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Dizajnovanie digitálnych hier je pre bežného laika, ale 

i priemerného hráča stále zahalené rúškom tajomstva. Tvorba 

hier pritom nie je až tak výrazne odlišná od iných médií alebo 

umeleckých druhov a v závislosti od rozsahu výsledného diela 

vyžaduje kompozíciu tímu s jasne vymedzeným zložením. Popri 

programátoroch, grafikoch alebo animátoroch musí každý 

tím obsahovať aj tzv. game dizajnéra, ktorého by sme po 

slovensky mohli nazvať aj dizajnérom herného zážitku. Jeho 

hlavnou úlohou je starostlivosť o interaktívnu časť hier, teda 

ich ludologický aspekt. Herný dizajnér navrhuje jednotlivé 

herné mechaniky a stará sa o zábavnosť a vyváženosť celého 

zážitku. Je to človek, ktorý rozhoduje o tom, ako budeme 

hru hrať tak, aby nás dlho bavila a tiež o tom, aké funkcie 

a nástroje budú pre hráča na získanie želaného zážitku 

najvhodnejšie. 
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Čo je to game dizajn, čo všet-

ko zahŕňa a prečo je v tvorbe 

digitálnych hier kľúčový? Aká je 

úloha game dizajnéra?

Dizajnér vymýšľa herný zážitok, ktorý stojí 

na ramenách herných systémov a mecha-

ník. To, či je hra zábavná, si povie hráč 

hneď ako svojou interakciou uvedie tieto 

systémy do pohybu. Práve takáto vznik-

nutá dynamika je to, čo dizajnér tak dlho 

hľadá a ladí.  

Ako každé kreatívne úsilie vytvoriť niečo 

hodnotné, aj game dizajn je o vízii tvorcu 

a následnej exekúcii do praxe. Mám rád 

prirovnanie, keď dizajnér pripraví „noty“, 

podľa ktorých zvyšok tímu vie presne, 

čo má hrať. Bohužiaľ, videohry to oproti 

hudbe trochu komplikujú, pretože umož-

ňujú hráčovi interakciu s dielom. Napriek 

notám je po prvej skúške každému jasné, 

že výsledok je neharmonický. Niečo na tej 

hre nefunguje. Dizajnér takúto situáciu 

adresuje prípravou nových inštrukcií, keď 

berie na seba zodpovednosť za prešľap 

a následnú nápravu. Ľudia si dnes neradi 

priznávajú chybu. Máme plnú hlavu min-

drákov, ktoré pramenia z iných vecí. Dizaj-

nér a vlastne ktokoľvek vo videohernom 

priemysle sa musí naučiť zlyhávať a správ-

ne používať introspektívu, aby sa v bu-

dúcnosti podobným prešľapom vyhýbal 

a zároveň nevytváral kon�likty v tíme tam, 

kde nemusia byť. Pri spomínanej hudbe vie 

aj pri kolísajúcom tempe melódia sprevá-

dzaná beatom uspokojiť autora i zhovie-

vavého poslucháča. Obaja si vedia rýchlo 

predstaviť, aký má pesnička potenciál, 

a ako asi bude znieť. Hry počas svojho 

vývoja pripomínajú zlú zlátaninu, ktorá 

očividne na mnohých miestach preteká. 

Kapelníci o troch nástrojoch v skúšobni 

svoj prísun dopamínu dostanú takmer 

ihneď. Pri tvorbe videohry to vedia naprieč 

mnohokrát nezmapovaným morom byť 

mesiace alebo aj roky. Dizajnér tento na 

prvý pohľad nikam neplávajúci koráb na-

viguje, pričom denne presviedča posádku, 

že nie je blázon.

Ako sa človek stane game 

dizajnérom? Ako to bolo 

v tvojom prípade?

Veľa sa hrám. Hranie som počas postup-

ného vzostupu e-športov začal brať čoraz 

vážnejšie. Takto som spoznal spoluzakla-

dateľa Pixel Federation Mariána Fridricha, 

ktorý mi ponúkol QA tester pozíciu, kde 

som prvýkrát načrel pod kapotu hier. 

