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Text posudku:     

Student se ve své práci zabýval otázkou využitelnosti blockchainu Ethereum v kontextu 

tvorby MMORPG her. Virtuální měna Ethereum poskytuje oproti tradičnímu Bitcoinu 

framework, který je co do výpočetní síly Turingovsky úplný, a proto je možné uvažovat o 

jeho širokém využití.  

 

Výhoda použití blockchainu pro realizaci her a herních mechanik, jak popisuje student ve své 

práci, je nemožnost či spíše velmi nepravděpodobná možnost jejich změny po spuštění hry. 

Tato vlastnost není zaručená u žádné z dnes hraných MMO her, jelikož simulace herního 

světa běží centralizovaně na serverech ovládaných tvůrci hry. Ti mají pak možnost tuto hru 

libovolně v čase měnit, což může vyústit, a již mnohokrát vyústilo, ve změny herního obsahu 

včetně digitálního obsahu, který byl hráči nakoupen za reálné peníze, přičemž tyto změny 

byly často devalvační.MMO hra založená na operacích nad blockchainem tak má možnost 

hráčům garantovat stálost herních efektů zakoupených virtuálních věcí. 

 

Student ve své práci nejprve popisuje teorii, nad kterou je blockchain Ethereum vystavěn. Na 

základě tohoto vhledu se následně zamýšlí, jaké spektrum herních akcí lze s omezeními 

vyplývající z použití Etherea. Největším problémem je rychlost těžení jeho bloků, které jsou 

potřeba k realizaci herních akcí. Pro reálnou ilustraci těchto úvah jsou pak zvoleny dva 

zástupci MMORPG žánru, World of Warcraft a Travian, které se od sebe výrazně liší tempem 

hry. Obě hry jsou sice hrané v reálném čase, ale zatímco World of Warcraft vyžaduje od hráče 

kontinuální pozornost, protože hráč ovládá svého avatara ve virtuálním 3D světě, v Travianu 

hráč hraje za vládce malé říše a vykonává akce, jejichž efekty se vyhodnotí typicky hodiny po 

tom, co jsou zahájeny. Na základě rychlosti, či spíše pomalosti těžení bloků Etherea, student 

analýzu uzavírá s tím, že hry typu Travian by mělo být možné implementovat v rámci 

Etherea. 

 

Pro ověření této hypotézy pak student navrhuje a implementuje jednoduchou MMORPG hru, 

která obsahuje typově srovnatelné herní akce, se kterými pracuje i Travian. Hra je plně 

funkční a lze si ji zahrát nad testovací větví Etherea, kde je možné bezplatně získat virtuální 

měnu nutnou pro její hraní. 

 

Na základě experimentů se hrou a prováděním jednotlivých herních akcí pak student 

odhaduje, jaké reálné náklady by hraní takovéto hry přinášelo hráčům. Student demonstruje, 

že hraní takovéto hry by bylo o jeden až dva řády dražší než měsíční předplatné World of 

Warcraft; Travian lze pak hrát zdarma.  
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Student uzavírá svou práci shrnutím výsledků a konstatováním, že čím blíže je design MMO 

hry blíže deskovým hrám, tím jednodušeji je v rámci blockchainu implementovatelná, ale 

reálné náklady na její hraní vysoce převyšují náklady obsahem mnohem bohatší her dnes 

běžně hraných v centralizovaném prostředí. 

 

Práce je velice čtivá, text je velmi dobře linearizovaný a přináší čtenáři vhled do problematiky 

blockchainů. Implementovaná hra a její rozbor pak přináší náhled na problémy realizace 

plnohodnotných aplikací nad frameworkem Ethereum. Práci tak považuji za velmi kvalitní a 

doporučuji ji k obhajobě.     

 

Práci doporučuji k obhajobě. 

 

Práci nenavrhuji na zvláštní ocenění.     

Pokud práci navrhujete na zvláštní ocenění (cena děkana apod.), prosím uveďte zde stručné 

zdůvodnění (vzniklé publikace, významnost tématu, inovativnost práce apod.). 
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