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Cílem studentovy práce bylo vylepšení reaktivního plánovače SPOSH a tvorba nástrojů umožňující rychlou a 
efektivní tvorbu reaktivních plánů sloužících k řízení inteligentních virtuálních agentů (IVA). V rámci práce student 
navrhl a implementoval vlastní reaktivní plánovač YaPOSH, integroval jej s platformou Pogamut a virtuálním 
prostředím Unreal Tournament 2004 a vytvořil sadu vývojářských nástrojů pro tvorbu a ladění YaPOSH plánů  

Studentova práce je rozdělena na čtyři části. V první části student popisuje reaktivní plánovač SPOSH a jeho 
nedostatky vzhledem k praktickému řízení IVA. V druhé části pak popisuje vlastní implementaci YaPOSHe, který je 
odvozen z SPOSHe. V třetí části se student věnuje implementovanému grafickému uživatelskému prostředí SHED a 
DASH pro tvorbu, resp. ladění YaPOSH plánů a jeho integrací s vývojovým prostředím NetBeans a platformou 
Pogamut. V poslední části se student věnuje implementaci ukázkového IVA, na kterém demonstruje výhody 
implementace YaPOSHe, SHEDu a DASHe. 

Práci považuji za zdařilou, v kontextu tvorby chování IVA pro komplexní virtuální prostředí za rozsáhlou. 
Implementované nástroje podporují uživatele ve většině fází tvorby IVA; návrhu, tvorbě i ladění. Jazyk YaPOSHe 
nově umožňuje používat parametrické primitiva chování, reaktivní plánovač dovoluje tvorbu durativních akcí a 
jejich užití v sekvenci akcí, grafické prostředí SHED umožňuje drag&drop tvorbu YaPOSH plánů, využívání 
knihoven primitiv a je integrován s Java editorem, kdy umožňuje automatické otevření implementace primitiv 
chování. Ladící prostředí DASH je integrované s virtuálním prostředí a synchronizuje běh IVA s prostředím. 
Všechny prvky výraznou měrou urychlují tvorbu chování IVA a splňují tak cíle práce. 

Kód implementace je přehledný, vhodně dokumentovaný a umožňuje integraci implementovaných částí s jiným 
virtuálním prostředím. Text práce obsahuje přílohy s uživatelskou dokumentací. 

Kvalita textu práce je proměnlivá, úvod do tématiky považuji za slabší, čtenář neznalý kontextu vývoje chování IVA 
v něm může ztratit nit. Problémy SPOSHe a jejich vylepšení jsou však popsány již dobře. Výhody grafického 
prostředí nejsou vytknuty, zejména mi chybí obecný popis procesu tvorby IVA a mapování využití funkcionalit 
grafického prostředí v jednotlivých částí procesu tvorby. Za plus považuji existenci ukázkového videa, které dobře 
demonstruje praktickou použitelnost všech implementovaných částí. 

Ukázkové video ale také ukazuje nedodělky v implementaci grafického editoru SHED. Editor vyžaduje zadávání 
podmínek v postfixové notaci, neobsahuje kostry Java tříd pro primitiva chování a zadávání hodnot argumentů 
parametrizovaných primitiv probíhá v textovém režimu místo přehlednější tabulky. Při přesouvání behaviorálních 
uzlů dochází k zobrazování obdélníku "Text" místo jména přesouvaného uzlu. 

Práci doporučuji k obhajobě. 

 
V Praze, 13.5.2013 

vedoucí diplomové práce, Mgr. Jakub Gemrot 
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