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1. Splnění požadavků zadání.
Práce byla náročná, vyžadovala nastudovat základy nestandardní
aplikační oblasti, konkrétně teorie hudební kompozice,
navrhnout rozumný algoritmus tvorby náhodných skladeb, které ovšem
dodržují pravidla harmonie apod., a vytvořit flexibilní
software, který umožňuje uživateli algoritmus používat a případně s
ním dále experimentovat.
Autor zvolil jako jazyk práce angličtinu a
zadání splnil.

2. Hodnocení formální stránky předložené práce.
Práce je rozumně rozčleněna. Začíná úvodem do hudební teorie, se zaměřením na základní pojmy a
pravidla, které jsou potřebné pro rozumně znějící hudební kompozice. Dále pokračuje částí popisující
autorem navržený algoritmus tvorby, na niž navazuje popis implementace v jazyce
Haskell. Nakonec autor krátce srovnává svůj systém s jinými dostupnými obdobnými produkty.

3. Hodnocení výsledků bakalářské/diplomové práce.
Byl navržen a implementován originální postup tvorby hudebních skladeb
počítačem a byl částečně srovnán s jinými obdobnými systémy.
Softwarové řešení je funkční, je dobře strukturováno a popsáno.
Průhlednost jazyka Haskell zvyšuje srozumitelnost a možnost dalšího
rozšiřování a experimentování.

Jako čtenář-informatik bych ovšem uvítal, kdyby úvodní část byla pojata více
exaktněji, např. s explicitním použitím matematických pojmů a značení.
Srovnání s jinými dostupnými nástroji, co se týče použitých algoritmů
a generované hudby, považuji za poněkud stručné.

Oceňuji, že práce je psána v dobře srozumitelné (byť jistě ne bezchybné) angličtině.

4. Hodnocení práce z hlediska přínosu nových poznatků.
Autor pochopitelně nevymýšlí nová pravidla kompozice harmonicky znějících
skladeb, návrh jejich uplatnění při náhodném generování je ovšem
jeho vlastní. Těžko ale mohu posoudit, nakolik jsou výsledky
autorova přístupu např. kvalitativně lepší než jiné.

5. Charakteristika výběru a využití studijních pramenů.
Základním pramenem pro teorii hudební kompozici je vybraná monografie,
která je řádně citována.
Další prameny jsou internetového charakteru; autor se nevyhnul ani
citování wikipedie, což pořád považuji za problematické.

6. Otázky k obhajobě.
Zkoušel jste (a s jakým výsledkem), jaký rozdíl zaznamenají posluchači
mezi hudbou generovanou  vaším (softwarovým) nástrojem a jinými
nástroji?



7. Souhrnné hodnocení.
Diplomovou práci považuji za výbornou,
prokazující schopnost autora seznámit se
s nestandardní aplikační oblastí,
řešený problém dobře rozebrat a fundovaně
navrhnout a implementovat softwarové řešení.
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Ostrava, 29.05.2011 prof. RNDr. Petr Jančar, CSc.


