
 
 

- 1 - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Prototyp hry v Unity3D za použití syntetizéru obrazu 
 

Analytická dokumentace   
 

 
 

Dokument vytvořen pro potřeby předmětu BI-SI1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Autoři: 
 
Martin Drozdík 
Adam Gelatka 
Ian Mustiats 
Lukáš Pekař 
Antonín Prantl 
Honza Šefčík 

 



 
 

- 2 - 

Obsah 
1.    Procesy  ............................................................................................................................................................. 4 

1.1    Dialog s NPC................................................................................................................................................ 4 
1.2    Hlavni menu ................................................................................................................................................. 5 
1.3    Interakce ...................................................................................................................................................... 6 
1.4    Pohyb ........................................................................................................................................................... 7 
1.5    Práce s položkou v inventáři ........................................................................................................................ 8 
1.6    Průběh příběhového segmentu.................................................................................................................... 9 

1.6.1    Zobrazení příběhové sekvence ........................................................................................................... 10 
1.7    Průběh života scény ................................................................................................................................... 11 
1.8    Sestavitelné objekty ................................................................................................................................... 12 
1.9    Zavolání menu ve hře ................................................................................................................................ 12 

2.    Doménový model  ............................................................................................................................................ 14 
2.1    Hráč  ........................................................................................................................................................... 14 

2.1.1    Hráč ..................................................................................................................................................... 14 
2.1.2    Inventář................................................................................................................................................ 14 
2.1.3    Kolizní model ....................................................................................................................................... 15 
2.1.4    Model ................................................................................................................................................... 15 

2.2    Interakce a interaktivní objekty  ................................................................................................................. 15 
2.2.1    Interakce .............................................................................................................................................. 15 
2.2.2    Interaktivní objekt ................................................................................................................................ 15 
2.2.3    Reakce na podmínky ........................................................................................................................... 16 

2.3    Scény a úkoly  ............................................................................................................................................ 16 
2.3.1    Nasbírej ............................................................................................................................................... 16 
2.3.2    Úkol ..................................................................................................................................................... 17 

2.4    Sestavitelné objekty  .................................................................................................................................. 17 
2.4.1    Fáze ..................................................................................................................................................... 17 
2.4.2    Použití předmětu ................................................................................................................................. 17 
2.4.3    Sestavitelný objekt .............................................................................................................................. 17 
2.4.4    Spotřebování předmětu ....................................................................................................................... 17 

3.    Model požadavků  ........................................................................................................................................... 19 
3.1    Funkční požadavky  ................................................................................................................................... 19 

3.1.1    F1 - Pohyb hráče ve scéně ................................................................................................................. 20 
3.1.2    F2 - Hráč interaguje s okolím .............................................................................................................. 20 
3.1.3    F3 - Zavolání menu ............................................................................................................................. 20 
3.1.4    F4 - Schopnost komunikace postav .................................................................................................... 20 
3.1.5    F5 - Hra musí obsahovat lineární příběhovou linii .............................................................................. 20 

3.2    Nefunkční požadavky  ................................................................................................................................ 20 
3.2.1    P1 - Hra poskytne minimálně 30FPS na dané sestavě ...................................................................... 21 
3.2.2    R1 - Hra zachytí všechny kritické chyby ............................................................................................. 21 
3.2.3    R2 - Hra může obsahovat jedno klipování nebo nedosažitelnou interakci za jednu herní scénu....... 21 
3.2.4    S1 - Hru půjde spustit na platformě Windows 10 ................................................................................ 21 
3.2.5    S2 - Použití technologie EBSynth ....................................................................................................... 21 
3.2.6    U1 - Vizualizace 3D prostředí ortografickou kamerou ........................................................................ 21 
3.2.7    U2 - Hra je ovladatelná klávesnicí, myší a poskytuje audiovisuální výstup ........................................ 21 
3.2.8    U3 - Poskytování menu ....................................................................................................................... 21 

4.    Model případů užití  ......................................................................................................................................... 22 
4.1    Případy užití  .............................................................................................................................................. 22 

4.1.1    Menu ................................................................................................................................................... 22 
4.1.1.1    U5 - Opuštění hry ......................................................................................................................... 23 
4.1.1.2    U6 - Nastavení hlasitosti ............................................................................................................... 23 
4.1.1.3    U7 - Otevření menu ...................................................................................................................... 23 



 
 

