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Vlastní text (sem prosím napište text posudku, délka textu posudku není omezena):  

Diplomová práca sa zaoberá tématom vyhľadávania ciest a generovania hierarchií navigačných oblastí s ohľadom na technológiu 
NavMesh. Autor práce rozdelil text práce do kapitol Introduction, Related Works, Analysis, Structure, Structure navigation, Structure 
generation, Memory optimization, Resource usage, Example structures, Comparison with A*, Conclusion and Future Work. 
Súčasťou práce je prototypová aplikácia ukazujúca navrhnuté algoritmy a ideje v praktickej realizácii. Text práce je v anglickom 
jazyku. 

V prvej kapitole (Introduction) autor popisuje základnú motiváciu k tématu navigácie vo viruálnej reprezentácii a konkretizuje 
štruktúru práce. V tejto kapitole by bolo vhodné čitatel nezorientovaného v danej tématike viac uviesť do problémov a možných 
aplikácii formou príkladov. 

Druhou kapitlou je Related works, kde autor popisuje súvisiace práce. Táto kapitola zohľadňuje ostatné práce, no nevymedzuje 
obsah práce vzhľadom na dosiahnuté výsledky. Autor by mal referencovať akademické práce vo väčšej miere. 

V kapitole Analysis sa venuje fáze analýzy prístupu k náplni práce a objasňuje ideje, ktorého ho viedli k rozhodnutiam v rámci 
realizácie práce. Autor objasňuje nutnosť hierarchizácie navigačných oblastí s ohľadom na svoje pozorovania. V tejto kapitole sa 
autor snaží navrhnúť hierarchizačný prístup tak, aby zodpovedal jeho predstave prirodzeného ľudského vyhľadávania.  

V tretej kapitole autor predstavuje charakteristiku štruktúr a ich vytváranie pre potreby hierarchického vyhľadávania. Autor pracuje 
s ideou snahy vytvořit vyhľadávanie ciest tak, aby sa dostatočne podobalo prirodzenému ľudskému vyhľadávaniu ciest založenom 
na snahe kontinuálne sledovať rovnoměrný terén. V rámci kapitoly Structure autor objasňuje detaily realizácie štrukturálneho 
rozdelenia navigačných oblastí. 

Vytváranie ciest autor rozdelil koncepčne medzi kaptioly Structure Navigation a Structure Generation, avšak rozdelenie je trošku 
neprehľadné. Autor sa v tejto kapitole snaží vysvetliť problémy na ktoré narazil a objasniť svoje riešenia. 

V kapitole Memory optimization sa autor snaží objasniť nutnosť optimalizovať pameťovú náročnosť, ktorá je nutnosťou pre prípadné 
praktické použitie. V nasledujúcej kapitole sa autor snaží objasniť sposob využitia optimalizovaných pameťových struktur a 
komplexity algoritmov. Autor tejto kapitole venoval značný objem práce v snahe kapitolu detailne vypracovať. 

V kapitole Example structures sa autor venuje príkladom použitia na troch testovacích mapách – bludisko, ihlan a mapa krajiny. 
V nasledujúcej kapitole Comparison with A* autor porovnáva svoj algoritmus so standardně užívaným A* algoritmom. Vysvetlenie 
metodiky je trošku chaotické. Bohužial autor nedostatočne popisuje priložené ilustračné obrázky a je nutnosť si kontext domyslieť. 
Autor však tejto kapitole venuje značný objem práce v snahe ukázať potenciál svojho algoritmu a zvolených postupov. 

V poslednej kapitole sa autor venuje záveru a prezentuje prípadné možnosti pre pokračovanie budúcej práce. 

K práci je priložený na CD autorov program v C++ realizujúci praktickú implementáciu jeho algoritmov. 

 

Samotný text práce je pre mňa ako vedúceho práce pochopitelnější vzhľadom na to, že som v tématike zorientovaný a obsah práce 
poznám. Text práce bude obtiažnejší na pochopenie pre nezorientovaného čitateľa a písemný prejav a autorove vyjadrovanie 
myšlienok je zkratkovité a čiastočne neprehľadné. Sklamaním sú sprievodné obrázky, ktoré pôsobia ako produkt základného 
kresliaceho programu v Microsoft Windows. Popisky k obrázkom sú značne nedostatečné a vyžadujú dobrú predstavivosť čitateľa. 

Obsah a prínos práce samotnej hodnotím z praktického pohľadu pozitívne, kedže autor svoje algoritmy odskúšal v praxi a 
zaznamenal zaujímavé výsledky. Autor mohol venovať viac času objsanovaniu svojin postupov a diskutovaniu charakteristiky 
výsledkov. Bohužial celkové hodnotenie práce znižuje úroveň jazykového a slohového prejavu.  
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