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Anotace 

 

Beton je diplomovým projektem, který se nachází na pomezí diskurzu interactive art a 

počítačové hry. Dílo se skládá z autorského kontroleru (interaktivního objektu) a digitálního 

obsahu, který je tímto kontrolerem ovlivňován. Dílo je představeno ve stavu funkčního 

prototypu. 

 

Původní představa o díle vznikla propojením dřívějšího nezávislého konceptu interaktivního 

objektu, který byl ve fázi nedokončeného prototypu a myšlenky architektonického řešení Plan 

Libre. Toto řešení umožňuje volné přeskupování příček uvnitř pevně daného železobetonového 

skeletu a vytváří tím sadu možných kombinací. Na základě těchto dispozic došlo ke vzniku 

herní mechaniky, kterou je přesouvání jednotlivých příček a bloků. Cílem hráče či diváka by 

mělo být odhalení původně zamýšleného řešení.  

 

Podoba kontroleru vychází z mechaniky Rubikovy kostky, která může měnit uspořádání 

jednotlivých segmentů v rámci pevně dané struktury. Vizuálně je přizpůsobena digitálnímu 

obsahu. Tento obsah je tvořen architektonickými objekty a situacemi. Estetika této architektury 

je přímo inspirována architektonickým směrem brutalismus, který byl v rámci díla podmětem 

myšlenky volného uspořádání prefabrikovaných prvků v prostoru. Vizuální stránka obsahu je 

tvořena texturovanými 3D modely, jejichž předem dané části mohou být přeskupovány, a to na 

základě interakce hráče či diváka s kontrolerem. Tyto 3D modely jsou autorskými 

interpretacemi znaků a konkrétních architektonických řešení, které jsou typické pro brutalistní 

architekturu. Základní vrstvu textur tvoří fotografie daných materiálů, které jsou dále 

manipulovány pomocí generovaných prvků. Kombinací fotografií s generovaným materiálem 

byla zajištěna větší variabilita užitých textur. Interaktivita obsahu je zajištěna herním enginem 

Unity, který s kontrolerem komunikuje bezdrátově pomocí Wi-Fi sítě.  
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Motivační úvod 

 

Vizuální styl tohoto díla vychází z brutalistní architektury, která je v současné době poměrně 

diskutovaným tématem. Mé důvody k užití tohoto vizuálního stylu vychází z vnitřních 

pohnutek, které se budu snažit popsat v následujícím odstavci. 

 

Jedním z témat, kterými jsem se v minulosti zabýval, byl urbex. Vytváření autentických 

záznamů opuštěných budov rozkrývalo fascinaci estetikou industriálních prostor, jejich 

stavebních materiálů a způsobu, jakým tyto materiály stárnou. U brutalistní architektury nejsou 

tyto materiály nijak skrývány a jsou dávány na odiv ve své surové formě. V pohledu na 

kompozici architektury jsem byl ovlivněn Iannisem Xenakisem, který pracoval v ateliéru Le 

Corbusiera. Xenakisovo pojetí vztahu hudby a architektury pro mě bylo zlomovým a přes jejich 

společné projekty mě dovedlo právě k architektuře Le Corbusiera. Prvním impulzem k 

praktickému aplikování této estetiky bylo pobídnutí vedoucího ateliéru MgA. Vojtěcha Vaňka 

k tomu, abychom si vyzkoušeli vytvoření herního prostředí pomocí určitého architektonického 

směru, který v tomto kontextu ještě není plně vyčerpán.   

