezentační úroveň předložené práce 70 b. (C)
 Práce má dobrou logickou strukturu, je pochopitelná po prvním čtení a dobře vysvětluje různé principy

a techniky.

Nicméně, v práci se objevují některá nesprávná tvrzení. V sekci 2.2 tvrdíte, že ray tracing je globální vykreslovací
metoda, což rozhodně není. Dále tvrdíte v sekci 3.4, že využití hierarchických struktur by program zpomalilo, toto
je nutno podložit výsledky.

Největší problém nacházím v tom, že kompletně chybí kapitola nebo sekce o testování, měření a dosažených
výsledcích. V práci není žádný údaj o rychlosti, dosažených FPS na různých procesorech/scénách, ani žádný
obrázek výstupu.

5. Formální úprava technické zprávy 85 b. (B)
 Jazyková stránka práce je na vysoké úrovni, obsahuje pouze minimum překlepů a chyb. Typografie je rovněž na

vysoké úrovni.

Nalézám zde drobné prohřešky jako nečíslování rovnic a umístění figur. Současně obrázek 2.6 není v textu
referencován.

6. Práce s literaturou 85 b. (B)
 Práce cituje 16 různých zdrojů, většinou kvalitní odborné publikace. Citace jsou v textu umístěny vhodně, avšak

mohlo by jich být více.
7. Realizační výstup 75 b. (C)
 Výsledná aplikace je funkční, avšak vizuální stránka není příliš reprezentativní, s výjimkou neeuklidovských

prvků. Jednoduchost scén velmi ubíjí faktor ray tracingu. Nicméně, zdrojové kódy jsou dobře strukturované, části
programu jsou vhodně logicky oddělené a kód je kvalitně dokumentovaný.

8. Využitelnost výsledků
 Práce implementuje zajímavé neeuklidovské prvky do ray tracingu, které mají v kombinaci s pokročilejšími

technikami potenciál v herním průmyslu.
9. Otázky k obhajobě
 Bylo by možné vytvořit další typy světelných zdrojů, jako např. plošné, okolní apod., kromě již existujících?

Jaký vliv na výkon má přidání neeuklidovských prvků do RT?
10. Souhrnné hodnocení 78 b. dobře (C)
 Textová část je na vysoké úrovni, avšak obsahuje několik prohřešků. Jako zásadní považuji chybějící

kapitolu/sekci, která by shrnovala dosažené výsledky, ukázky výstupů apod. Realizační výstup je funkční,
vizuálně by mohl být na lepší úrovni. Po přihlédnutí k výše zmíněným okolnostem, ale taktéž vzhledem
k náročnosti zadání hodnotím stupněm C.

 

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