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Úvod 

K volbě tématu této diplomové práce mě přivedl zájem o médium virtuální reality (VR). V minulosti 
jsem ve své tvorbě využíval 3D fotografii, 360° video a obecně technologie, které dokáží 
zprostředkovat dojem z prostoru a umožňují autorovi do něj kreativně zasahovat. VR vnímám jako 
další logický krok ve své tvorbě. 

Téma „Sen“ vychází z prvotní myšlenky, kdy jsem měl nejasnou představu o formě finálního díla, 
možnostech dnešních technologických postupů a jejich časové náročnosti. Rozhodl jsem se vytvořit 
experimentální prostorovou instalaci, která co nejvíce využije potenciál virtuální reality, a na druhé 
straně ukáže některé její limity.  

Inspirace sněním umožňuje vytvářet jednotlivé scény, které spolu nemusí souviset, lze mezi nimi 
volně přecházet a mohou se koncepčně výrazně lišit. Tento přístup reflektuje dnešní informační 
přesycenost, a zároveň autorovi poskytuje tvůrčí volnost, kdy lze dílo přizpůsobit konkrétní myšlence, 
technologickému postupu a časovému rámci. 

Východiskem pro mne byla zkušenost s filmovou tvorbou, která používá specifický jazyk formovaný 
během posledního století. Virtuální realita jako médium může tento jazyk radikálně změnit. Co se 
stane, když vstoupím dovnitř rámu filmového políčka? Jak se změní celkové vyznění audiovizuálního 
díla? Co nového přinese tento přístup divákovi a jaké nároky bude klást na autory?  

Stručná historie virtuální reality 

Historie média, kterému dnes říkáme „virtuální realita“ má kořeny v malbě 18. století, protnula se 
s historií fotografie, čerpá z poznatků o binokulárním vnímání světa z 19. století a během 20. století se 
díky technologickému pokroku na poli informačních technologií, optiky a antropologie definovala do 
dnešní podoby. Pojem virtuální realita se stal podkladem pro mnoho děl na poli science fiction.  

V nejširším kontextu můžeme za virtuální realitu považovat již renesanční nástěnné malby rozšiřující 
prostor sakrálních staveb, ovšem s pojmem „panorama“ se poprvé setkáváme v roce 1792, kdy Robert 
Baker postavil na Leicester Square rotundu s 360° malbou krajiny, kterou si návštěvníci mohli 
prohlédnout z plošiny uprostřed stavby.  

Dalším důležitým milníkem byl vznik fotografie v první polovině 19. století, a zejména pak 
„stereoskopu“ v roce 1838. Jedná se o zařízení pro zobrazování stereoskopických fotografií, nejčastěji 
ve formě rámečku na výměnnou fotografii s dvěma čočkami, který dokázal divákovi navodit pocit 
přirozeného prostorového vidění.  

V literatuře se s principem dnešních brýlí pro virtuální realitu setkáváme v roce 1930 v povídce 
Stanleyho Weibauma Pygmalion’s spectacles, která představuje koncept generování obrazu v brýlích 
pomocí elektrolýzy a přenesení do jiné reality, kde je divák pouze návštěvníkem a obyvatelé světa ho 
berou jako cizince.  

Lucie Nováková
Co je mechanika snění? Docela oxymóron.�Možná spíš: vyjádření, koncepce

Lucie Nováková
Antorpologie fakt existuje??? Znám jen antropologii, nauku o člověku.



Reálné technické řešení přišlo v roce 1960 jako Telesphere Mask, první HMD (angl. head mounted 
display) využívající filmový materiál jako nosič zobrazované scény. Chybí zde možnost pohybovat 
hlavou a obraz není generovaný. 

Hned v následujícím roce vznikla technologie Headsight složená z brýlí se sledováním pohybu hlavy, 
který se přenášel na dvě vzdálené CCTV kamery a umožňoval vzdálené nahlížení do nebezpečných 
prostor. Tento koncept se dále vyvinul v infračervenou kameru namontovanou na spodek helikoptéry 
Bell, která skrze HMD umožňovala pilotovi přistávat za tmy.  

