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TEXTOVÁ ČÁST  

1.  Anotácia 
Diplomový projekt Move je jednoduchá 3D digitálna hra v žánrovej typológií 
platformových hier  konkrétne atmosfericko-meditatívneho charakteru s prvkami 1

walking simulátora  z pohľadu tretej osoby (TPS) . Jej interaktívny obsah sa odvíja 2 3

od tém, ako sú portréty, maliarskosť, putovanie, meditácia a osobná mytológia. 
Autorskou štylizáciou námetu a grafickým spracovaním si kladiem za cieľ vytvoriť 
hrateľný prototyp digitálnej hry obsahujúcej interaktívne prvky, ovládateľnú postavu 
s menom Mo a atmosferické prostredie levelov, cez ktoré hráč prechádza. Pomocou 
média digitálnej hry by som chcela poukázať na možnosti komunikačných 
prostriedkov, ktoré ponúka aj v rámci umeleckého sveta a to, ako vnímam v tomto 
kontexte jeho rolu ja.


2. Motivácia 
Čerstvo po tom, ako som absolvovala bakalárske štúdium v rámci voľného umenia, 
konkrétne v  ateliéri so zameraním na maľbu, som sa rozhodla prejsť do ateliéru 
multimédií, ktorý práve v  tom čase prechádzal premenou na Ateliér herných médií. 
Tento prechod mi začal ponúkať nové nástroje na realizovanie svojich vízií a umožnil 
voľnejší priestor na ich tvorbu. Už dlhšie sa zaujímam o technológie a  v  novom 
ateliéri som dostala väčší priestor pre ich využitie a skúmanie na komplexnejšej 
úrovni. Pre tvorbu digitálnej hry ako výstupu štúdia som sa rozhodla kvôli praktickým 
cvičeniam, ktoré do budúcna pozdvihnú moje schopnosti na profesionálnejšiu 
úroveň a zároveň mi pri tvorbe dovolia využiť aj svoje doterajšie maliarske 
skúsenosti. Práve toto spojenie praktickosti a silnej vizuality sa stalo podstatným 
míľnikom pre moju diplomovú prácu. Príliš často sa stretávame s digitálnymi hrami, 
ktoré sú o vizuálne cítenie ochudobnené aj napriek tomu, že sú technicky na veľmi 
vysokej úrovni. Preto som chcela tento priestor zaplniť niečím vlastným.


 Platformové alebo plošinové videohry predstavujú populárny herný žáner, ktorý je typický 1

platformami, ktoré slúžia na prekonanie rôznych levelov či porazenie oponentov. Iný názov 
pre tento žáner je skákačky. Plošinové hry sú typické aj nutnosťou využívania logiky či 
stratégie a v mnohých prípadoch ponúkajú hráčom aj zaujímavý príbeh.

 Typ dobrodružnej videohry, zameraný na postupné skúmanie a objavovanie 2

prostredníctvom pozorovania, s malými prekážkami v konaní. Snaží sa o simuláciu 
skutočných vecí z reálneho života. Zároveň nemá veľa tradičných aspektov hry napríklad 
cieľ, podmienky výhry / straty, akýkoľvek druh herného systému, s ktorým môže 
komunikovať.

 TPS z anglického Third-Person Shooter, je podžáner akčných počítačových hier, ktoré sú 3

zobrazované pohľadom kamery mimo hlavného hrdinu, pričom najčastejšie sa kamera 
pohybuje za hrdinom ovládaným hráčom. V slovenčine termín pri doslovnom preklade 
znamená strieľačka z pohľadu tretej osoby. Pojem sa používa k odlíšeniu od akčných hier 
zobrazovaných z pohľadu hlavného hrdinu (tzv. First-Person Shooter (FPS) - strieľačka z 
pohľadu prvej osoby, kde hráč zažíva akciu z perspetkívy hlavného hrdinu/protagonistu.)
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Každodenné riešenie konkrétnych problémov cez dizajnový, obsahový a technický 
charakter má pre mňa veľkú cenu, pretože na ich konci obdarúva viditeľným 
výsledkom vo funkčnej forme využiteľnej v rôznorodých odvetviach. Tvorba 
digitálnej hry je pre mňa nekonečná studnica imaginácií, ktorá sa nedá vyčerpať a 
rovnako ako plátno vám neskôr umožňuje tieto predstavy napĺňať.


3. Inšpirácia 
Inšpiráciou pri tvorbe hry sa mi spočiatku stali moje obrazy. V  minulosti som sa 
dlhodobejšie venovala práve maľbe a tento typ umenia ma značným spôsobom 
ovplyvnil aj v 3D priestore. Prešla som si nielen klasickou olejovou maľbou, ale aj 
maľbou digitálnou, ktorá sa neskôr pretransformovala do viacerých smerov, nových 
koncepcií a inštalácií, až si našla cestu práve k tejto diplomovej práci. Dlhodobo ma 
tiež zaujíma téma portrétov, identít, stereotypov, predsudkov, konzumerizmu a 
využívanie zažitých znakov a symbolov s ohľadom na ich reprezentáciu.

