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1. Náročnost zadání obtížnější zadání
 Zadání hodnotím jako obtížnější. Autor musí porozumět jak problematice HDR, tak principům architektury a

návrhu softwarového systému jako takového. Implementovat řešení, které je skutečně použitelné širokou
skupinou uživatelů je také náročné.

2. Splnění požadavků zadání zadání splněno
 Zadání bylo splněno. V rámci práce student navíc porovnal svoji implementaci zpracování LDR fotografií na HDR

a porovnal jí s implementací pomocí knihovny OpenCV.
3. Rozsah technické zprávy je v obvyklém rozmezí
 Rozsah technické zprávy je v běžném rozsahu, a obsahuje všechny potřebné náležitosti. Práce je ilustrována

obrázky vytvořenými přímo autorem textu, což hodnotím velmi kladně.
4. Prezentační úroveň předložené práce 78 b. (C)
 Text práce je strukturován logicky a přehledně a odpovídá běžným zvyklostem. Kapitola 3, která pojednává o

existujících řešeních je však poměrně stručná. Dle mého názoru by mohla být bohatší o přímé srovnání
existujících řešení formou tabulky nebo grafu. Stejně tak tato kapitola postrádá logické ukončení formou diskuse
nad prezentovaným přehledem jednotlivých aplikací. Rozsáhlejší diskusi by zasloužilo i uživatelské testování,
kde autor pouze odkáže na grafy na Obr. 5.9, ale výsledky dále neinterpretuje. Ostatní kapitoly jsou informačně i
rozsahově vyvážené. 

5. Formální úprava technické zprávy 90 b. (A)
 Po jazykové stránce je pro mě obtížné práci hodnotit, jelikož je psána ve slovenském jazyce. I tak mohu

konstatovat, že text je napsán čtivě, autor používá vhodnou terminologii. Práce je prosta zásadnějších
typografických chyb a překlepů.

6. Práce s literaturou 75 b. (C)
 Autor textu využívá kvalitních zdrojů, publikovaných zejména na konferencích a v recenzovaných odborných

časopisech. Odkazy v textu používá logicky a správně. Na druhou stranu, v seznamu bibliografických citací chybí
u většiny citovaných děl typ publikace, místo a vydavatel. Dva citované webové zdroje [7, 8] jsou velmi obecné -
jsou pouze odkazem na úvodní stránku softwarové dokumentace. V tomto případě by bylo vhodné, kdyby autor
uvedl přesnou stránku, odkud citované informace pochází.

7. Realizační výstup 80 b. (B)
 Výstupem této bakalářské práce je funkční aplikace pro tablet NVIDIA SHIELD pro akvizici HDR fotografií a

jejich zobrazení pomocí základních operátorů mapování tónů. Dalším výstupem je několik HDR fotografií
pořízených implementovaným systémem. Uživatelské rozhraní je minimalistické a intuitivní, což odpovídá
požadavkům. Na druhou stranu, nápověda v aplikaci neodpovídá požadavku, že by aplikace měla být přístupná
pro laickou veřejnost, jelikož obsahuje značně technickou terminologii (např. "bilateral filter sigma in color
space"). Po  pořízení HDR fotografie při nastavení parametrů operátoru pro mapování tónů aplikace svévolně
přechází na úvodní stránku ve chvíli, kdy dojde ke změně orientace displeje. Uživatel v tuto chvíli přijde bez
varování o vytvořenou HDR fotografii, pokud si ji nestihl uložit. Odevzdané HDR fotografie pořízené
implementovaným systémem mají posunuté barevné spektrum do červené, což se projevuje zejména na obloze,
která je růžová. Přes tyto problémy hodnotím velmi kladně, že aplikace je průkopnická a umožňuje vytváření
skutečných HDR fotografií na mobilních zařízeních, na rozdíl od mnoha existujících řešení, které HDR pouze
simulují.

8. Využitelnost výsledků
 Implementovaná aplikace je funkční a je možné ji používat. Zejména oceňuji, že aplikace umožňuje velmi

snadnou akvizici skutečných HDR fotografií, což je za běžných podmínek značně komplikované. Pro reálné
nasazení by však bylo nutné provést optimalizaci na další zařízení, opravu drobných chyb při otáčení displeje a
vylepšení nápovědy, zejména v části mapování tónů. 

9. Otázky k obhajobě
 Z jakého důvodu došlo k posunu barev u HDR fotografií odevzdaných v příloze této práce? Dojde k

takovému posunu u všech fotografií?
10. Souhrnné hodnocení 85 b. velmi dobře (B)
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 Velmi kladně hodnotím, že implementovaná aplikace je funkční a umožňuje průkopnické řešení akvizice HDR

fotografií. Je možné uložit jak skutečnou HDR fotografii, tak i výsledný obrázek s aplikovaným operátorem
mapování tónů. Věřím, že při drobné snaze by bylo možné aplikaci dotáhnout ke zveřejnění. Text práce je napsán
srozumitelně a čtivě.

 

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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