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1. Náročnost zadání průměrně obtížné zadání
 
2. Splnění požadavků zadání zadání splněno
 Práce popisuje několik zajímavých algoritmů pro aproximaci globálního osvětlení, včetně požadovaných Light

Propagation Volumes a Reflective Shadow Maps, které implementuje. Dosažené výsledky jsou patřičně
vyhodnoceny, zadání tedy bylo splněno.

3. Rozsah technické zprávy je v obvyklém rozmezí
 Rozsah technické zprávy je v obvyklém rozmezí.
4. Prezentační úroveň předložené práce 75 b. (C)
 Technická zpráva je strukturována logicky (i když její struktura mohla být více zanořená) a jednotlivé kapitoly na

sebe navazují. Úvod je poměrně generický, práce obsahuje poměrně zbytečnou kapitolu o OpenGL a jeho
historii, navíc s drobnými nepřesnostmi (GL_EXT_direct_state_access bylo k dispozici již ve verzi OpenGL 2.1).
Jinak jsou  Rozsahy ostatních kapitol jsou přiměřené. Text je pro čtenáře dobře srozumitelný.

5. Formální úprava technické zprávy 79 b. (C)
 Po typografické stránce je práce průměrná. Místy chybí mezery mezi slovem a závorkou, výpustkou, apod..

Výpustka je sázena jako tečky oddělené mezerou. Vyskytují se velmi krátké odstavce. Autor se vyžívá v
odrážkových seznamech. Prácce obsahuje jednořádkové úryvky kódu které nejsou číslované, delší úryvky
číslované jsou, sazba je mírně odlišná (jiný font a zvýrazňování; je použit proporcionální font což se pro sazbu
zdrojového kódu jeví jako nevhodné).

Po jazykové stránce je práce průměrná, s občasnými překlepy nebo chybějícími předložkami. V anglickém
abstraktu místy chybí členy.

6. Práce s literaturou 80 b. (B)
 Práce cituje a popisuje řadu zajímavých metod výpočtu globálního osvětlení v reálném čase. Citace jsou v textu

vhodně rozmísťované.
7. Realizační výstup 85 b. (B)
 Realizačním výstupem je aplikace, implementující globální osvětlení pomocí Light Propagation Volumes spolu s

Reflective Shadow Maps. Druhým důležitým výstupem je zhodnocení výsledků, zde se dá ocenit použití
milisekund pro měření náročnosti metod namísto počtu snímků za vteřinu. I když je implementace funkční,
dochází k mírným artefaktům výpočtu osvětlení při pohybu kamery.

8. Využitelnost výsledků
 Jde o práci implementačního charakteru.
9. Otázky k obhajobě
 Jak by bylo možné objektivněji zhodnotit kvalitu vypočítaného osvěltení?
10. Souhrnné hodnocení 85 b. velmi dobře (B)
 Práce se zabývá implementací a vyhodnocením aproximace globálního osvětlení za pomocí spojení metod Light

Propagation Volumes a Reflective Shadow Maps. Implementačně jsou metody celkem náročné, i vzhledem na
komplikovanou matematiku pro Spherical Harmonics a toto vyvažuje drobnější formální nedostatky. Navrhuji
hodnocení B.
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