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1. Náročnost zadání průměrně obtížné zadání
 
2. Splnění požadavků zadání zadání splněno s drobnými výhradami
 Autor zadání splnil, efekty naimplementoval. Nicméně jejich vizuální kvalita je špatná.
3. Rozsah technické zprávy splňuje pouze minimální požadavky
 Rozsah technické zprávy je spíš na hranici minima.
4. Prezentační úroveň předložené práce 60 b. (D)
 V první části práce autor popisuje atmosférické efekty. U některých pasáží se ale nechal podle mne hodně unést

a popisuje zbytečnosti v kontextu toho co v rámci práce naimplementoval - např. různé druhy mraků i s jejich
latinskými výrazy.

Druhá kapitola popisuje techniky pro vykreslení, kde se vypíše ray marching, post processing, shadow mapping,
šumy a částicové systémy. Některé části jsou z textu hůře pochopitelné.

Dále následují kapitoly návrh aplikace a implementace, které jsou zdařilé.
5. Formální úprava technické zprávy 60 b. (D)
 V práci se objevují překlepy, některé nesrozumitelné věty a taky věty, které jsou naprosto špatně.
6. Práce s literaturou 60 b. (D)
 Práce sice cituje dost relevantních zdrojů, ale výsledná práce (webgl renderer) jich podle mne moc nepoužívá.

Věřím, že v dnešní době se dají najít zdroje, pomocí kterých by se dal vytvořit lepší výsledek. Co se týče
realističnosti výsledných efektů, tak na internetu je toho spousta (viz shadertoy.com)

7. Realizační výstup 50 b. (E)
 Výsledek práce není moc dobrý. Kvalita výsledku je špatná. Co se týče atmosferických jevů vidím dobře pouze

střídání dne a noci - což jsou dvě textury - a taky volumetrický rozptyl světla. Nad dalšími efekty si podle mě autor
nedal moc práce a nejsou moc realistické a na dnešní dobu nepřijatelné - např déšť.

Je možné, že se autor inspiroval špatnými zdroji. Pokud by si vyhledal všechny efekty např na stránce
shadertoy.com, tak by viděl jak hezké efekty se dají naimplementovat pomocí webgl.

Dalo by se říct, že realističnost může omlouvat složitost enginu pro vykreslování. Autor nicméně použil velké
množství knihoven (viz strana 28), které by mu měly usnadnit tu nezáživnou práci jako načítání modelů, graf
scény atd a ušetřený čas mohl věnovat realističnosti.

Kamera není moc dotáhnuta - nelze se podívat pořádně na mraky, protože kamera zajede pod "zem". Střídání
dne a noci je závislé na fps.

8. Využitelnost výsledků
 Jedná se o webovou stránku, která zobrazí jednoduchou scénu.
9. Otázky k obhajobě
 1. Proč je rychlost střídání dne a noci závislé na fps a co se proti tomu dá dělat.

2. Dá se nějak zamezit tomu, aby se kamera dostala pod "zem"?

10. Souhrnné hodnocení 60 b. uspokojivě (D)
 Autor v práci popisuje několik atmosférických jevů, které poté implementuje. Výsledná implementace není moc

zdařilá, realističnost je malá a výsledná aplikace moc nefunguje.

Autor využívá mnoho knihoven, jejichž použití poté nevyvážil propracovaností a realističností výsledné aplikace.
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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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