Vtedy to bola ešte maličká firma, čiže 

som si skrz takmer neexistujúce pro-

cesy mohol namočiť nohy v mnohých 

rybníčkoch. Dodnes si myslím, že práve 

tester je najlepšou entry level pozíciou 

pre kohokoľvek, kto chce vykročiť po vi-

deoherných chodníčkoch. Človek hraním 

hier empiricky začína tušiť, ako majú fun-

govať. Ako tester túto znalosť obohatí 

o technické a dizajnové poznatky. Stráca 

ilúzie o tom, ako sú hry robustné alebo 

ako ľahké je do vývoja niečo pridať, to-

bôž ubrať. Celok i jednotlivé časti hry sú 

v rámci narastajúceho analytického mys-

lenia vnímané inou optikou. Práve skrz 

takúto optiku vie dobrý tester odhadnúť 

riziko, kedy sa hra „pokazí“ z technickej 

stránky. Podobne vie dobrý dizajnér vy-

užiť tento aparát, aby vedel povedať, 

čo sa pokazí v rámci herného zážitku. 

Na Slovensku stále neexistuje 

žiadna oficiálna forma štúdia, 

ktorá by sa tohto povolania 

týkala. Čo môžu ľudia, ktorí 

by chceli v tejto oblasti 
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samotného vývoja hry, čo už je často prines

koro. Hneď ako sa človek púšťa do vývoja 

hry, mal by si vedieť zodpovedať kľúčové 

otázky. Bude moja hra oproti konkurencii 

v niečom lepšia, resp. odlišná? Aká je pre 

daný žáner na trhu saturácia/dopyt/cena? 

Čo bude najsilnejším marketingovým uh-

lom pre hru? Bude vhodná pre streame-

rov alebo speedrunnerov? Ako developer 

chcem prirodzene stavať hru na jej silných 

stránkach. Je nebezpečné očakávať úspech, 

ak idem robiť hru s vedome identifikovaný-

mi slabými stránkami. Čo sú silné stránky 

viem zistiť prácou na malých mikrohrách, 

ideálne na game jame, kde sa prácou v ko-

lektíve vycvičím aj v rámci obmedzeného 

rozsahu hier a limitovaného času. 

Aktuálne pripravuješ vo svojom 

vlastnom nezávislom štúdiu 

Hang the Eyelids novú hru Crave. 

Môžeš nám ju predstaviť?

Ide o 2D akčný a ručne kreslený platfor-

mer, kde hráč v kožuchu čarovného vlka 

preskúmava svet pokriveného baroka. 

Tajomstvo spletitého kraja plného nároč-

ných platforming pasáží a mozoľovitých 

súbojov, odhalí len ten, kto naplno využije 

pôsobiť, robiť v rámci svojho 

(samo) vzdelávania?

Veľa sa hrať. Tá situácia so školami sa ešte 

dlho nezmení. Množstvo kvalitných ľudí, 

ktorí budú platovo i náplňou práce mo-

tivovaní vzdelávať mládež vo vývoji hier, 

bude rásť veľmi pomaly. Buď sa tí ľudia 

nezaplatia, budú chcieť robiť vlastné hry, 

alebo im nebude po chuti, že im do toho 

školský aparát „kecá“. Aj P. T. Anderson 

študoval film na škole a tvrdí, že najviac sa 

naučil študovaním diel svojich predchod-

cov, resp. obľúbencov. Tak ako si „skladník 

ve šroubárně může přečíst Vergilia v ori-

ginále”, aj herný dizajnér sa naučí niečo 

užitočné hraním cudzích hier. Nikdy ne-

bolo jednoduchšie referenčné hry takto 

podrobne „rozpitvať“ a pochopiť, ako ich 

tvorcovia uvažovali. Dnes je možné nakuk-

núť do ich kuchyne skrz prednášky, blogy či 

rozhovory. Poniektorí z nich sú aj extrémne 

otvorení a dokonca odpíšu na váš mail, 

alebo vám poradia pri pivnom „klábosení“ 

na konferencii. Myslím, že aj v sebarozvoji 

komunikačných zručností aj v samotnom 

vývoji hier je dôležité vedieť sa pýtať otázky. 