- 3 - 

4.1.1.4    U8 - Spuštění hry .......................................................................................................................... 24 
4.1.2    Monolog a dialog  ................................................................................................................................ 24 

4.1.2.1    UC10 - Monolog ............................................................................................................................ 24 
4.1.2.2    UC9 - Dialog ................................................................................................................................. 25 

4.1.3    Interakce  ............................................................................................................................................. 25 
4.1.3.1    UC3 - Stavění objektu................................................................................................................... 25 
4.1.3.2    UC4 - Interakce s objektem .......................................................................................................... 26 

4.1.4    Scény a úkoly  ..................................................................................................................................... 26 
4.1.4.1    U11 – Plnění úkolů  ...................................................................................................................... 27 
4.1.4.2    U12 - Přechod do jiné scény ........................................................................................................ 27 

4.1.5    Pohyb  ................................................................................................................................................. 27 
4.1.5.1    UC2 - Pohyb ve scéně .................................................................................................................. 28 

4.1.6    Průchod do jiné místnosti  ................................................................................................................... 28 
4.1.6.1    UC1 - Průchod do jiné místnosti ................................................................................................... 29 

4.2    Účastníci  ................................................................................................................................................... 29 

  



 
 

- 4 - 

 

1. Procesy  
 
 

1.1 Dialog s NPC 
Proces dialogu se spustí na základě vnitřních jevů hry. V případě, že má první slovo hráč, přednese svou část. Po dokončení 

předává slovo NPC nebo rozhovor (monolog) ukončí. To samé platí v případě, že NPC má první slovo. 

 
Obrázek 1 - Dialog s NPC   

 

NPCHráč

Spuštení 
dialogu

Řečení své části dialogu Řečení své části dialogu

[Rozvohor je u
konce]

[Rozhovor začíná
NPC]

[Rozhovor není u
konce]

[Rozhovor začíná
hráč]

[Rozvohor je u
konce]

[Rozhovor není u
konce]
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1.2 Hlavni menu 
Po spuštění hry se hráči zobrazí hlavní menu, kde bude moci vybrat jednu ze třech možností: odejít ze hry, nastavit hlasitost 

hudby nebo začít hrát hru od první úrovně.  

 
Obrázek 2 - Hlavni menu   

  

Prohlédnutí hlavního 
menu

Spuštění první 
úrovně

Opuštění hry

Nastavení hlasitosti hudby

Spuštění hry

Návrat do hlavního menu

[Hráč se
rozhodne zavřít
hru]

[Hráč se
rozhodne začít
hrát]

[Hráč se
rozhodne
nastavit hudbu]
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1.3 Interakce 
Proces interakce popisuje způsob, jakým bude moci hráč reagovat na interaktivní objekty ve hře (např. dveře). Po kliknutí na 

interaktivní prvek k němu hráč dojde a na základě herních podmínek (např. má klíč/nemá klíč) zareaguje. Interaktivní prvky 

budou moci čekat na změnu herních podmínek (např. získání klíče) a na základě nových podmínek můžou zareagovat 

odlišně. Tento proces bude používaný velmi často.  

 
Obrázek 3 - Interakce   

  

Hráč

Pohyb k interaktivnímu 
prvku

Reakce na interaktivní 
prvek v závislosti na 
herních podmínkách

Aktivace interaktivního 
prvku

Změna herních podmínek

[interaktivní prvek
může změnit
chování při změně
podmínek]

[Interaktivní prvek
již nelze ovlivnit
změnou herních
podmínek]
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1.4 Pohyb 
Jedná se o proces umožňující pohyb hráče ve hře. Uživatel vybere místo, kam se má postava přesunout. Pokud je cíl 

dosažitelný, učiní tak. V opačném případě postava stojí na místě. 
 

 
Obrázek 4 - Pohyb   

  

Volba cílové destinace

Přesun postavy na dané 
míto

[Destinace je
nedosažitelná]

[Destinace je
dosažitelná]
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1.5 Práce s položkou v inventáři 
Proces položky v inventáři popisuje, jak se bude pracovat s jednotlivými sbíratelnými objekty ve hře. Nejprve hráč zvedne 

položku, která se mu následně uloží do inventáře. Poté se bude moci kdykoliv rozhodnout, zda položku nepoloží (nezahodí) 

na zem, nebo zda ji někde nepoužije. Zahození položky způsobí smazaní z inventáře. Použití položky může a nemusí danou 

položku z inventáře smazat. Pokud např. použijeme jako položku hřebík, tak ten se po použití smaže. Jiným příkladem může 

být kladivo, které se po použití nespotřebuje a zůstane nám tak v inventáři. 