 

Motivací k formě díla byla snaha vytvořit dílo interaktivního charakteru pomoci herního enginu 

Unity. V předchozích projektech, kterými byly zejména interaktivní instalace a objekty, jsem 

využíval možností programu Max/MSP/Jitter. Úskalí takového řešení je často nutná, až 

nedobrovolná, svázanost autora s dílem. Dílo je často vytvořeno pro konkrétní  

zařízení, které obsahuje potřebné licence, přístup ke všem souborům a adekvátní výkon. Na 

druhé straně se nachází úplně jiný svět, ve kterém existují aplikace a hry, které musí fungovat 

bezprostředně po stažení na velkém množství zařízení. Unity obsahuje robustní aparát, díky 

kterému je možno vytvářet interaktivní prvky k jakémukoliv typu vizuálního obsahu. Dalším 

aspektem mé motivace byla snaha vytvořit interaktivní dílo, u kterého existuje přirozená 

potřeba do díla zasahovat. Tento požadavek je vlastní právě počítačovým hrám, které navíc 

skrze své herní mechaniky a dynamiky tuto potřebu stabilizují, udržují a rozvíjí.  
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Cíle práce 

 

Cílem mého diplomového projektu je vytvořit funkční prototyp díla, které svou formou leží na 

pomezí interaktivního umění (interactive art) a počítačové hry. K tomuto cíli směřuje propojení 

myšlenky interaktivity a herních mechanik, které diváka k interakci motivují. Divák interakcí 

se speciálním kontrolerem ovlivňuje děj díla. Bez této interakce není děj žádným směrem 

posouván v čase. Zároveň jsou na vizuální obsah, se kterým divák manipuluje, aplikovány herní 

mechaniky a pravidla. Tyto herní mechaniky a pravidla ovlivňují průběh děje.  

 

Dílčími kroky pro dosažení kýženého výsledku jsou: Vytvoření funkční infrastruktury, jejíž 

primární částí je propojení bezdrátového kontroleru a digitálního obsahu. Vytvoření  

obsahu, který reflektuje vizuální prvky brutalistní architektury. A nakonec design  

kontroleru, vizuálně korespondující s obsahem.  

 

Popis díla 

 

Dílo se skládá ze dvou propojených částí, a to z hardwaru, kterým je autorský kontroler a 

softwaru, který tvoří digitální obsah. 

 

Kontroler 

Mechanické provedení kontroleru je založeno na mechanice Rubikovy kostky. Během řešení 

tohoto hlavolamu dochází ke změnám umístění jednotlivých segmentů a vytváření jejich 

kombinací. Propojení tématu Rubikovy kostky s architekturou není náhodné. Ernő Rubik ji 

z pozice profesora architektury vynalezl jako pomůcku pro své studenty.1 Důsledkem použití 

mechaniky takto známého hlavolamu je vytvoření latentního povědomí o tom, jak s dílem 

interagovat, a to přirozeně a bez váhání.  

 
1 Our heritage. Rubiks.com [online]. [cit. 2020-07-09]. Dostupné z: https://www.rubiks.com/en-eu/about  

https://www.rubiks.com/en-eu/about
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Vizuální úprava kontroleru je provedena jako šest pohledových stěn, z nichž každá reprezentuje 

jednu budovu. Otáčením jednotlivých stěn dojde k promíchání segmentů těchto budov a 

k vytvoření jejich permutací. Vizuální úprava primárně směřuje k propojení s vizuálním stylem 

digitálního obsahu, nicméně nevylučuje původní funkci Rubikovy kostky. Samotné řešení 

hlavolamu je přeneseno do digitálního prostoru, ve kterém interakce s tímto kontrolerem přímo 

ovlivňuje organizaci virtuálního prostoru. Fyzická akce otočení strany kontroleru je 

doprovázena animací skupiny bloků či objektů v prostoru.  

 

Myšlenka elektronické varianty Rubikovy kostky již byla ztvárněna několikrát a jedná se o 

funkční a prodávané produkty. Z těch, která zachovávají mechanickou povahu, to jsou Xiaomi 

Giiker2 a GoCube3. V obou případech se jedná o provázání hlavolamu s aplikací, která 

zaznamenává jednotlivé kroky a poté je schopna dovést uživatele k vyřešení hlavolamu. V mé 

práci se zabývám jinou problematikou, než je digitalizace funkčního hlavolamu. Hledám nový 

způsob jeho využití v novém kontextu. Rubikova kostka se zde stává nástrojem k řešení, a ne 

samotnou hádankou. Podstatným technologickým rozdílem je použití plně otevřeného 

komunikačního protokolu OSC (Open Sound Control), díky kterému je kontroler schopný 

komunikovat i mimo obsah tohoto díla. OSC je běžně implementováno do programů určených 

ke tvorbě hudby, je zde tedy přirozený potenciál použít kontroler v budoucnu jako 

programovatelný hudební nástroj. 