Dôsledný prieskum poskytne odpovede, 

ktoré by ste zbytočne dlho hľadali počas 

svoj živočíšny arzenál. Čuch pre stopovú 

navigáciu týmto rozsiahlym priestorom, 

hrabanie pre odkrytie ciest starodávnych 

i zabudnutých spomienok, a predovšet-

kým pre vlka typickú agilnosť, bojovnosť 

a schopnosť požierania jeho nepriateľov. 

Crave je dobrodružstvo naprieč ostrovným 

kráľovstvom Foghorn. Navonok lemované 

všeobjímajúcim náručím šepotajúceho 

oceána a vnútri položené na základoch 

prehnaných snov. Túžba po potrave vy-

láka hráča z útrob jeho páchnucej nory 

práve na prah tohto schátraného kraja, 

ktorý dávno prišiel o korunu. Hráč vykročí 

pravou labkou po stopách chradnúcich 

spomienok v spleti cestičiek barokového 

kraja, kde tu a tam osamoteného vlka za-

tracujú ako diabla, a inokedy za sprievodu 

�lauty a tanca ospevujú ako symbol živej 

prírody. Hráča čaká náročná cesta plná 

dôsledne strážených tajomstiev a krivých 

charakterov. Spoločné načúvanie mušliam 

na penou posiatom pobreží s miestnou 

devou vie vzápätí nahradiť súboj o prežitie 

s bôžikom ópia na pôde kabaretného di-

vadla. Rozvaha a vytrvalosť budú kľúčovou 

buzolou pri traverze týmto začarovaným 

miestom. Iba ten, kto pozná seba, vie spo-
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znať a rozuzliť tento mnohými cvernami 

pretkaný svet. 

Ak odložím opisný pátos bokom, Crave je 

žánrovo metroidvánia, ktorú som spolu 

s niekoľkými šikovnými ľuďmi začal dizaj-

novať v roku 2020. Hra prechádza dlhou 

preprodukciou, kde sa hľadali otázky na 

mnohé odpovede. Dlho sme hľadali štylizá-

ciu nášho vizuálu, aby fungoval z technic-

kej i hernej stránky. Následne sme v rámci 

vertical slice-u v kontexte jednej hernej 

lokácie riešili možnosť pre-používania 

grafických assetov. Cieľom bolo položiť 

procesy tvorby grafiky tak, aby sme vedeli 

z assetov vyskladať čo najväčšie množstvo 

herných screenov. Podobne ako Morning 

Men (nevydaná hra od Pixel Federation) je 

aj Crave „content-heavy“, hra s bohatým 

environmentom a množstvom charakte-

rov, ktoré potrebujú unikátne animácie. 

Preprodukcia nám umožnila spraviť pár 

omylov, z ktorých sme sa poučili a už te-

raz vieme lepšie, ako by sme v samotnej 

produkcii postupovali. Možno ešte kľúčo-

vejším bolo uvedomiť si, koľko práce je 

vlastne na všetkých frontoch okolo hry. 

Nemal som žiadne ilúzie o dôležitosti 

marketingu alebo rozvoji podnikania, no 

určite som podcenil množstvo času, ktorý 

tieto a podobné aktivity zaberú. Rovnako 

dôležité bolo si povedať, že pre vývoj Cravu 

budeme potrebovať vlastné nástroje. Inak 

by sme sa v produkcii zbláznili. Cieľom 

je teraz dokončiť demo hry v kvalite, za 

ktorú sa nebudeme pri hľadaní vydavateľa 

hanbiť. V prípade, že by sa obom stranám 

pozdávali podmienky spolupráce, vývoj 

Cravu by sa posunul do plnej produkcie. 