 
Obrázek 5 - Práce s položkou v inventáři   

  

Položka vejde do inventáře

Zvednutí 
položky

Položení (zahození) 
položky z inventáře

Použití položky

Položka je smazána z 
inventáře

Položka se při použití
nespotřebovala

Položka se při použití
spotřebovala

Uživatel se rozhodne položku
zahodit Uživatel se rozhodne použít

položku
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1.6 Průběh příběhového segmentu 
Příběhové segmenty jsou divadlo pro hráče. Hráč při nich nemá kontrolu nad postavou. Zobrazí se mu animace či text 

popisující příběh hry. Při tomto může dojít ke změně scény, klidně i opakovaně. 

 
Obrázek 6 - Průběh příběhového segmentu  

 

1.6.1 Zobrazení příběhové sekvence 
Může se skládat z animace, zvuků, textu s příběhem a tak dále. 

Změna scény

Zobrazení příběhové 
sekvence

Odebrání kontroly 
hráče nad postavou

Předání kontroly nad 
postavou zpět hráči

:Scéna

[V pořadníku]

[Další sekvence se
odehrává v jiné

scéně]

[Fronta sekvencí je
prázdná]

[Další sekvence se
odehrává v současné

scéně]

[Ve frontě je ještě další
sekvence]
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1.7 Průběh života scény 
Scény jsou v pořadníku a načítají se ve chvíli, kdy všechny požadavky pro načtení další scény jsou splněny. Pokud v 

pořadníku není žádná další scéna, hra se vypne. Podmínky pro načtení další scény mohou být plněny pohybem ve světe a 

interakcí s předměty. 

 
Obrázek 7 - Průběh života scény   

 

Načtení scény

Interakce a pohyb ve scéně

Načtení další scény Ukončení hry

:Scéna

[V pořadníku]

:Scéna

[Aktivní]

:Scéna

[V pořadníku]

Ukončení současné scény

[Jsou splněny požadavky pro
postup do další scény]

[Existuje další scéna ve
frontě]

[Neexistuje další scéna ve
frontě]

[Nejsou splněny
požadavky pro postup

do další scény]
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1.8 Sestavitelné objekty 
Diagram popisuje proces stavby objektu ve hře. Hráč se pokusí o stavbu (interaguje s interaktivním objektem). Od toho se 

bude odvíjet celý proces stavby. Zda bude moci část objektu postavit záleží, na přítomnosti potřebné věci v inventáři. Pokud 

ji nemá, musí ji nejprve sehnat a sní se vrátit na místo interakce. V opačném případě postaví část stavby (objektu). Objekt se 

může skládat jen z jedné části a může být hned dostavěn. Skládá-li se více částí, hráč musí sehnat potřebný předmět na 

postavení další části objektu. 

 
Obrázek 8 - Sestavitelné objekty   

  

Shánění potřebného 
předmětu na stavbu

Stavění jedné části objektu

Pokus o stavbu

[Objekt není
dostaven]

[V inventáři je požadovaný
předmět]

[V inventáři není požadovaný
předmět]

[Objekt je
dostaven]
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1.9 Zavolání menu ve hře 
Hráč při potřebě otevře pozastavující menu. Hráč bude moci v menu vybrat jednu ze třech možností: odejít ze hry, nastavit 

hlasitost hudby nebo pokračovat ve hře. 

 
Obrázek 9 - Zavolání menu ve hře     

 

  

Shlédnutí herního menu

Návrat do hry Opuštění hry

Nastavení hlasitosti 
hudby

Pozastavení hry

[Hráč se
rozhodne
nastavit
hlasitost]

[Hráč se
rozhodne začít
hrát] [Hráč se

rozhodne zavřít
hru]
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2. Doménový model  
 
 

 
Obrázek 10 - Doménový model  

 
 

2.1 Hráč  
 
 

 
Obrázek 11 - Hráč  

 
 

2.1.1 Hráč 
Třída hráče "obaluje" potřebné komponenty tvořící funkční celek. Na základě svých vnitřních stavů je řídí a předává jim 

potřebná data. 
Název atributu Popis 

bod hlavy Výchozí bod pro zobrazování dialogů, monologů 

pozice Pozive hráče ve scéně 

2.1.2 Inventář 
Inventář obsahuje jen jedno pole, do kterého si může hráč uložit předmět ze hry. 
Název atributu Popis 
současná položka Položka v inventáři 

