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TEXTOVÁ ČÁST  

 

 

ABSTRAKT 

Tématem mé diplomové práce je vytvoření počítačové hry v žánru platformer s názvem 

„Nav“. Cílem práce je vytvořit hru založenou na mytologickém vyprávění. Obsahově hra 

čerpá z ukrajinské mytologie a folklóru, významným obsahovým vstupem jsou také osobní 

znalosti a životní zkušenosti. Textová část dokumentace práce se v detailu zabývá fázemi 

tvorby hry a postavením her v kontextu současného umění.  

 

 

CÍL PRÁCE 

Cílem mé diplomové práce je vytvoření hratelného prototypu počítačové hry, kterou jsem 

nazvala Nav. Obsahově hra čerpá z ukrajinské mytologie a folklóru, významným obsahovým 

vstupem jsou také osobní znalosti a životní zkušenosti. Přirozeně jsem také chtěla využít 

znalosti z oblasti vývoje a tvorby her získané během studia. V průběhu práce na projektu 

jsem zkoušela různé způsoby technické a vizuální realizace hry. Nejvýraznější změnou, která 

pro mě představovala zcela novou výzvu, byl přechod z 2D grafiky do kompletního 3D 

zpracování. Souběžně s tím jsem se seznámila s novými technologiemi a úspěšně je 

implementovala do svého projektu. Svým projektem bych chtěla ukázat rozmanitost 

ukrajinské mytologie a její využití v interaktivním prostředí herního projektu. 

 

ÚVOD – DIGITÁLNÍ HRY VE SPOLEČNOSTI A V KONTEXTU NOVOMEDIÁLNÍHO UMĚNÍ 

Během posledních několika desetiletí se hry staly v celosvětovém měřítku nedílnou 

součástí osobního i společenského života. V současnosti se videohry (přesněji digitální hry) 

přesunuly z pozice „geek zábavy“ do pozice obecného společenského tématu, a takto 

napřímo ovlivňují všechny další typy zábavního průmyslu a kultury. Zároveň se především 

současné on-line videohry stávají silnou platformou pro komunikaci napříč generačním 

spektrem uživatelů. Virtuální socializace v tomto kontextu představuje zcela samostatné 

téma, kterému se následující text nebude více věnovat, zejména proto, že diplomová práce 

reprezentuje prototyp digitální hry pro jednoho hráče (single-player).  

Počítačové hry vstupují do společnosti jako nový fenomén průběžně od 50. let 

dvacátého století. Masivní rozšíření pak nastává paralelně s dostupností osobních počítačů 

nebo videoherních konzolí (Playstation, Nintendo, X-box a další). Běžnou situací dneška jsou 

digitální hry na mobilních zařízeních (smartphone, Nintendo Switch a další). Do popředí se 

dostávají také služby, které hry streamují. Principem cloudové služby přenáší výkonnostní 

odpovědnost na servery a soustředí se tak na hraní přes jednoduché rozhraní. Hráč tak 
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prakticky potřebují pouze výchozí počítač a všechny výpočty probíhají na straně služby. I když 

se věk začínajících hráček a hráčů stále snižuje, přesto je téměř 80 procent hráčů starších 18 

let. 

Digitální hry jsou dobovým standardem a pro mnohé účastníky jejich provozu se 

stávají celoživotním zájmem. V tomto kontextu je důležité rámcově popsat vztah digitálních 

her a médií, které ze strany uživatele nevyžadují interakci s herním ovladačem. Jak již bylo 

zmíněno, tak digitální hry dnes ve velkém ovlivňují všechna zažitá média. Paralelně také 

dochází k výraznému přejímání videoherního slovníku, zejména v anglickém jazyce. Stejně 

tak v návaznosti na new retro došlo k etablování specifických vizuálních stylů, například 

pixelart nebo vizualita ovlivněná anime, manga kulturou. Vzájemný vliv videoher a filmu 

v současnosti vyústil k návratu interaktivních videí (FMV, QT), a to jak v digitálních hrách, tak 

v samotném filmovém formátu (digitální interaktivní film), jako je například Black Mirror: 

Bandersnatch. Společenská množina ovlivněná videoherní kulturou tak přirozeně roste. Na 

mnoha úrovních přicházíme s herními tématy, vizualitou a jazykem her do kontaktu, aniž by 

bylo přímé hraní nezbytnou podmínkou. Celkově je na světě v současné době přibližně 3,1 

miliardy hráčů. 48 procent z těchto lidí hraje na počítačích. V rámci participační kultury jsou 

to 3 miliony lidí, kteří denně streamují své hraní na internetu a téměř 6 milionů lidí je 

sleduje. Covidová pandemie zájem o počítačové hry ještě umocnila. Zejména v online 

sektoru, kde stále častěji najdeme odkazy na koncerty, oslavy nebo konference konající se 

v právě ve virtuálním prostředí online her. Hry v takových situacích umožňují více se ponořit 

do virtuální atmosféry akce a také přinést pocit z kolektivu. Tento příklad přirozeně posiluje 

fenomén avatarizce, který je jedním ze základních kamenů stability současných digitálních 

her a jejich virtuálního prostoru (v online i off-line podobě). 