 

Vývoj kontroleru 

Elektronika kontroleru se skládá z několika komponent. Nejdůležitější komponentou je 

vývojová deska. Jedná se o mikropočítač s jednoduchým kódem. Vývojová deska disponuje 

vstupy a výstupy, které mohou číst, nebo zapisovat data z různých senzorů. Tato data jsou 

následně zpracována kódem a v případě potřeby mohou být posílána k dalšímu  

zpracování, nebo interpretaci do jiného zařízení. Tento přenos může probíhat pomocí USB  

kabelu, nebo bezdrátově pomocí Bluetooth, či Wi-Fi sítě. U Rubikovy kostky dochází 

k nezávislé rotaci šesti stran, přičemž osu této rotace vždy tvoří středový díl příslušné strany. 

 
2 Xiaomi Giiker M3: Intelligent rubik cube capable of teaching you through an app. Xiaomitoday.com [online]. 

[cit. 2020-07-28]. Dostupné z: https://www.xiaomitoday.com/xiaomi-giiker-m3-intelligent-rubik-cube-review/  
3 GoCube | The Classic Puzzle Reinvented. Kickstarter.com [online]. [cit. 2020-07-09]. Dostupné z: 

https://www.kickstarter.com/projects/1928372437/gocube-the-classic-puzzle-reinvented  

https://www.xiaomitoday.com/xiaomi-giiker-m3-intelligent-rubik-cube-review/
https://www.kickstarter.com/projects/1928372437/gocube-the-classic-puzzle-reinvented
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V případě mého kontroleru je osa tvořena rotačním spínačem (encoder), který zaznamenává 

jednotlivé kroky pootočení vůči výchozí pozici. Tyto rotační spínače se běžně používají u MIDI 

nástrojů.  

 

První prototyp byl vytvořen nezávisle na obsahu tohoto díla. Prototyp měl být parafrází 

Rubikovy kostky s omezením na možnost pohybu pouze v jedné ose. Tento prototyp byl spojen 

s jiným projektem a kvůli technické náročnosti od něj muselo být upuštěno. 

 

Prototyp 1, nákres, 18.11.2017  Prototyp 1, železný profil, 10 x 10 x 10 cm, 2018  

 

Během února 2019 vzniká prototyp kontroleru v kontextu této práce. K tomuto kontroleru také 

vzniká digitální obsah reagující na brutalistní architekturu. Tento prototyp vzniká především 

pro ověření funkčnosti technologie. Cílem bylo vytvořit autorské zařízení, které umožňuje 

komunikaci s herním enginem Unity. Unity na základě komunikace spouští sekvence animací. 

Prototyp je potřeba připojit USB kabelem a namísto rotačních spínačů jsou použity 

potenciometry, které neumožňují neomezenou rotaci kolem své osy. 

 

Prototyp 2, plexisklo, elektronika, 2019 Testovací obsah s prototypem 2, fotografie, 2019 
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Pro následující klauzury, které se konaly 29.5.2019, jsem se rozhodnul prezentovat 

rozpracovanou podobu diplomové práce. Prezentována byla nová varianta kontroleru, která je 

zastoupena jádrem Rubikovy kostky. Toto jádro tvoří dvě polokoule, které jsou po osazení 

elektronickými komponenty, určené k následné kompletaci. Tento prototyp je bezdrátový a 

komunikuje s Unity pomocí Wi-Fi. Technické specifikace vývojové desky neumožnili 

fungování více než dvou rotačních spínačů reprezentující dvě strany Rubikovy kostky.   

