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1. Náročnost zadání obtížnější zadání
 Metoda path tracingu převyšuje bakalářské studium. Pokročilý obousměrný path tracing, dá se říct, že převyšuje

i magisterské studium. Proto hodnotím zadání jako obtížné.
2. Splnění požadavků zadání zadání splněno s podstatným rozšířením
 Autor měl za úkol nastudovat a naimplementovat jednodušší variantu - jednosměrný Path tracing.

Nicméně autor si zvolil mnohem složitější variantu obousměrného path tracingu.
3. Rozsah technické zprávy je v obvyklém rozmezí
 Rozsah technické práce je spíš na hranici maxima, nicméně žádná pasáž v práci neni zbytečná. Možná až na

podkapitolu o radiozitě. Tuto techniku mohl autor už nechat odpočívat na propadlišti dějin.
4. Prezentační úroveň předložené práce 95 b. (A)
 Práce se dobře čte, práce kvalitně a srozumitelně vysvětluje složité techniky. Kvalita textu je vysoká.

V práci se nicméně vyskytují občas nějaké nesrovnalosti, jako například že metoda raytracingu je metodou
globální iluminace.

5. Formální úprava technické zprávy 95 b. (A)
 Typograficky je stránka zpracována velmi kvalitně. Nezaznamenal jsem žádné nesrovnalosti týkající se jazykové

části práce.
6. Práce s literaturou 95 b. (A)
 Autor cituje mnoho. Cituje kvalitní literaturu, kvalitní prameny a dá se říct, že ve svém okruhu ocitoval všechny

potřebné zdroje.
7. Realizační výstup 95 b. (A)
 Výsledná aplikace je renderer, který pomocí obousměrného path tracingu renderuje výslednou scénu. Renderer

je napsaný kvalitně, počítá kvalitní výsledky.
8. Využitelnost výsledků
 Jedná se o samostatně zkompilovaný renderer napsaný v jazyce c++.
9. Otázky k obhajobě
 V poslední kapitole zmiňujete porovnání s existujícím softwarem a porovnáváte svou implementaci s rendererem

Mitsuba. Z textu není patrné, oproti čemu porovnáváte. V jakém rendereru byla ground truth vypočítána?
10. Souhrnné hodnocení 95 b. výborně (A)
 Jedná se o velmi zdařilou práci, na kterou musel autor hodně studovat, protože techniky pokročilé globální

iluminace nejsou na této škole v bakalářském studijním programu prezentovány. Autor vytvořil kvalitní renderer a
odvedl dobrou práci.

Doporučuji komisi zvážit nominování na cenu děkana za výbornou bakalářskou práci.

 

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