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TEXTOVÁ ČÁST  
 

Anotácia 

 

Diplomová práca Enough je digitálna hra postavená na rozprávaní a texte, čím rozpráva 

jednoduchý metaforický príbeh postavy mladej stredoškoláčky. Naratív hry sa odvíja od 

vnútorného stavu autorky v určitom období jej života, preto sa veľa prvkov spája s jej 

osobnosťou. Samotná dejová línia je tak zasadená do snového prostredia, v hlave hrdinky, 

ktorá si celý príbeh vytvára v hlave, vo svojom sne.  Postava i napriek tomu vystupuje 

neutrálne, a interaktivita umožňuje hráčovi samotnému sa s ňou stotožniť. Príbeh metaforicky 

naráža na vnútorný život a psychické zdravie jednotlivca v skorom období života, pričom je 

však téma prenesené do vizuálneho a naratívneho klišé hier a filmov z deväťdesiatych rokov - 

teda boj dobra a zla v akomsi zakliatom hrade či meste. Hra je postavená na „retro“ vizualite, 

tvorená v Game Maker Studiu 2.  

 

Motivácia 

Práca s médiom digitálnej hry, bola mojim bodom záujmu už počas predošlého 

vysokoškolského štúdia, no nestretávala sa s pochopením ani podporou. Jedna z takýchto prác 

bola i mojim návrhom do magisterského štúdia, no ani ta s podporou nepochodila a napokon 

som školu opustila. Pri pokuse predstaviť môj nápad neskôr na FaVU som sa však stretla s 

opačným názorom, dokonca až veľmi príjemným feedbackom, ktorý ma opäť motivoval 

pokračovať. 

 

Pôvodná motivácia na tvorbu videohry začala na strednej škole. Hrala som nespočet indie1 

videohier, ktoré sú voľne dostupné online s podobným typom vizuality i rozprávania príbehu, 

ktorý ma napokon začal fascinovať. Čas ani skúsenosti mi však doposiaľ nedovolili sa 

podobným projektom venovať, ako som chcela, hoci to započalo dlhoročný hon po 

 
 

1nezávislá (zo slova independent – indie) videohra alebo hra, najčastejšie vytvorená individuálmi alebo malými 

štúdiami bez finančnej podpory veľkého vydavateľstva 
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informáciách, skúsenostiach a tréningu v nových štýloch kresby, či taktiež zdokonaľovaní sa 

v písaní. Všetky tieto prvky spojené dohromady ma priviedli k žánru role-playing videohry2, 

ktorá tak spája ako možnosť bohatého rozsahu textu, tak jednoduchú interaktivitu a možnosť 

výberu v podstate akéhokoľvek príbehu, v neposlednom rade aj dizajnu. 

Samotné písanie je ďalší z faktorov, ktoré ma viedli k tvorbe textovo bohatého narativu, 

nakoľko sa venujem i tejto forme tvorby. 

Pustiť sa do vizuality pixelartu3 bolo pre mňa jednoznačným rozhodnutím od začiatku. 

Niekoľko mojich obľúbených titulov je založené na rovnakej typológii, zároveň mimo toho že 

je to i obľúbeným mainstreamom, je to zároveň i klasika ktorá mnohých z nás vracia o 

niekoľko rokov späť, a mňa osobne aj k môjmu úplne prvému záujmu o videohry kedy som 

ešte ako maličká hrávala “Pokémonov” na prvom Gameboy-i4. 

Následovalo niekoľko prvých pokusov o dizajny postáv, či prostredí. Na tomto koncepte som 

založila moju bakalársku prácu, kde som navrhla celé univerzum s príbehom a postavami hry 

zo sci-fi žánru. Po tejto skúsenosti prišlo niekoľko menších projektov v rámci ateliéru, kde už 

som sa snažila uchopiť médium hry širšie. Zároveň som už od začiatku štúdia pracovala 

s návrhmi pre Enough, ktoré však boli niekoľkokrát upravené a prerobené.   