Digitální hry jako součást oblasti umění nových médií poskytují tvůrcům obsahu 

obrovské příležitosti zejména ve vztahu k přímé interaktivitě díla. Díky licenční i produkční 

dostupnosti populárních softwarových nástrojů se tvorba her šíří i nad rámec běžné 

reprezentace herního průmyslu. Realizovat interaktivní projekt pomocí herního enginu 

(označení pro vývojové prostředí) je v současnosti možné i bez výhradně technologických 

znalostí. Na mnoha úrovních se dnes digitální hry stále více objevují také v kontextu umění. 

Na technologické bázi se můžeme bavit o softwarovém zázemí pro interaktivní instalace, 

které však v důsledku ve velké míře ovlivňuje nejen vizuální kvality díla, ale také způsoby 

interakce, která se k návštěvníkům / uživatelům dostává. Krom galerií a muzeí tak dochází 

k použití herních enginů v technologicky vyspělých prezentacích, filmových storyboardech 

nebo v rámci VJingu. Na úrovni průmyslového vývoje her se ustálil segment nezávislé herní 

scény, která v počátcích vzniku zahrnovala převážně experimentální nebo umělecky založené 

projekty. Dnes nezávislá herní scéna prakticky neexistuje, podobně jako pojen nezávislý 

herní vývojář. Situace se změnila nejen díky návratu „doby distributorů“, ale také díky zlomu 

uvnitř nezávislé scény, která se jsou majoritou snaží především napodobovat mainstreamové 

blockbustery současnosti. Otázka, zda jsou, nebo nejsou digitální hry umění, samozřejmě 

podléhá skutečnosti, kdo a kde projekt realizuje (umělecké instituce, nezávislé prostředí, 
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korporátní prostředí, experimentální scéna). Zde je důležité zmínit, že digitální hry vznikají ve 

většině případů jako týmové projekty. Proces vzniku je tak velmi podobný spíše uměleckým 

řemeslům, tak jak je známe například z období renesance. Přesto umožňuje všestrannost 

herních médií v současné době realizovat celé spektrum projektů, které předpokládají 

maximální možnou úroveň interaktivity. 

Digitální hry jsou nedílnou součástí současné kultury a jakékoliv její další množiny 

nebo podmnožiny, včetně umění. Ve své diplomové práci vnímám médium digitální hry jako 

ideální tvůrčí formát, který se může dotknout jak současného umění, tak klasického 

videoherní struktury. Digitální hry považuji za komplexní audiovizuální díla, ke kterým mám 

dlouhodobý vztah. Nejedná se však pouze o složitost narativní, strukturální nebo obecně 

designovou. Mám zájem také o čistě technologické aspekty vývoje her, včetně 

programování. Na designové úrovni se přirozeně zajímám o návrh a řešení herních 

mechanik. V audiovizuální části pak o celkové řešení vizuality a zvukového doprovodu. 

Během předešlého studia jsem získala bakalářský titul v oblasti informatiky. Právě tam jsem 

se začala hledat, jak uplatnit své znalosti matematiky a programování v oblasti umění. Podle 

mého názoru jsou digitální hry logickou symbiózou mezi algoritmy, programováním, 

modelováním a uměním. 

 

MYTOLOGICKÝ NARATIV HRY NAV 

Pro příběh své hry jsem se rozhodla použít ukrajinskou mytologii. Podle Rolanda 

Barthesa1 je mýtem jakákoliv promluva, pokud splňuje určité podmínky. V případě mé 

diplomové práce jsou takové podmínky naplněny i lidskou rolí v každodenních, civilních 

příbězích. Nezajímají mě obecné mýty a legendy popisující například základy našeho vesmíru 

nebo jiného „meta“ universa. Zdroje mytologických vyprávění nicméně nacházím u přírody a 

v přírodních jevech. Zároveň považuji za nezbytný aspekt mýtů jejich lokální, folklorní otisk. 

V této souvislosti je ukrajinská mytologie podobná jakékoli jiné slovanské mytologii. Přesto ji 

přirozeně preferuji, protože je nedílnou součástí mé osobnosti. V kontextu produkce 

digitálních her zájem o slovanskou mytologii v posledních letech výrazně roste. Ve srovnání 

například s anglosaskou mytologií působí jako originální a nevyčerpané zázemí pro libovolné 

náměty. Zároveň se mnozí autoři nebo týmy snaží skrze slovanské mytologie najít vlastní 

národní identitu, což je v posledním desetiletí velmi důležité. Slovanská mytologie a tradice 

v moderním světě začínají reprezentovat specifické až lokální trendy. Mým cílem však není 

zastupovat mytologii v nejpřesnější a etnograficky správné formě. Jde mi spíše o interpretaci 

situací a postav, které mají ukotvený mytologický základ. V následujícím textu se zaměřuji na 

kontext vývoje digitálních her (na svém vlastním příkladu). Zároveň pracuji s literaturou 

a zdroji, skrze které upevňuji teoretické zázemí své diplomové práce. Reflektuji také 

technologický přístup k tvorbě hry, skrze popis metod a způsobů vytváření kódu, herních 

mechanik a grafické stránky.  

 
1 Roland Barthes, Annette Lavers - Mythologies (1972, Farrar, Straus and Giroux) s.107 ISBN: 978-0374521509 
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TEORETICKÝ RÁMEC 

Tato část textu dokumentace je teoretickým základem pro praktickou část práce. Analyzuji v 

ní zdroje, se kterými jsem pracovala při tvorbě projektu. 

