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Diplomová práce pana Čápa se zabývá implementací metody pro simulaci vzniku a pohybu mraků, 

využívající SkewT/LogP diagramů a proudového pole větru. Pro paralelní implementaci na grafickém 

procesoru je zvolena technologie CUDA. 

Text práce, čítající 135 stran včetně příloh, je po jazykové, formální i typografické stránce na velmi 

dobré úrovni, je dobře čitelný, srozumitelný a doplněn množstvím názorných obrázků usnadňujících 

jeho pochopení. Po obsahové stránce nemám žádné připomínky, neboť práce má vyváženou strukturu, je 

logicky uspořádaná, přehledně členěná a nabízí ucelený pohled do řešené problematiky. Všechny 

použité informační zdroje jsou v práci řádně citovány. 

Simulace mraků je řešena pomocí částic, jejichž pohyb je řízen SkewT/LogP diagramy obohacenými 

o naměřená data a proudovým polem větru, které je počítáno pomocí mřížkové metody LBM. Pro 

zobrazení mraků je zvolena volumetrická metoda, která přímo využívá částic a dělí je pro výpočet 

osvětlení do vrstev. Metoda je rozšířena o anizotropní fázovou funkci, což vede ke zkvalitnění zobrazení 

mraků, zejména pokud se slunce nachází za nimi. Nad rámec zadání je implementováno procedurální 

generování terénu, PBR shadery, stínové mapy, model oblohy, či generování objektů na terénu pomocí 

instancování. Celá simulace i vizualizace je kompletně přesunuta na GPU, čímž se podařilo dosáhnout 

snímkové frekvence přibližně 30fps pro 500k částic. 

Vytvořená aplikace je plně funkční a obsahuje velmi rozsáhlé uživatelské rozhraní dovolující měnit 

nepřeberné množství parametrů ovlivňujících jak samotnou simulaci, tak i zobrazení mraků, generování 

částic nebo proudění větru. Diplomant již bohužel nestihl, vzhledem k rozsahu práce, implementovat 

nějaký vhodnější časově závislý způsob emitování částic, který by generoval mraky typu kumulus, jak je 

ukázáno v práci, ze které implementace vychází. Zdrojové kódy jsou komentovány. Uživatelská 

příručka popisující ovládání aplikace je taktéž přílohou práce a její mírně rozšířenou verzi lze najít i na 

přiloženém DVD. Pozitivně hodnotím možnost uložit vygenerované mraky a množství předpřipra-

vených ukázek.  

Slabším místem práce je poměrně rušivá oscilace částic při použití samotného SkewT/LogP 

diagramu pro jejich pohyb. Otázkou je, zda je tato oscilace přirozená, tj. chovají se tak i částice skuteč-

ných mraků nebo je důsledkem zjednodušení výpočtu pohybu částic v atmosféře za pomoci Duarteho 

metody. Z dosažených výsledků je také patrné, že aplikace je v současném stavu vhodná spíše pro 

„experimentování“ či umělecky zaměřené uživatele, neboť vytvoření reálně vypadajících mraků 

vyžaduje zručnost v používání aplikace a také jistou představivost jak toho docílit. 

Diplomová práce splňuje zadání v plném rozsahu a z implementačního hlediska ji považuji za velmi 

zdařilou (rozsahem i kvalitou zpracování). Diplomant po celou dobu pracoval svědomitě, pravidelně 

docházel na konzultace, průběžně předkládal navrhované postupy, jejich možná vylepšení i dosažené 

výsledky. Pružně a aktivně reagoval na veškeré připomínky vedoucího práce, taktéž samostatně 

vyhledával a studoval dostupné informační zdroje týkající se řešené problematiky. 

K práci mám následující otázku: 

 Co by se v implementaci muselo změnit, pokud bychom chtěli navázat emitování částic na zahřívání 

povrchu terénu vlivem slunečního záření? 

Závěr:  

Předloženou závěrečnou práci hodnotím, vzhledem k rozsahu a kvalitě zpracování, klasifikačním 

stupněm A – výborně. 

 V Praze dne 7. 6. 2019      Jaroslav Sloup 


