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1. Náročnost zadání průměrně obtížné zadání
 
2. Splnění požadavků zadání zadání splněno
 Zadání práce bylo splněno ve všech bodech.
3. Rozsah technické zprávy je v obvyklém rozmezí
 Technická zpráva splňuje rozsah, Některé méně významné kapitoly ale mohly být méně rozepsané. Práce

obsahuje několik obrázků takříkajíc do počtu.
4. Prezentační úroveň předložené práce 65 b. (D)
 Práce má logickou strukturu a jednotlivé kapitoly na sebe pěkně navazují. Výhrady mám především k některým

větným konstrukcím, které jsou velice složité a stěží pochopitelné. Práce obsahuje některé obrázky, které nejsou
relevantní k textu. Popis implementace působí místy až jako komentář kódu.

5. Formální úprava technické zprávy 60 b. (D)
 Práce je vysázena s pomocí systému LaTeX, typograficky je na přijatelné úrovni. Práce je psaná slovenštinou, z

toho důvodu nemohu zhodnotit pravopis textu. Celkový dojem kazí horší papír a tím pádem nepříliš hezké
obrázky (což ale zřejmě není vina studenta).
Výhrady mám zejména k nevhodnému použití odrážek, přetékání např. samostatných vět na další stránku,
velkým prázdným místům v textu a příliš velkým obrázkům.

6. Práce s literaturou 85 b. (B)
 Seznam literatury je rozsáhlý. Polovinu z nich tvoří online zdroje, avšak obsahuje taktéž kvalitní publikace. Citace

splňují normu. Převzaté myšlenky jsou přehledně odděleny od vlastních.
7. Realizační výstup 90 b. (A)
 Realizační výstup je na dobré úrovni a program přehledně demonstruje vybrané operátory globálního tónového

mapování. Aplikace je uživatelsky přívětivá. Chybí pouze možnost ručně doplnit expoziční časy snímků, pokud
nejsou zaznamenány v souboru s obrázkem. Knihovny třetích stran byly použity v souladu s licenčními
podmínkami.

8. Využitelnost výsledků
 Poptávka po aplikacích pro kvalitní HDR snímání a zobrazování je v současné době veliká. Aplikace hodí se

především pro statické scény. Pro ještě lepší vizuální výsledky by se hodilo doprogramovat některé složitější
lokální operátory pro tónové mapování.

9. Otázky k obhajobě
 Nezvažoval jste použití lokálního tónovacího operátoru? Jak by to ovlivnilo výsledný obraz a dobu

zpracování, například v porovnání s Reinhardovým operátorem? Alespoň odhadem.
10. Souhrnné hodnocení 70 b. dobře (C)
 Realizační výstup je pěkně zpracovaný, samotný text zprávy má několik větších i menších formálních nedostatků,

ale jako celek působí dobře. Práci hodnotím za C.

 

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

 

V Brně dne: 31. května 2018
  .................................
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