Sama som tiež konzumentom produktov herného priemyslu a 3D animácie, kde sa 
snažím udržať si krok s novinkami, ktoré tieto oblasti ponúkajú. Vždy ma fascinovala 
forma, akou vedia hry prerozprávať príbehy a akým spôsobom vedia hráča cez jeho 
participáciu vtiahnuť do deja. Mám pár obľúbených nezávislých hier a 
nevynechávam ani väčšie mainstreamové tituly. Počúvam podcasty, sledujem 
umelcov a tvorcov, čo sa venujú počítačovej grafike a veľmi mi napomáhajú tutoriály, 
cez ktoré sa ju aj ja učím zapracovávať podľa svojho gusta. Konkrétne príklady, 
ktoré by som mala uviesť, sú hra Journey, kde sa jedná o nezávislú adventúru 
režírovanú Jenova Chenom, ktorú vytvorila spoločnosť Thatgamecompany v Santa 
Monica Štúdiu. Rovnako tak jeho Abzû, prípadne relaxačná hra Kyoto od Eddie Lee, 
ďalej Sea of Solitude, Dear Esther atd. 


4. Cieľ práce 
Mojím hlavným cieľom je vyrobiť prototyp digitálnej hry a využiť v ňom všetky 
znalosti nazbierané počas môjho štúdia. Má ísť o hru pre jedného hráča, ktorá má 
atmosfericko-meditatívny charakter a je zložená z mojich vlastných autorských ideí a 
námetov odrážajúcich moje nazeranie na tento typ tvorby. Výsledná digitálna hra má 
obsahovať variabilné prvky ako zvuk, animáciu a 3D scény, ktorých hlavnou funkciou 
má byť hráčsky zážitok podmienený atmosférou. Cez vyjadrovacie možnosti média 
digitálnej hry chcem hráčom poskytnúť zážitok, na ktorom môžu aktívne 
participovať. A v neposlednom rade si na vlastnej koži zažiť celý proces vývoja, 
prototypovania až po testovanie, kde sa má tento výsledok stavať do pozície 
sprostredkovateľa tejto cesty.


5. Obsah a popis projektu 
Obsah mojej práce sa odvíja od spôsobu, ktorým pristupujem k tvorbe. Formy, ktoré 
v médiu hry tvorím, sa v značnej miere líšia od tých, s akými pracuje klasický vývojár. 
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To je dané práve tým, že rozmýšľam viac v líniách, farbách a vrstvách, ktoré na seba 
skladám, a tým utváram priestor, ktorému buď pridávam, alebo uberám. Preto som 
zvolila typ maliarskeho prístupu, kde beriem ohľad na každý snímok a kompozíciu, 
ktoré sa interakciou čiže hraním vytvoria. Motívom vychádzam z vlastnej nadnesenej 
predstavy stereotypného ponímania maliara, ktorého súčasťou sú portréty, 
prechádzka a oddych. Tieto sa ďalej rozvetvili do vyobrazenia krajín, walking 
simulátora a digitálnu hru samotnú. Spojením týchto tém vznikol prototyp digitálnej 
hry na báze pohybujúcej sa postavy s menom Mo, ktorá sa potuluje virtuálnymi 
prostrediami vo forme levelov. Atmosféra a dojem, ktoré sa tiahnu celou prácou, sú 
dôležitými prvkami, ktoré umocňujú celý zážitok z ovládania postavy a ktoré hráča 
postupne vťahujú do implicitného naratívu. Moja digitálna hra v zásade nedisponuje 
žiadnymi zložitými pravidlami a jej dynamika tkvie v animovaných objektoch a 
v priestore, v ktorom je tvorená.


5.1. Príbeh 
Príbeh sa odvíja od hráčovho pohybu. Priestor, ktorým má hráč možnosť sa uberať, 
má obmedzenú priechodnosť. Koridory vymedzujú hráčovi vopred pripravenú cestu. 
V rámci dejovej línie ide o prechádzkový výlet po poschodiach mentálnych krajín 
plných farieb, kde hráč nachádza zrkadlo podvedomia a počas ktorých sleduje 
charakteristické vlastnosti vytvorených portrétov v kompozíciách.


