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Originálním cílem práce bylo posouzení využitelnosti standardu HLA pro propojení 

platforem pro studium umělé inteligence s existujícími prostředími pro 3D simulace v reálném čase, 

včetně prototypové implementace pro vybrané prostředí. Odevzdaná práce se vůči tomuto cíli 

poněkud posunula – předložený systém obsahuje i některé rozsáhlé komponenty původně 

považované za nevýznamné a naopak, prototypová implementace se omezuje na triviální 

demonstraci ovládání existujících objektů ve dvou komerčně úspěšných hrách s částečně otevřeným 

zdrojovým kódem. Tento posun nemusí být chápán jako nežádoucí, neboť je dán především 

poznáním, že požadované propojení je náročnější, než se původně zdálo, a autorovi tedy poskytlo 

více příležitostí k prověření návrhářských i implementačních dovedností, než bylo původně 

plánováno. Část práce se například zabývá implementací in-memory databáze se specifickými 

požadavky na transakční zpracování paralelního přístupu, což by při troše zobecnění vydalo na 

samostatnou diplomovou práci. Na původně položenou otázku o použitelnosti HLA v práci přímou 

odpověď nenalezneme, nepřímá odpověď se ovšem nabízí ve zjištění, že ani velký objem software 

implementovaného v rámci této práce nestačí k původně požadovanému výsledku. 

Hlavními a intelektuálně nejnáročnějšími softwarovými částmi práce jsou zmíněná in-

memory databáze a generátor C++ kódu sloužící pro marshalling/unmarshalling strukturovaných 

dat přenášených pomocí HLA. Kromě toho autor fakticky implementoval vlastní middleware pro 

správu komponent, scheduler a řadu dalších pomocných subsystémů. Nezanedbatelný čas 

bezpochyby stálo i demonstrační zapojení systému do zdrojového kódu dvou herních strojů (z her 

Half Life a Crysis). 

Vzhledem k jednoduchosti prezentované demonstrační aplikace nelze bohužel otestovat 

výkonnost systému v podmínkách reálné zátěže. Jako částečná náhrada jsou v práci uvedeny 

výsledky syntetických testů databázového subsystému, které ukazují, že úzkým hrdlem není 

samotná databáze, ale vlákno dispečeru. Tento výsledek na jednu stranu ukazuje, že autor přistoupil 

k implementaci databázového subsystému velmi pečlivě, na druhé straně však naznačuje, že 

náročné požadavky na tuto komponentu jsou nevyvážené se zbytkem systému. 



 Text práce je přiměřeně rozsáhlý, jeho struktura je ovšem značně chaotická a porozumění je 

dále ztíženo jazykem – zřetelně středoevropskou verzí angličtiny – a častými chybami (např. už 

v prvním odstavci práce se hovoří o řízení simulované planiny). Čtenář se o řadě pojmů může jen 

dohadovat, jednoznačné definice jsou zařazeny na nevhodné místo nebo chybí zcela. Obrázky jsou 

sice graficky působivé (barevné a stínované), ovšem nevystihují podstatu věci (zřejmě kvůli 

omezením použitého grafického softwaru), některé jsou zcela samoúčelné (např. Fig. 5-3 

zobrazující databázi jako čtyři čtvrtkruhy) a jiné jsou dokonce opakovány. 

Kladem této práce je objem, náročnost a kvalita provedení softwarové části, kvalita textové 

části naopak sotva dosahuje povinného minima a zasloužila by kompletní přepracování. S touto 

výhradou tedy posuzovanou práci doporučuji k obhajobě. 
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