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1. PROGRESE TVORBY 

 

Mezi prní impulzy, které vedly ke vzniku této práce bych bez pochyby zařadila 

zkušennost s 3D programem Blender a vlastní vztah ke krajině. 

 

Tomuto tématu jsem se věnovala už od 3. ročníku, kdy jsem vytvořila ve 3D 

rozhraní opuštěný ostrov. Za použití herního Game enginu se tak uživatel mohl volně 

pohybovat prostorem, který připomínal barevnou džungli. V následujícím semestru 

jsem navázala na předchozí práci hrou „Broken Level Curves“. Posunem v této práci 

oproti předchozí bylo odproštění od objemu, gravitace a ostatních fyzikálních 

vlastností. Uživatel se mohl absolutně volně pohybovat ve virtuálním prostředí, kde 

ho v naprosté tmě obklopovaly jen svítící barevné linie. 

 

 

           

 

 

 Možnosti programu Blender i výsledky obou předchozích prací mě natolik 

zaujaly, že jsme se rozhodla v nich pokračovat. Také předchozí získané zkušennosti 

mě vedly k rozhodnutí udělat bakálářskou práci ve stejném rozhraní a na stejné téma 

s možností dalšího rozvoje.  

 Prvotní myšlenkou byl zámeř vytvořit virtuální prostředí, kterým se divák nechá 

obklopit a pohltit.  

 Je to vlastně podobný princip jako při hraní počítačových her. Na rozdíl od 

nich, kde se uživatel stává aktivním pozorovatelem a ovlivňuje tak obsah hry, v mém 

obraze se stává samotným obsahem. Forma prostředí tak není na monituru před 

ním, ale v prostoru kolem něj tak, že divák je zároveň součástí celého dění. 
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Počátky realizace spočívaly v nalezení té správné formy zobrazení. Jako první 

vznikl tunel s hladkou strukturou v různých barevných odstínech. Průlet kamerou 

v úzkém prostoru nepůsobil nijak převratným dojmem. Zajímavou změnou bylo 

aplikování 2D filtru Sobel, který vykresluje pouze hrany.  

 

   
 Původní tunel 2D filter Sobel 

 

 Dále jsme se zabývala tím, jak lze 2D filter ve 3D prostředí využít. Vzniklo 

několik zkoušek na jednoduchých tvarech. Zároveň jsme se snažila celé statické 

prostředí rozpohybovat. K danému tématu se nabízela možnost nastavení typu 

objektu Soft Body, které způsobuje pružnost. Pomocí této funkce lze docílit třeba 

simulace skákajícího míče nebo plynulého pohybu látky. Univerzální použití Soft 

Bodies je vhodné pro libovolné pružné objekty a jejich kolize s jinými objekty.  

 Původní tunel jsme nahradila zjednodušeným tvarem zdeformované koule. 

Kamera nesnímala objekt zvenčí, ale zevnitř, takže tvar nebyl na první pohled zcela 

znatelný. Při nastavení dříve zmíněných vlastností Soft bodies a 2D filtru jsme 

docílila lehce se chvějícího objektu, respektive vykreslených linií. Problémy nastávaly 

při spuštění v herním Game Enginu. Tvar i jeho vlastnosti se měnily a použité 

modifikátory nefungovaly. Jinak se tedy prostředí jevilo v pracovním módu a jinak 

v herním. Nastalo odbobí řešení technické realizace. Měla jsem jinou předtavu než 

výsledky, které v programu vznikaly. Chtěla jsem vytvořit uzavřený prostor, jehož 

stěny budou působit měkce a lehce se hýbat. Pokud jsem nastavila dané vlastnosti a 

fyziku, byla situace těžko ovladatelná a výsledy nebyly nijak uspokojující a už vůbec 

ne odpovídající představě.  
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 Začala jsem pracovat na dalších zkouškách. Skrz sebe jsem umístila 2 objekty 

ve tvaru koule. Jeden statický a druhý s kolizí Soft body. Zároveň byly tyto objekty 

každý jiného typu. Při spuštění v Game Enginu jsem zjistila, že se společně nemají 

rádi. Na jejich plochách se tak při vzájemném tření objevovaly chyby, které nakonec 

působily docela příjemně. Další zajímavostí bylo, že si tyto objekty žily naprosto 

nepředvidatelně svým životem. To znamená, že se pokaždé po spuštění vykreslovaly 

a pohybovaly jinak. 

 

 

 

Následovaly expirementy s texturami a hledání vhodného tvaru prostředí. 

Zkoušela jsme zasadit dané vlastnosti zpět do původního tunelu. Při průchodu se 

vykreslovaly pohyblivé oblasti ve 2D a statické ve 3D. Vznikla tak zajímavá 

kombinace těchto dvou prostředí a jiných dimenzí.  