60. léta můžeme považovat za kolébku dnešního pojetí pojmu virtuální reality. Ultimate Display je 
teoretický koncept od Ivana Sutherlanda, profesora univerzity v Utahu a průkopníka počítačové 
grafiky. Podle něj by „ultimátní displej“ měl zprostředkovat vnímání počítačem generované reality na 
takové úrovni, že nelze rozlišit od běžného života. Zahrnuje jak audiovizuální složku, tak haptickou 
odezvu a počítačem generovanou „hmotu“, která tvoří virtuální objekty.  

Sutherland je též autorem prvního HMD s počítačem generovaným obrazem, nazvaným Damoklův 
meč. Od stropu zavěšené brýle umožňovaly pohyb v horizontální rovině, který počítač snímal 
a upravoval zobrazovanou scénu. Scéna sestávala z bílých linek na černém pozadí. 

Na poli interaktivních prostředí byl v průběhu 70. a 80. let ústřední postavou Myron Krueger – 
americký počítačový umělec. Krueger je autorem výrazu „artificial reality“ a konceptu umělce jako 
tvůrce umělých světů – interaktivních prostředí zprostředkovaných počítačem. 

Vytvářel interaktivních prostředí, do kterých diváci vstupovali skrze kameru a projektor, mohli 
komunikovat s diváky „na druhé straně“. Projekty se jmenovaly Glowflow, Metaplay a Psychic Space. 
Na jejich základě Krueger vyvinul technologii Videoplace, se kterou získal mnoho ocenění. Z 
principu pro své instalace nepoužíval HMD brýle, byl zastáncem projekce na plochu. Tento přístup 
se dnes používá např. v planetáriích, nebo leteckých simulátorech. Výhodou je, že obraz může 
sledovat více lidí naráz. 

Prvním komerčně dostupným zařízením pro virtuální realitu byly brýle a haptické rukavice od firmy 
VPL v roce 1989, které popularizovaly pojem virtuální realita. Objevují se např. ve filmu Lawnmower 
Man, kde je virtuální realita používána ke stimulaci růstu mozkových buněk a zvýšení inteligence. 
VPL EyePhone se používaly spíše na poli výzkumu a v průmyslu, kvůli své astronomické ceně. 

V 90. letech přišla první vlna zařízeních pro virtuální realitu dostupná pro běžnou populaci. Vzniklo 
nespočet více či méně úspěšných herních konzolí, v této době situovaných spíše do heren. Bohužel 
z důvodu nedostatečného grafického výkonu trpěly mnoha neduhy a mohly snadno způsobovat 
závratě, virtuální realitu tedy potkal stejný osud jako 3D video, totiž zavržení většinovou veřejností 
jako něco nedokonalého, co nepřináší praktické využití. 

V roce 1999 přišel do kin film Matrix, který posunul koncepci virtuálních světů na zcela novou úroveň 
a vrátil myšlenku virtuální reality zpět do všeobecného povědomí. Koncepce napojení do počítačem 
generovaného světa skrze konektor se objevuje také ve filmu ExistenZ, který měl premiéru o dva 



týdny později a ve stínu Matrixu upadl v zapomnění. Tyto filmy vedle mnoha jiných nastiňují 
budoucnost virtuální reality, podobně jako Stanley Weibaum předpověděl naše současné možnosti.   

V posledních letech můžeme sledovat postupný rozvoj přístrojů pro virtuální realitu, chcete-li druhou 
vlnu virtuální reality. Počítačový výkon se konečně dostal na úroveň, kdy je možné realizovat alespoň 
částečně myšlenky Ivana Sutherlanda o ultimátním displeji. 

Všechny výše uvedené přístupy můžeme shrnout větou: Virtuální realita je prostředek, pomocí 
kterého lze divákovi navodit pocit, že se nachází na jiném místě. Kvalita tohoto pocitu závisí na 
úrovni použité technologie.  