Inšpirácia 

Inšpiráciou mi bolo niekoľko faktorov. Prvým z nich bol môj vlastný život, ktorého momenty 

a skutočnosti sa odzrkadľujú v niektorých situáciach či modeloch v hre. I napriek tomu ich 

však nestaviam ako úplnú dominantu, všetky tieto prvky pre mňa zostávajú skutočne 

predovšetkým inšpiráciou. Ďalším, a to dôležitým faktorom sú však nie len fyzické modely, 

ale i vnútro človeka. I samotný dej sa vlastne odohráva vo svete vykonštruovaom v hlave 

hlavnej hrdinky, kde niektoré charaktery sú vlastne len zosobnením jej myšlienok, či dokonca 

psychických nerovnováh. 

 

Tak, ako som už spomínala, veľkou súčasťou môjho tvorivého procesu naprieč rokmi sú i hry 

z môjho detstva, či aktuálne, no s rovnakou vizualitou a mechanikou. Ako konzument práve 

tohto typu hier mám k tejto tématike puto, a už nejakú dobu som sa snažila s podobným 

 
2 Hra, kedy hráč zaujíma miesto konkrétnej postavu, doslova „hranie r  
3 Forma digitálneho umenia, kde sú obrazy tvorené na úrovni obrazových bodov – pixelov. Efekt tohto vizuálne 

štýlu je často prirovnávaný mozaike. Pochádza z obdobia kedy technický pokrok ešte nebol napred a pre 

digitálne médium to bol štandard.   
4 Kompaktná, 8-bitová herná konzola od spoločnosti Nintendo. 
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projektom začať. Sledujem umelcov s podobnou tvorbou, a doteraz hrávam indie hry, radšej, 

než tie populárne. Konkrétnym príkladom by bola hra Undertale od Tobyho Foxa (i napriek 

tomu, že to nepatrí k starým hrám), ktorá rovnako tak využíva veľmi jednoduchú pixel-artovú 

grafiku, a podstata hry spočíva v dialógoch a interakciách. Toby Fox bol v dobe vydania hry 

rovnako tak nezávislý umelec, a hru vytvoril len s pomocou Temmie Chang, kedy ona tvorila 

grafiku a Toby hudbu, text, scenár, a podstate všetko ostatné. Hra sa napokon stala známou 

značkou medzi indie videohernými dielami. 5 

Cieľ práce 

Cieľom mojej práce je vytvoriť funkčný prototyp digitálnej videohry, ktorú i po ukončení 

štúdia plánujem dokončiť a vydať. Hra je pre jedného hráča, pričom cieľovou skupinou sú 

hráči, ktorý podobný typ videohier vyhľadávajú a poznajú. Podľa vlastných skúseností i 

prieskumov, je táto cieľová skupina najčastejšia medzi stredoškolákmi, čím aj odpovedá 

zasadenie do prostredia hry, či problémy, o ktorých celá dejová línia pojednáva.  

Výsledný prototyp by mal obsahovať až na detaily predovšetkým hotovú 2D grafiku 

videohry, v zastúpení s plným scenárom a sprevádzanú zvukovými efektami a jednoduchou 

hudbou. Tá by mala byť len jemná a atmosférická, nakoľko len upevňuje pozornosť hráča na 

text.  

Hlavným osobným cieľom má byť zažiť a otestovať samotný proces tvorby takéhoto diela, 

nakoľko je to pre mňa v podstate premiéra, pričom sa naučiť pracovať s časovou a 

produkčnou náročnosťou. Mojim úmyslom bolo na tomto projekte pracovať sama, aby som si 

osvojila základy každého prvku takejto hry, čo budem môcť neskôr plnohodnotne využiť v 

praxi. Preto u mňa dokonalosť v tomto prípade nie je na prvom mieste, naopak však počet 

nadobudnutých skúseností.  

