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Slovní hodnocení: 

 

Uprostřed dětského tábora dopisuji další posudek. Hry o dvou třech pravidlech, prioritizace bezpečí a 

neustálý management času, energie i nápadů střídá snaha soustředit se na projekt prostorově-narativní 

počítačové hry Zuzany Rišianové. Tím spíše si připomínám souvislost mezi hrou a strukturací času, 

budováním vlastní identity, ukotvení, orientace i její znejistění. 

Právě tímto směrem míří Zuzana Rišianové a její walkingsimulator. Postava Mo i její pohyb jsou zachyceny 

velmi jednoduše, k hráči je vlastně stále zády, místo obličeje má masku. Prochází naopak velmi kontrastním 

barevným prostředím ve čtyřech úrovních. Ty jsou koncipovany do tematického celku (párty, sen, střízlivění, 

duchovní závěr), ale využívá promyšlenou estetiku i architekturu (např. „Ubisoft Towers“). 

Ačkoli jsem neměl možnost hrát všechny úrovně, mohu zhodnotit hru jako podařený autorský 

walkingsimulator, s jasným, obecným, ale intimním nábojem. Rychlost (herní čas 15 min), omezená 

interakce (vycházející již ze samotného žánru walkingsimulátorů), relativně „neutrální“ hlavní postava, to vše 

jsou vědomě využité prvky, které vytváří herní zážitek soustředěný na vizuální kvality prostředí. 

Teoretická práce v relativně rychlém a stručném průběhu rekapituluje tvůrčí východiska, jednotlivé formálmní 

a obsahové stránky, svoje motivace a rozhodnutí. Musí ocenit přímočarost, schopnost popisu i vymezení. 

Část, která práci ukotvuje v uměleckém i teoretickém kontextu má bohužel pouze dvě strany, po kterých 

následuje jeden odstavec závěru. 

Mohu tedy shrnout, že diplomový projekt Zuzany Rišianové nepochybně obsahuje celou řadu rovin, od 

uměleckého rozměru až po technologické řešení. Jako takový ukazuje široký rozsah práce i schopností 

autorky a účelné využití studia herního designu. I přes problémy s optimalizací jde o komplexní projekt, na 

kterém je znát celé spektrum kompetencí autorky, od práce s 3D až po hudbu, ale hlavně citlivá práce s 

vizualitou. 

Mohu zopakovat také kritiku příliš stručné rešerši a teoretického rozpracování, které by jistě zasloužili hlubší 

propracování, více zdrojů, ale i definic. 
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Otázky k rozpravě: 

Zkus jěště více popsat práci s identitou hlavní postavy. Vyvíjí se? Má prostředkovat nějakou proměnu 

hráčovi zkušenosti? V kontextu her jako jsou znamé The Stanley Parable, Death Stranding, Life is Strange, 

What Remains of Edith, jaké jsou možnosti her ve vztahu k politice identit? 

Popiš, vztáhni se k nějakému oblíbenému zdroji z teorie zaměřené na hry (možná Alfie Bown, McKenzie 

Wark, David Gunkel)? 
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