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Cílem předkládané práce je vytvořit podporu pro automatické generování navigačních meshů a 
použít je k vylepšení navigace na standardních mapách v prostředí Unreal Tournament 2004 
(UT2004). Dle zadání je práce silně implementačního charakteru. K ovládání agentů v 
UT2004 dále autor použil rozhraní a nástroje platformy Pogamut, které stručně představuje v 
první části práce.  
 
Nejvýznamnější částí práce je vytvoření datové struktury pro navigační meshe odpovídající 
geometrii konkrétní mapy. K jejich automatickému generování jsou použity nástroje třetích 
stran, jejichž zdrojové kódy autor pouze modifikoval za účelem hromadného zpracování. Plně se 
při tom spoléhá na cizí algoritmy, které nejsou v práci popsány (nástroj Recast). Autor se 
nezabývá nastavením parametrů těchto algoritmů/nástrojů, ani tím, jestli nemohou být příčinou 
později zmíněných problémů. 
 
Vygenerované navigační meshe jsou hromadně zpracovány a zjednodušeny. Jiné alternativy  pro 
tvorbu/úpravu navigačních meshů, jako ruční editování, není v celé práci uvažováno, přestože 
to charakteru těchto dat odpovídá. Navigační body původního řešení navigace jsou také 
definovány designerem mapy. Tímto způsobem by se navíc pokryly i případy, na kterých cizí 
algoritmy (Recast) selžou. 
 
Druhou významnou částí je použití navigačních meshů při hře samotné. Polygony navigačního 
meshe a off-mesh points se použijí k sestavení grafu, na kterém pak běží algoritmus A* pro 
hledání cest. Autor zmiňuje, že jeho implementace nebude dobře fungovat v prostředí UT2004 
s teleporty. Dále, že se nalezené cesty na grafu mohou lišit od výsledných cest, které tím pádem 
nemusí být optimální, protože se například k zahrnutí polygonů do grafu používají jejich 
těžiště. Autor nenabízí žádná konkrétní řešení těchto problémů. 
 
V experimentální části práce autor vybere několik map, na kterých náhodně generuje zadání pro 
navigaci a měří vlastnosti nalezených cest. Bohužel, kromě uvedení naměřených čísel v tabulce 
nejsou tyto výsledky nijak dál zpracovány (relativní rozdíly, směrodatné odchylky), ani 
analyzovány. Ani z diskuse není jasné, zdali bylo dosaženo nějakého významně lepšího 
výsledku navigace. Závěrem je spíš výčet nalezených problémů než problémů vyřešených. 
 
Po formální stránce není práce celkově na příliš vysoké úrovni. Grafická úprava je sice 
odpovídající a je psána akceptovatelnou angličtinou. Ale rozsahem, strukturou a formou 
zpracování působí spíš jako práce bakalářská než diplomová. Za největší chybu považuji 
naprostou absenci jakékoliv rešerše na téma navigačních meshů. Autor neuvádí jedinou 
odbornou publikaci, která by se navigačními meshi zabývala. Práci chybí určitý zobecňující 
rozměr, který by diplomová práce jako vědecký text měla mít. 
 



Otázky: 

 
Jak se od ostatních lišily mapy, na kterých Recast při tvorbě navigačních meshů selhal? Dá se 
odhadnout, proč selhal? Pokud ne, má smysl používat nástroj, u kterého nevím, jak funguje? 
 
Při hledání cest se používá střed polygonů. To někdy způsobuje, že cesta není optimální. Jak by 
tento problém šel řešit, nebo alespoň redukovat? Je možné nějak omezit maximální 
plochu/velikost polygonů? 
 
Jak vyřešit problém s teleporty? Je to možné za použití A* algoritmu? 
 
Dají se vytvořit vlastní mapy pro UT2004? Jak by se daly navigační meshe použít na vlastních 
mapách? 
 

Závěr: 

 
Předkládanou práci, navzdory výše zmíněným připomínkám, doporučuji  k obhajobě. 
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