Sú podľa teba na Slovensku 

dostatočne dobré podmienky 

na tvorbu hier? Ak by si mohol 

v našom prostredí niečo zmeniť, 

čo by si zlepšil?

Keby si sa ma spýtal pred rokom, tak ti 

poviem, že sa to pomaličky hýbe dobrým 

smerom. Dnes naozaj netuším. A v kon-

texte toho, čo sa deje vo svete, to tuší 

asi málokto. Po uvoľnení opatrení pred 

začiatkom leta šiel záujem o hranie hier 

dolu. Videoherný trh to cez tržby pocítil 

naprieč všetkými sektormi. Je dosť prav-

depodobné, že sa medziročný nárast po 

veľmi dlhom období zastaví. Je teda aj 

pod stále silnejším tlakom rastúcej in�lá-

cie otázne, ako budú s peniazmi bačovať 

investori, resp. veľké spoločnosti. Pri SONY 

je napríklad extrémne ťažké udržať ich 

doterajší model prémium AAA hier, kto-

rých vývoj sa vie vyšplhať aj na 7 rokov. 

Prázdnejšie portfólio dopĺňajú menej ris-

kantné remaky a problém kontinuálneho 

cash �low adresujú spoločnosti hybridným 

business modelom. SONY, zdá sa, zatiaľ 

bude vsádzať na game as a service model, 

o čom svedčí aj ich akvizícia Bungie s Des-

tiny 2. Microso�t tlačí úplne na všetkých 

úrovniach. Okrem nahlas funiacej služby 

Game Pass, ktorá predplatiteľom otvára 

nekonečné množstvo hier, Microso�t naďa-

lej pokračuje v akvizícii nových štúdií. Obsi-

dian Entertainment, Double Fine, Arkane, 

či v neposlednom rade Activision Blizzard. 

V honbe za predplatiteľmi strieľa Microso�t 

zo všetkých cylindrov. Hráčom vie poskyt-

núť celé spektrum hier. Od najmenších 

indie obskúrností po najväčšie AAA hry. Či 

to je pre celý priemysel dobré? Netuším. 

Zatiaľ sa zdá, že sú spokojné kúpené štúdiá 

aj zákazníci. Pre lokálneho developera sa 

nič nemení, neustále sa snaží spraviť hru 

ako najlepšie vie. Osobne by som však 

oveľa tvrdšie tlačil na marketing a rozvoj 

podnikania už v priebehu vývoja, ktorý by 
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ruje nové javy. Na hrudi i na topánkach 

začne tlačiť zodpovednosť za seba, ro-

dinu i zvyšok tímu. Bohužiaľ, nedá sa to 

rozotrieť ako čemer. Bolo pre mňa kľú-

čové uvedomiť si, že pre osobný rozvoj 

nemôžem pred tým tlakom utekať. Člo-

vek sa musí naučiť robiť aj nepríjemné 

rozhodnutia. Každému nám nad hlavou 

visí zlyhanie. Nemali by sme dopustiť, 

aby nás pri dôležitých rozhodnutiach 

paralyzovalo. Čoraz viac si uvedomu-

jem, aké je dôležité baviť sa o chybách, 

a nielen o úspechoch. Pixel mi do veľkej 

miery umožňuje sústrediť sa čisto na 

moju prácu. Je aj v ich záujme, aby som 

to robil čo najlepšie a adekvátne ma 

k tomu motivujú. Pri práci na vlastnom 

túto motiváciu tvorím pre seba a iných 

sám. Myslím si, že neexistuje na Slo-

vensku firma, ktorá by sa viac snažila 

byť férová a transparentná k svojim za-

mestnancom. Mnohé aspekty jej firem-

nej kultúry si ponesiem naprieč životom. 

Bohužiaľ, mnohé veci by som chcel skú-

siť robiť inak. V menšom, nie natoľko sa 

tlačiac do šírky, nestavať sa do pozície, 

keď v rámci firemnej i hernej vízie budem 

musieť robiť priveľa kompromisov. 

zaručil lepšie podmienky vývoja i väčšiu 

expozíciu na jednotlivých platformách.

