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Slovní hodnocení: 

 

Tvorbu Daniela Jenikovského jsem měl možnost sledovat již několik uplynulých let a vždy mě zaujala svými 

minimalistickými tendencemi a jistou křehkostí. Jinak tomu není ani u předkládané práce s názvem „erLett”, 

v níž se odráží téma autoportrétu, jež je aplikováno do formy počítačové hry. Základem hratelnosti je slovo 

a jeho písmena. Tento přístup není Jenikovskému úplně cizí, neboť se slovy pracoval již ve své dřívější 

interaktivní instalaci s názvem „Set of Reality” z roku 2017. Tentokrát se však jedná o zážitek intimnější. 

Písmen se můžeme virtuálně dotýkat, jejich přemísťováním měnit naši cestu a atmosféru okolní krajiny. 

Zastavíme tak například vlak, změníme počasí a dostaneme se na místa dříve zapovězená. Spojením 

příjemně stylizované grafiky a lehce znějících tónů audia mě začal tento virtuální svět brzy velmi intenzivně 

pohlcovat. Jako nejsilnější stránku projektu tak vidím celkovou atmosféru, kterou může Daniel budovat i díky 

svým vývojářským schopnostem, které dokazuje v Unreal Enginu. Právě osobitým technologickým přístupem 

jako je využíváním shaderů, posouvá celý projekt z mainstreamu do alternativních poloh. V kontextu 

nezávislé herní scény pak nelze nezmínit nabízející se paralely s velkým hitem loňského roku s názvem 

„Baba Is You”, jehož hratelnost je také založena na manipulaci s textem, ale oproti Jenikovskému rezignuje 

na jakýkoliv hlubší průzkum vizuality. Vývoj kvalitní počítačové hry je mnohdy mnohaletý proces, ale již 

aktuální demoverze erLett odhaluje, že je autor na správné cestě k rozvíjení obsahu. Pokud bych měl být 

přece jen alespoň trochu kritický, vadily mi takzvané neviditelné stěny (nemožnost pokračovat v chůzi na 

volném prostranství), jež jsou neduhem mainstreamových titulů a hlavně vím, že Daniel Jenikovský se s nimi 

dokáže nějakým kreativním způsobem určitě vypořádat. 

 

 

Otázky k rozpravě: 

 

1. Jaký je váš proces výběru jednotlivých slov? 

2. Označil byste hru za walking simulator, nebo podle vás přesahuje hranice tohoto pojmu? 
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Závěrečné hodnocení:  

Práci doporučuji k obhajobě. 

 

Návrh klasifikace: 
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