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1. Náročnost zadání obtížnější zadání
 Zadání sestává z věcí probíraných převážně až v magisterkém studiu.
2. Splnění požadavků zadání zadání splněno s drobnými výhradami
 Zadání je téměř splněno. Student vytvořil benchmark aplikaci, která bohužel nepříliš dobře demonstruje množství

práce, kterou student odvedl. Objektivní porovnání vizuální kvality stínů v práci chybí.
3. Rozsah technické zprávy splňuje pouze minimální požadavky
 Práce šla jednoduše doplnit o vizualizaci implementovaných metod, diagramy k návrhu a strukturované popisy

algoritmů v implementaci.
4. Prezentační úroveň předložené práce 60 b. (D)
 Až na kapitolu Měření je práce napsaná dobře a srozumitelně. Kapitoly jsou logicky členěné a krásně navazují.

V práci chybí diagramy a obrázky téměř v každé kapitole. Např. screenshoty měřených scén nebo diagramy
popisující implementované metody v teorii. Návrh aplikace je velmi chabý. Práci chybí i spousta dalších
důležitých informací, např. jaké knihovny používá k načítání scén.

5. Formální úprava technické zprávy 69 b. (D)
 Práce obsahuje drobné typografické a jazykové prohřešky.
6. Práce s literaturou 90 b. (A)
 Práce cituje velké množství kvalitních zdrojů. Kapitola Literatura neobsahuje žádné výplně.
7. Realizační výstup 70 b. (C)
 Implementace je funkční. Student dokonce implementoval některá rozšíření, jako třeba PCF. Ovládání aplikace

obsahuje nedostatky. Implementace metody SDSM obsahuje grafické artefakty, např. v případě, že se kamera
dostane blízko ke stínu, dochází k invertování stínu v části obrazu.

8. Využitelnost výsledků
 Práce pouze implementuje již známe metody.
9. Otázky k obhajobě
 Vysvětlete vaše tvrzení, že se použitím layered textur připravíme o použití LOD?

V grafech 5.4 - 5.6 jsou vidět ostré výkonostní propady (peeky), můžete to nějak vysvětlit?
10. Souhrnné hodnocení 70 b. dobře (C)
 Text práce je nedodělaný. Metody jsou až na výše popsané nedostatky funkční. S přihlédnutím na drobná

vylepšení a celkově vysokou obtížnost zadání hodnotím práci za C.

 

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

 

V Brně dne: 25. května 2018
  .................................
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