Lucie Nováková
Proč v uvozovkách, pokud je to tvoje věta? max kurzíva



Umění a virtuální realita 

Médium virtuální reality je pro umění zajímavé kvůli kompletnímu pohlcení pozornosti diváka. 
V současnosti vnímám spíše pokusy, jak využít techniku tradičních médií v novém prostředí. Hlavní 
rozdíl po vizuální stránce je podle mého názoru v absenci rámu a v některých případech také 
v absenci předem daného místa pozorování, úhlu pohledu. 

VR vs. tradiční média 

Fotografie 

Fotografie ve virtuální realitě by měla být rozhodně trojrozměrná kvůli využití dojmu z prostoru. 
V podstatě se jedná o 360° fotografii, kterou si můžete prohlížet. Projekce probíhá na vnitřek virtuální 
koule a divák se v rámci ní nemůže pohybovat. To je fotografie v tradičním slova smyslu.  

Technika, která je vlastně trochu složitější fotografií je fotogrametrie, kdy pomocí velkého množství 
fotek nasnímám objekt nebo scénu, a tu potom ve specializovaném programu převedu na 3D model. 
V tom se potom může divák volně pohybovat. Pořád se jedná o fotografii, scéna obsahuje reálné 
světlo. Bohužel není možné smysluplně nasnímat pohyblivé objekty nebo lidi.  

Fotografie ve virtuální realitě má tak spíše pomocnou, případně dokumentární funkci.  

Video, film a animace 

Video je pro virtuální realitu vhodnější, ale pořád má svoje limity. Problém je hlavně v nemožnosti se 
pohybovat po scéně, protože kamera je statická a nahrává z jednoho bodu. Pohybující se 
kameraamera funguje pouze ve chvíli, kdy divák sedí, jinak mu pohyb přivodí pocit závratě Ve 
virtuální realitě také nefunguje tradiční střihová skladba (celek-detail-polodetail atd.), protože vždy 
snímáme z divákovy perspektivy a je na něm kam se bude dívat. Střih je navíc rušivým prvkem. 
Pokaždé, když se změní záběr, divák se musí zorientovat v novém prostoru, což není příjemné. Ideální 
je, když video žádné střihy neobsahuje. 

V současnosti existují techniky, jak zachytit scénu včetně informace o hloubce prostoru, tzv. 
volumetrické video. Kamery schopné takto snímat jsou zatím v nereálných cenových relacích. Takové 
video potom umožňuje pohyb hlavou do stran v omezené míře.  

V případě animace je způsob práce stejný jako doposud, s tím rozdílem, že scénu dělám tak, aby 
fungovala z jakéhokoli pohledu. Jsou různé způsoby vytvoření prostředí, vytvoření postav a textur 
a jejich animací. Výsledný vzhled může být fotorealistický, nebo naopak absolutně zjednodušený.  

Sochařství a malířství 

Virtuální realita může být pro sochařství tím, čím byla fotografie v 60. letech. Umělec může vytvořit 
sochařské dílo pomocí HMD a ovladačů přímo ve virtuální realitě, a to pak existuje pouze ve virtuální 
podobě.  



Malovaní se hodně blíží sochařství, protože lze malovat přímo do prostoru, tah štětce je vlastně 3D 
model, který zůstává na místě, kam ho naneseme. Autor může tahy obcházet a malovat trojrozměrně, 
takže je jeho malba nakonec spíše plastikou. 

Nevýhody umělecké instalace ve VR 

Umělecká instalace využívající virtuální realitu je poměrně drahá záležitost. Kromě brýlí potřebuje 
galerie zároveň ještě výkonný počítač a monitor pro ostatní přihlížející. Také někoho, kdo bude 
neustále po ruce, aby návštěvníkům pomohl brýle nasadit a nastavit, a ideálně dalšího technika, který 
bude dohlížet, že celá ta věc funguje správně.  

Další velkou nevýhodou je fakt, že brýle může mít na hlavě vždy jen jeden návštěvník galerie. Bude 
proto potřeba mít nějaký způsob, jak si rezervovat čas, kdy se na instalaci přijdete podívat.  

Pak je tady neuvěřitelná náročnost přípravy obsahu, samozřejmě v závislosti na záměru umělce, ale 
náročnost může být srovnatelná s přípravou scény pro sci-fi film, která je kompletně komponovaná, 
nebo s výrobou hry ve 3D.  