Obsah a popis projektu 

Vizualita i dejová línia je presne daná. Príbeh je tvorený pevným scenárom, ktorého sa hra 

drží, a nijak sa nevetví. Táto skutočnosť je však klamlivá. V mnohých hrách podobného typu 

je otvorená viacerým koncom na základe možností hráča v určitých “rozcestníkoch”. Ako 

príklad by som uviedla jedno z oprávnene najznámejších štúdií Telltale Games, s titulmi ako 

The Wolf Among Us, či The Walking Death, ktorého popularita sa jasne prejavila aj na 

 
5 FOX, Toby, Undertale Art Book, Fangamer, 2016, s. 62, 9900165926  
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seriálovej adaptácii. V tomto prípade bolo vetvenie príbehu značne široké, a využíval aj 

takzvaného “butterfly efektu”, 6kedy i malá zmena menila líniu deja. 

Avšak keby sme sa zamerali na príklady podobného naratívu celkovo, obzvlášť v oblasti indie 

hier, či dokonca priam podobných pixel-artových role playing hier, takýchto titulov môžeme 

nájsť množstvo. Veľa z nich je inšpirovane japonskou tvorbou, kde je tento spôsob naratívu 

veľmi obľúbený. Napríklad u titulov predovšetkým hororového žánru ako je The Corpse 

Party od Team-u GrisGris, alebo Mad Father od Sen-a, má dej takzvaný bad, či good ending 

(dobrý a zlý koniec). V takomto prípade to neznamená prehru, ale jednoducho iné 

vyvrcholenie deja.   

 

V Enough sa i napriek týmto rozhodnutiam dej zakončuje rovnako. 

Obsah samotný, opäť, je odvinutý od mojich vlastných myšlienok a skúseností, a prenesený 

do naratívu rozprávky, a príbehu o kliatbe.  

 

Samotná interaktivita povyšuje dielo nad iné digitálne média v možnosti osobnejšieho 

spojenia diváka s príbehom. Neutrálny postoj postavy je mierený úmyselne na diváka - hráča, 

ktorý tak môže mať pocit, že je sám hlavným hrdinom postavy. 

 

Pôvodná dejová linka bola rozdelená na niekoľko koncov, podľa rozhodnutí samotného hráča. 

Avšak príbeh bol napokon užšie prepojený s osobným príbehom autorky, čím sa dej upevnil 

do jednotnej linky. Hra však i naďalej podáva ilúziu, že hráč o konci rozhoduje, možnosťou 

odpovedať na otázky v deji rôznymi odpoveďami.  

 

Enough je mimo grafiky tvorená v Game Maker Studiu 2, systém vhodný pre tvorbu 

akýchkoľvek 2D hier, no veľmi obľúbený medzi „pixelartovými“ autormi.7 Jej grafická časť 

je tvorená v kombinácii aplikácie Procreate pre iPad, a následných úpravách v Adobe 

Photoshop.  

 

 
6 Taktiež „efekt motýlích krídel“, predstavuje citlivú závislosť vývoja príbehu na drobných zmenách  
7 HILL-WHITTALL, Richard, The Indie Game Developer Handbook, Focal Press, 2015, s. 8, 9781138828421 
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Vizualita 

Grafika hry je odvodená od populárnych hier predošlých generácií, v prvom rade herných 

konzol Gameboy. Je tvorená pixelmi, obrazovými bodmi, ktoré sú následne zväčšené 

štvornásobne, zanechávajúc pritom ich ostrosť. Farebnosť sa následne odvodzuje od 

jednotlivých úrovní, vždy je však zanechaná v štyroch odtieňoch. Pri tvorbe jednotlivých 

assetov8 a spritov9 som vychádzala z čiernobielej škály, ktorú som následne kolorovala. Takto 

tvorené assety sú tak univerzálnejšie a mnohokrát použiteľné opakovane.  

Inak tomu nebolo samozrejme ani u mňa, niektoré prvky boli vo finále použité i v každej z 

miestností (napríklad asset steny). Samotné tiles10 boli tvorené na rozmer 16 x 16 pixelov, a 

následne zväčšené štvornásobne, ako každý prvok v hre.  

Pixel artový vizuál nevyžaduje generovanie ďalších pixelov. Preto je nenáročná pre teraz už 

akékoľvek digitálne médium. Zároveň pracuje i s pocitom nostalgie, čo je pre mňa ako tvorcu 

i ako hráča vždy veľké plus.  