5.2. Postupnosť práce 
V prvých návrhoch som využila svoje doterajšie skúsenosti s tvorbou obrazov a 
vizuálnych kompozícií. Vzniklo niekoľko portrétov v  programe Autodesk 3Ds Max 
2018, ktoré som využila ako podklad. Do týchto statických obrazov som neskôr 
pridávala interaktívne prvky a assety, čím sa postupne menil aj spôsob stavby máp. 
Hlavný vplyv na to malo rozhodnutie o pridaní postavy, cez ktorú bude hráč 
prechádzať priestorom. Scény aj postavu bolo potrebné prispôsobiť tak, aby do 
seba vzájomne zapadali.

Keď bola mechanika na svete, importovala som do levelov detailnejšie modely 
a  spätne som variovala a upravovala ich zastupujúce funkcie v hernom softvéri. 
Počas tohto celého procesu som vyhľadala niekoľko stoviek informácií na Googli. 
Posledným úkonom bolo testovanie týchto funkcií a opravovanie vzniknutých chýb 
tak, aby bola hrateľnosť primeraná mojim zámerom.


5.3. Popis práce 
Jedná sa o digitálnu hru pre jedného hráča, ktorá je hraná z pohľadu tretej osoby 
(TPS). Hráč vidí celého hrdinu, ktorého po celú dobu sleduje kamera, ktorá je 
zároveň ovládateľná. 

Čo sa týka zasadenia do typológie walking simulátoru, popisnosť a ľahkosť, akou je 
stvárnený jeho naratív, ktorý zastupuje, najlepšie odpovedal mojim obsahovým 
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požiadavkam. Jednoduchá ovládateľnosť a chodenie hráča vpred ho presúva po 
rôznorodých leveloch, ktoré mu počas toho zobrazujú vytvorené scény. V týchto 
scénach sa hráč zároveň pohybuje po určitých poschodiach a má k dispozícii 
niekoľko platforiem, ktoré ho dopravia bližšie ku koncu a skrátia alebo predĺžia čas 
samotnej priechodnosti hrou.

Moja predstava bola jasná: nechať hráča kráčať po obraze bez toho, aby jasne vedel 
určiť, kde sa spočiatku nachádza. Zároveň len pohybom po mriežke a ďalšími 
novými náhľadmi z rôznych uhlov prechádzania postupne spoznáva dané 
kompozície. Takto by mohol skúmať obraz vo virtuálnom svete novým spôsobom. 

Základná mechanika  tkvie v lineárnych leveloch, po ktorých nasleduje horizontálny 4

tunel, kde sa hráčovi zobrazí mapa (obraz), v ktorom sa pohyboval. V tomto prípade 
sa inšpirujem mechanikou od vývojárskej firmy Ubisoft, s ktorou pracovali v 
niekoľkých svojich digitálnych hrách. Je založená na princípe, že musíte vyliezť do 
najvyššej štruktúry levelu, kde nadobudnete pohľad z vtáčej perspektívy na celé 
okolie, čím sa vám odomkne ďalšia časť mapy. Túto mechaniku Ubisoft použila v hre 
Assassin’s Creed, prípadne Far Cry, čím sa neskôr stala v rámci otvorených svetov 
veľmi populárna. Niečo podobné, avšak v metafore závesného obrazu, som sa 
snažila docieliť aj ja.  Existuje mnoho ďalších vývojárov, ktorí vo svojich digitálnych 
hrách upravili a používali „Ubisoft Towers“  rôznymi spôsobmi, čím sa stali 5

predmetom diskusií, pretože ich používali až príliš často. Avšak zdá sa, že v 
poslednej dobe ich už začali používať striedmejšie. Nič to nemení na tom, že 
Ubisoft's Towers sa jednoznačne na zmene smerovania digitálnych hier podpísali a 
mňa touto paralelou inšpirovali v pozmenenej verzii.

Každý level v Move je zároveň aj portétom, po ktorom sa hráč pohybuje. Každý má 
svoju osobnosť, svoj zvuk, ktorému načúva, svoje svetlo, ktoré naň dopadá a farbu, 
ktorá ho charakterizuje. Atmosférou a prežitkom každej jednej osobnosti som určila 
povahu. Niektorý je viac konzumný, sladký či extrovertnejší, iný je zas plný ducha, 
hanblivosti či tajomna. Z dejín umenia vieme, že každý portrét je určitým odrazom 
charakteru a v každej dobe ho určovali rôzne typy čŕt, cez ktoré sa zobrazoval. 
Portrét má za sebou svoj vlastný príbeh, o ktorom nevieme, ale svojou formou a 
predmetmi, ktoré ho obklopujú, nám o ňom napovedá. Rôznorodosť portrétovaného 
ma vždy fascinovala a zároveň sa v mojej práci vždy potýkala s určitou štylizáciou, 
ktorá ho určovala.

Hráč sa v priestore potýka aj s postavou menom Mo, cez ktorú má možnosť sa 
pohybovať, znovu sa narodiť, tancovať alebo interagovať s niektorými objektami. 