Inspirace 

1. Charlotte Davies – Osmose – 1995  

Jeden z prvních uměleckých projektů, který využíval technologii virtuální reality. Divák si nejprve 
obleče speciální vestu a brýle pro virtuální realitu, pak se pohybuje instalací na základě vlastního 
dechu a náklonu těla. Instalace sestává z několika světů, které se skrze sebe postupně prolínají. 
Grafika je jednoduchá, má spíše evokovat realitu, ne ji ilustrovat. Když je dílo nainstalované v galerii, 
je vedle něj ještě 3D projekce toho, co vidí člověk s brýlemi, aby se zapojilo také další publikum, čímž 
elegantně vyřešil fakt, že má pouze jedny brýle. Podle Davies je „bytí důležitější než dělání“ – pohyb 
v prostoru záleží na zklidnění dechu a rovnováze, ne na nějakém ovládacím zařízení v ruce. 
Inspirovala se kurzy potápění.  

2. THE MACHINE TO BE ANOTHER – 2014  

Projekt mezinárodní skupiny BeAnotherLab využívá technologii VR k výměně identity mezi dvěma 
osobami. Dobrovolníci z řad umělců, aktivistů nebo návštěvníků komunitních center dostanou jednu 
ze dvou rolí – performer, člověk který sdílí svůj pohled na svět s druhým člověkem – uživatelem. 
Předmětem jejich výzkumu je přenos jedince do těla někoho jiného skrze brýle pro virtuální realitu, 
které mají na sobě kameru.  

3. Real Violence – Jordan Wolfson - 2017 

Instalace na Whitney Biennial z roku 2017. Jeden z umělcových záměrů je poukázat na uzavřenost 
a individuálnost virtuální reality. Jak sám název napovídá, jde o extrémní násilí, jehož je divák němým 
svědkem, nemůže nijak zasáhnout. 

4. Jon Rafman a Samuel Walker – Trans-dimensional Serpent – 2016 

Lucie Nováková
Prosím nevytiskni nadpis na posledním řádku 12 Nechci, aby se pozvraceli, až to budou číst



Zajímavý komentář jednoho z diváků: „Je moc brzy na to přemýšlet o tom díle jako o umění, byl to 
pro mě spíše zážitek, byl jsem u vytržení z té technologie.“ Ve žluté místnosti je bílý had, který má na 
sobě 4 vlny, na kterých sedí 4 počítače. Hada vidíte i po nasazení brýlí a kolem jsou bílé animované 
postavy. Více než o virtuální realitu jde podle mě o ten moment, kdy přijdete do místnosti, kde sedí 4 
lidé v potápěčských brýlích a nesmyslně se rozhlížejí kolem sebe. 

5. Jon Rafman a Samuel Walker – View of Pariser Platz – 2017 

Site Specific instalace na Berlínském Bienále, na balkoně je několik sousoší navzájem se požírajících 
zvířat, virtuální prostor odpovídá proporčně tomu reálnému. Instalace začíná v identickém prostředí, 
ale najednou se nejbližší socha začne hýbat a podlaha se začne bortit. Podle katalogu jde o nástin 
budoucích technologií, kdy všechno vypadá všedně a obyčejně, ale najednou to může být naprosto 
cizí a nepředvídatelné. 

6. VR Dust – Andrej Boleslavský a Mária Júdová – 2017 

Tento projekt využívá nedokonalosti snímací technologie k umělecké stylizaci. Jedná se živý tanec 
natočený s pomocí obyčejného Kinectu a jedné zrcadlovky, výsledné volumetrické video sestává 
z jednotlivých bodů, umístěných v prostoru (odtud název Dust). Projekt je zajímavý tím, že do 
virtuální reality přenáší něco reálného. Divák se může po scéně volně pohybovat a zažít tak tanec 
z vlastního pohledu. 

