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Úvod 
První počítačovou hrou, nepočítaje NIM, OXO a Tennis for Two, byla hra z roku 1962 

Spacewar!. V ní se dva hráči ujmuly kontroly na vesmírnými loděmi a snažili se jeden 

druhého zničit. Od té doby vzniklou mnoho verzí Spacewars! a původní se stále dá hrát 

pomocí emulátoru počítače PDP-1. 

Hry se od té doby vyvinuly z jednoduchých teček a geometrických tvarů do velkých a 

vizuálně dechberoucích děl. Hrou se dá ukázat epický příběh, sdělit důležitou zprávu 

nebo jen poskytnout čas kdy si člověk může odpočinout. Hra To Bring You Home je 

jedním z pokusů vytvořit dílo, které přesně tyto věci dokáže. 

  



Vývoj hry To Bring You Home 
Původní hrou pro diplomovou práci se měla stát hra vytvořena během kurzu Computer 

Game Develompent I na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy. Tým se 

skládal ze čtyř studentů Matfyz a jednoho studenta ze Západočeské univerzity v Plzni. 

Vytvořená hra jménem Ruins of Theragan měla posloužit jako stavební kámen pro 

detailnější vývoj hry a její rozšíření. Bohužel z organizačních důvodů se tým v listopadu 

2021 naprosto rozpadl a z projektu sešlo. 

Vývoj hry To Bring You Home začal jen jako upravená verze hry Ruins of Theragan, kde 

největším rozdílem byla změna z pohledu shora do plošinové hry. Také se změnil 

systém boje, kde z původního tahového systému s možností pohybu po polích vznikl boj 

v reálném čase v otevřeném prostranství hry. 

Během prosince se k vývoji hry přidal Ing. Jaroslav Klapálek z Českého vysokého učení 

technického v Praze jako programátor v Unity. Z původního pětičlenného týmu na hře 

pracovali dva lidé a došlo tak k nutnosti ke značným změnám. Taková změna byla opět 

u bojového systému, kde měl hráč původně kontrolu na čtyřčlenným týmem. Teď má 

hráč pod kontrolou pouze jednu hlavní postavu. 

Začátkem roku 2022 proběhlo takové množství změn, že hra už neměla s původní verzí 

nic společného. Také se značně změnil vizuál hry. Ruins of Theragan byl nejblíže 

realistickému vzhledu a měl linky. První nákres hry To Bring You Home již linky neměl, 

postavy ale stále měly lidské rysy. Současná verze hry naprosto opustila podobu lidí, 

zůstal jen humanoidní tvar těla. 

Demo verze má velmi omezené audio, jen ambientní zvuk na pozadí, zvukové efekty pro 

útoky a zvukový podklad při interakci. 

Během července 2022 došlo k výměně programátora na Maki Němečkovou, J. Klapálek 

nemohl z časových důvodů na vývoji hry dále pracovat.   



Příběh hry To Bring You Home 
Hlavní postavou je Fernweh Bay. Fernweh je studentem magie na univerzitě ve Městě. 

V Demo verzi je hráči na začátku ukázán dopis, který obdržel od svých rodičů. V něm se 

můžeme dočíst, že se dlouho očekávaný přírůstek do rodiny konečně narodil a ať se 

přijde na svou malou sestru jménem Ada podívat. Po zavření dopisu se hráč ocitá již ve 

vesnici a získává kontrolu nad postavou Fernweha. 

Hráč může vesnici prozkoumat a promluvit si s jejími obyvateli. Interakce s rodiči 

Fernweha posune příběh dál. Ale místo setkání se s Adou zjistíme, že byla unesena ze 

své kolébky. Dialogem s rodiči jsme upozorněni na stopy škrábanců na kmenech stromů 

vedoucí do lesa. 