 

 

   

 

I když tento výsledek byl zajímavý, přicházela v úvahu otázka: „ Co s tím dál?“ 

Stále jsem přemýšlela nad možností instalace. K danému ztvárnění se nabízela 
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interaktivní projekce s ovládacím panelem, kde si bude uživatel sám procházet 

prostředím a vnímat tak barvy a tvary, které se kolem něj vykreslují. S tímto 

postupem jsme měla zkušennost z předchozího ročníku, kdy jsme takto prezentovala 

obě semestrální práce. Tentokrát jsem chtěla vytvořit něco, co bude fungovat i bez 

zásahu uživatele. Proto jsem opustila tuto variantu a vrátila se zpět ke tvaru 

zdeformované koule. Rozdíl mezi těmito scénami je ve snímání kamery. V tunelu je 

kamera v pohybu a snímá několik elementů kolem. V kouli je kamera statická a 

snímá pouze jednu část. Divák se tak může soustředit na linie, které se díky 

dynamickému nastavení chvějí a mění svůj tvar.  

 

K zaplnění jedné snímané části jsme proto umístila přes sebe několik koulí. 

Každá měla trochu odlišný tvar a jinou texturu. Zároveň se mezi s sebou prolínaly. 

Nastavením transparentnosti se tak mohly zobrazit všechny. Výsledný obraz v 

herním rozhraní byl mnohem živější a obsáhlejší. Každý objekt měl také jinak 

nastavenou dynamiku. To zbůsobovalo, že tvary na sebe vzájemně působily každý 

jinou silou a pohybovaly se jinou rychlostí. Obraz působil jako změť chvějících se 

linek, které si žijí svým životem. Bez aplikace zmíněného 2D filtru Sobel se 

vykreslovaly plné plochy. V této fázi jsem pracovala s oběma variantama.   

 

   

Původní varianta Použití 2D filtru Sobel 

 

 Celou dobu mluvím o deformovaných koulích a na obrázcích jsou zjevné ostré 

plochy a hrany. Je to dáno již dříve zmíněným problémem sladění pracovního módu 

a herního Game enginu. Statické předměty se zobrazují správně s použitím 

vyhlazovacího modifikátoru, tedy oble. Oproti tomu se dynamické objekty, za použití 
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funkce pružnosti Soft body zjednuduší na původní tvar a modifikátor pro zaoblení 

ignorují. K různorodosti tvarů přispělo i použití dvou různých typů koule. První objekt 

typu Mesh – Uvsphere a druhý typu Mesh – Icosphere. Rozdím mezi nimi je ve 

způsobu vykreslování. Koule Uvsphere se vykresluje pomocí čtvercové sítě, oproti 

tomu koule Icosphere pomocí sítě trojúhelníkové. Každý tvar se pak chová jinak, má 

jiné vlastnosti a jinou dynamiku pohybu. 

 Dál bylo v úvahu rozhodnutí, s kterou variantou pokračovat. Jestli zvolit plné 

plochy nebo použití filtru. Obraz s barevnými linkami na černém pozadí se jevil 

mnohem příjemnější. Čistotu formy narušovalo pouze nepředvídatelné vykreslení 

textury. Na některých částech se zobrazily jen barevné hrany, jindy se přechod barev 

promítl do plochy. Tím vznikaly linie, které vypadaly jako nepovedené rozpixelované 

části, které výsledný obraz špinily. Cílem bylo vyčistit tyto místa a nechat prostor jen 

míhajícím se ostrým linkám. Po dalších zkouškách s různým způsobem nanášení 

textur jsem zjistila, že je to za použití toho filtru nemožné. 

 Docílením toho, oč jsme usilovala se nabízela možnost použití módu Wire. 

Ten způsobuje vykreslení výsledného renderingu tak, že daný objekt je 

reprezentován drátěným modelem. Výhodou je, že to bez problémů funguje u všech 

typů objektů i v herním Game Enginu. Z kombinace dynamického Soft body a módu 

Wire jsem byla nadšená. Výsledný obraz působil jako chvějící se síť nebo pavučina. 

Kameru jsme nechala umístěnou volně bez připevnění. Tím docházelo k jejímu 

pohybu. Resp. pohyblivé vertexy koulí narážely do kamery a tím ji nepatrně 

odstrkovaly a přesouvaly na jiné místo. Vznikla kontrastní kompozice rychle se 

chvějících vertexů a linek zárověň s pomalu se pohybující kamerou, jejiž posun byl 

naprosto nepředvidatelný a náhodný.  
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 V této fázi jsme se domnívala, že je výsledná forma konečná a tuto práci budu 

za vhodně promyšlené instalace prezentovat. Setkávala jsem se ale s názory, že 

animace sítě působí spíš napjatým dojmem a divák čeká lekací scénu, kdy na něj ze 

sítě nečekaně něco vyskočí. Ani sama jsme si nebyla tímto výsledkem zcela jistá. 