 

 

Tradiční 3D video vs. VR 

3D video ve filmu se do všeobecného povědomí dostalo s filmem Avatar z roku 2009, ovšem tato 
technika je známá již od konce 19. století. Když pominu náročnost snímání, nutnost vymezit 
bezpečnou zónu před kamerou, kterou herci nesmí překročit a jiné technologické aspekty, tak 
největší nevýhodu 3D videa spatřuji v tom, že se promítá na obdélníkové plátno. 3D efekt funguje 
výborně uprostřed plátna, jakmile ovšem nějaký objekt opustí rám přes horní nebo dolní hranu, 
vznikne něco nepřirozeného, co mozek neumí vyhodnotit. Obrazy pro pravé a levé oko jsou z logiky 
věci horizontálně posunuté (paralaxa). Na vnějších okrajích tak vznikají nepříjemné pruhy, které vidí 
pouze jedno oko.  

Z vlastní zkušenosti vím, že ve 3D videu nefungují rychlé střihy. Očím a mozku chvíli trvá, než se 
přizpůsobí na nový vizuální vjem. Můžeme vysledovat trend postupné změny střihové skladby 
v novějších titulech, kde se objevují dlouhé záběry, které se plynule pohybují prostorem místo starší 
koncepce střídání různých filmových záběrů střihem. 

Virtuální realita má v tomto smyslu výhodu, je to technologie primárně určená k zobrazování 
prostoru, na rozdíl od 3D filmu, který je pouze rozšířením tradiční techniky o hloubku. 



Technologie 

Aktuálně rozlišujeme tři typy umělé, počítačem generované reality.  

Rozšířená realita (Augmented reality – AR) – rozšiřuje reálný svět o další objekty, příkladem může 
být sklo v automobilu zobrazující údaje navigace nebo aplikace na mobilním telefonu, která skrze 
fotoaparát zobrazuje popisky předmětů v okolním prostředí.  

Virtuální realita (Virtual Reality – VR) – nahrazuje reálný svět umělým, příkladem jsou interaktivní 
aplikace, hry nebo umělecké instalace.  

Smíšená realita (Mixed reality – MR) – používá průhledový displej a mapování okolního prostoru, na 
který zobrazuje virtuální objekty.  

V této práci se zabývám tvorbou obsahu pro virtuální realitu, kterou dále můžeme rozlišit na 
interaktivní a statické aplikace. Východiskem jsou pro mne principy známé z tvorby videa, jako je 
scénografie, osvětlování, ozvučení a lineární střih. Proto moje dílo není interaktivní ve smyslu vstupu 
diváka do děje. Děj je pevně daný a má předem danou stopáž. Interaktivní je médium virtuální reality 
samo o sobě, divák si může sám zvolit úhel pohledu. Tento princip také klade zvýšené nároky na 
použitou technologii. 

Brýle pro virtuální realitu lze rozdělit do několika skupin dle funkcí. Rozlišují se mimo jiné podle 
počtu os, ve kterých dokáží sledovat pohyb diváka. Další rozdělení lze definovat podle možností 
ovládání, od jednoduchého tlačítka s terčíkem po plně funkční pár ovladačů, které dokáží mimo jiné 
sledovat pozici rukou v prostoru. Pro tuto práci není tento aspekt zařízení důležitý.  

Volba typu HMD 

Jak obsah, tak zařízení lze zařadit do dvou skupin podle úrovně volnosti, kterou divákovi umožňují: 

3 osy volnosti (angl. 3 Degrees of freedom – 3DOF) brýle sledují rotaci hlavy, jsou tedy primárně 
určené k sezení. Translace hlavy v prostoru se do aplikace nepřenáší. Tento typ brýlí umožňuje 
rozhlížet se v prostoru, je tedy ideální pro prohlížení 3D fotografií, sledování 3D videa a pro 
jednoduché hry. 

6 os volnosti (angl. 6 Degrees of freedom – 6DOF) brýle sledují jak 3 osy rotace hlavy, tak 3 osy 
translace hlavy v prostoru. Tento typ tedy poskytuje divákovi mnohem větší svobodu a výsledný 
pocit vnoření do instalace je téměř dokonalý. 

Poslední rozdělení stěžejní pro tuto práci je zobrazovací výkon. Výsledná instalace se z dále 
uvedených důvodu renderuje v reálném čase, je tedy nutné použít HMD připojené k PC. 