 

Prototyp 3, 3D tisk, 2019 

 

Prototyp 3 osazený elektronikou, 3D tisk, 

elektronika, 2019  

 

Předchozí komplikace byly vyřešeny přechodem na jiný typ vývojové desky. Důležitým 

krokem, který tento přechod doprovázel, bylo vytvoření vlastního tištěného spoje. Tento tištěný 

spoj je navržen tak, aby minimalizoval množství drátů, které propojují rotační spínače 

s vývojovou deskou.  

 

 

Návrh integrovaného obvodu, screenshot, 2019  Integrovaný obvod, PCB deska, 2019 
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Osazení integrovaného obvodu, elektronika, 

2019 

Kompletace prototypu 3.1, 3D tisk, 

elektronika, 2019 

 

Průběžně jsme se věnoval i alternativní variantě, která vychází z prvního prototypu 1. Tato 

varianta měla prověřit, zda neexistuje plně autorské řešení mechaniky kontroleru.  

 

 

 

 

 

 

 

Návrh prototypu 4, nákres, 2019   Návrh prototypu 4, 3D model, 2019  

 

 

Prototyp 4, dřevo, 10 x 10 x 10 cm, 2019   Prototyp 4, dřevo, 10 x 10 x 10 cm, 2019 
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Vizuální zpracování finální varianty 

Každá strana je tvořena rastrem o rozměru 3x3. Na každé straně je dáván důraz na návaznost 

jednotlivých segmentů. Návaznost segmentů mezi různými stranami je záměrně nahodilá. Pro 

zachování kompaktních rozměrů bylo třeba vytvořit prostor pro šroub, spojující středovou část 

s otočným spínačem, mírně vystupující ze siluety kontroleru. Z této, původně technické 

komplikace, se stává součást designového řešení.  

 

Vizuální zpracování kontroleru, 3D model, screenshot, 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

3D tisk kontroler, 3D tisk, 9 x 9 x 9 cm, 2020 
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3D tisk kontroler, 3D tisk, 9 x 9 x 9 cm, 2020 

 

 

3D tisk kontroler, 3D tisk, 9 x 9 x 9 cm, 2020 
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Software 

Obsahem vizuální části jsou 3D modely budov a architektonických struktur. Tento obsah 

reflektuje, reinterpretuje a míchá výrazné znaky konkrétních brutalistních budov. Základním 

materiálem je beton, který je zde proveden v několika různých variantách tak, jak se používal 

v brutalistní architektuře. Vizuálním záměrem je fotorealistické zpracování, kterého se snažím 

docílit používáním vlastních fotografií. Tyto fotografie jsou kombinovány s generovaným 

obsahem tak, aby vytvořily vizualitu konkrétního opracování daného materiálu. Příkladem 

může být otisk dřevěného bednění, který je dělán postprodukčně kombinací fotografií betonu a 

dřevěných desek. Zvolený postup kombinování více fotografií a generovaného materiálu 

zajišťuje dostatečně velkou variabilitu a předchází repeticím materiálu.  

 

Mým cílem bylo vytvořit obsah, který bude skutečně provázán s tímto typem architektury a 

vyhnout se pouhému vytváření bezčasých a nekonkrétních betonových kubusů (viz Brutalismus 

jako vizuální styl počítačové hry). Cesta, kterou jsem zvolil je využívání referencí, které jsou 

s brutalistní architekturou dobově propojeny. Prvním typem reference je využívání stavebních 

materiálů, které k této době neodmyslitelně patří. Z těchto materiálů používám především 

skleněné bloky, známé jako luxfery a copilit. Druhý typ reference je využívání dobových 

interiérových doplňků a dobového nábytku. Zde jsem se setkal s problematikou brutalistních 

interiérů. Většina nábytku byla vytvářena na míru do konkrétních prostor. Pro zachování 

kontinuity myšlenky reference jsem se rozhodnul používat bruselský styl, který velmi jasně 

definuje dobu, do které můžeme interiér zařadit. 