 

 Na doporučení jsem vyzkoušela způsob animace pomocí Shape Keys, který 

způsobuje plynulou přeměnu objektů, jednoho za druhý. Ty se pak můžou libovolně 

prolínat. Používá se například k animaci mimiky obličeje.  

 Vymodelovala jsem zvlněnou plochu. Každé další deformování a změnu 

objektu jsem ukládala pomocí zmíněného „klíčování tvaru“. Vytvořila jsem několik 

záznamů, s kterými jsem mohla dále pracovat na časové křivce. Vznikla smyčka 

animace, kdy se daná plocha měnila a vlnila. Celý tento pohyb byl velice pomalý a 

plynulý. Na tuto plochu jsem dále aplikovala texturu jedné z grafik, kterými jsem se 

zabývala před dvěma lety. Tyto grafiky mají taktéž charakter plynulých zvlněných 

křivek, kdy se vzájemně prolínají barvy. Přišlo mi to tak naprosto vhodné 

k vymodelovanému objektu.  

 

 

       
 Grafika (textura)  textura na vymodelované ploše  

 

 

 Výsledek této rozpracované fáze mě mile překvapil. Rozhodla jsem se ubírat 

už pouze tímto směrem. Obraz působil velice příjemně. Nebyla to už jen vlnící se 

barevná plocha, ale krajina, která vyjadřuje své proměny. 
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 Tak jako předchozí zkoušky, je tato virtuální krajina vymodelovaná v programu 

Blender. Jednotlivé změny jsou zaklíčované pomocí Shape keys. V časové křivce je 

nahrána animace těchto postupných proměn (tzv. morfing). Na vymodelovanou 

plochu je aplikovaná textura vlastních grafik s tématem „Transformace“. Už samotný 

tento název koresponduje s měnící se plochou. Jasnou barevnost a 2D efekt 

způsobuje odstranění světelného zdroje a nahrazení funkce Emit, která způsobuje 

vyzařování světla z jednotlivých objektů. Výsledkem je kinetický obraz. 

 

 

 Virtuální krajina 

 

 Pojem „virtuální“ vymezuje míru ne-skutečnosti, něco zdánlivého, 

neexistujícího. V případě mé práce prostředí, které napodobuje krajinu. Barevný 

reliéf, který se v určité časové křivce mění. Dochází k simulaci krajiny, která se jeví 

jinak za různá denní i roční období. Změny prostředí jsou děje, které se odehrávají 

pořád. Svým přirozeným způsobem jsou pomalé a plynulé, takže je nevnímáme. 

Když se na jedno místo podíváme jeden den i druhý, připadá nám stejné. Za delší 

čas může vypadat úplně jinak. Ke stejným změnám dochází i v mé virtuální krajině. 

Na první pohled se obraz jeví nehybně. Za pár minut se dokáže proměnit v jiný. 

 

 

2. ZÁVĚR 

 Aby dílo dosáhlo plné hodnoty svého významu, tedy virtuální krajiny, 

nainstalovala jsem světelnou projekci ve velikosti obrazu 8x4 metry. Krajina plyne po 

zdi a vytváří panoráma. Touto velikostí nabrala jiné měřítko a význam než pouze při 

spuštění na monitoru. Projektor je umístěn na druhé části místnosti. Figury osob 

stojících před ním se promítají do obrazu. Najednou divák vstupuje do krajiny a stává 

se její součástí.  

 Ve svém díle jsem dosáhla toho, oč jsem usilovala. Vytvořit virtuální prostředí, 

kde divák nebude pouze pasivním pozorovatelem, ale stane se součástí a obsahem 

vizuálního obrazu. Se svou prací jsem spokojena.  
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3. INSPIRACE 

 

 Velkou inspirací k vytvoření této i předchozí práce mi byla návštěva výstavy 

„Walking in my mind“, která proběhla v létě roku 2009 v londýnské Hayward gallery. 

Několik umělců zde vytvořilo prostorové i vizuální instalace, které zkoumají jejich 

vnitřní fungování fantazie.  

 Zaujaly mě také organické tvary soch od umělců Henry Moora, Constantina 

Brancusi a Hanse Arpa. 

 

 Virtuální krajina úzce souvisí s virtuální realitou. Mezi nejznámější osobnosti, 

které se zabývají touto tématikou bych uvedla kanadskou umělkyni Char Davies a její 

imersní krajiny Osmose nebo Éphémère. Jako další bych zmínila Jeffrey Shawa, 

který působí na poli digitálního umění a virtuální reality. Následovně Maurice 

Benayoun a Nicol Stenger. 

 

 Nedílnou součástí celé práce i vývoje mé osobnosti bylo prostředí ateliéru. 

Možnost setkávat se s lidmi, kteří mě inspirovali i podporovali v tvorbě. 

 

 

 

 
 


