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Řešitel spolupracoval na výzkumném experimentu, který si klade za cíl odpovědět na otázku, 

zda využití globálního osvětlení poskytuje nějaké výhody při osvětlování 3D scén pro 

počítačové animované filmy oproti v současnosti používaným technikám. Efekty globálního 

osvětlení jsou z historických důvodů nahrazovány využitím tzv. klíčových a výplňových světel, 

neboť nároky na výpočet globálního osvětlení pro využití v celovečerním filmu byly ještě 

nedávno naprosto nepřijatelné. 

Úkolem řešitele bylo implementovat softwarový nástroj použitelný pro získání dat o postupu 

práce uživatelů při osvětlování 3D scén. Pro účely studie musely být v softwaru zahrnuty oba 

výše zmíněné modely osvětlení. Tedy jak implementace modelu klíčových a výplňových 

světel, tak implementace globálního osvětlení. Real-time implementace algoritmu globálního 

osvětlení na GPU nebyla úkolem řešitele a byla dodána. Stejně tak úkolem řešitele nebyl 

návrh a vyhodnocení samotné uživatelské studie. 

Hlavním problémem, se kterým se řešitel musel vypořádat, byla nepředvídatelnost 

schopností uživatelů, kteří nemají apriorní zkušenosti s prací s 3D grafikou. Důsledkem byla 

opakovaná změna systému práce se světly a celého uživatelského rozhraní neboť právě na 

tento typ uživatelů byla studie zaměřena. Potřeby změn byly vždy implikovány otestováním 

funkčního prototypu na několika uživatelích. Řešitel se nakonec s problémem opakovaných 

požadavků na změny vypořádal konfigurovatelným uživatelským rozhraním skrze textový 

soubor. 

Řešitel pracoval s celou řadou moderních technologií. Pro implementaci GUI použil knihovnu 

Qt. Aby poskytl uživateli interaktivní zobrazení scény, které umožňuje její nasvícení, zvolil 

grafickou knihovnu OpenGL ve spolupráci s jazykem Cg pro programování na grafické kartě. 

Další dílčí úkoly, se kterými se řešitel musel vypořádat, bylo načítání geometrie a materiálů 

použitých ve scéně z externích souborů, pořizování a ukládání dat o průběhu osvětlování 

předložené scény uživatelem a implementací funkce „undo & redo“. 



Součástí programu je i přehledný tutoriál, který testovaný subjekt (uživatele) naučí 

s programem dokonale zacházet. V samotném textu práce je také obsažen popis 

uživatelského rozhraní. Řešitel dále předkládá high-level dokumentaci pro programátory 

v rámci kapitoly popisující implementační práce na projektu. 

Vzhledem k implementačnímu charakteru práce bych si řešiteli dovolil vytknout zejména 

nedokonalost objektového návrhu aplikace, který místy naprosto degeneroval na objekty 

obsahující nejen funkcionalitu, ale i datové složky ostatních částí programu. Tímto způsobem 

se vytrácí hlavní výhody objektového způsobu programování a program ztrácí schopnost 

snadné aplikace požadavků na změnu a typicky se také prodlužuje doba potřebná na 

provedení těchto změn. Požadavků na změnu se vzhledem k využití aplikace pro účely 

uživatelské studie objevila celá řada. Možná že právě množství těchto požadavků vedlo 

k celkově méně přehlednému a čitelnému kódu. 

Také bych uvítal daleko podrobnější a přesnější popis použité verze real-time algoritmu 

Direct-to-Indirect Transfer v teoretickém úvodu do problematiky globálního osvětlení, který 

je součástí textu práce. Určitě by se tak zvýšila atraktivita práce po teoretické stránce. 

Nicméně faktem zůstává, že samotná implementace tohoto složitého algoritmu nebyla 

součástí zadání.  

Konečně samotný text práce by si zasloužil mírně vylepšit po stránce jazykové a také bych 

doporučil větší strukturovanost textu. 

I přes tyto drobné připomínky je řešitel autorem stabilního softwaru, který si testovaní 

uživatelé velice pochvalovali a tak nezbývá než tuto práci doporučit k obhájení! 
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