 

Testovací scény 

Během vývoje vzniklo několik testovacích scén, které měly za cíl prověřit funkčnost samotného 

konceptu. V testovací fázi jsem se snažil přemodelovat již existující budovy, abych získal 

potřebné zkušenosti s modelováním architektury tohoto stylu. Finální prototyp obsahuje pouze 

autorské návrhy. Testovací scény nejsou součástí finálního prototypu, ale velkou mírou se 

podílely na formování výsledného tvaru. Zásadní byl zkušební model vily Shodhan, který je 

interpretací skutečné stavby Le Corbusiera.4 Konstrukce vily umožňuje přeskupování 

 
4 Villa Shodhan, Ahmedabad, India, 1951. Le-corbusier.org [online]. [cit. 2020-07-23]. Dostupné z: 

http://www.le-corbusier.org/corbuweb/morpheus.aspx?sysId=13&IrisObjectId=5507&sysLanguage=en-

en&itemPos=76&itemSort=en-en_sort_string1%20&itemCount=79&sysParentName=&sysParentId=64  

http://www.le-corbusier.org/corbuweb/morpheus.aspx?sysId=13&IrisObjectId=5507&sysLanguage=en-en&itemPos=76&itemSort=en-en_sort_string1%20&itemCount=79&sysParentName=&sysParentId=64
http://www.le-corbusier.org/corbuweb/morpheus.aspx?sysId=13&IrisObjectId=5507&sysLanguage=en-en&itemPos=76&itemSort=en-en_sort_string1%20&itemCount=79&sysParentName=&sysParentId=64
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jednotlivých příček, aniž by musel dojít k situaci ve které jsou příčky v určitý moment mimo 

konstrukci.  

 

 

Stoka, Unity scéna, screenshot, 2019   Peter Biedermann / Werner Böninger: Town 

Hall5, Unity scéna, screenshot, 2019 

 

 

Vila Shodhan, Unity scéna, screenshot, 2019  

 
5 Peter Biedermann / Werner Böninger: Town Hall. Sosbrutalism.org [online]. [cit. 2020-07-28]. Dostupné z: 

http://www.sosbrutalism.org/cms/15890175  

http://www.sosbrutalism.org/cms/15890175
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Budova (autorská), Unity scéna, screenshot, 2020 

 

Finální scény  

 

1. Budova 

První scénou je budova, která stojí na konstrukci ze šestnácti pilířů, při jejím modelování jsem 

se inspiroval projekty Dom-Ino6 a vilou Shodhan. V této scéně používám betonové dekorativní 

bloky jako typ mozaiky. Pro vytvoření barevného kontrastu používám panely barevného skla 

s reliéfními vzory. Schodiště je kryto skleněnými bloky typu copilit. Kamera ve scéně mění své 

umístění na základě interakce s konkrétní stranou kontroleru. 

 
6 Maison Dom-Ino, Not located, 1914. Fondationlecorbusier.fr [online]. [cit. 2020-07-09]. Dostupné z: 

http://www.fondationlecorbusier.fr/corbuweb/morpheus.aspx?sysId=13&IrisObjectId=5972&sysLanguage=en-

en&itemPos=102&itemCount=215&sysParentId=65&sysParentName=home  

http://www.fondationlecorbusier.fr/corbuweb/morpheus.aspx?sysId=13&IrisObjectId=5972&sysLanguage=en-en&itemPos=102&itemCount=215&sysParentId=65&sysParentName=home
http://www.fondationlecorbusier.fr/corbuweb/morpheus.aspx?sysId=13&IrisObjectId=5972&sysLanguage=en-en&itemPos=102&itemCount=215&sysParentId=65&sysParentName=home
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Budova, Unity scéna, screenshot, 2020 

Budova detail, Unity scéna, screenshot, 2020 
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Budova detail, Unity scéna, screenshot, 2020 

 

2. Lampa 

Během vývoje jsem hledal další příležitosti a možnosti, jak může dílo s divákem komunikovat. 

Tato scéna se odehrává v interiéru a původní záměr, přesouvání příček uvnitř interiéru, byl 

stejný jako u celkového konceptu. Tento koncept se ukázal jako nefunkční, ale vygeneroval 

zcela nové možnosti uchopení vztahu kontroleru a digitálního obsahu. Namísto architektury je 

kontroler využit k ovládání industriální lampy. V tomto interiéru se objevuje industriální lampa 

typ 1012 01 od Jána Šuchaňa7. Volná interpretace křesla Ideal z produkce Kovovýroba 

Litoměřice a stůl v bruselském stylu.   