Nebál by som sa externej spolupráce na 

čiastkových prácach na hre. Treba sledo-

vať komunitu developerov aj za tieňom 

Tatier. Koncept art, zvuk, hudba, lokali-

zácia, výroba shaderov. Nikto neočakáva, 

že všetko urobíte vo vlastnej réžii. Nie 

každý má disciplínu a tak doširoka roz-

prestretý talent, ako napr. Lucas Pope, 

Joakim Sandberg či Thomas Happ. Nám 

zvyšným smrteľníkom ostáva hľadať ta-

lent, ktorý ten prednastavený kvalitatívny 

benchmark vie dosiahnuť. Konkurencia 

je cez vysoko nastavenú latku kvality vy-

bičovaná do nepríčetna a s čímkoľvek 

„priemerným“ stráca developer šance na 

úspech. Bitky o viditeľnosť na takom satu-

rovanom trhu nevypestujeme výhovorka-

mi o indie apokalypse v miestnej krčme. 

Ja rozumiem, že nie každému je po chuti 

ziapať po promenádach sociálnych sietí, 

ale treba si uvedomiť, že marketing je po-

pri kvalitnom produkte rovnako dôležitý 

aspekt vývoja. Denný chlieb, ktorý treba 

odbornej i laickej verejnosti pravidelne 

servírovať. Konferencie, YouTube, Steam 

Online Festival, konkrétni ľudia z tlače. 

Z hľadiska talentu a skúseností potrebu-

jeme na Slovensku viac veľkých úspechov, 

aké dosahuje Pixel Federation. Nemusia 

byť veľké, čo sa počtu zamestnancov týka. 

Dôležité je, aby nejaký subjekt dokončil 

úspešnú vec. Chýbajú nám skúsenosti, 

bojíme sa dokončiť niečo menšie, čo má 

menší komerčný potenciál. Je to taká 

hlava 22. Ťažko človek nadchne potenci-

álneho partnera vo vývoji na hru, ktorá 

sa vlastne v ničom nechce výraznejšie 

inovovať. To isté platí pre komunikáciu 

a nadviazanie spolupráce s vydavateľom. 

Pri každých dverách sa vás vydavateľ spý-

ta, čo je váš čo je váš jedinečný predaj-

ný bod (unique selling point). Overiť ho 

v hrateľnom deme je vždy tŕnistou cestou 

s mnohými iteráciami. Opäť sa tu môže 

ľahko stať, že sa projekt nedokončí, alebo 

sa pod tlakom financií nespraví podľa 

predstáv tvorcov.  

Ak by si mal porovnať pôsobe-

nie v Pixel Federation a prácu 

na tvojej vlastnej hre, aké v tom 

vidíš najzásadnejšie rozdiely?

Myslím, že už pri samotnej myšlienke 

osamostatniť sa človek na sebe spozo-
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Ako sa podľa teba v hrách pre-

javuje dobrý a ako zlý game 

dizajn?

Skúsim si opäť pomôcť prirovnaním a ter-

minológiou z iného súdka. Podobne ako 

parfum, i hry by sa dali rozdeliť na tri časti. 

Hlava, teda počiatočná vôňa parfumu je to, 

čo nás na hre na prvý pohľad zaujme. Okrem 

herného žánru a technického spracovania 

analyzujeme estetiku hry. Vizuál, hráčske 

túžby a naratív. Srdce, resp. telo vône no-

sia na ramenách systémy a core loop hry. 

Dizajnér má hráčovu pozornosť iba na pár 

sekúnd a musí ho presvedčiť, že jeho dielo 

ho bude baviť. Systémy nám zastrešujú 

mechaniky, ktorými hráč vie interagovať 

s hrou. Tieto mechaniky majú spätnú väzbu, 

čím vytvárajú dynamiku medzi systémami. 

