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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Comparison of Sand Simulation Methods and Their Application to Snow 
Simulation 

Jméno autora: Bc. Vojtěch Cimbura 
Typ práce: diplomová 
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Oponent práce: Ing. Petr Felkel, Ph.D. 
Pracoviště oponenta práce: Katedra počítačové grafiky a interakce 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Zadání je podle mého názoru náročné v tom, že má za cíl porovnat heuristické metody simulace pískových dun, které se 
ovládají sadou těžko uchopitelných, více či méně intuitivních parametrů s nejasným vlivem na výsledek. 

 

Splnění zadání splněno s menšími výhradami 
Posuďte, zda předložená závěrečná práce splňuje zadání. V komentáři případně uveďte body zadání, které nebyly zcela 
splněny, nebo zda je práce oproti zadání rozšířena. Nebylo-li zadání zcela splněno, pokuste se posoudit závažnost, dopady a 
případně i příčiny jednotlivých nedostatků. 

Student implementoval sedm metod pro simulaci tvorby pískových dun a přidal parametry pro jednu variantu 
implementace sněhových závějí. Hodnocení metod sestává ze slovního popisu a porovnání s fotografiemi. 

 

Zvolený postup řešení správný 
Posuďte, zda student zvolil správný postup nebo metody řešení. 

Student nastudoval jednotlivé metody a implementoval je. 

 

Odborná úroveň C - dobře 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 
dat získaných z praxe. 
Student nastudoval dostupné nefyzikální metody simulace tvorby dun a implementoval je. Testování metod se omezilo na 
uvedení jedné sady parametrů a porovnání s fotografiemi. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce B - velmi dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Text je psán velmi pěknou angličtinou. Typografická stránka je na vysoké úrovni. 
Rozsah práce 85 stran včetně příloh je spíše nadprůměrný. Přesto mi chybí závěrečný přehled vlastností 
implementovaných metod a návod, jak nastavit parametry, abych dosáhl požadovaného cíle. 

 

Výběr zdrojů, korektnost citací A - výborně 
Vyjádřete se k aktivitě studenta při získávání a využívání studijních materiálů k řešení závěrečné práce. Charakterizujte 
výběr pramenů. Posuďte, zda student využil všechny relevantní zdroje. Ověřte, zda jsou všechny převzaté prvky řádně 
odlišeny od vlastních výsledků a úvah, zda nedošlo k porušení citační etiky a zda jsou bibliografické citace úplné a v souladu 
s citačními zvyklostmi a normami. 
Bibliografie je odpovídající, čítá 28 položek. V textu jsou prameny řádně odkazovány. 

 

Další komentáře a hodnocení 
Vyjádřete se k úrovni dosažených hlavních výsledků závěrečné práce, např. k úrovni teoretických výsledků, nebo k úrovni a 
funkčnosti technického nebo programového vytvořeného řešení, publikačním výstupům, experimentální zručnosti apod. 
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Vložte komentář (nepovinné hodnocení). 

 
 
 

 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení. Uveďte případné otázky, které by 
měl student zodpovědět při obhajobě závěrečné práce před komisí. 
 
 
Práce je celkově rozsáhlá, student nastudoval řadu simulačních metod, popsal jejich principy a osm jich 
implementoval. Výsledné simulace porovnal s fotografiemi reálné situace v přírodě. 
 
Porovnání s fotografiemi je velmi vágní. Není zřejmé, podle jakého klíče byly fotografie vybírány, ani zda pokrývají 
všechny varianty v přírodě se vyskytujících dun.  
 
Jako čtenář velmi postrádám shrnující přehled schopností uvedených metod a jejich porovnání při tvorbě stejných 
typů dun. Dále bych velmi ocenil návod, kterou z metod použít a jak volit nastavení vstupních parametrů, když 
chci dosáhnout konkrétního výsledku.  
 
Aplikace zobrazuje vygenerovaný tvar dun či sněhu velmi jednoduše, v předem nastavené barevné paletě a se 
stejnou pouštní krajinou jako pozadím. Bylo by vhodné umožnit uživateli paletu měnit – aspoň v případě sněhu a 
přepnout texturu okolí na zasněženou. 
 

Otázky k obhajobě: 

1. Jak si stojí implementované metody v porovnání s fyzikálně korektní simulací?  
2. Podle jakého klíče se má zvolit nastavení parametrů při konkrétním cílovém tvaru duny? 

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  C - dobře. 

 
 
 
 
 
Datum: 7.6.2022     Podpis: 