 V digitálnom prostredí sa jedná o naprogramované funkcie a algoritmy, vďaka ktorým hra 4

funguje v prvom rade a ktoré dovoľujú užívateľom vykonávať základné funkcie hry. Ide o 
vnútornú kostru každej hry.

 Matt PURSLOW Matt, „Original Assassin's Creed Director Apologizes for Towers”, IGN, 5

21. 10. 2019, URL: https://www.ign.com/articles/2019/10/21/original-assassins-creed-
director-apologizes-for-towers
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Nielen že po nich kráča, skáče, padá a naráža do nich, ale občas má možnosť niečo 
rozbiť či presunúť. Vizuálna a zvuková informácia má podporiť zážitok hráča a jeho 
celkovú skúsenosť s ovládanými prvkami.

Nie náhodou sú levely v tvare štvoruholníka, kde ja určujem a  obmedzujem ich 
rozsah. Miestami ukazujem surovosť herného média a virtuálnych procesov, ktorý 
interpretujem na príklade portrétovaného obrazu. Hráč sa prechádza a interaguje s 
okolím, nechce nič dosiahnuť, veci sa len dejú a hýbu určitým smerom rovnako, ako 
keď sledujete obraz v galérií a vnímate tok myšlienkových procesov, cez ktoré 
zbierate informácie. Hrateľnosť je pomerne jednoduchá okrem pár miest, kde si cez 
skoky cvičíte svoju vytrvalosť. Predstavivosti a fantázií nechávam priestor cez 
abstrahované 3D objekty, ktoré majú byť protipólom k dnešným herným zážitkom, 
ktoré sa čím ďalej tým viac technologicky snažia o napodobenie reality. Podstatou 
má byť vizuálne interaktívny zážitok zo skúmania prostredia a objavovania.

Chcem, aby aj v rámci vynaloženého úsilia, ktoré hráč vloží do prejdenia tejto práce, 
mal súbežne priestor na oddych, spomalenie a ponorenie sa do meditatívnej nálady. 
Bude mať na to vytvorený tmavý intímny priestor, s látkovým podsedákom. Celkovú 
hrateľnosť cielim na 15 minút. 

Výsledný projekt budem prezentovať na projektore, kde sa bude premietať obraz 
môjho hrania, ktoré budem komentovať, pričom dám možnosť zapojiť sa aj 
ostatným. Týmto vytvorím bližšie nešpecifikovanú modelovú situáciu galérie a 
predídem tak klasickej hráčskej skúsenosti, ktorá sa väčšinou odohráva na 
monitore.


5.4. Popis levelov 
Základná štruktúra levelov je lineárna, kde môže hráčom ovládaná postava skákať a 
stúpať po nerovnom teréne v rôznych výškach. Všetky levely obsahujú vymedzený 
priestor, po ktorom sa hráč pohybuje. Levely sú tvorené dopredu predpripravenou 
„dejovou linkou“, ktoré predurčujú koridory. Využívam herné slučky , kde sa opakuje 6

pattern v zmysle nájdenia prechodu do ďalšieho levelu, odmenou vo forme 
vizuálneho obrazu a pokračovania. Levelov je celkovo 8, 4 hlavné a 4 vedľajšie. 
Hlavné sú zložené zo štvorcového priestoru, kde sa hráč pohybuje po celej mriežke 
voľne, nezávisle od jeho začiatku či konca, pokiaľ z neho nevypadne či nezablúdi, 
po čom sa narodí na rovnakom mieste. Vedľajšie patria do kategórie podlevelov a 
slúžia na udržanie hráčovej pozornosti zmenou scenérie, kde jasne vymedzia hráčov 
pohyb do horizonály. 

Hráč má neobmedzený čas na prieskum priestoru, kde mu naskladané modely 
predurčujú schodami či platformami, kam má ísť. Bez nápovied hľadá vymedzené 

 Herné slučky odpovedajú na rôzné typy motivácií konkrétnou odmenou (herné predmety, 6

posun v príbehu, dokončenie kapitoly, udelenie trofeje a pod.). Modelovanie takýchto 
slučiek je jedním z designérských postupov predprodukčnej fáze tvorby hier. Herné slučky 
nemusia byť zložité, aby bola hra zábavná, a ich základná štruktúra odpovedá schéme: 

ciel > prekážka > odmena (+ nový cíl).
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stanovisko (vo forme zrkadla alebo koberca), ktoré ho prenesie do vedľajšieho levelu 
či zapne animáciu.