Přirozený způsob vnímání prostoru 

Vše, co skrze HMD vidím je reálně velké, perspektiva odpovídá pohledu lidských očí, funguje 
přirozený způsob orientace v prostoru, který má každý člověk naučený od narození. Když se 



nahlížený obsah doplní o zvuk, je iluze téměř dokonalá. Zvuk je samozřejmě prostorový a stejně jako 
obraz reaguje na aktuální směr pohledu a pozici uší v prostoru. Zvuk tak vždy přichází ze stejného 
místa a lze s jeho pomocí upoutat pozornost, stejně jako v běžném životě. Jelikož průměrný člověk 
vnímá zhruba 85 – 90 % svého okolí očima, dalších 8 – 12 % ušima, tak ostatní smysly už nejsou tak 
důležité pro přesvědčení mozku, že „se nachází na jiném místě“.  

Střední ucho 

Největší problém vidím ve smyslu pro rovnováhu a orientaci vůči zemi. Tento smysl se nedá snadno 
ošálit, proto je problém, pokud divák ve virtuální realitě léta v kosmu v beztížném stavu, ale zároveň 
pořád stojí nebo sedí na zemském povrchu, kde na něj působí gravitace. V takovém případě vzniká 
v mozku konflikt v informacích, které mu poskytují různé smysly a dochází k pocitu závratě, 
nevolnosti, bolesti hlavy apod.  

Ke stejnému stavu docházelo u starších technologií kvůli nízkému rozlišení, případně nedostatečně 
rychlému vykreslení obrazu při rychlém pohybu hlavou – oči vidí něco jiného, než mozku říká střední 
ucho. Nejnovější HMD brýle už tímto netrpí, jednak díky technologickému pokroku, a hlavně kvůli 
stále pokračující standardizaci, která např. požaduje minimální frekvenci překreslování obrazu 
v brýlích.   



Postup tvorby díla 

Začátky 

Prvotní koncept videoinstalace byl postavený na fascinaci médiem virtuální reality, chtěl jsem 
vytvořit dílo na hranicích videa a hry, kde fyzikální zákony nemusí vždy platit. Mělo se jednat o sérii 
krátkých scén, které by se načítaly náhodně podle vstupu od diváka, např. srdečního tepu. Vyvolávat 
základní pocity jako radost, znechucení, strach atd. a ty následně měnit načtením protichůdného 
zážitku.  

Druhou rovinou byly nekonvenční přechody mezi scénami, např. propadnutím skrze podlahu, 
průchod stěnou, střih přes podobnou barvu nebo pohlcení obrovskou hlubokomořskou rybou. Tento 
koncept se posléze ukázal jako příliš složitý. Přechody tak, jak jsem je zamýšlel během testování 
nefungovaly, např. při propadnutí podlahou divák ztratí rovnováhu a udělá se mu špatně. Celkově 
bylo třeba přemýšlet nad instalací v méně konkrétní rovině a výrazně ji zjednodušit.  

Filipika proti 360° videu 

Na počátku tvorby jsem plánoval pracovat technikou nahrávání reálných scén s herci pomocí 360° 
kamery. Po vyzkoušení 360° videa ve VR brýlích ale něco nefungovalo – chyběl prostorový vjem. VR 
brýle sice umí 360° video zobrazit, ale všechny objekty se zdají být přehnaně velké. Nefunguje 
přirozené vnímání prostoru dvěma očima, které vidí rozdílné obrazy a mozek z nich dokáže velice 
přesně odhadnout vzdálenost a velikost objektů ve scéně. 

Prozkoumal jsem další možnosti nahrávání, které by mi umožnily zachytit hloubku prostoru. Na trhu 
se již v současnosti začínají objevovat kamery schopné nahrávat 3D 360° video, následná 
postprodukce je ovšem dvojnásobná oproti 360° kameře. Kamery, které jsem vyzkoušel také trpěly 
disparitou jednotlivých čoček, kterou postprodukční program neumí opravit. Ve videu tak vznikají 
švy, které jsou viditelné zejména při pohybu. Tyto chyby lze opravit ručně, nicméně výsledek je vždy 
kompromisem. 

