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Bakalářská práce pana Ufimtseva se zabývá implementací metody pro generování časově proměnlivé 
vodní hladiny založené na spektrální syntéze. Vytvořená aplikace běží v reálném čase, čehož bylo 
docíleno přesunem časově nejnáročnějších částí výpočtů na grafický procesor s využitím OpenGL 
compute shaderů. 

Autorovi práce se úspěšně podařilo implementovat funkční aplikaci, která umožňuje zobrazovat a 
generovat vodní hladinu pomocí inverzní rychlé Fourierovy transformace. Implementované je bohužel 
jen Phillipsovo spektrum, nicméně v kapitole 3.2 jsou krátce zmíněny i jiné možnosti volby spektra. 
Uživatelské rozhraní aplikace je intuitivní a dovoluje interaktivní nastavení několika parametrů 
ovlivňujících samotné generování hladiny (velikost amplitudy vln či velikost generovaného bloku). 
Text práce přehledně popisuje genezi celého projektu, od implementace na CPU a po úplný přenos 
aplikace na GPU, díky kterému se studentovi podařilo skutečně dosáhnout zobrazování a generování 
hladiny v reálném čase, jak bylo v zadání požadováno. 

Jazyková a stylistická kvalita vlastního textu práce je na dobré úrovni, text je dobře čitelný, 
srozumitelný a doplněn množstvím názorných obrázků usnadňujících jeho pochopení. Po obsahové 
stránce nemám téměř žádné připomínky, neboť práce má vyváženou strukturu, je logicky uspořádaná, 
přehledně členěná a nabízí ucelený pohled do řešené problematiky. Jedinou připomínku mám k popisu 
implementačních detailů, kterému by měl dle mého názoru předcházet přehled implementovaných tříd, 
jejich hierarchie a popis vzájemného propojení, včetně přehledu základních metod. Postrádám také popis 
uživatelského rozhraní aplikace, uživatelskou a instalační příručku. 

K práci mám následující otázky: 

• Jakým způsobem jste měřil rychlost implementace na CPU a GPU?  

• Z pohledu na obrázek 5.3 na straně 47 je patrné poměrně rušivé opakování vygenerovaných bloků 
velikosti 32x32. V první části práce píšete, že pro zlepšení vizuální kvality by bylo vhodné 
kombinovat FFT a Perlinovým šumem. Jak by se změnila struktura aplikace, případně její rychlost, 
kdybyste měl toto vylepšení doplnit do Vaší práce? 

Bakalářská práce splňuje zadání v plném rozsahu a za velmi zdařilou považuji zejména 
implementační část postavenou na OpenGL compute shaderech. Student po celou dobu pracoval 
svědomitě, pravidelně docházel na konzultace a průběžně předkládal navrhované postupy a dosažené 
výsledky. Pružně a aktivně také reagoval na veškeré připomínky vedoucího práce. 

Závěr:  

Předloženou závěrečnou práci hodnotím, i s přihlédnutím k výše uvedeným drobným nedostatkům, 
klasifikačním stupněm A – výborně. 

 V Praze dne 17. 6. 2015      Jaroslav Sloup 