 

 

Tilesety, používané naprieč celou hrou, 2020 

 

Mimo samotného hraťelného prostredia sa v hre nachádzajú ešte samotné dialógové boxy, 

ktoré má hráč možnosť vidieť pri interakcii s väčšinou objektov. Tento box je doplnený o 

miniatúrny portrét práve rozprávajúcej postavy, nakoľko v hre nie sú užité skutočné hlasy či 

dabing, ktoré by umožnili možnosť postavy bez pomoci rozoznať.  

 

 
8 Akýkoľvek komponent vývoja hry – postava, objekt, mapa, prostredie, zvukový efekt... 
9 Obrázok, ktorý zastupuje objekt či scénu v hre. V prípade viacerých obrázkov sa môže jednať o animáciu.  
10 Obrázky, z ktorých skladaní sa tvoria väčšie obrázky a scény, najčastejšie prostredie v 2D hrách.  



   10 
 

Príbeh 

Celá hra sa odohráva v zakliatej krajine, pričom hráč sprevádza cestu mladého dievčaťa 

menom Charlie naprieč touto krajinou. Charlie sa prebúdza v zamknutej miestnosti, ktorá 

pripomína jej vlastnú spálňu. Nevie si však vybaviť okolnosti, v akých sa nachádza, a 

nedokáže sa z miestnosti dostať. Po dôkladnom preskúmaní miestnosti sa pred Charlie zjaví 

bytosť, ktorá sa predstaví ako Angela. Angela Charlie ozrejmí, že mesto, v ktorom žila celý 

život, je zakliate a čarodejnica, ktorá žije na zámku, očakáva jej príchod. Angela podaruje 

Charlie kľúč od svojej izby, aby tak mohla započať svoju cestu. 

Cestou naprieč les i mesto si Charlie pripomína rôzne spomienky zo svojho života. Tie jej 

pripomínajú jednotlivé predmety, miesta, či osoby. Predmety či niektoré, ktoré Charlie 

nachádza sa úzko viažu i k mojim vlastným spomienkam, čím do hry pridávam i osobnejšiu 

súčasť. V hrade napokon Charlie skutočne nachádza  čarodejnicu, ktorá ale naopak tvrdí, že je 

to ona sama. Kliatbu na mesto Charlie privádza sama, pričom mesto samotné, i celý svet v 

ktorom sa dej odohráva je len akýmsi prenesením toho, čo sa odohráva v hlave Charlie. 

Zakončená je neutrálne, s čarodejnicou prihovárajćou sa Charlie so slovami “You are 

enough.”, v angličtine v prenesenom význame “si dostatočný/á”. Na tejto fráze je postavený i 

názov hry.  Hra sa tak nepriamo prihovára k hráčovi. Z osobného hľadiska a skúseností je to 

jedna z viet, ktorú mladí ľudia potrebujú v určitých obdobiach počuť najčastejšie. 

 

    

Assety stromov, skice 2018                           Hradná brána, prvé skice, 2018 
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Návrh prvej miestnosti, 2020                               Interface, skica, 2020 

 

 

Dizajn postáv  

Samotný dizajn postáv bol pre mňa jedným z najdôležitejších častí, ktorému som rovnako tak 

venovala veľa času. Postavy som niekoľkokrát redesignovala, a keď som si nebola istá 

viacerými verziami alebo som mala dilemu medzi detailami, nechala som rozhodovať mojich 

sledovateľov na sociálnej sieti v hlasovaní “buď-alebo”. 

Charlie - Charlie je hlavná postava hry, a taktiež postava, z ktorej pohľadu je príbeh 

rozprávaný. Zároveň je to jediná postava, ktorá má čisto ľudské črty. V tejto bizarnej 

vlastnosti som vychádzala zo sveta snov, kedy sa mnohokrát ľudia či iné bytosti javia inak, 

než v skutočnosti. Tým som chcela odkázať na snovú povahu deja, a ozrejmiť tak ešte 

podrobnejšie, kto je hlavnou postavou. 