 

Co je digitální hra? 

V textové části DZP používám především pojem digitální hra. Digitální hry mohou být 

vytvořené pro osobní počítače, pro konzole nebo pro jiná digitální zařízení. Všechna tato 

rozhraní mají společné to, že pracují s digitálními daty pomocí algoritmů. V důsledku 

zpracování dat se poté objeví data nová. Počítačová hra, elektronická hra, konzolová hra, PC 

hra a digitální hra byly vždy používány k upřesnění obecného označení videohra, nejedná se 

o striktní synonyma. Použití těchto výrazů není zdaleka jednoznačné: počítačovou hrou se 

někdy rozumí pouze hry na osobním počítači, nicméně občas se používá také jako obecný 

pojem. Jako digitální hru může také označit hračky stejně jako videohry, zatímco videohra 

může mít stále stejný obecný význam. Byť se mnohdy používá výhradně k označení 

konzolových her, jako jsou hry na Xbox Series X nebo Playstation 52 (které mají svou 

společensky využívanou podstatou blíže právě k původním videohrám). Velmi často jsou 

současné hry multiplatformní, což znamená, že mohou pracovat na několika různých typech 

zařízení (neboli na různých platformách, ve smyslu hardwaru i softwaru). 

Pokud se budeme blíže snažit ukotvit pojem počítačová hra, musíme vycházet z obecnosti, 

ve které počítačové hry patří mezi hry digitální. Všechny počítačové hry jsou digitální, ale ne 

všechny digitální hry jsou počítačové. Mluvíme-li o počítačové hře, jedná se o takovou hru, 

jež se realizuje prostřednictvím počítače. Počítačové hry uživateli vždy nabízí virtuální svět, 

v jehož rámci se může hráč pohybovat a různými způsoby s ním interagovat. Virtuální světy 

některých her jsou omezeny prostorem (stůl, byt atd). Naopak jiné mohou být například 

procedurálně generovány. 

Na základě skutečnosti, že hry jsou v mnohém podobné literatuře, objevují snahy 

strukturovat hry jako literaturu. V literatuře jsou charakteristické tři takové přístupy: 3 

● naratologický přístup, ve kterém jsou videohry charakterizovány jako nové formy 

příběhů nebo textů; 

● ludologický přístup, ve kterém jsou počítačové hry považovány především za hry, 

i když v novém digitálním médiu;  

● teorie interaktivní fikce videoher, která zdůrazňuje jejich fikční kvality. 

Debata mezi naratologií a ludologií má zvláštní význam v literatuře a také na aktuálních 

herně zaměřených konferencích. Naratologové tvrdí, že hry jsou novým projevem narativní 

struktury, což lze spatřit ve starších kulturních artefaktech, jako jsou filmy a romány. 

Z tohoto důvodu mohou být teorie používané k vysvětlení tradičních forem vyprávění 

 
2 TAVINOR, Grant. Art of Videogames [online]. Wiley-Blackwell, 2009 s.6 ISBN: 978-1-405-18788-6 
3 Viz (pozn. 2), s. 15 -16. 
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přizpůsobeny k vysvětlení videoher.4 Na první pohled tato teorie vypadá logicky, naneštěstí 

ale nekladou všechny hry na vyprávění příběhu takový důraz, aby bylo možné takové tvrzení 

unifikovat. Teoreticky je možné diskutovat o vyprávění her, jako je Tetris nebo Pin Pong, ale 

je třeba připustit, že se tam žádný příběh v klasické narativní podobě nenachází. 

Ludologie zdůrazňuje zjevnou herní povahu videoher a někdy se ocitá v opozici vůči 

naratologickým přístupům. Tvrzení, že videohry jsou hlavně hry, by se mohlo zdát 

samozřejmé kvůli podobnosti videohry a nedigitálních her, od kterých se odlišují právě 

termínem videohra. 5 Problém tohoto přístupu spočívá v tom, že ne všechny hry byly 

původně vytvořeny, aby existovaly v elektronických médiích. Ve skutečnosti jde o digitalizaci 

přírodních procesů. Je možné vnímat herní simulátor jako něco odděleného od toho, co 

simuluje? 

Třetím teoretickým přístupem je charakteristika hry jako interaktivní fikce, spekulace. Termín 

může být používán jak napřímo k označení žánru interaktivní fikce, tak jako typ interaktivní 

literatury v elektronických i non-elektronických médiích. Ta svého vrcholu popularity dosáhla 

v časných 80. letech s videohrami jako Zork a také různými Choose Your Own Adventure 

knížkami v dobrodružném stylu, které jsou na internetu stále k dohledání. 6 Interaktivní fikce 

nejčastěji znamená interaktivní narativ, což vede ke stejnému problému, jemuž čelí 

i narotologie. Ne všechny hry obsahují příběh nebo vyprávění, ale tento přístup je vhodný 

k popisu jedné ze základních vlastností her – interaktivity.  

Z výše uvedených přístupů můžeme usoudit, že navzdory podobnosti her a literatury nejsou 

teorie použitelné pro literaturu vhodné pro komplexní popis her. Hry jsou natolik různorodé 

i díky tomu, že se každý den zvyšuje počet funkcí, kterými jsou typické. 