Pri dobrom hernom dizajne táto dynamika 

hráčov baví. Ako dizajnér tvorím sériu “lo-

opov”, kde hráč opakovane používa vytvo-

rené mechaniky za dosiahnutím určitého 

cieľa. Tieto “loopy” sa dizajnujú tak, aby 

sa hráč bavil, v priebehu 5 sekúnd, 5 hodín, 

a napokon aj 5 dní. Finálnou zložkou par-

fumu je základ, a je to vôňa, ktorá na tele 

zostane po odznení pôvodných dvoch častí. 

Pri hrách sú to ťažko uchopiteľné a efemér-

ne pocity. Predstavujú zážitky z hry, o ktoré 

sa podelím s kamošmi v krčme. Môže to byť 

príbeh alebo moment, keď som sa v hre cítil 

nesmierne šikovný, alebo mi možno hra 

umožnila niečo, s čím som predtým nerátal. 

Vyvíjať hry je ťažké aj preto, že zlý dizajn 

vie každú z týchto častí pokaziť. Prečo ako 

ľudomilný filantrop a vášnivý archeológ 

vystrieľam v rámci hry tisícky iných osôb? 

Prečo, ak je celý svet v plameňoch, potre-

bujem vyriešiť záhadu miznúcich sliepok 

v kuríne? Prečo mi tutoriál vysvetľuje me-

chaniku, ktorej dávno rozumiem? Prečo 

mi hra komunikuje sled udalostí a činností 

mojej postavy cez text alebo cutscénu? Ne-

mohol som tie činnosti „odohrať“ ja? Okrem 

vyslovene zlého technického spracovania 

zlyháva herný dizajn najčastejšie tým, že 

prestal byť „verný“ svojej pôvodnej vízii, 

resp. svojim herným pilierom. 

Akí sú tvoji najobľúbenejší game 

dizajnéri? Mohol by si vyzdvihnúť 

zopár top hier, ktoré sú pre teba 

v tomto smere kľúčové – a prečo?

Hidetaka Miyazaki pracoval ako účtovník 

v spoločnosti Oracle. Z kariéry IT účtovníka 

to boli práve hry, ktoré ho vytlačili do vi-

deoherného priemyslu. Konkrétne to bola 

hra ICO od ďalšieho legendárneho dizaj-

néra Fumito Ueda. Miyazaki vtedy nastúpil 

do firmy From Software ako programátor 

a napriek všetkým neprajným faktorom 

sa vypracoval na jej prezidenta. Zvrátil 

katastrofický scenár pri vývoji Demon Souls, 

ktoré z Japonska priniesol aj na západnú 

pologuľu s neslýchaným úspechom. Miya-

zaki napriek svojej novej pozícii ostáva za 

videoherným výkresom a je naďalej verný 

svojej vízii. Na jeho dizajne obdivujem ho-

mogénnosť naprieč viacerými systémami. 

Extrémna náročnosť jeho hier dáva zmysel  

v kontexte príbehu, kde sa ako najposled-

nejší naničhodník snažím zvrátiť prekliatie 

svojej existencie. Podobne ako v reálnom 

živote je to ťažké, a občas sa zdá, že je 

proti nám celý svet a máme chuť to vzdať. 

Práve pocit úplnej samoty je pre túto sériu 

kľúčový. Umocňujú ho nehostinné svety, 

kryptický príbeh a takmer nulové nápo-

vedy, ktoré by hráča postrčili správnym 

smerom. V takejto samote prirodzene 

žiadame o pomoc iných ľudí. Interakciu 

s inými hráčmi nesie na ramenách dvojica 

mechaník. Hráči nekomunikujú cez interný 

čet, ale nechávajú si na zemi napísané 
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pôsobí vo videohernom priemysle už 

viac ako 15 rokov. Začínal ako quality 

assurance tester v Pixel Federation, kam 

nastúpil krátko po založení spoločnosti. 

