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1. Náročnost zadání průměrně obtížné zadání
 Zadání práce bych řadil mezi průměrně náročné. I tak se student se musel seznámit s různorodými technologiemi

a metodami, jež se týkají jak snímání, tak zpracování obrazu.
2. Splnění požadavků zadání zadání splněno s podstatným rozšířením
 Zadání bylo splněno beze zbytku a nad jeho rámec bylo realizováno propojení se specializovanou Ethernet

kamerou za účely pořizování záběrů přímo z programu.
3. Rozsah technické zprávy je v obvyklém rozmezí
 Rozsah technické zprávy je v obvyklém rozmezí.
4. Prezentační úroveň předložené práce 85 b. (B)
 Práce je logicky strukturována a je dobře srozumitelná pro čtenáře. Bohužel postrádám porovnání nejlepšího

zvoleného operátoru s ostatními vybranými.
5. Formální úprava technické zprávy 92 b. (A)
 Práce byla vysázena za pomoci systému LaTeX a je úhledná. Psána byla v češtině a jazykově je na velmi dobré

úrovni.
6. Práce s literaturou 85 b. (B)
 V seznamu literatury se objevují především online zdroje, ale i knižní publikace. Hlavně citace online zdrojů

nesplňují normu. Převzaté myšlenky byly v textu řádně odděleny od vlastních.
7. Realizační výstup 87 b. (B)
 Realizační výstup je funkční a navíc umožňuje připojení kamery a sběr dat přímo z programu (včetně jejího

nastavení). Aplikace po předchozím složení LDR snímků využívá různé globální operátory pro přizpůsobení HDR
výstupu vlastním představám. Taktéž program umožňuje ukládání HDR snímků do souborů různých formátů.
Zdrojové kódy jsou dobře strukturovány ale mohly by být více komentovány. Knihovny třetích stran byly použity v
souladu s licencemi.

8. Využitelnost výsledků
 Práce využívá známých technik pro tvorbu a mapování HDR. Aplikace může být využita buď pro demonstrování

jednotlivých tonemapping algoritmů, nebo i pro sběr sekvence různě exponovaných snímků ze speciální kamery.
9. Otázky k obhajobě
 Jaké parametry kamery jste schopen Vaším programem řídit?
10. Souhrnné hodnocení 88 b. velmi dobře (B)
 Student implementoval program umožňující skládání HDR, který je plně funkční a spolehlivý pro statické scény.

Taktéž oceňuji rozšíření v podobě připojení speciální kamery (včetně jejího řízení). Navrhuji hodnocení B.
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