V knize The Definition of Videogames můžeme najít následující definici hry: X je videohra, 

pokud se jedná o artefakt ve vizuálním digitálním médiu jako předmět zábavy a je určen k 

poskytování takové zábavy přes zaměstnání jednoho nebo obou z následujících režimů 

záběru: pravidla a gameplay hry nebo interaktivní narativ. 7 

V této definici je digitální součást vyňata jako důležitá součást hry. Jak již bylo zmíněno, 

elektronická hra nemůže existovat mimo kontext elektroniky. Druhou definující funkcí je 

získání interaktivní odezvy (například zábava) ze hry, což znamená, že hra by neměla být jen 

programem, nýbrž programem, jehož hlavní funkcí je zabavit (vtáhnout do děje nebo 

principu hry) uživatele. Mnoho programů však odpovídá takovému popisu pouze proto, že 

koncept zábavy je zcela vágní. Zde se objevují další znaky, jako že hra musí mít určitá pravidla 

nebo alespoň ucelené interaktivní vyprávění, což vede pouze k formálnímu popisu hry jako 

takové. 

 

 
4 Viz (pozn. 2), s.19. 
5 Viz (pozn. 2), s.21. 
6 Viz (pozn. 2), s. 23. 
7 Tavinor, G. “The Definition of Videogames,” 2008, in Contemporary Aesthetics, s. 7. 
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Podíváme-li se na digitální hry ze strany hráče, pak je pro ně hra je programem (software), 

který může spustit na svém osobním počítači (nebo jiném zařízení). V takovém případě musí 

program obsahovat určitá pravidla, podle nichž hráč interaguje s tímto programem a 

naplňuje tak podmínky pro výhru nebo prohru (postup). Tato pravidla se nazývají herní 

mechaniky. Ve hře může být současně několik mechanik. Stejně tak jsme schopni 

identifikovat a navrhovat herní mechanismy, struktury a smyčky. 

Digitální hry jsou obecně výraznější disciplínou výpočetních médií než jiné, jako například 

softwary pro zvýšení produktivity a další. Digitální hry (historicky také videohry) mají 

podobné reprezentační cíle jako literatura, výtvarné umění či film. Na rozdíl od 

instrumentálních cílů podobných pomůckám a nástrojům. Hry jsou ve své jedinečnosti 

vědomě vytvářeny jako výrazivo (sdělovací prostředky, proto používá také pojem herní 

média = herní sdělovací prostředky, informace, které lze předat hrou). 8 Z toho můžeme 

usoudit, že stejně důležitou součástí digitální hry jako uceleného produktu jsou například 

emoce (předpokládané nebo cílené), které vznikají během samotné interakce. Alespoň tímto 

způsobem můžete podmíněně oddělit hry od ostatních programů. Pro podmíněné 

strukturování her se často používá klasifikace herních žánru. Ty jsou velmi konvenčně vedeny 

a obvykle závisí na přítomnosti specifické mechaniky ve hře nebo často označují pouze 

kamerový žánr. 

Z toho můžeme usoudit, že stejně důležitou součástí digitální hry jako uceleného produktu 

jsou například emoce (předpokládané nebo cílené), které vznikají během samotné interakce. 

Alespoň tímto způsobem můžete podmíněně oddělit hry od ostatních programů. Pro 

podmíněné strukturování her se často používá klasifikace herních žánru. Ty jsou velmi 

konvenčně vedeny a obvykle závisí na přítomnosti specifické mechaniky ve hře nebo často 

označují pouze kamerový žánr. 

Například můžeme vzít v úvahu klasifikaci z Berensa a Howarda. Berens a Howard  9 

představují sedm typů her: 

1. Action and Adventure  

2. Driving and Racing 

3. First-Person Shooter  

4. Platform and Puzzle  

5. Roleplaying 

6. Strategy and Simulation  

7. Sports and Beat-’em-ups. 

 

 
8 Bogost, Ian. Persuasive games: the expressive power of videogames. MIT Press, 2007. 
9 Berens, K. and Howard, G. The Rough Guide to Videogaming. 2002  
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Misí se zde přitom kamerové žánry s herními principy, které nejsou pouze kamerové, ale 

podléhají primárně vybraným herním mechanikám. Proto ani tato specifikace nemůže být 

považována za neochvějnou. 

Hry můžeme také podmíněně rozdělit na online a offline. Online hry mají často výraznější 

sociální faktor, neboť umožňují komunikaci s jinými hráči hrajícími totožnou hru (multiplayer, 

MMO, MOBA). Offline hry (běžně označované jako singleplayer) jsou takové, které k hraní 

nevyžadují internetové připojení. Hráč v nich nepotká žádné další živé kolegy (avatary) a 

všechny postavy, které ve hře nalezne, jsou ovládány samotnou hrou (umělou inteligencí 

nebo scriptem). V dnešní době nabývají online hry na stále větším významu a je těžké nalézt 

hru, která si vystačí s offline prostorem. 