 
7 Slávna lampa zo Slovenska svietila aj na podozrivých. Dennikn.sk [online]. [cit. 2020-07-09]. Dostupné z: 

https://dennikn.sk/40574/slavna-lampa-svietila-aj-na-podozrivych/  

https://dennikn.sk/40574/slavna-lampa-svietila-aj-na-podozrivych/
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Lampa, Unity scéna, screenshot, 2020 

 

Lampa detail, Unity scéna, screenshot, 2020 

 

 

 



 

16 
 

Kontext 

 

S ohledem na způsob provedení díla je možné jej vnímat v rámci různých, na sobě nezávislých 

kontextů. Prvním je používání herních technologií v rámci umění. Druhým je použití brutalistní 

architektury, jako vizuálního stylu počítačové hry. Nakonec bych chtěl práci uvést do kontextu 

vlastní tvorby.  

 

Unity jako nástroj pro umělce 

Unity je herní engine. Engine je typ softwaru, jenž je primárně designován ke tvorbě 

počítačových her. Disponuje nástroji, které umožňují vytvářet 2D i 3D interaktivní prostředí a 

umožňuje finální distribuci dokončeného díla.  

 

V diskursu interaktivního umění se běžně setkáváme s programy, jako jsou:  

Max/MSP/Jitter, Pure Data a TouchDesigner. Tyto programy jsou navrženy s ohledem na 

potřeby umělců, kteří nemají zkušenosti s programováním. Zároveň jsou omezeny na předem 

dané knihovny funkcí. Tyto funkce mezi sebou umělec propojuje a vytváří posloupnost 

jednotlivých akcí tak, aby docílil kýženého výsledku. Tento přístup označujeme jako vizuální 

programování.  

 

Unity pro programování používá standardizované programovací jazyky jako C# nebo 

Javascript a veškeré funkce mohou být vytvořeny přesně dle požadavků autora díla. Tvůrci 

nejsou závislí na předem daných možnostech. Primární výhodou Unity je optimalizace 

výsledku. Herní svět predikuje distribuci výsledného produktu na více možných platformách, a 

proto je herní engine na tuto situaci připraven. V praxi může takové interaktivní dílo fungovat 

na počítači, mobilním zařízení, v prostředí webové stránky, na herní konzoli, nebo na chytré 

televizi.  

 

Poprvé jsem se s používáním Unity v kontextu umění setkal v rámci výuky předmětu 

Audiovisual Programming na Universität der Künste Berlin, který vedl Fredrik Olofsson. 

V tomto kurzu byly upravovány předem připravené C# skripty tak, aby vytvářely realtime 
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generovaný obraz.8 Jako konkrétní dílo bych rád uvedl Digitálium od dvojice Vojtěch Vaněk a 

Vladimír Kudělka. Toto dílo je interaktivní instalací, která se skládá z pěti identických  

buněk, které dohromady tvoří multikanálovou projekci. Interakce s obsahem probíhá 

bezkontaktně.9 

 

Brutalismus jako vizuální styl počítačové hry 

V průběhu práce na projektu proběhl průzkum ohledně využívání brutalistní architektury ve 

hrách. Jediným uceleným materiálem, který se mi povedl dohledat, je příspěvek v blogové sekci 

na webovém portále Gamasutra.com. Uvedeny jsou zde tyto tituly: Assassin’s Creed, Kairo, 

Memory of a Broken Dimension, NaissanceE, Singmetosleep.10 Dalším příkladem je virtuální 

galerie Brutalism: Prelude on Stone.11 Posledním příkladem je hra Control z roku 2019. 

