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Slovní hodnocení: 
Daniel Jenikovský ve svém bakalářském projektu erLett představuje technologicky i vizuálně unikátní řešení 

digitální hry v podobě hratelné demoverze. Z hlediska herního designu a typologie projekt rozšiřuje žánr 

walking simulator o interaktivní prvky formou slovních miniher, případně hádanek. Všechny herní mechaniky 

komunikují dynamicky v reálném čase, kompletně ve 3D prostoru. Designová složka je zde navázána 

především na ukázku kombinatoriky písmen, která ve výsledné skladbě slov ovlivňuje audiovizuální stránku 

herního prostředí, včetně samotného průchodu hrou. Klíčovým herním prvkem projektu je tak krom řemeslně 

zvládnutého pohybu a ovládání zejména interaktivita atmosférických jevů nebo stavů virtuálního prostředí. 

Daniel se v námětu práce vydal cestou nefigurativního až experimentálního autoportrétu. Vzhledem ke 

skutečnosti, že pravidelně cestuje mezi Českou republikou a Slovenskem situoval ve výsledku svůj projekt 

do vybrané lokality na trase.  Abstrahovaný hraniční přechod tak vnímá primárně v pohybu, kterého je sám 

součástí. Zároveň každý hraniční přechod přirozeně a úzce souvisí s identitou, stejně jako směr jízdy vlaku 

může v jeden čas reprezentovat minulost, současnosti i budoucnost. 

Cílem projektu nicméně nebylo pouze ukotvit téma autoportrétu, které je ve videohrách prakticky 

neprobádané. Primárně bylo důležité pro tento účel vyvinout autorský audiovizuální jazyk, který bude 

schopen přenášet cílenou atmosféru ve virtuálním prostředí. Pohledy do krajiny nebo na dílčí architekturu se 

během pohybu virtuálním prostorem vrství a prolínají. Jsou přirozenou součástí osobního čtení lokality, která 

i přes výraznou stylizaci všech obrazových elementů, působí autenticky. Výsledný obraz se tak podařilo 

zpracovat sugestivně, stejně jako prostor pro atmosféru, kterou nám autor chtěl skrze své vnímání předat.  

V průhledném světe není snadné se rozkoukat a právě zde dochází k nejzajímavějšímu setkání s Danielem. 

Sugestivní atmosféra díla má svou osobitou frekvenci. Do jisté míry tak předpokládá, že máme stejnou nebo 

podobnou citlivost k jejímu čtení jako sám autor. V této rovině se podařilo vytvořit velmi cenný druh 

pohyblivého obrazu. Takový, kterému v součtu vrstev můžeme přiřadit vlastní atributy a projekce. Prostor pro 

portrét. 
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Odhlédneme-li od audiovizuálního zpracování díla směrem k technickému řešení, nalezneme u autora 

stejnou citlivost i ve vztahu k softwarové stránce. Daniel má schopnost uplatnit vlastní představivost 

v samotném softwarovém kódu. Může tak svobodně zpracovávat audiovizuální i myšlenkový obsah 

s garancí elegantní technické stránky zpracovávaného projektu. Velmi vysoká úroveň profesního i osobního 

svědomí autora se do bakalářského projektu promítá na všech úrovních.  

Daniel urazil ve svém bakalářském projektu pozoruhodnou cestu a věřím, že výrazně přispěl k jeho 

profesnímu i osobnostním rozvoji. Zejména proto, že všechny části takto komplexního projektu vytvořil zcela 

sám. Během uplynulého studia se Daniel výrazně otiskl také do dění v ateliéru, kde se na mnoha úrovních 

stal jeho nedílnou součástí. Pečlivá účast na všech ateliérových aktivitách je v jeho případě lemována 

pevnou docházkou a kvalitními studijními výsledky.  

Přeji Danielovi, aby se mu v osobním i profesním životě dařilo a byl díky svým schopnostem nad věcí, byť 

s přirozenou hladinou skromnosti a empatie, která je mu vlastí.  

 
Otázky k rozpravě: 

 

Kde jinde by mělo přirozeně docházet k optickému nebo vizuálnímu ohýbání reality světla, perspektivy a 

tvaru, než ve virtuálním prostoru. Jakým směrem budete v nadcházejícím studiu pokračovat? 

Co se na projektu nepovedlo? 

 

Závěrečné hodnocení:  
Práci doporučuji k obhajobě. 
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