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Cieľom diplomovej práce bolo vytvorenie nástroja pre generovanie a editáciu terénu pre 2D 

počítačové hry. Študent sa vo svojej práci zameriava na analýzu a tvorbu pluginu do nástroja Unity, 

určeného pre vytváranie hier poloprofesionálnymi teamami a komunitami nadšencov. 

Samotná práca je písaná dobrou angličtinou a je dobre štrukúrovaná. Text práce je rozdelený na 

sedem kapitol.  

V prvej kapitole sa študent venuje pozadiu problematiky editorov pre 2D hry a nedostatkami 

nástrojov v tejto oblasti. V druhej kapitole študent rozoberá problémy reprezentácie a generovanie 

2D a 3D prostredí v rámci nástroja Unity. Jednotlivé požiadavky nepôsobia zložito (napr. Manual 

Node Editing, Filling Textures). Práca pôsobí v konečnom dôsledku tak, že väčšinu požiadaviek 

realizuje samotné prostredie Unity (napríklad panel nástrojov). V tretej kapitole sa autor venuje 

prostrediu Unity, kde popisuje niektoré vnútorné mechanizmy tohoto vývojového prostredia (napr. 

Game Objects). 

V štvrtej kapitole študent popisuje implementačné detaily reprezentácie terénu. Samotná 

reprezentácia pôsobí na mňa triviálne. Vytváranie meshu pre krivku terénu – priložený obrázok je 

zbytočný, lebo k vysvetleniu nijak nenapomáha. Celkovo metóda pôsobí triviálne. Simulácia trávy je 

zaujímavá, avšak nedostočne vysvetlená. Ostatné metódy v tejto kapitole by si zaslúžili hlbšie 

vysvetlenie. Nieje jasné čo z toho autor prebral a čo vymyslel. Metódy ktoré použil sú v princípe 

jednoduchou implementáciou už známych metód. 

V piatej kapitole autor prezentuje náhodné generovanie terénu. V tejto kapitole autor popisuje 

známe algoritmy, ktoré vo svojej práci implementoval. Z textu nieje jasné, či algoritmy len 

implementoval, alebo ich ďalej rozvinul. Prezentované testy postrádajú metodiku a pôsobia 

systémom – „pohrať sa s pár hodnotami a uvidíme ako sa to zachová“. V testoch nieje zachytené 

porovnanie medzi jednotlivými metódami. 

V piatej kapitole autor popisuje vytvorený generátor – Walk Generator. Tento generátor pôsobí 

zaujímavo. Celková koncepcia je založená na generovaní náhodných hodnôt v určitých medziach. 

Závery autora ohľadom tohoto algorimtu niesú nijak zdôvodnené a z poskytnutých obrázkov 

a samotnej metódy sa nedá s nimi súhlasiť v záveroch – napr. možnosť generovať povrch po ktorom 

sa dá jednoducho chodiť (viz. 5.21). Kombinovanie generovacích metód autor len velmi okrajovo 

spomenie bez akéhokoľvek záveru. U podsekcie 5.3 Smoothing nieje jasné, či s metódou prišiel sám 

alebo využil už existujúci prístup. 

V kapitole 6 sa autor venuje integrovaniu svojho nástroja do prostredia Unity. Táto kapitola je 

dostatočná a pochopiteľná. 

V kapitole 7 sa autor venuje pár jednoduchým príkladom. V tejto kapitole nieje jasné do akej miery 

boli jednotlivé doposiaľ prezentované koncepty použité. 

V texte práce chýba kapitola a porovnanie s príbuznými prácami. Text neobsahuje programátorskú 

dokumentáciu. 

Celkovo na mna práca nepôsobí ako diplomová, skôr ako lepšia bakalárska práca. Zadanie práce 

samotnej sa mi zdá nedostatočné na diplomovú prácu. Vypracovanie práce je hlavne implementačné 



a bez inovácie. Autorom vytvorené koncepty popísané v práci sú jednoduché (reprezentácia, Walk 

Generator). V práci chýba dostatočná programátorská príručka (Kapitola 6 je nedostatočná). Objem 

zdrojových kódov je z môjho pohľadu na implementačnú diplomovú prácu malý. 

 

Otázky:  

1) V akých ohľadoch je študentom vytvorený nástroj lepší ako iné príbuzné editovacie nástroje pre 2D 

prostredie hier (ak existujú). 

2) Podporuje autorom prezentovaná reprezentácia povrchu napr: destructive terrain, bump mapping 

(napr pre vytváranie kráterov)? 

3) Autor v práci píše o Shaderoch, ktoré bolo treba implenetovať. Sú tieto jeho tvorbou, alebo sú 

prevzaté? CurveShader blenduje len 4 textúry, v práci sa toto nespomína. Prečo? 

4) Ako prebieha generovanie samotnej trávy na povrchu? Dá sa parametrizovať toto generovanie? 

5) Aká bola metodika testov generátorov? Bola použitá nejaká metodika? Koľko testových behov bolo 

realizovaných? 

6) U Smoothingu je nová hodnota výšky h = (C+(CL+CR)/2)/2 – prečo je použitá konštanta 2? Dá sa 

tento proces parametrizovať? 

 

Práca splnila požiadavky diplomovej práce a doporučujem aby bola pripustená k obhajobe. 
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