Neskôr viedol oddelenie QA, zaoberajúce 

sa testovaním funkcionality hier, ako aj 

oddelenie R&D, ktoré sa venuje výskumu 

a vývoju nových konceptov. Postupne 

Obálka Ukážka z pripravovanej hry Crave (archív tvorcu)

2,3 Ukážka z hry Morning Men, projekt zrušený (Pixel Federation)

4-7 Ukážka z pripravovanej hry Crave (archív tvorcu)

8 Ukážka z hry Morning Men, projekt zrušený (Pixel Federation)

správy. Komunita sa takto vie navzájom 

varovať pred nebezpečím číhajúcim za 

najbližším rohom, alebo naopak naviesť 

hráčov do pasce. Hráč si vie zavolať na 

pomoc iného hráča, s ktorým však rovnako 

nekonkrétne vie komunikovať iba formou 

gest. V období, keď boli hry v hlavnom 

prúde čoraz jednoduchšie, vyvíjané podľa 

modelovej šablóny, ktorou viedli hráčov za 

ručičku na každom kroku, vyvetrala séria 

Souls hernú špajzu do takej miery, že vy-

tvorila vlastný žáner.

Jenova Chen ako vedúci dizajnu stál pri 

vývoji hry Journey. Podobne ako Miyazakiho 

sériu Souls, aj Journey obdivujem predo-

všetkým pre holistický prístup k dizajnu. Aj 

v nej je vytvorená dynamika medzi jednot-

livými časťami hry dôležitejšia a vynikne 

viac ako časti samotné. Herné mechaniky 

sú podporené hernou estetikou, ktorá zasa 

poskytuje širší podklad pre naratív príbe-

hu. Journey je presne tým, čo napovedá 

názov hry. Je to elegantný platformer, 

v ktorom sa práve cez pohyb snažíme do-

stať do cieľa, pričom je často práve cesta 

cieľom. Napokon aj život je spletitá cesta, 

kde sme často hore i dole. Nenachodíme 

kilometre, čo sa prejdenej vzdialenosti 

týka, no sú to obrovské emočné míľniky. 

Journey práve túto emočnú horskú dráhu 

zachytáva v rozpätí niekoľkých hodín bez-

precedentným spôsobom. Mnoho hráčov 

často vlastne ani nepostrehne, ako za-

čnú plakať od dojatia. Okrem technického 

a štylistického blaha je to nádherne nadi-

zajnovaný nástroj na introspektívu. Je to 

hra, ktorej dizajnový dokument by som asi 

nevedel uchopiť, no zároveň je to hra, akú 

by dokázal a mal sa hrať každý. Jedinečný 

a neopakovateľný zážitok, ktorý výsostne 

sedí na najvyššej polici výkladnej skrine 

tohto média.

Aké hry sa budú hrať tvoje deti? 

K čomu ich budeš ako tvorca hier 

viesť a od čoho ich budeš odrá-

dzať?

Dúfam, že sa dostaneme ďalej ako k Fort-

nite! Žartujem. Nechám to do veľkej miery 

na nich. Keďže s hraním hier sa nechystám 

skončiť, určitá miera inšpirácie tam bude. 

Rád v nich budem aj hrami pestovať zveda-

vosť a samostatnosť. S trochou obáv neviem 

ešte presne povedať, kedy bude v ich veku 

ten správny moment ukázať im hry. Všetko 

sa dnes gamifikuje. V krátkych loopoch sa 

ženieme za kúskom dopamínu a prestávame 

si uvedomovať, že niektoré veci nie sú od 

nás vzdialené stlačením jedného tlačidla. Aj 

svoje deti by som rád učil tomu, že mnohé 

veci potrebujú svoj čas. Hudobný nástroj, 

cvičenie alebo pestovanie rastlín. Všetko sú 

to činnosti, ktoré nás učia disciplíne. Vďaka 

nej vieme veci dokončovať. 

ho kreatívne ambície a kariérny postup 

priviedli k samotnej tvorbe hier na 

pozícii herného dizajnéra. Okrem práce 

v Pixel Federation paralelne pracuje aj 

na svojom vlastnom nezávislom projekte 

v štúdiu Hang the Eyelids, ktoré založil 

a v ktorom vyvíja 2D ručne kreslený akčný 

platformer s názvom CRAVE. 
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