 

MYTOLOGIE A ETNIKA V UMĚNÍ 

Ve své práci se věnuji ukrajinské mytologii a lidskému vnímání světa. Mýty byly složitým 

systémem víry a představ o přírodě, světě a smrti. Pomáhaly člověku chápat jeho okolí 

a podílely se i na morální výchově. Ukrajinská mytologie je zajímavá svým postojem k smrti 

a také interakcí s mrtvými, což je obecně typické pro většinu slovanských mytologií. Je také 

zajímavé, že svět mrtvých v ukrajinské mytologii není samostatný a nepřístupný, jako je 

vnímán například v křesťanství. V ukrajinské mytologii je svět mrtvých úzce spjat s přírodou 

a přírodními jevy. Mrtví nepřestávají existovat - sice překračují hranici mezi světy, nadále 

však existují a za určitých podmínek se mohou dokonce vrátit. V současné době se můžeme 

setkat s ukrajinskou mytologií v pohádkách a eposech. V rodinách často nalezneme legendy 

a rodinné příběhy, které se předávají z generace na generaci. Ozvěny mytologie lze krom 

toho nalézt i v moderních pověrách. Při hledání národní identity se Ukrajina stále více obrací 

k vyprávěné tradici z minulosti. Jelikož se užité umění a vyprávěné legendy dochovaly 

dodnes, stále umožňují utvářet si názor na Ukrajince jako na samostatnou národnost 

s vlastní kulturou. 

Nejprve je však důležité zaměřit se na to, co jsou v této souvislosti mýty a co rozumíme 

mytologií. Mýtus z hlediska etymologie velmi úzce souvisí se slovem mýtheisthai, tj. 

vyprávět.10 K vyprávěním řadíme i záznamy orálního lidového umění, jako jsou pohádky a 

příběhy. Příkladem takové orální mytologie jsou také koledy. Zdroj jejich původu je často 

neznámý, neboť se předávaly z člověka na člověka. A přestože nakonec začaly nést 

náboženský rituální charakter (v tuto chvíli se koledy týkají hlavně Vánoc), zachovávají si 

znaky pohanství a magie. 

Mýty byly použity k výuce a sdílení zkušeností mezi lidmi a generacemi. K mýtu lze 

přistupovat jako k předlogickému uvažování v rámci veškeré lidské zkušenosti neboli 

k formování našeho úsudku prostřednictvím obřadu či vyprávění. 11 „Mýtus je z větší části 

 
10 Kratochvíl, Z. Filosofie mezi mýtem a vědou: od Homéra po Descarta. Praha: Academia, 2009. 
11 NÁBOŽENSKO-MYTOLOGICKÉ PŘEDSTAVY OBYVATEL UKRAJINSKÉHO POLESÍ A ZAKARPATÍ NA PŘÍKLADU VÍRY 
V REVENANTY http://anthropology.cz/docs/ca2015/Cicha_M_2015_65_1.pdf  

http://anthropology.cz/docs/ca2015/Cicha_M_2015_65_1.pdf
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neuvědomělou, spontánně žitou podobou toho, co je rámcem našich zkušeností, o co se 

opírá veškerá naše aktivita, co může být zpětně uvědomeno a uchopeno jakožto Foucaultovo 

epistémé“. 12 Většina mýtů a příběhů zůstala relevantní po celá staletí právě kvůli své 

plastičnosti. Lidé, kteří je převyprávěli, mnohdy kus příběhu pozměnili a mýtus mu 

přizpůsobili. Mýty nezůstaly statické, ale přiblížily se realitě, ve které byly zrovna vyprávěny. 

Vezmeme-li v úvahu folklor a mýty, které přežily dodnes, ukáže se nám jejich poučná úloha. 

Většina mýtů a příběhů říká, co se stane, budeme-li se chovat správně či špatně. Spojením 

náboženství a pověry proměnil folklor svět kolem člověka na srozumitelnější a bezpečnější. 

Člověk by neměl myslet na příčinu nebezpečí – mnoho legend například hovoří o mořských 

pannách a popisuje jejich stanoviště jako místa potenciálně nebezpečná pro návštěvu lidí. 

Často jsou tato prostředí skutečně nepřívětivá k návštěvě (bažiny, močály, houští rákosu) 

a společnost kolem nich vytvořila mytologii, která se snažila o vysvětlení. V moderním světě 

sice dokážeme vysvětlit téměř jakýkoli přírodní jev, přesto nebezpečí často rádi vysvětlujeme 

pomocí nadpřirozených sil. Existuje poměrně velké množství moderních mýtů a legend, které 

ve skutečnosti plní stále stejnou funkci a posluchače varují před možným nebezpečím. V 

případě opuštěných míst sice varují před duchy či démony, osamělé pustiny jsou nicméně 

nebezpečné z nespočtu jiných důvodů. 

Je poměrně zajímavé, jak se na Ukrajině interagují mýty s křesťanskou vírou. Navzdory 

skutečnosti, že křesťanství vylučuje možnost jiných náboženských přesvědčení, ukrajinská 

mytologie své vyprávění přizpůsobila křesťanským dogmatům a pravidlům. V mýtech 

se objevují zmínku o Bohu, svatých, andělech i ďáblech. Mytologie však zároveň neopouští 

svůj původní postoj ke světu – křesťanské motivy jsou vždy použity v její prospěch. 

Mircea Eliade se dívá na problematiku křesťanství a mytologie z širokého úhlu pohledu 

a jejich koexistenci pozoruje již od dob prvotního rozšíření křesťanství – tj. kolem 2. století. 