Scény a úkoly

+ Aktivuj

+ Nasbírej

+ Postav

+ Přejdi

+ Scéna

+ Seznam úkolů

+ Úkol

Sestavitelné objekty

+ Fáze

+ Použití předmětu

+ Sestavitelný objekt

+ Spotřebování předmětu

Interakce a interaktivní objekty

+ Interakce

+ Interaktivní objekt

+ Podmínka

+ Reakce

+ Reakce na podmínky

Hráč

+ Hráč

+ Inventář

+ Kolizní model

+ Model

Hráč

- bod hlavy
- pozice

Model

- animace
- textura

Kolizní model

- rozměry

Inventář

- současná položka

má

obsahuje

má
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2.1.3 Kolizní model 
Kolizní model určuje hranice modelu, tak aby model nekolidoval s objekty ve scéně. 
Název atributu Popis 

rozměry Rozměry kolizního modelu, aby např. postava neprocházela jinými předměty ve scéně 

2.1.4 Model 
Model obsahuje textury a animace. Animace jsou řízeny pomocí stavového automatu, který je ovládán hráčem na základě 

jeho vnitřních stavů. 
Název atributu Popis 
animace Animace modelu, v našem případě běhání, čekání a interakce. 

textura Textura daného modelu 

2.2 Interakce a interaktivní objekty  
Model interakce a interaktivních objektů popisuje, jakým způsobem budeme interagovat ve hře s různými objekty. 
 

 
Obrázek 12 - Interakce a interaktivní objekty  

 
 

2.2.1 Interakce 
Třída interakce popisuje, jak bude nakládáno s interagováním s objekty. 
Název atributu Popis 

lokace Označuje oblast interakce. Sem musí postava hráče dojít, aby byla interakce spuštěna. 

název Název interakce, např. "Zvednutí mince" 

2.2.2 Interaktivní objekt 
Interaktivní objekt reprezentuje nějakou položku ve scéně (např. koště, dveře nebo minci), se kterou je možné provést 

interakci 
Název atributu Popis 

název Název interaktivního objektu, např. "Koště". 

poloha Umístění interaktivního objektu ve scéně. 

předmět Reálný předmět reprezentující interaktivní objekt ve scéně. 

Podmínka

- název
- splněna

Reakce

- typ

Reakce na 
podmínky

- pořadí

Interakce

- lokace
- název

Interaktivní objekt

- název
- poloha
- předmět

1
Obsahuje

0..*

1

Pracuje
s

1..*

1

Obsahuje
0..*
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2.2.3 Reakce na podmínky 
Reakce na podmínky představují sadu podmínek a k nim příslušných reakcí. Říkají nám, že pokud budou splněny nějaké 

podmínky (a nějaké nesplněny), provedeme pro ně příslušné reakce. 
 
Příklad: 
- Pokud mám klíč od dveří a odsunul jsem před nimi velkou krabici -> Postava vejde a provede dialog o odemčených dveřích 
 
- Pokud nemám klíč od dveří a odsunul jsem před nimi velkou krabici -> Postava provede dialog o zamčených dveřích 
 
- Pokud nemám klíč od dveří a neodsunul jsem před nimi velkou krabici -> Postava provede dialog o velké krabici 
Název atributu Popis 

pořadí 
Označuje umístění ve frontě, ve kterém se budou jednotlivé seznamy podmínek 

kontrolovat. 

2.3 Scény a úkoly  
Model fungování scény a úkolů ve hře. Úkoly jsou zabaleny do seznamu úkolů. Scéna načte následující scénu pouze tehdy, 

kdy hráč splnil všechny seznamy úkolů.  
 

 
Obrázek 13 - Scény a úkoly  

 
 

2.3.1 Nasbírej 
Úkol, kde postava musí nasbírat určité objekty. 
Název atributu Popis 
Cíle sběru Cíl úkolu je nasbírat předměty. Atribut určuje, co má sbírat. 

Počet objektů pro sběr Cíl úkolu je nasbírat předměty. Atribut určuje, kolik jich má hráč nasbírat.  

2.3.2 Úkol 
Třída popisuje úkol, jež hráč musí splnit pro postup do další úrovně. 
Název atributu Popis 

Odpočet do selhání Odpočet, do kterého musí být úkol splněn. 