 

Při prohlídce výše uvedených titulů jsem narazil na jeden společný rys. Tímto společným rysem 

je radikální abstrahování prvků brutalistní architektury. Zejména se jedná o používání vizuality 

pohledového betonu a nahodilého uspořádání různě velkých betonových kubusů v prostoru, a 

to bez ohledu na jakoukoliv jejich funkci. Citace či parafráze konkrétních budov a konkrétního 

způsobu opracování betonu je spíše výjimečná. Mojí snahou je vytvořit autorské interpretace 

architektonického stylu, které ponesou prvky uvěřitelnosti a autentičnosti.  

 

Kontext vlastní tvorby 

Provázanost s předchozími projekty je zde především ve formě, kterou je interaktivní  

objekt, nebo instalace. Prvním příkladem může být interaktivní instalace No Entry, která 

tematizuje urbex. Silnou paralelou k současné tvorbě je užívání architektonických či stavebních 

materiálů, které se v tomto díle proměňují na interaktivní objekty. Mezi tyto objekty patří také 

set luxfery, která je doplněna o snímač intenzity světla (fotorezistor), a zářivky. Dalším 

objektem je betonová skulptura osazena reproduktory a potenciometrem. Instalace The point of 

 
8 Udk18-Discrete_Structures. Github.com/redFrik [online]. [cit. 2020-07-22]. Dostupné z: 

https://github.com/redFrik/udk18-Discrete_Structures  
9 Digitálium: Interaktivní výstava spojující herní technologie s uměním. Vida.cz [online]. [cit. 2020-07-09]. 

Dostupné z: https://vida.cz/vystavy/digitalium  
10 Brutalist Architecture in Games. Gamasutra.com [online]. [cit. 2020-07-09]. Dostupné z: 

https://www.gamasutra.com/blogs/HamishGrace/20160128/264522/Brutalist_Architecture_in_Games.php  
11 Brutalism: Prelude on Stone. Moshelinke.itch.io [online]. [cit. 2020-07-15]. Dostupné z: 

https://moshelinke.itch.io/brutalism-prelude-on-stone  

https://github.com/redFrik/udk18-Discrete_Structures
https://vida.cz/vystavy/digitalium
https://www.gamasutra.com/blogs/HamishGrace/20160128/264522/Brutalist_Architecture_in_Games.php
https://moshelinke.itch.io/brutalism-prelude-on-stone
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view je krokem k propojení interaktivní instalace a digitální hry. Instalace využívá herní ovladač 

jako vstupní zařízení k interakci. V praxi byla instalace některými diváky vnímána jako hra, a 

to i přesto že neobsahovala žádná pravidla ani herní mechaniky. V díle Beton vycházím ze 

zkušeností s médiem interaktivní instalace, která využívá specifického vstupního zařízení. U 

kontroleru zúročuji předchozí zkušenosti s interaktivními objekty.  

 

Zhodnocení výsledků  

 

V mé diplomové práci se povedlo naplnit stanovené cíle a byl vytvořen funkční prototyp, který 

dává konkrétní představu o koncepci díla. Byl vytvořen kontroler, který je z pohledu 

elektroniky funkční. Mechanické a vizuální provedení kontroleru odpovídá testovacím 

požadavkům a odkrývá potencionální slabiny které narušují plynulý chod. Byla vytvořena 

funkční infrastruktura komunikace mezi kontrolerem a samotnou aplikací. Aplikace ke dni 

odevzdání obsahuje dvě plnohodnotné scény. Kromě počítačové varianty byla vyzkoušena 

experimentální varianta pro mobilní systém Android a iOS.  

 

Samotný projekt pro mě byl přínosem zejména proto, že to byla příležitost nabýt nový typ 

dovedností. V průběhu práce na tomto projektu jsem se naučil vytvářet 3D modely architektury 

tak, aby byly přímo optimalizované pro mé potřeby. Naučil jsem se pracovat s texturami, které 

vychází z fotografií a při tomto postupu jsem zužitkoval mé předchozí zkušenosti s videem a 

dokumentární tvorbou. Osvojil jsem si základní znalosti prostředí herního enginu Unity. Tyto 

kroky považuji za velmi důležité pro jejich potenciál zvýšit mé uplatnění na trhu práce.  

 