Důležitý je pro nás jeho závěr, že „křesťanství, jak se chápalo a žilo po téměř dvě tisíciletí 

svých dějin, se nemůže úplně odpoutat od mytického myšlení.“ Smíchání prvků křesťanství 

a mytologie nazývá Eliade „lidovou teologií“ a upozorňuje na skutečnost, že toto lidové 

křesťanství umožňuje dodnes přežívat některým kategoriím mytického myšlení.13 

Z toho lze vyvodit, že křesťanství nezničilo mytologii, ale přinutilo ji se změnit a přizpůsobit. 

V mytologii křesťanských časů lze často najít přitažlivost ke křesťanským svatým jako 

k pohanským božstvům. A samozřejmě mýty zavádějí křesťanství i do svého spojení 

s přírodou. Je také nemožné nevšimnout si, že mytologie vytváří svůj vlastní podmíněně 

virtuální svět s nadpřirozenými bytostmi a magií. Zdá se mi, že implementace tohoto světa 

do virtuálního světa hry je zajímavým pohledem na koncept mýtů. 

Vliv moderní masové kultury na vnímání mytologie dnes samozřejmě nemůžeme vyloučit. 

Týká se to jak moderních médií (filmů, her, hudby), tak využití mytologie k obnovení národní 

 
12 Bouzek, J., & Kratochvíl, Z. Od mýtu k logu. Praha: Herrmann & synové, 1994. 
13 JASNA SKOTÁKOVÁ Ukrajinská mytologie mezi texty 
https://www.journalofculture.cz/images/archiv/1_2018/Ukrajinska_mytologie.pdf  

https://www.journalofculture.cz/images/archiv/1_2018/Ukrajinska_mytologie.pdf


   13 
 

identity. Ačkoli populární kultura používá jako základ mytologii, většinou ji interpretuje pro 

své vlastní účely. Nejednoznačné postavy tak získávají vlastnosti charakteristické pro 

moderní darebáky či hrdiny. Příběhy jsou také často pozměněny tak, aby vyhovovaly 

modernímu strávníkovi. 

Ukrajinská mytologie se také v průběhu poslední dekády více a více spojuje s národní 

identitou. To vede k tomu, že se mytologie mění a je v ní zvýrazněna lidová složka. Dochází 

k tomu proto, že Ukrajinci svého národního ducha stále hledají. V období Sovětského svazu 

probíhaly poměrně masivní procesy přesídlování a míchání populace. Ve velkých městech 

byli navíc lidé nuceni upustit od používání ukrajinského jazyka ve prospěch ruštiny. 

Národním kulturám ublížila také sekulární kultura. V důsledku je hledání národní identity pro 

Ukrajince velmi akutním tématem. Mytologie jim pomáhá, avšak upravují ji potřebám 

moderního světa. 

Ve svém projektu používám konvenční svět ukrajinské mytologie jako základ virtuálního 

světa hry. Na základě starých legend se snažím znovu vytvořit prostředí, v němž jsou různé 

mýty vzájemně propojeny. Tento přístup samozřejmě nelze považovat za etnografický, 

jelikož většina daných příběhů vznikla v naprosto odlišných regionech a v různých časových 

obdobích. Pro mě nicméně onen herní svět vyjadřuje můj osobní pohled na ukrajinskou 

mytologii obecně. Mým cílem je ukázat rozmanitost a všestrannost mytologie a 

mytologického světa. A přestože lze podobný přístup nalézt v již existujících moderních hrách 

(populární hra Zaklínač je založena na sérii polských románů využívajících slovanské mýty), já 

bych ráda ukázala svůj osobní pohled na tuto část ukrajinské historie a kultury.  

 

KONCEPCE NÁVRHU – PRAKTICKÁ ČÁST 

Koncept mého projektu vychází z výše uvedených teoretických základů. Projektem je 

digitální hra v žánru platformer, vizuálně zpracovaná specifickou stylizací. Jako základ 

příběhu jsem použila vybrané segmenty přepracované (interpretované) ukrajinské 

mytologie. 

 

Děj hry 

Hra se odehrává ve fiktivním světě, který je v předkládaném prototypu reprezentován 

jednou lokací. Fiktivní svět je založen na konceptu mýtického, nadpozemského světa. 

V ukrajinské mytologii lze často nalézt odkazy na rozdělení světa na dvě reality: Jav a Nav. Jav 

je skutečný svět, ve kterém lidé žijí a který je oddělen od Navi. Nav je svět, kde žijí převážně 

duše po smrti stejně jako různí duchové a jiné nadpřirozené bytosti. V mýtech se často 

objevuje zápletka, v níž člověk spadne do Navi. Někdy se tam dostane náhodou, jindy 

záměrně. V každém případě je vstup do Navi spojen se smrtí nebo něčím blízkým tomuto 

stavu. Návrat z Navi je obvykle obtížný a dlouhý proces, který je často spojen s uzavřením 

smlouvy s různými tvory. Jindy se objevují motivy spiknutí, během nichž se lidé vracejí z Navi 

jen na omezenou dobu. Občas je smrtelníkovi návrat umožněn po významném časovém 
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období. Hlavní postava hry se do tohoto světa dostane náhodně a stejně jako hráč neví, jak 

v takovém prostředí přežít. Cílem hrdiny je průzkum a přežití v předkládané lokaci. 

