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1. Zadání bakalářské/diplomové práce.
Jednalo se o poměrně náročné zadání, kdy student musel před vlastním návrhem a implementací
aplikace nejprve nastudovat hudební teorii, zejména pravidla pro tvorbu harmonie (akordů) v hudební
kompozici, a dále pak sám vymyslet a navrhnout vhodný algoritmus umožňující aplikovat tato
pravidla při náhodném generování hudebních skladeb. Téma práce si student sám zvolil. Zadání
diplomové práce bylo splněno ve všech bodech.

2. Aktivita studenta během řešení.
Student pracoval samostatně a aktivně, pravidelně mě informoval o tom, jak práce postupuje, a
pravidelně také docházel na konzultace. Jak již bylo uvedeno, téma práce si navrhl student sám, zcela
sám také nastudoval příslušnou hudební teorii a navrhl použité algoritmy. Vzhledem k tomu, že mé
znalosti hudební teorie a pravidel harmonie jsou velmi omezené, student většinu práce udělal sám a
má role jako vedoucího práce byla spíše formální, a omezovala se na věci jako poskytování zpětné
vazby ohledně textu práce apod.

3. Aktivita při dokončování.
Funkční program měl student hotov již v srpnu 2010. Od té doby se věnoval jeho dalšímu
vylepšování a psaní textu práce. Definitivní obsah textu práce byl konzultován v dostatečném
předstihu před odevzdáním.

4. Hodnocení výsledků bakalářské/diplomové práce.
Vytvořený program, implementovaný v jazyce Haskell, je plně funkční a umožňuje náhodně
generovat hudební skladby. Uživatel může při spuštění specifikovat různé parametry generované
skladby jako např. stupnici, tempo či použitý styl. Program generuje výsledné skladby ve formě
MIDI souborů, které je možné přímo přehrát. Součástí programu je také skript, který umožňuje (za
použití programu LilyPond) vysázet notový záznam reprezentující danou skladbu jako PDF.

5. Hodnocení práce z hlediska přínosu nových poznatků.
Hlavním přínosem práce je algoritmus pro náhodné generování hudebních skladeb, který v sobě
zahrnuje použití celé řady pravidel pro správnou tvorbu hudební harmonie.

6. Charakteristika výběru a využití studijních pramenů.
Hlavním zdrojem použitým při tvorbě aplikace byla publikace J. Kofroň - Učebnice harmonie (odkaz
[1]). Další odkazy v seznamu referencí odkazují zejména k dokumentaci k použitým programovým
prostředkům (dokumentace k Haskellu, některým jeho knihovnám, k MIDI apod.). Kromě toho práce
obsahuje několik odkazů na různé jiné programy pro generování hudby.

7. Souhrnné hodnocení.
Práci hodnotím jako nadprůměrnou. Při jejím hodnocení bych chtěl jako hlavní pozitiva vyzdvihnout
zejména následující body:

 - Student si zvolil zajímavé téma, které kromě znalostí z informatiky vyžadovalo také nastudování
hudební teorie.

 - Student si pro implementaci zvolil čistě funkcionální programovací jazyk Haskell.



 - Student si sám zvolil, že chce práci psát v angličtině.

8. Otázky k obhajobě.
- Plánujete do budoucna rozšiřování programu o nějaké další možnosti?
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