Level 1 – PartyBoy – Mo (hráč) sa ocitne v portréte hravého chlapca, konzumera, 
ktorý má rád zábavu, značkové výrobky a sladkosti, vďaka čomu má vyrážky, ktoré 
mu vybuchujú. Mo mu môže, ale nemusí rozbiť cez jeho donuty charakter, nájde 
zrkadlo a prechádza do medzilevelu, kde sú ostne a donekonečna sa vylievajúca 
cola. Nachádza v ňom portrét, ktorý je zároveň mapou, po ktorej sa hráč prechádzal 
a s ktorým interagoval. Pohľad z vyššieho náhladu má zároveň alegorický základ. 


Level 2 – Pani – Mo vojde do zasnenej pani, ktorá má veľmi tajomnú až magickú 
atmosféru. V princeznovskom prostredí si pri malej nádeji svetla zatancuje a na 
vrchole schodov nájde plošinu, ktorá ju zavedie k zrkadlu, cez ktoré sa dostane do 
zahmleného medzilevelu. Prechádza ponad holé stromy a svetlom ohraničené 
štvorce, kde znovu nájde mapu po ktorej hráč kráčal.


Level 3 – JapanGirl – Mo nastupuje do misky, ktorá ju vedie cez rôzne prostredia. Po 
ceste musí veľa preskákať, čím si cvičí trpezlivosť, stretáva voľne plávajúce ryby, s 
ktorými si zatancuje, môže, ale aj nemusí ísť na najspodnejšiu časť porozbíjať fialové 
objekty. Po nájdení zrkadla v najpodnejšej časti sa ocitá v tmavom Medzileveli, 
prechádza cez masky a rozmnožené bludiská, na konci sa jej naskytne pohľad na 
obraz.


Level 4 – Hippiek – Mo vchádza do modrého duchovného prostredia, vychádza po 
schodoch a hľadá zrkadlo. Hráč môže aj nemusí vyskákať po nekonečnách alebo 
nájsť koberec, aby si zameditoval. Po nájdení prechodu sa ocitá v posledom leveli, 
nachádza obraz a konečnú scénu s budhom.


5.5. Vizualita 
Zámerne pracujem so štylizovanými modelmi, ktoré neskôr na seba vrstvím a 
hľadám ich výsledný tvar, správnu výšku a polohu. Pri modeloch pracujem bez 
textúr, avšak ich farebnosť je pre mňa dôležitým nosným prvkom. Digitálne 
maľované textúry používam pri skyboxoch a kruhových kobercoch, ktoré sú 
rozprestrené po pár vyznačených miestach. V celom svete sa pohrávam s 
kompozíciou a obmieňam rôzne formy náhľadov.


5.6. Dizajn postavy 
Podobu chodiacej postavy s menom Mo určovala práve jej nestrannosť a 
neutrálnosť. Postava bez charakteru s tvárou masky, ktorá vám okrem svojho 
pohybu nič moc nenapovie. Jediné, čo viete, je, že ju ovládate rovnako, ako 
ovládate pohyb dynamickej kamery, pred ktorou vám zavadzia. 
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Naskytá sa vám spoza nej rôzna scenéria a zároveň je váš jediný sprievodca celou 
mentálnou krajinou. Niekedy sa stavia do pozície votrelca a inokedy zabávača.

Postava je nadizajnovaná ako bezpohlavný charakter, ktorý pohlcuje svetlo tak moc, 
až je čierny, čím nechávam vyniknúť prostredie, v ktorom sa nachádza. Moova tvár 
je tvorená z low poly  masky, v ktorej sa odráža okolitý svet. Už z historických 7

kontextov vieme, že maska sa používala pri rôznych náboženských obradoch alebo 
napríklad v  divadlách, kde ju herci využívali na hranie viacerých postáv. Taktiež 
symbolizuje rôzne druhy magických rituálov a v neposlednom rade je zárukou 
anonymity. Preto aj napriek tomu, že je stredobodom, je zároveň aj protipólom k 
mapám/levelom, po ktorých kráča.


5.7. Animácia 
S animáciou som pracovala v programe Autodesk 3Ds Max 2018, kde som musela 
dbať na čisté usporiadanie štruktúr polygonov tela postavy tak, aby som na ňu v 
mohla klásť ďalšie nároky. Tie mi vďaka tomu umožnili efektívnejšiu a ľahšiu 
manipuláciu s modelom. Ďalšou dôležitou zložkou bol výber rigu , v mojom prípade 8

bipety, ktoú som použila ako podklad. Na manipuláciu (proces tvorby rigu) s 
postavou som si vybrala inverznú kinematiku  pomocou IK solvers a model som 9

následne ručne oskinovala Skin modifierom, aby som dala každému polygonu 
správnu váhu na primeraný pohyb v mriežke a predišla tak prípadným gličom. V 
závere som pracovala so samotnou animáciou, ktorú som neskôr importovala do 
herného softvéru Unreal enginu 4, kde som pomocou systému vizuálneho 
skriptovania cez Blueprinty  spojila celú animáciu dokopy tak, aby fungovali v 10

správnom čase na správnom mieste so správnou funkciou.


