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Bohumír Zámečník: Interactive Preview 
Renderer for Complex Camera Models
Bohumír  Zámečník  se  ve  své  práci  zabývá  složitějšími  konfiguracemi  a  optickými  jevy  ve 
fotoaparátech,  jeho  snahou  bylo  zejména  postihnout  co  nejpřesněji  různé  druhy  rozostření 
(„bokeh“),  studovat  hloubku ostrosti  a zvláštní  geometrické konfigurace fotoaparátů (naklánění  
objektivu nebo senzoru .. „tilt-shift“). Cílem bylo jednak shromáždit a sjednotit terminologii, dále 
podat   souhrnné  vysvětlení  všech  relevantních  jevů,  praktickým  cílem  bylo  pak  navrhnout  a 
implementovat program simulující co nejvěrněji a nejefektivněji některé zmiňované fenomény.

Při hodnocení práce pana Zámečníka budu též sledovat tyto dva hlavní cíle. V první části projektu  
(i  textu  práce)  diplomant  shrnul  přehledně  danou  problematiku,  využíval  přitom  zejména 
zavedených pojmů z geometrické optiky i pojmů z realistockého zobrazování (fotometrie). Protože 
sledoval již zde i svůj praktický cíl, musel navrhnout některé formalismy pomáhající komplexnímu 
a zobecňujícímu pohledu na problematiku simulace interních částí reálného fotoaparátu. Zejména 
mám na mysli LRTF („Lens Ray Transfer Function“),  která umožňuje přirozeně začlenit obecné 
optické soustavy do moderních metod fotorealistického renderingu. Nezapomínal ani na efektivitu 
výpočtu  a  navrhoval  taková  řešení,  která  se  později  ukázala  jako  realistická  pro  real-time, 
interaktivní nebo off-line simulaci.

V praktické části projektu pan Zámečník implementoval framework BokehLab, ve kterém je možné 
s velkou částí zavedených jevů experimentovat. Ne všechny jevy je možné vykreslovat interaktivně 
na současných pracovních stanicích, ale o to ani nešlo. Předkládané řešení využívá moderních GPU 
jednotek  a  je  pravděpodobné,  že  s  jejich  rychlým  vývojem  v  budoucnu  se  budou  i  složitější  
diplomantovy algoritmy blížit  interaktivním rychlostem.

Na práci dále oceňuji, že byly pěkně načrtnuty mnohé směry dalšího zkoumání, na které při svém 
bádání diplomant narazil a které nestihl sám realizovat.

Při čtení  práce jsem narazil  na několik drobností  a nepřesností,  které nebyly velkou překážkou  
porozumění, ale asi by se měly opravit v případných následných publikacích. Např. se mi zdá, že 
není úplně správně definice funkce V(x,y) (str. 13) – integrál uvnitř funkce signum bude v běžných  
situacích nulový. Na straně 17 jsou nepřesnosti v geometrické konstrukci v obrázku 2.6d (paprsek 
procházející průsečíkem optické osy a fokální roviny se po lomu na čočce má stát rovnoběžným 
s optickou osou soustavy).

Přes uvedené drobné nedostatky v textu se domnívám, že předložná práce splnila s rezervou dané 
cíle a navrhuji uznat ji jako diplomovou.
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