Dalším limitem, na který jsem při používání 360° videa narazil je fakt, že kamera nahrává kompletně 
všechno kolem sebe. Pokud bych chtěl mít scénu pod kontrolou během natáčení, budu ve videu 
vidět.  

Zjednodušením procesu by bylo použití formátu 360x180°, kdy se natáčí polovina výsledné koule. 
Pokud by scéna byla komponovaná tak, aby se divák nemusel otáčet mohlo by to fungovat. Pro tento 
typ snímání stačí dvě kamery. Výsledné rozlišení ovšem nepřesahuje rozlišovací schopnost brýlí, která 
je už tak dost nízká, a tak by utrpěla kvalita. Navíc automaticky vracím do prostoru rám, kterého se 
snažím zbavit.  

Ještě uvedu poslední uvažovanou techniku – volumetrické video. Jedná se vlastně o 3D 360° kameru, 
která do alpha kanálu ukládá hloubkovou mapu. Dokáže z paralaxy mezi jednotlivými čočkami 



dopočítat vzdálenost jednotlivých pixelů od kamery, případně je doplněná o laserový nebo 
infračervený senzor.  

Výsledné video obsahuje čtvrtý kanál, který poskytuje přehrávači informaci o pozici jednotlivých 
pixelů v prostoru kolem diváka a ten má možnost trochu pohnout hlavou ze strany na stranu a pozice 
blízkých objektů se adekvátně změní vůči pozadí a navodí divákovi z běžného života známý dojem 
hloubky prostoru. Tento přístup má dvě nevýhody, první je omezený dosah – snímáme scénu 
z jednoho bodu, ale nahlížíme ji z mnoha bodů, takže za objekty překrývajícími pozadí nic není, obraz 
vyžaduje rekonstrukci těchto slepých míst; druhou nevýhodou je fakt, že tato technika je stále hodně 
nová a nevyzkoušená. Dle mého názoru je to slepá vývojová větev, alespoň v kontextu VR. 

Tento přístup k tvorbě jsem nakonec zavrhl, protože mým záměrem bylo vytvořit instalaci, kde se 
divák může volně pohybovat. Potřeboval jsem techniku, která mi umožní si svou práci prohlédnout, 
vrátit se o krok zpátky a něco změnit. Potřeboval jsem něco jednoduššího. 

Renderování v reálném čase 

Po vyčerpání možností snímání obsahu jsem se rozhodl pustit do jeho vytváření. Nikdy předtím jsem 
nepracoval s 3D programy, takže jsem hledal co nejjednodušší techniku. Nakonec jsem se rozhodl 
instalaci vytvořit v programu Unreal Engine – herním enginu, který už má v sobě zabudovanou 
podporu pro VR, včetně nativní podpory imerzivního zvuku. 

Výsledná instalace splňuje všechny moje požadavky, je možné ji spustit na průměrném herním PC 
a divák se může v rámci nastavených pravidel volně pohybovat ve scéně. Je jistota, že se všechny 
objekty vykreslí správně. Unreal Engine umožňuje práci s nelineárním střihem, známým z programů 
na úpravu videa.  

Motion Capture 

Nejsem programátor, proto jsem rovnou vypustil náhodné střídání scén z prvotního konceptu. Také 
jsem ho značně zjednodušil. Zůstala touha nahrávat reálný pohyb, k tomu jsem využil techniku 
Motion Capture ve spolupráci s Katedrou Kybernetiky FAV ZČU.  

Použití této techniky konceptu vlastně pomohlo, došlo ke značnému zjednodušení dějových linek. 
Zařízení je vytížené a minuta záznamu navíc zabere hodinu v postprodukci. Nicméně výsledkem je 
kvalitní 3D animace pohybu celé postavy. Z časových důvodů jsem nenahrával animaci obličeje, 
tento nedostatek jsem vyřešil zkratkou – postavy mají místo hlavy žárovku, která hraje další roli ve 
finálním scénáři. Dalším pro umění přínosným aspektem Motion Capture je možnost výrazně 
zpomalit nahraný pohyb. Postprodukce dat probíhala v animačním programu Motion Builder, který 
také vzdáleně připomíná program na střih videa. 

