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TEXTOVÁ ČÁST (PÍSEMNÁ OBHAJOBA) 

 Vytvorenie prototypu / produktu v podobe doskovej hry vychádzajúcej z 
konceptu hry Monopoly. Tá je svojim obsahom ideálnym základom, z dôvodu jej 
priameho odkazovania k fungovaniu jednotlivcov a korporácií v súčasnom svete na 
princípe získania úspechu skrz budovanie čo najväčšieho zisku na úkor iných, alebo 
absolútneho krachu. Tým, že je určená prevažne pre deti sa zároveň stáva aj metaforou 
k smerovaniu a “vychovávaniu” detí už od útleho veku v súlade s kapitalistickým 
systémom. Mojou vlastnou verziou hry popisujem a simulujem súčasnú dystopickú 
situáciu, existenciu a prežívanie jedinca v spoločnosti či už v osobnej alebo 
pracovnej / korporátnej rovine a dopady tohto systému.  
 Základným aspektom, ktorý sa stal inšpiráciou pre tému a spôsob spracovania 
bakalárskej práce sú moje osobné poznatky, dojmy a názory na situáciu a systém, 
ktorého som aktívnou súčasťou. V mojom pracovnom / osobnom živote mimo štúdia 
sa živím grafickým dizajnom, čo so sebou nesie aktívnu účasť na budovaní a 
podporovaní fungovania tohto systému a nepriamo aj na jeho negatívnych dopadoch 
na spoločnosť. Podielam sa na tvorení rôznych mediálnych kampaní / webov / 
aplikácií a brandov a korporátnych identít firiem a spoločností, ktoré sú založené na 
princípoch kapitalizmu z čoho pochopiteľne čerpajú zisk a dotujú ním svoju vlastnú 
existenciu. Tento fakt ma robí neoddeliteľnou súčasťou celého systému, ku ktorému sa 
vyjadrujem v tejto práci a zároveň mi ponúka interný pohľad do fungovania korporácií 
a princípov ich prezentácie, budovania brandu - spája viacero aspektov ako marketing, 
dizajn, psychológiu reklamy, prieskumy reálnych používateľov a využívanie nových 
technológií za účelom čo najväčšej efektivity so záujmom mať čo najväčší finančný a 
materiálny zisk, často vo veľkej miere na úkor iných.  
 Na základe záujmu o túto tému som v procese tvorby študoval a vychádzal z 
rôznych prednášok a publikácií, vo veľkej miere pre mňa bola inšpiráciou kniha “ 
After the future “ od autora menom Francesco Berardi, v ktorej sa vyjadruje k 
problematike kapitalizmu a kriticky reaguje na jej negatívne dopady na spoločnosť. 
Táto a ďalšie knihy, napríklad “ 24/7 “ od Jonathana Craryho mi poskytli odborné 
pohľady na spracovávanú tému, čo sa pre mňa stalo základom pre ďalšie spracovanie 
a obrovským prínosom. Niektoré krátke výňatky z publikácií sú aj priamou súčasťou 
hry - konkrétne texty / úlohy na hracích kartách.  
 Cieľom mojej bakalárskej práce je na jednej strane ironizujúce poukazovanie 
na problematiku kapitalizmu a produkcie, jej častú absurdnosť, bezohľadnosť a 
odmietanie zodpovednosti voči následkom negatívnych dopadov na psychickú stránku 
jednotlivcov. Či už sa jedná zamestnancov alebo zákazníkov / užívateľov produktov, 
na ktorých výrobe alebo propagácii sa aj sám podielam. Na strane druhej táto práca 
slúži aj mne samému iným spôsobom a to možnosťou ujasňovania si vlastných 



pohľadov, názorov a analyzovanie osobného pocitu zodpovednosti.  
 Dielo je vytvorené ako reálny produkt / prezentovaný je jeden prototyp, ktorý 
je možné v ďalšom posune masovo vyrábať a predávať cieľovým zákazníkom, čím 
som chcel tento koncept posunúť ďalej, tak aby sa stal potencionálnou aktívnou 
súčasťou kapitalistického systému, ktorý svojim obsahom kritizuje.  
 Produkt je vytvorený digitálne pomocou grafických softvérov, následne 
vytlačený a poskladaný do výslednej, prezentovanej formy. Koncept finálnej podoby 
vychádza zo spracovania hry Monopoly s použitím podobného formátu a vytvorením 
jeho dystopickej / depresívnej verzie. Týmto produktom je dosková hra s vlastnými 
pravidlami, v ktorej hráč primárne platí iba vlastným, reálnym časom, bez 
akéhokoľvek zmysluplného cieľa alebo výsledku. Cieľom hry je neukončiteľné 
blúdenie po doske, kde pri každom ďalšom kroku si hráč vyberá kartu ktorá uvádza 
čas, ktorý musí na danom mieste stráviť buď bez alebo na základe rozhodnutia medzi 
ponúkanými možnosťami z karty. Rozhodnutia hráča ale zo zásady nemenia fakt, že 
bude musieť platiť svojim časom, čomu sa v hre nedá vyhnúť. Alebo jeho rozhodnutie 
nezmení vôbec nič, okrem depresívneho dopadu na neho samého.  
 Tieto aspekty reflektujem vo svojej práci či už použitím rovnakých technológií, 
dizajnu, spôsobu prezentácie ako v spomínanej komerčnej práci a zároveň do nej 
vkladám subjektívnu a pocitovú stránku. Cielene vyprodukovaná frustrácia hráča a 
nenukončiteľnosť hry je metaforou k mojim vlastným očakávaniam alebo predstavám 
dystopickej budúcnosti, v ktorej sa už vlastne nachádzame a môžeme len pozorovať 
dianie bez akéhokoľvek reálneho zásahu, ktorý by čokoľvek  vo výsledku ovplyvnil.  
 V jednej rovine teda ide o použtie rovnakých princípov komerčnej produkcie 
na vytvorenie práce, ktorá svojim konečným významom kritizuje tie isté princípy, 
ktorými je tvorená. V druhej rovine ide teda o osobnú emocionálnu výpoveď.  

 Ďalším možným scenárom, kam by sa práca mohla posunúť, a ktorý mám aj za 
cieľ v budúcnosti realizovať je vytvorenie promo videí / reklám a spustenie 
Kickstarter kampane, čiže snaha tento produkt posunúť ďalej aby sa stal reálnou 
súčasťou systému, ktorý kritizuje. Hypotetickým scenárom a možnosťami sú založenie 
firmy na masovú produkciu hry, s reálnymi zamestnancami, čo by otváralo mnoho 
možností ako s témou ďalej pracovať v ďalších rovinách. 