5.8. Modularita a assety 
V rámci 3D modelovania bolo pre mňa klúčovým vytvorenie reprezentatívnych 
priestorov, v ktorých sú hlavným nositeľom obsahu hravosť a modulárnosť. 

Východiskovým bodom bola príprava dostatočne optimalizovaného súboru, ktorý 
následne poputoval do herného softvéru Unreal Engine 4. Preto som počas 
modelovania dbala na čo najmenší počet polygonov, celkovú priechodnosť 

 Low poly (v preklade nízky počet polygonov) je polygónová sieť v 3D počítačovej grafike, 7

ktorá má relatívne malý počet polygonov.

 Digitálna kostra napojená na 3D model, väčšinou postavy. 8

 Inverzná kinematika (IK) poskytuje spôsob, ako zvládnuť rotáciu kĺbu z miesta koncového 9

efektora, a nie prostredníctvom priamej rotácie kĺbu. IK systémy umožňujú reaktívnu 
animáciu, ktorá sa dá použiť na udržanie nôh postavy postavených na nerovnom teréne a v 
iných prípadoch na vytvorenie dôveryhodných interakcií so svetom.

 Blueprintové vizuálne skriptovanie je kompletný herný skriptovací systém, založený na 10

koncepcii použitého rozhrania zloženého z uzlov pre vytvorenie herných prvkov z Unreal 
editora. Rovnako ako v mnohých bežných skriptovacích jazykoch sa na definovanie 
používajú objektovo orientované (OO) triedy alebo objekty v engine.
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enviromentu a zapojenie animácie. Rovnako tak dbám na dostatočnú variabilnosť 
samotných objektov. Určitá roztomilosť a detskosť sa zároveň prelína s vážnosťou a 
naliehavosťou. Abstrahovanie, výroba a procesuálnosť v tejto práci nesú dôležitú 
úlohu.


5.9. Skladba scén 
Vo svojich scénach používam rôzne typy osvetlenia a exponenciálnu hmlu. Na 
celkový dopad svetla v pozadí používam Skylights (svetlo dopadá na všetky objekty 
rovnako), na detaily som zvolila bodové svetlá („žiarovky“, ktoré vyžarujú svetlo do 
všetkých smerov z jedného bodu.) Na výrobu malých svetelných efektov som využila 
časticové systémy .
11

Zvuková stopa je v kontraste s narativním vizuálom v podobe ambientného 
podkladu, ktorého miera hlasitosti sa v určitých bodoch v závislosti od pohybu 
postavy zvyšuje alebo znižuje. Komplexná zvuková stopa na určitých miestach 
pôsobí upokojujúcim a meditačným dojmom či naopak znepokojivo. Pár skladieb 
som vytvorila spojpomocne v programe Ableton Live 9 Suite a niektoré použila po 
dohode s autorom menom Meitei z Hirošimi v Japonsku. Konkrétne sa jedná o 
skladbu s názvom Ike v Japan-leveli a Chouchin v poslednom konečnom leveli z 
Albumu Komachi.


6. Ovládacie prvky 
Celá digitálna hra sa ovládá pomocou klávesnice (pohyb) a myši (kamera), avšak už 
teraz je možné ju ovládať aj gamepadom. V rámci projektu nepoužívam žiadne 
špecifické GUI  ani navigáciu, pretože dopredu počítam s poučeným hráčom, ktorý 12

sa do interaktivity ovládania pustí. Nepoučený hráč bude mať naopak možnosť, si 
toto ovládanie ochytať a prísť na to sám.

Pohyb postavy sa ovláda klasickou kombináciou 4 písmen W – pohyb dopredu, S – 
pohyb dozadu, D – vpravo, A – vľavo , Spacebar – skok, R – respawn. 

Menu digitálnej hry sa skladá z tlačítok start, quit a options s podsekciou 
nadstavenia rozlíšenia obrazovky.


7. Move v kontexte digitálnych hier a súčasného umenia  
Médium digitálnej hry vnímam ako komunikačný prostriedok. Človek je bytosť, ktorá 
komunikuje a práve komunikácia je podmienkou a predpokladom existencie 

 Časticové systémy sú technika v hernej fyzike, pohybovej grafike a počítačovej grafike, 11

ktorá používa mnoho minútových sprajtov, 3D modelov alebo iných grafických objektov na 
simuláciu určitých druhov javov, ktoré sa inak dajú veľmi ťažko reprodukovať pomocou 
konvenčných renderovacích techník. Zvyčajne ide o vysoko chaotické systémy, prírodné 
javy alebo procesy spôsobené chemickými reakciami ako dážď a pod.