Právě tato lokace je ve hře spojena s vodou. Voda byla vždy důležitou součástí lidského 

života a v mytologii jí Ukrajinci často připisovali zvláštní význam. Bylo důležité udržovat vodu 

čistou a nepoškozovat nádrže, neboť na nich tkví kvalita života. Objevili se tedy vodní 

obránci, kteří měli za úkol chránit vodu před lidmi. Na Ukrajině bylo a stále v té či oné 

podobě je několik letních svátků spojených s vodou. Takovými významnými dny jsou svátek 

Ivana Kupala a také Rusalčin týden. V den Ivana Kupaly se věřilo, že všichni zlí duchové 

opouštějí vodu a díky tomu se voda v příštích dnech stává bezpečnou pro plavání. Většina 

rituálů v den Ivan Kupala je spojena s vodou a odehrává se po západu slunce. Den je totožný 

s letním slunovratem. Týden Rusalek se obvykle koná počátkem léta a je tradičně věnován 

vyvolání dobré sklizně. 

V mytologii se také často setkáváme s příběhy, v nichž se o noci hovoří jako o době, během 

níž se hranice mezi realitou a Navou stává méně jasnou. Věřilo se, že provádění obřadů 

v noci bylo účinnější než ve dne. Většina setkání smrtelníků a nadpřirozených bytostí se 

v mýtech udála po setmění. 

Během hry se hráč setká s několika postavami, mezi nimiž jsou Vodyanik a jeho asistenti, 

Mavka a Krinitsa. Jejich zevnějšek je částečně založen na popisu v mýtech. Vodyanik je 

pánem vody a často je vůči lidem nepřátelský. Lidé se ho tradičně obávali, respektovali ho 

a vyhýbali se mu. Vzhledem k tomu, že je Vodyanik pánem vody, byl tradičně spojován se 

sumci. Podle mýtu, v němž byl Vodyanik zmíněn, mohl jezdit na sumci jako na koni, 

přeměňovat se na sumce anebo mu sumec sloužil. Vodyanik byl obvykle v některých 

interpretacích patronem Mavek a jmenovaným otcem. Mavka je v podstatě duchem vody; 

obvykle se věřilo, že dívky, které se utopily, se Mavkou staly. Lákaly a topily lidi, zejména v 

létě. Od běžných dívek se lišily modrou kůží a zelenými vlasy, tutéž barvu mívala alespoň z 

části i jejich kůže. Krinitsové, na rozdíl od výše uvedených tvorů, jsou dobromyslní duchové 

čisté vody, jejichž stanovištěm jsou studny a prameny. V některých mýtech se uvádí, že skok 

do studny může umožnit přesun do jiného světa. 

 

Mechaniky hry 

Ve hře je několik mechanik souvisejících jak s hlavní postavou, tak se světem jako celkem. 

Vzhledem k podmíněným pravidlům žánru je svět omezen na platformy, což skrze design 

levelu (scény, úrovně a jiné) umožňuje do jisté míry omezit pohyb hráče. Typická je také 

stabilní kamera, která omezuje výhled hráče a umožňuje efektivněji využívat prostor, ve 

kterém se protagonista pohybuje. 

Mechanika otáčení kamery je také spojena s herním prostředím, světem. Ve hře se kamera 

při interakci s určitými objekty otáčí o 180 stupňů. Díky tomu hráč vidí svět také z druhé 

strany. V okamžiku rotace kamery nastává podmíněný přechod mezi nocí a dnem. Tento 
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přesun změní prostor přidáním a odebráním určitých položek (předmětů). Hráči je tak 

umožněn vstup do míst, která byla dříve zablokována. 

Hlavní postava se může pohybovat stisknutím tlačítek tam a zpět (v rámci hloubky obrazu). 

Zároveň také vlevo a vpravo (v rámci herního prostředí). Jedno z tlačítek k tomu umožňuje 

vést směrový úrok (vrhání kulové sféry). Aby hráč mohl takový typ útoku použít, musí 

nejprve najít získatelné sféry (které fungují jako typ munice). Počet sfér je omezený. Pomocí 

sféry je možné zničit aktivní nepřátele. Někteří z nich zemřou po jediném úderu, jiní jsou 

silnější a k jejich překonání je zapotřebí více střel. Vzhledem k omezenému počtu sfér je hráč 

nucen důkladněji prozkoumávat svět. Hráč se také vždy musí rozhodnout, zda nepřítele 

konfrontovat soubojem nebo je obejít. Souboj není vždy bezvýhradně nutnou podmínkou. 

Hráč se také k nepříteli musí dostatečně přiblížit, neboť sféry nelze vrhat na velkou 

vzdálenost. Pokud nedoletí až k protivníkovi, nezpůsobí pochopitelně žádné zranění. 

Nepřátelé také způsobují hrdinovi poškození nejen svými sférami, ale také pouhým 

kontaktem (kolizí). V takovém případě hlavní postavy umírá. 

 

Tvorba vizuální části 

Původní koncept hry zahrnoval takzvanou 2,5D implementaci. V takovém případě byly 2D 

sprity (plošné objekty) umístěny ve 3D prostoru. Díky tomu bylo možné dosáhnout větších 

detailů. Tato metoda byla ovšem poměrně problematická, neboť hra zahrnovala poměrně 

velké množství animace, která byla v tomto provedení příliš kapacitně i technologicky 

náročná. 