Charlie v celku vyzerá ako bežné dievča, ktorému som zvolila veľmi neutrálny vzhľad dlhých 

vlasov prirodzenej farby, a modrých očí. Charlie takmer nerozpráva, nie pokiaľ nie je 

postavená rozhodnutiu. Jej meno vychádza z anglického slova “character”, teda postava, v 

tomto prípade hlavná postava. 

Angela - Angela je bytosť ktorá sa Charlie zjaví hneď na začiatku. Predstavuje jej strážneho 

anjela, od ktorého je odvodené aj jej meno, hoci nenesie vzľad typickej biblickej bytosti. 

Naopak, jej črty pripomínajú skôr netopiera, spolu s krídlami, ktoré má schované pod 

kabátom. 



   12 
 

Annie - Annie je rozčúlená, malá bytosť, ktorá svojou farbou i črtmi (rohmi a dlhým 

chvostom)  pripomína malého diablika. Jej správanie však naznačuje, že je to zároveň i 

ustráchané dieťa, ktoré si svoje emócie ventiluje krikom. Nosí veľkú, voľnú mikinu, čím si 

schováva svoje telo a dlhé drápy.  Annie prenásleduje Charlie naprieč celou hrou, vnukujúc 

jej nepríjemné myšlienku, či prejavy beznádeje. Annie sama o sebe je zosobnenie úzkosti, 

odkiaľ rovnako tak preberá i meno, a to z anglického “anxiety”.  

Witch (čarodejnica) - Čarodejnica je poslednou postavou s ktorou sa stretávame v hre. Javí 

sa v podstate ako duch s detských rozprávok, akousi sa vznášajúcou plachtou, no ilúziu 

neškodnosti jej dodáva infantilný čarodejnícky klobúk s kvetinovou korunkou. Táto postava 

zo seba plachtu neskladá, no príbeh naznačuje, že je to samotná Charlie. 

Ďalšie postavy - v hre sa nachádza množstvo ďalších malých postáv. Každá z nich je 

inšpirovaná ľuďmi či zvieratami z môjho vlastného života, od priateľov, cez rodinu až k 

domácim miláčikom či predmetom, ktoré mi určitých ľudí pripomínajú - napríklad psí 

strážnici, ktorých som kedysi denne stretávala u mojej kamarátky. 

 

    

 

Annie, prvé skice postáv, 2017                           Witch, skica, 2019      
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Sprites, väčšina sprite-ov použitých v Enoguh, 2020-2021       
 
 

         
 

Annie, sprite sheet, 2021      Spálňa, prvá verzia, screenshotu v Game Maker Studiu 2, 2019 

 

 

Popis úrovní 

Hra sa sama o sebe rozdeľuje do niekoľkých úrovní. Tieto úrovne sa líšia prostredím, 

v ktorom sa Charlie nachádza, zároveň vizualita úrovne rozlišuje svojou farbou. Pre každú 

úroveň je tak navodená iná atmosféra, ktorá sa opakuje len jeden krát, a to v prvej a poslednej 

miestnosti, ktorá je sama o sebe vlastne rovnaká.  
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Na začiatku sa hlavná postava ocitá v miestnosti, ktorá je jej vlastnou izbou, spálňou. Vlastná 

izba, ako základné miesto ľudskej existencie nám prezrádza niekoľko základných informácii 

o Charlie, o tom kto je, a aký je typ človeka. Nábytok má bytostný vzťah s obyvateľom, teda 

hlavnou postavou, a tento fakt sa následne aplikuje i ďalej v hre, bez ohľadu na to, v akej 

miestnosti sa nachádzame. Izba nemá okná, čím sa môže javiť ako podzemná izba kdesi 

v hrade, rovnako tak však môže symbolizovať vnútro jej obyvateľa. Takto je tu hneď na 

začiatku indikovaná podstata príbehu. 11 

 

Až sa Charlie dostane zo svojej izby, ktorá bola spočiatku zamknutá, následuje cesta lesom. 

Táto cesta sa zdá pomerne jednotvárna, a naopak ju zoznamuje s jej nepriateľom. 