 Grafické používateľské rozhranie (angl. Graphical User Interface), ktoré umožňuje ovládať 12

elektronické zariadenie pomocou súboru interaktívnych obrazových prvkov. Tie spúšťajú 
príkazy a umožňujú priamu interakciu so zariadením.
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akéhokoľvek spoločenstva. Dnes sa vačšina medziľudskej komunikácie presunula 
do virtuálneho prostredia, ktoré sa stalo prirodzeným poľom na naše 
(seba)vyjadrovanie. V súčasnosti sledujeme veľmi rýchly vývoj a rozširovanie 
mobilnej a internetovej komunikácie a spolu s tým rozvoj samotnej multimediálnej 
techniky a digtálnych hier. Naše mozgy boli stvorené na to, aby prekonávali nové 
výzvy a dostávali stále nové informácie, z ktorých sa učia a nasávajú. Pomôžem si 
citáciou od McGonigal z knihy Reality is Broken; „Skutočný svet jednoducho 
neponúka tak ľahko starostlivo navrhnuté dôvody, vzrušujúce výzvy a silné 
spoločenské väzby, ktoré poskytujú virtuálne prostredia. Realita nás nemotivuje tak 
efektívne. Realita nie je navrhnutá tak, aby maximalizovala náš potenciál. Realita 
nebola navrhnutá od základu, aby nás potešila.“  Tento citát popisuje skutočnosť, 13

prečo sa mnohí v týchto sférach našli, a prečo majú také silné kultúrne zastúpenie. 
Jasne preddefinované pravidlá, nútia hráča k zamysleniu v riešení problémov, 
vylepšujú pozornosť a reakcie, motivujú formou odmeny a poskytujú nám výzvy, 
ktoré môžeme prekonať a vyhrať. Samozrejme ako každá sféra, aj táto má svoje 
temné úskalia s ktorou prichádzajú problémy. Preto je potrebné správne selektovať 
ich obsah, aby sa nám boli prínosom a snažiť sa rozvíjať ich časti, o ktorých už teraz 
vieme, že budú vplyvnými hráčmi našej budúcnosti. Z môjho pohľadu budú hry a 
herné enginy budúcnosti akýmisi útočiskami, kde si každý bude môcť vytvárať 
vlastný svet a vzájomne sa navštevovať. Už v tomto momente poskytujú veľmi dobré 
používateľské rozhranie a verím, že časom sa bude len zlepšovať a zefektivizovať. 

Aj Move má slúžiť ako predpoklad pre takýto priestor a reprezentovať skúsenosť 
autora s herným a 3D softvérom maliarkym spôsobom pomocou zobrazovania 
portrétov.


Taktiež môžeme sledovať prepojené polia kyberpriestoru, videohier a reality, ktoré 
menia a multiplikujú identity. Ako príklad spomeniem internetovú hru Second life, 
ktorá sa radí do Role-playing games (RPG), či známy fenomén cosplay. 

Súčasný americký umelec Jon Rafman sa typmi takýchto hier spojenými s online 
subkultúrami a fetišom komunít vo svojej práci zaoberá a skúma spoločenský a 
existenciálny vplyv technológie na ľudský život. Jeho záujem pramení zo skúmania 
digitálnej efeméry a z  toho, ako je ovplyvnená túžbou. V svojej počítačovej 3D 
animácii Dream Journal pracuje s videohernou grafikou z 90. rokov, kde zobrazuje 
neustále sa rozširujúci absurdný príbeh tvorený automatickým písaním spojeným s 
lucidným snením. Dynamickým dejom vyvoláva napätie medzi časom a priestorom. 
Jeho poeticko naratívne príbehy kriticky odrážajú súčasnosť. „Skúmam subjektivitu, 
to je to, čo hyper-zrýchlená súčasná existencia robí pre psychiku,“  hovorí Rafman. 14

 MCGONIGAL Jane, Reality Is Broken: Why Games Make Us Better and How They Can 13

Change the World, Penguin, 2011, s. 27, ISBN: 1101475498, 9781101475492

 FEEDEMA Sid,1 October 2018, Jon Rafman: If we spend as much time on the internet as 14

we do of it, where do we actually live?, URL: https://flaunt.com/content/art/jon-rafman 
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Na pomedzí reality a virtuality v svojich konceptoch pracuje aj japonský 
multimediálny umelec Akihiko Taniguchi.


