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1. Náročnost zadání průměrně obtížné zadání
 
2. Splnění požadavků zadání zadání splněno
 Autor pečlivě vysvětlil všechny používané pojmy a postupy, na kterých byla práce postavena. Taktéž vybral,

popsal a implementoval tři metody pro převod barevných obrázků na černobílé. Autor provedl s
implementovanými metodami percepční experimenty na skupině čítající přes 500 uživatelů. V rámci evaluace
implementovaných metod pro převod HDR obrazů autor prezentuje vlastní datavou sadu HDR fotografií, což je
nad rámec zadání. Jediný problém vidím v absenci širší rešerše metod pro převod barevných obrázků na
černobílé - takových metod existuje celá řada, přičemž autor rovnou přistupuje k detailnímu popisu vybraných
metod, aniž by předem důvod výběru těchto tří metod zdůvodnil.

3. Rozsah technické zprávy je v obvyklém rozmezí
 Technická správa je v obvyklém rozmezí a pokrývá všechny důležité části práce.
4. Prezentační úroveň předložené práce 85 b. (B)
 Práce je členěna logicky, jednotlivé kapitoly na sebe navazují. Na začátku práce jsou definovány důležité termíny

a metody, které jsou v jádru práce využívány, což podporuje dobrou orientaci čtenáře v textu. Rozsahy kapitol
jsou poměrně vyvážené, až na kapitoly 4 (Testování) a 5 (Výsledky), které bych na místě autora vzhledem k
rozsahu předchozích kapitol a jejich logické návaznosti spojil do jedné kapitoly. Problematickým místem
shledávám úvod kapitoly 3 (Návrh a implementace), kde autor skočí z vysvětlování teorie rovnou do
implementace, aniž by předem čtenáře seznámil s výběrem implementovaných metod (například formou rešerše,
či přehledu existujících metod). 

5. Formální úprava technické zprávy 85 b. (B)
 Formální úprava práce je velmi dobrá. Práce obsahuje překlepy pouze zřídka, typografie je na vysoké úrovni.

Práce je psaná věcně, avšak trochu obšírně, což se u technického textu příliž nehodí. Zde bych chtěl vyzdvihnout
kvalitu ilustrací, která je velmi dobrá, navíc většinu ilustrací vytvořil sám autor, pouze malá část je převzata z
jiných zdrojů.

6. Práce s literaturou 85 b. (B)
 Autor vybral relevantní a velmi kvalitní zdroje, na kterých práci postavil. Drobným nedostatkem je fakt, že by autor

mohl uvést širší přehled existujících metod v daném tématu, jelikož těchto metod existuje velké množství. Čtenář
by tak měl lepší přehled a také by více vynikla důležitost zpracovávaného tématu. Autor používá citace správně a
srozumitelně, všechny převzaté prvky jsou řádně odlišeny a citovány. Bibliografické citace jsou úplné a jsou v
souladu s citačními zvyklostmi v daném oboru.

7. Realizační výstup 75 b. (C)
 Úroveň technického řešení je dobrá. Autor implementuje vybrané metody do již existujícího systému pro Tone

Mapping v jazyce C++. Autor zde zachovává dělení jednotlivých logických celků do tříd a metod dle zavedených
zvyklostí v daném projektu. Dle mého názoru by bylo lepší, kdyby autor používal statické metody pro kód, který
není spjatý s instancí daného objektu. Například ve třídě TMOKim09 metoda Gradient nepotřebuje udržovat stav
(nevyužívá žádné třídní proměnné a je závislá pouze na vstupech) a tedy by bylo vhodnější ji definovat jako
statickou. Dále je v kódu značné množství zakomentovaného kódu, který je matoucí. Taktéž bych autorovi
doporučil přesunout komentáře k jednotlivým metodám k deklaracím v hlavičkových souborech - v případě, že by
se kód publikoval jako knihovna je dokumentace v hlavičkových souborech žádoucí.

8. Využitelnost výsledků
 Jedná se o práci implementačního charakteru, která navíc přináší souhrnné porovnání existujících metod pro

převod barevných obrázků na černobílé. Práce obsahuje jak implementační detaily, tak i poznatky získané
sběrem dat v rámci široké skupiny uživatelů (více než 500). Autor navíc vytvořil sadu HDR obrázků pro evaluaci
převodu baravných HDR obrázků na černobílé.

9. Otázky k obhajobě
 -
10. Souhrnné hodnocení 85 b. velmi dobře (B)
 Autor předvedl velmi kvalitní, nadprůměrnou práci. Zadání splnil, navíc přidal vlastní sadu HDR fotografií. Úroveň
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textu, ilustrací i bibliografických citací je vysoká. Velmi pozitivně hodnotím experimenty, které autor provedl s
implementovanými metodami. Vyhodnocení těchto experimentů je věcné a srozumitelné a logicky ilustruje
chování jednotlivých implementovaných metod. Pro lepší hodnocení by bylo třeba, aby autor v práci uvedl širší
rešerši existujících metod pro převod barevných obrázků na černobílé a provedl rozsáhlejší experimenty s
převodem HDR fotografií. 

 

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

 

V Brně dne: 7. června 2016
  .................................
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