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Vlastní text (sem prosím napište text posudku, délka textu posudku není omezena): 
 
Práce se zabývá generováním terénu v podobě výškových map pro účely her, simulací a filmů. Přes spojitost s počítačovou grafikou 
jde o práci z oblasti procedurálních programovacích jazyků, neboť náplní práce je návrh jazyka, jeho kompilace do mezikódu a 
interpretace tohoto mezikódu. Požadavky na generátor, zejména schopnost efektivně generovat výřezy z map, vedly autora 
k netradiční architektuře systému, založené na dvoufázovém provádění skriptů. Tento přístup má mnoho společného s parciální 
evaluací a metaprogramováním, řešení je však šito na míru aplikaci v generátoru terénu. Skutečnost, že se autor důsledně vyhýbá 
jakýmkoliv náznakům zobecnění systému mimo oblast generování terénu, je zřejmě největší vadou jeho práce, ikdyž je nutno 
přiznat, že jednoznačná orientace na daný cíl umožnila toto rozsáhlé dílo dokončit. Kromě samotného jazyka a jeho interpretru je 
totiž součástí výsledného projektu i autorem implementovaná knihovna zahrnující rozličné transformace a náhodné generátory, která 
však není považována za součást této diplomové práce. 
Architektura systému a zejména princip dvoufázové interpretace dobře demonstrují všeobecný přehled a abstraktní myšlení autora a 
byly by použitelné i v jiných aplikacích. Některá rozhodnutí učiněná při návrhu jazyka i některých detailů jeho interpretru jsou však 
v zásadě založena pouze na přesvědčení autora a je pravděpodobné, že jiní potenciální uživatelé systému by taková rozhodnutí 
mohli chápat jako nevhodná či omezující – např. nemožnost uživatelsky definovat třídu. Autor má zjevně se systémy generování 
terénu značné zkušenosti, ke svému dílu však často přistupuje tak, jakoby měl být jeho jediným uživatelem, což je vzhledem 
k nesporným kvalitám systému škoda. 
V textu práce se projevuje autorova schopnost vyjadřovat se (i v angličtině) krátce, srozumitelně a přitom podat všechny potřebné 
informace. Tento styl ovšem vyžaduje pozorného čtenáře, neboť autor zásadně neupozorňuje na důležitá sdělení a čtenář tak často 
klíčové detaily při prvním čtení přehlédne. Ani diskuse téhož problému z několika pohledů autor nestrpí a řešení předkládá sice 
s jasnou demonstrací, že problém je vyřešen, ale většinou beze snahy o zkoumání alternativ. 
Důsledkem úsporného vyjadřování je i to, že samotný text má pouhých 38 stran, k čemuž ovšem přispělo odsunutí popisu 
navrženého jazyka i mezikódu do přílohy. Kladem textu je srozumitelné vysvětlení motivace i jednoznačně formulované požadavky, 
u popisu řešení má však čtenář neodbytný dojem, že autor většinu problémů, které nutně musel řešit, nepovažoval za důležité a 
v textu je tedy nepopsal. Přitom ale v práci nic podstatného nechybí, přinejmenším v tom smyslu, že případné chybějící informace si 
zdatný čtenář může z podaných informací s určitou námahou odvodit. Kromě tištěného textu je pak přiložena referenční 
dokumentace v elektronické podobě, zahrnující kompletní popis jazyka, rozhraní interpretru, příklady a návody k integraci s jinými 
projekty. 
Součástí textu je i evaluace zahrnující měření výkonu, ze které vyplývá, že výpočetně nejnáročnější složkou systému jsou samotné 
generující a transformační funkce, které však nebyly součástí zadání diplomové práce. Prezentované experimenty zároveň dokazují 
funkčnost implementace systému, ikdyž jeho praktické použití je zatím omezeno nepřívětivým ovládáním z příkazové řádky. 
Celkově se jedná o nadprůměrnou diplomovou práci z hlediska objemu i náročnosti, i samotný charakter textu se od průměru 
výrazně odlišuje. 
  
 
Doporučení k obhajobě: 
 
Z výše uvedených důvodů práci    doporučuji  / nedoporučuji*   k obhajobě.  
 



 
 
Vynikající práce vhodná pro soutěž studentských prací 

 
ANO  
 

 
 
 
Seznam soutěží studentských prací, viz http://www.mff.cuni.cz/studium/bcmgr/prace/ 
 
Pokud jste výše zaškrtli ANO, zdůvodněte prosím svůj návrh, případně uveďte konkrétní soutěž, pro kterou  
je práce vhodná (rámeček lze nechat prázdný, pokud za dostatečné zdůvodnění považujete text posudku): 
 

Práce je mimořádná i proto, že autor sám během několika let vytvořil téměř kompletní ekosystém pro generování 
terénu, zahrnující kromě jazyka a interpretru popsaného v práci též konzolovou interaktivní aplikaci s debuggerem, 
rozsáhlou knihovnu funkcí nebo API pro integraci do jiných projektů. Předchozí verze, prezentovaná v bakalářské práci 
téhož autora, zahrnovala i grafické uživatelské prostředí pro editaci a ladění skriptů, zatímco budoucností nové verze 
má být integrace formou modulů do systémů jako např. Adobe Photoshop. Ačkoliv systém mnohdy působí dojmem, že 
jej autor navrhoval pouze sám pro sebe, součástí (zcela mimo text diplomové práce) je i několik pečlivě zpracovaných 
návodů k použití určených různým skupinám uživatelů. Vzhledem k objemu celého existujícího i plánovaného díla je 
pak možné i pochopit, proč autor nehodlá diskutovat o návrhových rozhodnutích nebo uvažovat o zobecnění. 
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Podpis:** 
 
 
* nehodící se škrtněte (vymažte) 
** do SISu vkládejte formulář nepodepsaný (ve formátu PDF), podpis je potřeba doplnit až na vytištěný posudek. 
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