Ďalším autorom a umelcom, ktorý pracuje s herným softvérom, je Ian Cheng. Bližšie 
sa s ním o jeho práci rozprával Jason Farago v článku, kde ho hneď v úvode 
predstavil takto: „Život je hra, ale kniha pravidiel chýba. V tekutom a nepokojnom 
umení Iana Chenga hľadajú postavy nové identity a nové okolie, avšak to, či ich 
dosiahnu a či by mali, nemožno predvídať. Jeho výsledné obrazy sú ním 
choreografované, ale nikdy nie sú plne pod kontrolou; vyvíjajú sa nepredvídateľne, 
chaoticky, ako mesto alebo vedomie.“  Ian Cheng „je známy pre svoje „živé 15

simulácie, ktoré majú schopnosť vyrovnať sa so zmenami interagujúcich objetkov, a 
ktoré začínajú základnými naprogramovanými vlastnosťami, ale sú ponechané na to, 
aby sa vyvíjali samy bez autorskej kontroly.“  Jeho simulácie, ktoré sa bežne chápu 16

ako „virtuálne ekosystémy“ , nie sú ani tak o zázrakoch nových technológií, ale skôr 17

o ich potenciálnych nástrojoch a spôsoboch realizácie, ktoré s ich chaotickou 
existenciou súvisia.“  S týmto tvrdením sa ja ako autorka osobne stotožňujem.
18

Z českých umelcov spomeniem napríklad meno Vojtěch Rada, ktorý vo svojich 
dielach prepojuje sochárstvo, architektúru a herný design, kde vytvára celkom nové 
svety s vlastnými časopriestorovými pravidlami. Jeden taký príklad je jeho 
stratégická digitálna hra MLHA.


Čo sa týka digitálnych hier ako potencionálnych umeleckých diel obecne, zastávam 
názor, že pre mňa nie je ani tak podstatné, či moja práca patrí alebo nepatrí medzi 
umelecké diela, ale budem pozorne sledovať, či bude umelecký svet ochotný 
tomuto médiu, ktoré vnímam ako komunikačný prostriedok autorského vyjadrenia, 
chcieť otvoriť dvere a prijať časť jej kultúry.


8. Záver 
Aj keď svojou hrou nezmením svet, som rada, že som počas šiestich rokov na 
Fakulte výtvarných umení v Brne zmenila spôsob na jeho nazeranie. Značným 
spôsobom som sa od maliarskeho prostredia posunula na dráhu prístupnejšej a pre 
mňa vhodnejšej tvorby, ktorá mi otvára každým dňom nové dvere, cez ktoré 
nasávam skúsenosti pre stabilnejšiu budúcnosť. Veľa som za tieto posledné roky 

 FARAGO Jason, An interview with Ian Cheng, URL: http://evenmagazine.com/ian-cheng/ 15

 MELLIN, Haley, 6 Jun 2016,  'Shakespeare in the Really Disturbing, Chaotic Park'. URL: 16

https://garage.vice.com/en_us/article/qvjw45/ian-cheng-video-simulations 

 CHENG Ian, Interview Magazine, 2 December 2015, URL: https://17

www.interviewmagazine.com/art/ian-cheng

 KERR Dylan, Artificial Ecology: Ian Cheng on the Strange Art of Simulating Life, and the 18

Conceptual Merits of Pokémon Go, Artspace, 19 January 2017, URL: https://
www.artspace.com/magazine/interviews_features/art-bytes/ian-cheng-interview-54128
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naučila hlavne po technickej a praktickej stránke v CG  odbore. Zároveň ak 19

úspešne ukončím štúdium, neznamená to koniec mojej hry Move, práve naopak, len 
sa rozbieha. 

 CG (z anglického Computer Graphics) či CGI (Computer Graphic Imagery) je označenie 19

pre obrazy zpracované pomocou počítačové grafiky a obecne softwérových nástrojov.
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OBRAZOVÁ ČÁST 
 

ColaBoy, olejomaľba na plátne, 
70 × 50 cm, 2018 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ColaBoy, 3D render, JPEG, 3508 × 4961px, 
Autodesk 3ds Max 2018, 2019

Level 1, screenshot, Unreal Engine 4, JPEG, 1920 × 1168 px , Unreal Engine 4, 2020
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Move, screenshoty z digitálnej hry, Unreal Engine 4, JPEG, 1920 × 1200 px, 2020



Hippiek, screenshot, Autodesk 3ds Max, JPEG, 1920 × 1200 px, 2020
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Move, screenshoty z digitálnej hry, Unreal Engine 4, JPEG, 1920 × 1200 px, 2020
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Mo, screenshot, Autodesk 3ds Max, JPEG, 1920 × 1200 px, 2020

Mo, screenshot , Unreal Engine 4, JPEG, 1509 × 1055 px, 2020
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Level 3, screenshot z digitálnej hry, Unreal Engine 4, JPEG, 1920 × 1200 px, 2020

Mo, 3D render, Autodesk 3ds Max, JPEG, 4096 × 2304 px, 2020