 

Úkol

- Odpočet do selhání

Nasbírej

- Cíle sběru
- Počet objektů pro sběr

Aktivuj

- Předmět na aktivaci

Postav

- Potřebné fáze stavby
- Předmět na postavení

Přejdi

- Souřadnice cíle

Seznam úkolů

- Počet splněných úkolů
- Počet úkolů
- Počet úkolů potřebných pro dokončení sady

Scéna

- Další scéna
- Jméno scény

0..*

Je v
seznamu 1

0..*

Je cílem
scény

1
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2.4 Sestavitelné objekty  
Model sestavitelných objektů, které se skládají z fází. Jednotlivé fáze mohou mít rozdílné požadavky na jejich splnění. 
 

 
Obrázek 14 - Sestavitelné objekty  

 
 

2.4.1 Fáze 
Třída popisuje jednotlivé fáze, ze kterých se může skládat sestavitelný objekt. Některé fáze nepotřebují k jejich dokončení 

žádný předmět. 

2.4.2 Použití předmětu 
Po dokončení této fáze použitý předmět zůstává v inventáři 
Název atributu Popis 

Předmět Potřebný předmět pro dokončení fáze. 

2.4.3 Sestavitelný objekt 
Proces stavby je popsaný jako stavový automat, kde postupně přechází do dalších fází. Sestavitelný objekt je dokončený až 

po splnění poslední fáze. 
Název atributu Popis 

Soubor fází Soubor fází, které musí být splněny, aby mohl být objekt sestaven 

Stav Stav v jakém se objekt právě nachází (nedotčený, rozestavěný, dokončený). 

2.4.4 Spotřebování předmětu 
Po dokončení této fáze bude potřebný předmět odstraněn z inventáře 
Název atributu Popis 

Předmět Předmět, který musí mít hráč v inventáři a po dokončení fáze z inventáře zmizí. 

  

Sestavitelný objekt

- Soubor fází
- Stav

Fáze

Spotřebování 
předmětu

- Předmět

Použití předmětu

- Předmět

1

Obsahuje

1..*
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3. Model požadavků  
 
 

 
Obrázek 15 - Model požadavků 

Proces položky v inventáři popisuje, jak se bude pracovat s jednotlivými sbíratelnými objekty ve hře. Nejprve hráč zvedne 

položku, která se mu následně uloží do inventáře. Poté se bude moci kdykoliv rozhodnout, zda položku nepoloží (nezahodí) 

na zem, nebo zda ji někde nepoužije. Zahození položky způsobí smazaní z inventáře. Použití položky může a nemusí danou 

položku z inventáře smazat. Pokud např. použijeme jako položku hřebík, tak ten se po použití smaže. Jiným příkladem může 

být kladivo, které se po použití nespotřebuje a zůstane nám tak v inventáři. 
 

3.1 Funkční požadavky  
 
 

 
Obrázek 16 - Funkční požadavky  

 
 

Funkční požadavky

+ F1 - Pohyb hráče ve scéně

+ F2 - Hráč interaguje s okolím

+ F3 - Zavolání menu

+ F4 - Schopnost komunikace postav

+ F5 - Hra musí obsahovat lineární příběhovou linii

Nefunkční požadavky

+ P1 - Hra poskytne minimálně 30FPS na dané sestavě

+ R1 - Hra zachytí všechny kritické chyby

+ R2 - Hra může obsahovat jedno klipování nebo nedosažitelnou interakci za jednu herní scénu

+ S1 - Hru půjde spustit na platformě Windows 10

+ S2 - Použití technologie EBSynth

+ U1 - Vizualizace 3D prostředí ortografickou kamerou

+ U2 - Hra je ovladatelná klávesnicí, myší a poskytuje audiovisuální výstup

+ U3 - Poskytování menu

F2 - Hráč 
interaguje s 
okolím

F4 - Schopnost 
komunikace 
postav

F1 - Pohyb hráče 
ve scéně

F5 - Hra musí 
obsahovat lineární 
příběhovou linii

F3 - Zavolání 
menu
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3.1.1 F1 - Pohyb hráče ve scéně 
Systém bude umožňovat pohyb hráče po scéně. Uživatel si zvolí cílovou destinaci, na kterou se má postava přesunout. V 

případě volby nedosažitelné destinace k přesunu nedojde. Mezi validní cíle bude patřit jak samotná oblast určená k pohybu, 

tak i objekty ve scéně. Každý objekt podporovaný pohybovým systémem se bude vždy vyznačovat určeným místem, na které 

má hráč možnost darazit. Pohyb bude zároveň klíčem ke změně scén, kdy se hráč musí přesunout na lokaci, která změnu 

umožňuje. 