 

 

Spálňa, screenshot v Game Maker Studiu 2, 2021 

 

 

 
11 HODOROVÁ, Daniela, Poetika míst, kapitoly z literární terminologie, Jihočany H & H, 1997, s. 32, ISBN: 

80-86022-04-8 
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Mestská brána, screenshot v Game Maker Studiu 2, 2021 

 

 

Les, screenshot v Game Maker Studiu 2, 2021 

 

 

Po vstupe mestskou bránou sa Charlie dostáva do tretej úrovne, do zakliateho mesta. To sa 

i napriek tomuto tvrdeniu javí ako obyčajné mesto. Hlavná hrdinka postupne spoznáva miesta, 

ktoré jej pripomínajú rôzne dôležité body jej života, a na konci tejto cesty sa ocitá na hrade. 

Ten sa už symbolicky označuje za ústredné miesto príbehu, útočisko, kde subjekt môže byť 

osamelý, no slobodný a sám sebou. Tým naznačuje i vyvrcholenie samotného príbehu, 
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v ktorom sa už skutočne dozvedáme fakt, že sa nejedná o reálny svet, ale o svet snový. Príbeh 

teda je akýmsi klišé rozprávaním, no predovšetkým metaforou.  

 

 

Spálňa,  screenshot Enough, 2021 

Náväznosť na staršie generácie a klišé 

Z videohier minulých generácií som vychádzala ako v naratíve, tak vo vizualite. Tá sa prepája 

predovšetkým s formátom už spomínanej konzoly Game Boy, či jej následovnáka Game Boy 

Colour, podľa ktorej som napokon upravila druhú verziu grafiky hry. S týmto typom hier sa 

rovnako ta spája i herná mechanika, kedy hráč preskúmava svet z pohľadu tretej osoby. Toto 

médium bolo nesmierne popuárne, a v dôsledku obľúbenosti nostalgie rovnako tak pretrváva 

i v dnešnej dobe, hoci pokrok umožňuje tvorbu videohry v niekoľkonásobne vyššej úrovni 

realistickosti. Množstvo populárnych indie hier si tak ponecháva „retro“ vizualitu starých 

titulov, ktorá takto nikdy nebude starou. Dôkazom tak môže byť i napríklad prelomový 

Pokémon, ktorý zostáva obľúbený už od debutového roku 1996, až dodnes kedy i naďalej 

vznikajú nové tituly, a mnohí sú fanúšikmi už dekády. 12 

Klišé sa okrem nadväznosti na obľúbenú tému nostalgie, či v obvyklom boji dobra a zla 

objavuje i v samotnom prostredí. Hrad, o ktorom sa pojednáva od začiatku príbehu je 

 
12 BARTON, Matt, intage Games 2.0: An Insider Look at the Most Influential Games of All Time, A K Peters, 

2016, s. 259, 9781138899131 
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typickým miestom eskalácie deja, a takouto obvyklosťou býva už od obdobia nemeckej 

romantiky. Tu sa spája predovšetkým s rekonštrukciou rozprávkových svetov, či 

prostredníkom nostalgie.13   

Záver 

V priebehu tvorby dipomovej práce som sa značne posunula v schopnostiach, v ktorých som 

sa posunúť i chcela. Hoci projekt stále nedošiel do úplného konca, presne viem ktorým 

smerom sa uberať, a pri tvorbe hry Enough plánujem pokračovať do úplného konca. Zistila 

som, v ktorých oblastiach som sa precenila, v ktorých naopak podcenila, a rovnako tak som sa 

v každej z nich zdokonalila. Viem, ktoré stránky sú mojimi silnými, zároveň ktorým budem 

v priebehu finišovania Enough venovať ešte zvýšenú pozornosť. Práca s týmto médiom je pre 

mňa ako po tvorbe tejto práce, tak po celkovom štúdiu omnoho dostupnejšia, a smer ktorým 

sa chcem naďalej udávať značne konkrétnejší.  

 

 

 

 

 

 
13 HODOROVÁ, Daniela, Poetika míst, kapitoly z literární terminologie, Jihočany H & H, 1997, s. 219,  

8086022048 
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