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Slovní hodnocení: 

Daria nastoupila na magisterský stupeň studia s projektovou vizí dokončit vlastní digitální hru v žánru 

platformer. V původním návrhu se krom folklórních prvků a mytologického zasazení samotné hry počítalo s 

kompletně 2D zpracováním. Již v prvním ročníku studia Daria předložila ranný prototyp, na kterém bylo 

představitelné, jakým směrem se bude projekt dál vyvíjet. Schéma aplikovaných herních mechanik taktéž 

nabralo pevnou podobu velmi rychle. Ve fázi, kdy došlo na bližší specifikaci grafické reprezentace hry, 

zároveň nastal největší a nejriskantnější zlom v projektu.  

 

Daria se totiž rozhodla 2D verzi už dále nevyvíjet. S tím, že projekt přepracuje kompletně do 3D prostoru. 

Přičemž pohyb hlavní postavy by neprobíhal pouze na horizontální úrovni, ale byla by zde možnost pracovat 

také s hloubkou prostoru. To vše za okolností, že neopouštíme kamerovou povahu side-scroll / platformer 

her. Vážnost takového rozhodnutí přirozeně vygenerovala otázku, co je ještě možné za zbývající část 

magisterského studia stihnout. Nebyla to pouze technokratická otázka, ale týkala se také plánovaného 

rozsahu a obsahu hry. Restartovat projekt na tak krátké časové ploše za předpokladu, že se autorka během 

vývoje bude učit modelovat, texturovat a celkově pracovat s 3D prostorem, představoval skutečnou výzvu.  

Není cílem následující části posudku analyzovat výsledné grafické zpracování nebo detailní vhled do 

zvoleného mytologického kontextu. Grafickou stylizaci, kterou si Daria vybrala, jsem nerozporoval během 

vývoje a nebudu ji rozporovat ani ve stávající verzi. Folklórní a mytologické prvky taktéž považuji za nedílnou 

součást osobnosti autorky, kdy jejich přítomnost ve hře indexuji jako zcela přirozenou.  

 

V kontextu celkové exekutivy projektu považuji za důležité jej skloňovat především jako prototyp 

průmyslového typu. Prezentuje funkční herní mechaniky a soustředí se na jejich aplikaci v rámci ukázkové 

(ručně vytvořené) úrovně. V pozici sólo vývojářky se Daria dostala velmi rychle velmi daleko. Všechny 

segmenty hry vytvořila svépomocí, vyjma audionahrávek. Bez ohledu na vysokou náročnost projektu se 

Daria dokázala účastnit všech ateliérových aktivit. Přeji Darii na osobní i profesní úrovni vše dobré a věřím, 

že v následující vývojářské praxi nebude mít problém si vybírat. 
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Otázky k rozpravě: 

Budete na projektu dál pracovat? 

Co se Vám na projektu nejvíce nepovedlo?        

 

 

Závěrečné hodnocení:  

Práci doporučuji 
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