Hráč má nyní za úkol únosce stopovat sledováním škrábanců. Ty vedou hráče lesem, 

který se postupně mění ze zdravě zeleného do pokrouceného a šedě zarudlého. I zvířata 

projdou proměnou a z neškodných králíků se stanou agresivní přerostlé obludy. 

Stopy v lese končí u otvoru do jeskyně. V ní již stopy nejsou nikde vidět a nenacházejí se 

v ní ani žádní znetvoření králíci. Hráčovým nepřítelem se stává terén samotný. Slepé 

uličky, rokle nutné přeskákat po římsách, příliš velké propasti mezi plošinami a nutnost 

promyslet správnou cestu. 

Cílem hráče je dostat se do prostorné síně na konci jeskyně, kde konečně doženeme 

Adina únosce. Ten je uprostřed jakéhosi rituálu a hráč ho svým příchodem vyruší. 

Únosce nám neznámým jazykem využívající upravenou verzi Moonova písma něco 

řekne a následně nás napadne a hráč se ocitá v boji. 

Tento boj je náročnější než potyčky s králíky v lese. Únosce má mnohem více životů a 

v Demo verzi má k dispozici dva útoky, takže je i nebezpečnější. I tak by mělo být celkem 

snadné únosce přemoci. Avšak dříve, než je hráč schopen naprosto únosce porazit, 

únosce se stáhne a pomocí magického portálu uteče. Fernwehova sestra Ada je 

v pořádku, ale hrozba únosce je stále zde. 

  



Technické provedení 
To Bring You Home je plošinová dobrodružná počítačová hra využívající techniku 

digitální kreslené animace. Hra v Demo verzi obsahuje možnost interakce 

s nehráčskými postavami, jednoduchý bojový systém v reálném čase s dvěma typy 

nepřátel a prozkoumávání prostředí i po vertikální ose. 

 

Pohyb 
Hráč má schopnost pohybu do stran pomocí kláves A a D, skoku s Mezerníkem a skrčení 

s Ctrl. V přikrčené pozici se stále lze pohybovat. 

 

Boj 
Hráč má k dispozici dva druhy útoků, Standartní útok a Speciální útok. 

Standartní útok 
Standartní útok je naklíčován na klávesu E a lze ho neomezeně používat. Jedná se 

o tři separátní pohyby, každý je útokem sám o sobě. Opakovaným tisknutím 

klávesy E jsou tyto pohyby rotovány a řetězově na sebe navazují. Každý útok je 

schopen svého vlastního zakončení, avšak při pauze delší než 2 vteřiny se rotace 

resetuje na útok jedna. 

Speciální útok 
Speciální útok je naklíčován na klávesu Q a má omezené použití. Tento útok je 

nejprve potřeba nabít používáním standartních útoků na nepřátele. Útoky 

generují energii a po naplnění kapacity lze speciální útok použít za cenu spotřeby 

nabité energie. Speciální útok má proti standartnímu útoku větší plochu dopadu 

a vyšší úděl poškození. 

  



Interakce s nehráčskými postavami a předměty 

Interakce s nehráčskými postavami 
V Demo verzi nemají možnost dialogu všechny nehráčské postavy. Ty, které je 

mají, jsou omezené na dialogy týkající se především příběhu hry a malé množství 

dialogu o jiném tématu. 
Dialog poskytuje v určitých okamžicích výběr z alespoň dvou možností reakcí na 

to, co nehráčská postava zrovna řekla. 

Interakce s předměty 
V Demo verzi je možnost interakce s předměty značně omezena na malé 

množství předmětů. Jedná se o krátké poznámky hráčovy postavy Fernweha 

k danému předmětu. 
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Resumé 
Tato diplomová práce pojednává o vývoji počítačové plošinové dobrodružné hry To 

Bring You Home, jejím příběhu a o technickém zpracování mechanik použitých ve hře. 

 

This diploma thesis is about development of a side-scrolling platformer adventure 

computer game To Bring You Home, about it’s story and about technical processing of 

mechanics used in the game. 
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