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Všetok obrazový materiál pochádza z internetu a nevlastním na neho autorské práva. Ako taký slúži 
iba ako referencia a ukážka umeleckého smerovania projektu. V dokumente sa nenachádzajú žiadne 
3d modely, lebo tie budú vytvorené podľa konceptuálnych referencií ktoré sú obsahom Art Design 

Documentu. 

 



Štylizácia 

Herná štylizácia by mala umocniť ciele projektu: pracovať s hernými stereotypmi a použiť ich proti sebe. Z 

tohto vyplýva aj charakter prezentačného štýlu, ktorý sa bude uberať sci-fi realizmom s komiksovými prvkami.  

Keďže projektu ide o reflexiu herným stereotypov, tak sa nebude snažiť vizuálne redefinovať žáner, práve 

naopak. Priamo sa inšpiruje najznámejšími predstaviteľmi žánru. Preto aj nižšie v referenciách je uvedená hlavne 

hra Starcraft, ktorá spĺňa všetky audio vizuálne ciele projektu. 

 

Technické spracovanie 

Grafická stránka hry bude predstavovaná maľovanými textúrami v inštruktážnych sekvenciách, 3d 

modelmy a render efektami v hernej časti. Prototyp sa sústredí iba na hernú časť, takže menu a HUD budú čiste 

technického rázu. Taktiež inštruktážne sekvencie budú obsahovať iba  skice, ktoré slúžia na demonštráciu 

výrazových prostriedkov. 

   
Herný prototyp bude obsahovať nasledovné sady modelov: 

 Ľudská bojová jednotka 

 Extraktor, automatická jednotka a teleportačná stanica 

 Herná mapa 

 3 druhy netvorov 

 Spawn pointy netvorov 

 Jazierka živej vody 

 

 

Vizuálne referencie 

 V celom art design document uvádzam iba referencie z druhých hier, keďže práve grafická a 

programátorská časť projektu by mala byť hradená zo štypendia. Všetky referencie majú za úlohu demonštrovať, 

kam by sa hra chcela po prezentačnej stránke uberať. 

 

 Prostredie 

Domovská planéta netvorov je planétou plnou života. Živá voda je na planéte všadeprítomná a vďaka nej sa 

planéta podobá jednej veľkej džungli. Veľmi trefnou referenciou je planéta Pandora z Filmu Avatar: 

https://www.youtube.com/watch?v=GBGDmin_38E 

 

https://www.youtube.com/watch?v=GBGDmin_38E


 
 

 
 

 

 



 Frakcia ľudí 

 Ľudia predstavujú stereotypne dobrú stranu konfliktu. Ide im o záchranu vlastnej kolónie a celkové 
vyliečenie vesmírneho moru. Majú k dispozícii technológiu, ktorá je neporovnateľne vyspelejšia od našej, ale 
zároveň je pre hráča pochopiteľná (veľmi vyspelá variácia na súčasné technológie). Súčasťou ľudskej frakcie sú 
singulárne umelé inteligencie, ktoré majú postavenie otrokov. 
 Ľudia sú frakcia, s ktorou sa hráč bude automaticky stotožňovať a vizuálne mu v tom chce hra pomôcť. 
Ľudská štylizácia bude predstavovať technologický pokrok, silu a určité hrdinstvo, ktoré je súčasťou tohto 
stereotypu.  

 

Referencie na štylizáciu domovskej kolónie 

  
 

 



Refencie na štylizáciu armádnej jednotky 

    
 

    
 

 



Referencia na štylizáciu ťažobný zariadení 

 

    

 

 

 

 

 

 



Frakcia netvorov 

 Netvory sú opakom ľudí a predstavujú stereotypné zlo. Ich vzhľad je veľmi odpudivý a na prvý pohľad 
vyzerajú nepriateľsky. Majú veľa telesných defektov a vád, lebo podliehajú veľmi silnej mutácii, ktorú dokážu 
vedome ovládať. Sú súčasťou planetárneho ekosystému, v ktorom musia neustále obnovovať sieť živej vody tým, 
že svoj neustále meniaci sa genetický profil odovzdávajú do systému živej vody. Bez nich sa obeh živej vody na 
planéte zastaví a planéta zomrie. 
 Audiovizuálne smerovanie netvorov má prirodzene vyvolávať odpor a na prvý pohľad majú byť považovaní 
za nepriateľa. Znovu tu hra chce využiť existujúce vizuálne stereotypy druhých hier. Použijú sa nato tvary 
pripomínajúce hmyz, telesné mutácie, abnormálne tvary až telesný rozpad. Hráč by sa mal netvorov štítiť.  
 Netvorov je veľa druhov, lebo podliehajú veľmi rýchlej mutácii. Každý druh má svoj špeciálny účel. Tento 
účel by mal byť zjavný z vizuálu netvora.  

 

Referencia na štylizáciu podôb netvorov 

 

    
 

 



    
 

     
 

  
 


