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Diplomant se měl v rámci diplomové práce seznámit s principem plenoptického snímání s využitím
světelného  pole.  Cílem  poté  bylo  vytvořit  interaktivní  aplikaci,  která  bude  názorně  daný  princip
demonstrovat.  Dále  měl  student  za  úkol  naprogramovat  skript  umožňující  načtení  snímků  z
plenoptického fotoaparátu Lytro a jejich následné zpracování.

Práce velmi pěkně popisuje princip funkce a výhody plenoptického snímání. Lze ji  tak využít  jako
výukový materiál poskytující nezbytné základní znalosti v dané oblasti. K tomu slouží také vytvořená
interaktivní  aplikace  a  navržená  laboratorní  úloha.  Program  pro  načtení  a  zpracování  snímků  z
reálného systému je také dobře popsán a jeho funkce je demonstrována na ilustračních snímcích.

Celkově je práce kvalitní s dobrou grafickou úpravou a minimem gramatických chyb a překlepů. Mou
největší výtkou je absence rozsáhlejší rešerše literatury, která je požadována v zadání. Práce má takto
pouze deset zdrojů, což je u diplomové práce podprůměrný počet. Totéž lze říci i o rozsahu, který bez
příloh činí pouze 36 stran včetně obrázků. Nicméně veškeré praktické body zadání byly splněny beze
zbytku a dostatečně popsány, takže se nejedná o zásadní problém. Dále mám k práci jen několik
připomínek spíše formálního rázu:

1. Poslední odstavec sekce 4.1 obsahuje faktické informace, ale bez uvedení reference na zdroj.
Není tak jasné, odkud byly tyto informace získány.

2. Zejména u obrázku 4.5 by bylo vhodné označit jednotlivé podobrázky. Pouze podle popisu v
textu se v něm špatně orientuje a čtenáři nemusí být jasné, který obrázek je před a který po
vyvážení bílé.

3. Rovnice 4.1 je součástí věty. Je správně oddělena čárkou, ale text by po ní měl pokračovat
malým písmenem.

4. Rovnice 4.2 je patrně obrázek o velmi nízké kvalitě. To je poněkud zvláštní, protože ostatní
rovnice jsou v pořádku.

Otázky k obhajobě:

1) V kapitole 2.3.1 je demonstrována nutnost zrcadlit pixely u objektů nacházející se za ohniskovou
vzdáleností.  V dalším odstavci ale uvádí že „tento problém je možné v některých případech zcela



ignorovat,  jelikož  na  kvalitu  výsledného  snímku  má  jen  zanedbatelný  vliv.“  Jak  lze  tyto  případy
identifikovat?

2)  V  kapitole  4.7  je  popisováno renderování  snímků s  různou perspektivou.  Zde  je  uvedeno,  že
přehnaný  posuv  se  projeví  tmavšími  rohy  výsledného  snímku.  Napadá  Vás,  jak  by  se  to  dalo
kompenzovat?
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