3.1.2 F2 - Hráč interaguje s okolím 
Hráč bude moci interagovat s interaktivními objekty, které se ve hře budou vyskytovat. Po vybrání a následnému přijití k 

objektu interaktivní objekt zareaguje v závislosti na herních podmínkách (obsahu inventáře, stavu lokace atd.). Hráč nebude 

moci interagovat s každým objektem ve hře, pouze s těmi, jež jsou k tomu určené. Chování a podmínky interakce budou 

předem určené. 

3.1.3 F3 - Zavolání menu 
Během hry bude hráč schopen otevřít menu, čím pozastaví hru. V menu bude moci odejít ze hry, nastavit hlasitost hudby 

nebo pokračovat ve hře.  

3.1.4 F4 - Schopnost komunikace postav 
Veškeré postavy ve hře budou mít schopnost monologu a dialogu. První varianta – monolog, bude sloužit zejména k odkrytí 

“myšlenek” postavy a komunikaci s uživatelem. Veškeré informace o neočividných jevech budou uživateli předávány tímto 

způsobem. Druhou možností komunikace bude dialog, sloužící ke komunikaci právě dvou postav, kde jedna z nich může být 

hráč. Veškerá komunikace bude zobrazována formou “bublin” a vyvolávaná událostmi hry. 

3.1.5 F5 - Hra musí obsahovat lineární příběhovou linii 
Postup ve hře bude lineární. Hra se rozdělní na úrovně. Hráč v každé úrovni musí splnit sadu předem daných úkolů, aby mohl 

postoupit do další úrovně. 
Hru bude doprovázena příběhem o zaměstnaném muži, jež trpí depresemi z osamění a přepracování. 

3.2 Nefunkční požadavky  
 
 

 
Obrázek 17 - Nefunkční požadavky  
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R1 - Hra zachytí všechny 
kritické chyby
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U3 - Poskytování menu

R2 - Hra může 
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klipování nebo 
nedosažitelnou 
interakci za jednu herní 
scénu

U2 - Hra je 
ovladatelná 
klávesnicí, myší a 
poskytuje 
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P1 - Hra poskytne 
minimálně 
30FPS na dané 
sestavě
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3.2.1 P1 - Hra poskytne minimálně 30FPS na dané sestavě 
Hra bude schopna vyprodukovat minimálně 30 snímků za sekundu na počítači s vybavením: 
CPU: Intel Core i9-9900K, 8 jader (16 vláken) 
RAM: 32GB 
GPU: NVidia GeForce RTX 2080 
GRAM: 8GB 
Úložiště: Samsung 970 Pro 1TB SSD 
Chlazení: Thermaltake vodní chlazení 3.0 ARGB Sync 360mm 
Zdroj: 850W 

3.2.2 R1 - Hra zachytí všechny kritické chyby 
Pokud se ve hře objeví nějaká chyba, hra si s ní poradí a nespadne (hra bude koncipována jako robustní aplikace). Jediným 

případem, kdy bude hra moci spadnout je, když dojde k externí chybě, kterou program nemůže ovlivnit.  

3.2.3 R2 - Hra může obsahovat jedno klipování nebo nedosažitelnou interakci za 
jednu herní scénu 
Při designu herních scén může dojít k chybě a 3D modely mohou do sebe pronikat nebo nějaký objekt určený k interakci 

nebude dosažitelný hráčem. Pokud to nebude závažná chyba bránící v postupu hrou, je možné, že nebude odchycena a 

vyskytne se ve finálním výsledku. Taková chyba se však může ocitnout pouze jednou za herní úroveň. 

3.2.4 S1 - Hru půjde spustit na platformě Windows 10 
Výsledná hra bude fungovat na operačním systému Microsoft Windows 10.  

3.2.5 S2 - Použití technologie EBSynth 
Hra bude obsahovat alespoň jeden prototyp herního objektu využívajícího EBSynth. Metoda EBSynth umožňuje aplikování 

stylu daného obrázku na jiný obrázek. 

