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Cíl práce: Cílem práce je popsání vybraných možností počítačové simulace chování 

kapalin. Dalším cílem je implementace některého z popsaných řešení a následná vizualizace s pomocí 

VulkanAPI. V teoretické části bude proveden stručný popis známých způsobů simulace, porovnání 

výhod a nevýhod daných modelů. Dále bude posouzena jejich vhodnost pro simulaci v reálném čase a 

probrány možnosti vizualizace výsledků simulace. Dále zde bude představeno programové rozhraní 

VulkanAPI, které bude hlavním nástrojem pro realizaci praktické části. Budou vysvětleny a popsány 

základní principy a postupy při vytváření grafických aplikací pomocí VulkanAPI, včetně vhodně 

doplněných praktických ukázkových příkladů. Dále se bude teoretická část zabývat možnostmi a 

využitím VulkanAPI z pohledu cíle této práce – modelování a vizualizace kapalin pomocí počítačové 

grafiky. V praktické části bude implementováno vhodné a efektivní řešení daného problému s využitím 

jazyka C++ a VulkanAPI. Dále bude využit jazyk GLSL, který bude následně překompilován do standardu 

VulkanAPI nazvaného SPIR-V. Výstupem bude scéna s realizací dané vizualizace a demonstrací její 

funkčnosti. 

 

Povinná kritéria hodnocení práce 

Stupeň hodnocení 
(známka) 

1 2 3 4 

Práce svým zaměřením odpovídá studovanému oboru ☒ ☐ ☐ ☐ 

Vymezení cíle a jeho naplnění ☒ ☐ ☐ ☐ 

Zpracování teoretických aspektů tématu ☒ ☐ ☐ ☐ 

Zpracování praktických aspektů tématu ☒ ☐ ☐ ☐ 

Adekvátnost použitých metod, způsob jejich použití ☒ ☐ ☐ ☐ 

Hloubka a správnost provedené analýzy ☐ ☐ ☐ ☐ 

Práce s literaturou ☒ ☐ ☐ ☐ 

Logická stavba a členění práce ☒ ☐ ☐ ☐ 

Jazyková a terminologická úroveň ☒ ☐ ☐ ☐ 

Formální úprava a náležitosti práce ☒ ☐ ☐ ☐ 

Vlastní přínos studenta ☒ ☐ ☐ ☐ 

Využitelnost výsledků práce v teorii (v praxi) ☒ ☐ ☐ ☐ 
 



 
 
Dílčí připomínky a náměty: 

Jediná připomínka se týká „obrázkové“ kapitoly 8: Výsledná vizualizace. U jednotlivých vytvořených 

ukázek, bych očekával detailní popis záměrů, se kterými byly tyto ukázky vytvořeny, jejich parametry 

(vstupní parametry simulace a vizualizace, počty částic, rozlišení mřížky, postavení a funkce 

omezujících objektů, náročnost na výpočetní výkon, dosažené reálné FPS vzhledem k použitému HW, 

zhodnocení výsledného dojmu a splnění původních představ, se kterými byly jednotlivé příklady 

vytvářeny). Určité celkové zhodnocení je sice uvedeno v závěru, ovšem domnívám se, že popis a 

zhodnocení jednotlivých příkladů by bylo vhodné.  

Celkové posouzení práce a zdůvodnění výsledné známky: 

Jedná se o komplexní řešení netriviálního problému, který svojí složitostí převyšuje běžně kladené 

nároky na bakalářskou práci. Student se velmi dobře zorientoval v problémové doméně, popsal 

vybrané modely pro modelování chování kapalin za účelem jejich počítačové vizualizace a pomocí 

jazyka C++ a požadované technologie VulkanAPI provedl velmi kvalitní implementaci jednoho 

z vybraných modelů. 

Samotná technologie VulkanAPI je relativně nová, student ji samostatně nastudoval z dostupných 

zdrojů a podrobně ji v práci představil na několika vlastních ukázkových příkladech.   

Rovněž vlastní text bakalářské práce je zpracován velmi pečlivě a na velmi vysoké úrovni jak po stránce 

obsahové a grafické, tak i po stránce typografické.  

Vyhodnocení kontroly textu práce pomocí systému pro odhalování plagiátu: 

Na základě vyhodnocení pomocí modulu IS STAG na kontrolu plagiátorství lze konstatovat, že práce je 

původní a že nenese žádné známky plagiátorství. 

 

Otázky k obhajobě: 

Otázky vyplývají z výše uvedené připomínky. Při obhajobě by měl student uvést podrobnosti 

k jednotlivým vytvořeným ukázkám a provést jejich zhodnocení. 

Dále by mohl podrobněji rozvést (vzhledem ke dosaženým výsledkům) další možnosti a rozšíření, 

kterými by bylo možno dosáhnout lepších a věrnějších vizuálních výsledků, jak je stručně naznačeno 

v závěru.  

Práci doporučuji k obhajobě. 

 

Navržená výsledná známka:  výborně 

 

V Pardubicích, dne 25. května 2018 
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