Posléze bylo rozhodnuto zkusit projekt realizovat pouze ve 2D prostředí. Paralelně s tím 

začalo také hledání vizuálního stylu projektu, který zpočátku nebyl ovlivněn zvoleným 

tématem. Přestože postavy pocházejí z mytologie, jejich obrazy vypadaly moderněji. Během 

procesu vývoje došlo k pokusům o realistické zobrazení. Postupem času však přišlo 

rozhodnutí pokusit se vykreslit postavy takřka stylu lidového primitivismu. 

Díky této volbě se projekt stal živějším a srozumitelnějším. Lidový primitivismus byl 

inspirován jak lidovým uměním, tak konkrétními autory. Stylizace v lidovém umění obvykle 

překračuje hranici realismu a do jisté míry se svým způsobem schematizuje. Navzdory 

skutečnosti, že obrazy v užitém umění jsou obvykle tak či onak založeny na skutečných 

věcech, bývají poměrně silně hypertrofované. A to natolik, že může dojít ke ztrátě spojení 

s realitou. Toto řešení mi přišlo zajímavé pro zobrazení světa, kde se mísí skutečné a fiktivní 

prvky. 

U 2D prototypu byla použita výrazný stylizace. Zároveň byl vyroben primárně s cílem 

vyvinout počáteční strukturu hry. V průběhu prací na druhém prototypu byly přepracovány 

původní postavy, což vedlo k aktualizaci celého vizuálního stylu. Na konci práce na 2D 

prototypu vyšlo najevo, že bych tento projekt chtěla implementovat v ještě složitější 

vizualitě. Byl tak na ředě krok implementace hry do kompletního 3D prostoru. Tento přechod 

umožnil vytvářet více animací a implementovat mechaniku rotace scén. Už na počátku 
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přechodu bylo rozhodnuto opustit realistické zpracování 3D grafiky. Především proto, že se 

nehodilo ke stylu světa s platformami a konvenčními hádankami. V projektu jsem zvolila 

výchozí stylizaci v podobě dřevěných hraček. V užitém umění často nalezneme figurky hraček 

symbolizujících lidi, zvířata i různé předměty každodenního života. Navíc tento styl 

uspokojivě funguje s původními koncepty. Pro realističtější vzhled bylo rozhodnuto držet se 

stylizovaných dřevěných malovaných hraček, aby projekt obsahoval více barevných složek. 

To na umožnilo učinit svět jasný a rozmanitý, v celém svém rozsahu. Bylo dosaženo pocitu 

z prostředí dětské hry, s malými postavičkami. Celý svět dřeva však na delší časové ploše 

vypadal velmi monotónně, a proto bylo vhodné přidat například předměty ze skla a jiných 

přírodních materiálů. Během 3D implementace projektu jsem se nechala inspirovat také 

dalšími projekty, které využívají podobná řešení vizuální nebo tematické stylizace. Hry jako 

Legend of Zelda, Link's Awakening, It Takes Two nebo Unravel pracovaly s podobným 

konceptem, ale implementovali jej v jiném stylu. 

 

Tvorba technické části 

Jednou z nejdůležitějších částí každé digitální hry je vývojové prostředí (Unity Engine, Unreal 

Engine a další). Jelikož nebylo mým cílem vytvořit si své vlastní, rozhodla jsem se použít 

prostředí Unity. Zde jsem nalezla širokou škálu nástrojů pro zpracování 2D i 3D prostředí. 

V Unity je navíc možné vytvářet projekty jak pro mobilní zařízení, tak pro stolní počítače 

(popřípadě konzole). Hlavní herní mechaniky byly popsány v C#. Program Blender byl použit 

k vytvoření 3D grafiky a textur. S texturami pomohl také program Adobe Photoshop. 

Prototyp se ovládá skrze rozhraní klávesnice. 

Jakmile bylo vybráno vývojové prostředí a zařízení (počítač), na kterém bude hra 

prezentována, začal samotný vývoj. Nejprve byl vytvořen 2D prototyp. Vyvinula jsem 

základní mechaniku a strukturu hry. Poté přišel na řadu vývoj 3D prototypu. Ve kterém už 

docházelo ke komplexnější implementaci herních mechanik. Na základě toho bylo vytvořeno 

také herní prostředí. Po zhotovení prototypu byly následně vytvořeny 3D modely postav. 

Souběžně s tvorbou modelů byly vypracovány textury a neustále posouván celý vizuální styl 

hry. 

Během procesu práce na vizuálním stylu probíhala také tvorba materiálů a efektů 

použitelných ve hře. Zároveň se měnil i design detailů a světa. Později byly přidány také 

zvuky. 

 

ZÁVĚR 

Diplomová práce se zabývá vývojem prototypu digitální hry Nav, založené na ukrajinské 

mytologii. V teoretické části proběhlo zkoumání referenčních zdrojů. V praktické části byl 

popsán samotný vývoj hry, hledaní vizuálního stylu a práce s mytologií. 
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Čas strávený s touto prací mi pomohl podrobněji studovat tvorbu 3D interaktivních projektů. 

Také jsem díky ní získala zkušenosti s vývojem projektu od počátečního konceptu až po 

hotový prototyp. Hlavním cílem mého projektu bylo zhotovení prototypu hry, v nichž bych 

mohla ukázat své znalosti a dovednosti uplatnitelné především při tvorbě digitálních her.  

V budoucnu bych chtěla pokračovat ve vývoji tohoto projektu, a to tak, že zvýším počet 

a rozsah lokalit. Případně změním některé mechaniky nebo řídící systém. 
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