3.2.6 U1 - Vizualizace 3D prostředí ortografickou kamerou 
Trojrozměrné prostředí hry bude zachyceno a zprostředkováno za pomocí kamery s ortografickým pohledem. Kamera bude z 

vrchu pohlížet na orotovanou scénu o 45 stupňů vůči ose Y pod úhlem třiceti stupňů. Zvolený styl pohledu postrádá 

perspektivu. Pohyb kamery bude přímo záviset na pohybu postavy. 

3.2.7 U2 - Hra je ovladatelná klávesnicí, myší a poskytuje audiovisuální výstup 
Jelikož hra bude hratelná na PC, které se převážně ovládá myší a klávesnicí, bude se těmito periferiemi ovládat i hra samotná. 

Zpětnou vazbu hráči bude hra poskytovat jak obrazovou, tak zvukovou. 

3.2.8 U3 - Poskytování menu 
Při otevření menu se hra automaticky pozastaví. Menu nabídne 3 možnosti:  
1. Pokračovat ve hře 
2. Nastavení – hlasitost hudby 
3. Ukončit hru 
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4. Model případů užití  
 
 

 
Obrázek 18 - Model případů užití  

 
 

4.1 Případy užití  
Kapitola popisuje případy užití: 
 

 
Obrázek 19 - Případy užití  
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- 21 - 

4.1.1 Menu  
 
 

 
Obrázek 20 - Menu  

 
 

4.1.1.1 U5 - Opuštění hry 
Hráč chce opustit hru. 
Basic Path: Basic Path 
 
1. Hráč otevře menu 
2. V menu hráč vymere možnost opustit 
3. Hráč opustí hru. 

4.1.1.2 U6 - Nastavení hlasitosti 
Hráč chce změnit hlasitost hudby. 
Basic Path: Basic Path 
 
1. Hráč otevře menu 
2. Hráč otevře možnosti 
3. Objeví se okno nastavení hlasitosti. 
4. Hráč nastaví hlasitost 
5. Hráč opustí menu 
Alternate: Alternativní scénář 
 
1. Hráč nechá hlasitost, tak jak je 
2. Hráč opustí menu 

Scéna

Hráč

(from 
Účastníci)

U5 - Opuštění hry

U6 - Nastavení 
hlasitosti

U7 - Otevření menu

U8 - Spuštění hry

«extend»

«extend»
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4.1.1.3 U7 - Otevření menu 
Hráč chce otevřít "pause" menu 
Basic Path: Basic Path 
 
1. Hráč otevře menu 
2. Otevřené menu automaticky pozastaví hru 
3. Hráč opustí menu 
4. Návrat do hry 

4.1.1.4 U8 - Spuštění hry 
Hráč chce spustit hru. 
Basic Path: Basic Path 
 
1. Hráč spustí hru 
2. Objeví se hlavní menu 
3. Hráč zvolí možnost pro spuštění hry 
4. Hra se spustí 

4.1.2 Monolog a dialog  
 
 

 
Obrázek 21 - Monolog a dialog  
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4.1.2.1 UC10 - Monolog 
Hráč nemůže sám spustit monolog (Tím chápeme, že jej nemůže vyvolat např. pomocí stisku klávesy). Jediný způsob, jak 

monolog vyvolat, je interakcí s objekty. Objekt interakci zaznamená a zařídí spuštění příslušného monologu. Monolog se 

zobrazí ve formě vznášející se komiksové bubliny nad hlavou hráče. Po dokončení monologu bublina zmizí. 
Basic Path: Hlavní scénář 
 
1. Hráč interaguje s objektem 
2. Objekt zvolí monolog a spustí ho 
3. Nad Hráčem se objeví bublina 
4. Hráč odříká část monologu 
5. Bublina zmizí 
Exception: Alternativní scénář 
 
1. Objekt nespustí žádný monolog 

4.1.2.2 UC9 - Dialog 
Hráč nemůže sám spustit dialog (Tím chápeme, že jej nemůže vyvolat např. pomocí stisku klávesy). Jediný způsob, jak 

dialog vyvolat, je interakcí s objekty, nejčastěji však s NPC, se kterým chce do dialogu vstoupit. V tomto případě chápeme 

NPC jako interaktivní objekt. 

