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1. Náročnost zadání obtížnější zadání
 Študent si vybral techniku globálneho osvetľovania, ktorú implementoval s niekoľkými akceleračnými štruktúrami

a porovnal s implementáciou na procesore.
2. Splnění požadavků zadání zadání splněno s podstatným rozšířením
 Študent v rámci rozšírení implementoval a porovnal tri akceleračné štruktúry pre zrýchlenie výpočtu.
3. Rozsah technické zprávy je v obvyklém rozmezí
 
4. Prezentační úroveň předložené práce 80 b. (B)
 Práca nie je v úvode logicky členená. Začiatok teórie je venovaný popisu jednotlivých techník (kapitoly 2.1-2.3),

pričom hneď na to nasleduje popis princípu pathtracingu, ktorý by si zaslúčil zvlášť podkapitolu nižšej úrovne.
Taktiež popis metódy by mohol byť dlhší.

Na strane 18 je zvláštnym spôsobom popísaný dôvod zvolenia WinAPI ako knižnice pre vykresľovanie okna, a to
"z důvodu bezproblémové pod-
pory interoperability mezi knihovnami OpenGL a OpenCL". Skôr sa nazdávam, že to bolo z dôvodu použitia
knižníc od p. Poloka, ktoré inicializujú WinAPI a OpenGL. Kapitola 5.3 tiež obsahuje miestami kostrbaté definície
jednotlivých častí OpenGL, pričom Compute Shader až taká novinka nie je, minimálne z hľadiska podpory v
hardware. Je taktiež dostupný na skoro všetkom modernom hardware za posledných približne 5 rokov. Na
obhajobu OpenCL by bolo lepšie zdôrazniť, že taký kód je možné spustiť efektívne aj na procesore. Podobné
platí aj pre argument, prečo nebola zvolená knižnica SDL pre grafický kontext, ktorá nakoniec v práci použitá
bola.

5. Formální úprava technické zprávy 85 b. (B)
 Po jazykovej stránke neviem posúdiť. K formálnej úprave by som mal pripomienku akurát k matematickej notácii

na strane 6, kde by bolo vhodné vektory označovať ako vektory. Taktiež miestami ostávali na koncoch riadkov
jednopísmenné spojky a predložky.

6. Práce s literaturou 85 b. (B)
 Študent preštudoval dostatočné množstvo literatúry, pričom sa jednalo o články a odborné knihy. Zdroje boli v

texte uvádzané dostatočne, miestami však citácie chýbali, napr. v kapitole 2.4.
7. Realizační výstup 90 b. (A)
 Výstupom práce je na pomery bakalárskej práce pekná aplikácia, vyzdvihujem tiež užívateľské rozhranie

napísané v OpenGL. Zdrojový kód je komentovaný, miestami však neprehľadný. Výhradu mám k nutnosti
prepínať scénu prostredníctvom úpravy zdrojového kódu, taktiež je scéna vytváraná tak, že sa 5x otvorí rovnaký
súbor. V odovzdanom Visual Studio projekte boli tiež nespávne nastavené cesty ku knižniciam.

8. Využitelnost výsledků
 Mohla by poslúžiť ako základ pre GPU pathtracer.
9. Otázky k obhajobě
 -
10. Souhrnné hodnocení 85 b. velmi dobře (B)
 Študent v rámci práce vytvoril zaujímavú aplikáciu implementujúcu path tracing v rozhraní OpenCL, pričom prácu

rozšíril optimalizáciami v podobe akceleračných štruktúr. Okrem pár nedostatkov, prevažne v texte, nemám
vážnejšie výhrady, hodnotím známkou B.
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