4.1.3 Interakce  
 
 

 
Obrázek 22 - Interakce  
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4.1.3.1 UC3 - Stavění objektu 
Umožňuje postupným skládáním objektů postavit jeden složený objekt. 
Basic Path: Basic Path 
 
1. 1. Případ užití začíná, když hráč položí první stavitelskou položku na místo stavění. 
2. 2. Hra hráči zobrazí nápovědu, jakou další položku pro stavění potřebuje. Pokud nepotřebuje žádnou, objekt 

je postavený a tím stavění objektu končí. 
3. 3. Hráč musí jít hledat další položku potřebnou pro stavění. 
4. 4. Jakmile hráč najde další položku ke stavění, tak ji přinese na místo stavění a položí na stavitelské místo. 

Poté se posouváme zpět do bodu 2. 

4.1.3.2 UC4 - Interakce s objektem 
Umožňuje hráči interakci s interaktivním objektem. Na základě herních podmínek hráč dostane po interakci sadu reakcí od 

hry.  
Příklad: Hráč klikne na lopatu nacházející se ve hře. Pokusí se dojít na místo před lopatou. Poté co tam dojde, tak lopatu 

zvedne. Lopata zmizí ze scény a přidá se mu do inventáře. 
Basic Path: Basic Path 
 
1. 1. Případ užití začíná, když hráč aktivuje interaktivní objekt kliknutím na něj. 
2. 2. Hráč poté, pokud bude moci, dojde k interaktivní lokaci objektu. Pokud nebude moci, k interaktivní lokaci 

dojít, scénář končí. 
3. 3. Po příchodu do interaktivní lokace se hráč zastaví. 
4. 4. Hra zkontroluje splnění podmínek, jež má interaktivní objekt nastavené. 
5. 5. Na základě splnění podmínek interaktivní objekt spustí sadu reakcí. 

4.1.4 Scény a úkoly  
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Obrázek 23 - Scény a úkoly  
 
 

4.1.4.1 U11 – Plnění úkolů  
Hráč obdrží sadu úkolů a snaží se je plnit pomocí interakcí a pohybu ve scéně. Po splnění úkolů se načte následující scéna. 

Sad úkolů může být na jednu scénu více.  
Basic Path: Basic Path 
 
1. Načtení nové úrovně (scény).  
2. Hráč obdrží sadu úkolů, které musí splnit. 
3. Hráč interaguje se světem a pohybuje se v něm.  
4. Hráč splní všechny úkoly. 
5. Hráč shlédne poslední sekvenci událostí ve scéně. 
6. Přechod do jiné scény. 
Alternate: Ve scéně je připravena další sada úkolů 
 
1. Scéna načte další sadu úkolů 

4.1.4.2 U12 - Přechod do jiné scény 
Proces přechodu mezi scénami, který je spouštěn po splnění všech úkolů dané scény. Pokud na řadě už žádná scéna není, hry 

se vypne. 
Basic Path: Basic Path 
 
1. Hráč dokončí všechny nutné úkoly pro postup do další scény. 
2. Hra se připraví k načtení do nové scény. 
3. Hra změní scénu. 
Alternate: Ve hře se nenachází žádné další scény 
 
1. Hra se ukončí 
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4.1.5 Pohyb  
Kapitola obsahuje popis funkčnosti pohybu. 
 

 
Obrázek 24 - Pohyb  

 
 

4.1.5.1 UC2 - Pohyb ve scéně 
Hráč se může pohybovat pomocí klikání na zem, či interaktivní předměty ve scéně. 
Pokud uživatel klikne na zem, hráč si sám najde cestu na dané místo. Pokud zvolené místo bude nedosažitelné, tak postava 

zůstává stát na místě. 
V případě kliknutí na interaktivní předmět, postava dojde na určené místo pro daný interaktivní předmět. Pokud předmět není 

interaktivní, tak po kliknutí postava zůstane stát a nebude nějak reagovat. 
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4.1.6 Průchod do jiné místnosti  
Kapitola obsahuje popis funkčnost průchodů z jedné místnosti do druhé. 
 

 
Obrázek 25 - Průchod do jiné místnosti  

 
 

4.1.6.1 UC1 - Průchod do jiné místnosti 
Hráč může pomocí dveří přecházet mezi místnostmi, nebo vyjít ven před dům. 
Basic Path: Hlavní scénář 
 
1. Hráč dojde ke dveřím 
2. Hráč Zahájí interakci 
3. Hráč je přesunut do další místnosti 
Alternate: Alternativní scénář se zamčenými dveřmi 
 
1. Dveře budou zavřené 
2. Hráč dostane inforamci o tom, že jsou dveře zamčené 
3. Hráč zůstavá v původní místnosti 

4.2 Účastníci  

 
Obrázek 26 - Účastníci  
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