Finální koncepce díla 

Dílo má danou stopáž, jeho délka je 5 minut. Scény postupně gradují a instalaci je možné pouštět ve 
smyčce. Scény na sebe dějově nenavazují, každá má vlastní děj a unikátní prostředí. Zvuk modeluje 



prostor, vytváří atmosféru a upoutává pozornost. Postavy v instalaci berou diváka jako cizince. Divák 
má dostatek času se rozhlédnout kolem, všechno probíhá v klidném tempu. Divák může s postavami 
komunikovat, ale nemá nad tím kontrolu, stejně jako nad celou instalací. Může se pouze dívat. 
Důležitou složkou je dojem hloubky prostoru a jisté surreálné prostředí formované zvukem.  

 

 

Využití díla 

Výsledným dílem je videoinstalace prezentovatelná v libovolném prostoru, kde je čtvercová plocha 
o straně alespoň 4 metry. Primárně je určena pro prezentaci prostřednictvím brýlí pro virtuální 
realitu, které umožňují divákovi pohyb v šesti osách. Smyslem díla je zprostředkovat divákovi dojem, 
že se nachází na jiném, neznámém místě. Toho je docíleno jak vizuální, tak zvukovou složkou díla. 
Instalaci je možné po exportu do příslušného formátu promítat v 3D planetáriu, nicméně se ztratí 
možnost pohybovat se volně prostorem.  

Instalace má pevnou stopáž a není interaktivní. Virtuální realita je pro většinu populace stále ještě 
neznámým, případně démonizovaným médiem. Nahlížení světa skrze digitální helmu je samo o sobě 
novým zážitkem a další rozptýlení již není třeba. Ovládání skrze virtuální realitu má dle mého názoru 
své místo např. v herním průmyslu, architektuře nebo designu, v umění je však často samoúčelné 
a odvádí pozornost.  

Popis výsledného díla 

První scéna je úvodem do díla, odehrává se v prázdném temném prostoru a umožňuje očím, aby se 
přizpůsobily novým optickým podmínkám. Kolem poletuje malý kulový blesk, přírodní úkaz, o 
kterém každý slyšel, ale málokdo jej viděl. Upozorňuje na první limit dnešních VR brýlí, totiž malý 
zorný úhel. Oproti běžnému vnímání světa je třeba více otáčet hlavou. Blesk otevírá další obraz 
zalétnutím do podlahy.  

Druhá scéna parafrázuje procedurální přístup k tvorbě 3D, prostor okolo vzniká jednoduše 
rozbíjením náhodně generovaných objektů. Při každém dalším spuštění bude vypadat jinak. Koule 
popírají zákony fyziky, když na určitou dobu visí na místě, kde se objevily. V reálném čase zde vznikají 
jedinečné kompozice. Prostředí v duchu minimalismu je založené na barevných kontrastech. 

Třetí scéna nás seznámí s obyvatelem tohoto zvláštního světa, když ho potkáme v podzemním 
prostoru osvíceném zářivkami. Zářivky mění barvu jeho těla, jak kolem nich prochází a můžeme si 
všimnout, že má místo hlavy žárovku. Tato estetika vychází z technologických limitů a je využita 
v následujících scénách.  

Čtvrtý obraz připomene divákovi, že nemá nad instalací kontrolu, může totiž s postavami 
komunikovat. Postavy uctívají návštěvníka a mluví na něj svým neznámým jazykem. Poslední postava 
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podává jako výraz dobré vůle cizinci svou žárovku, ten ji ale ve virtuální realitě nemůže chytit. 
Žárovka se rozbije a postava padá mrtvá k zemi. Scénu zavalí mlha, která je přechodem do dalšího 
obrazu.  

Pátá scéna se odehrává v rozlehlém prázdném prostoru, který na horizontu purpurově září. Skládá se 
z nejasných sloupů, které vytvářejí hloubku. V okolí tančí modré víly kontrastující s pozadím. 
Z povzdálí přichází slepec se zhasnutou žárovkou, víly zmizí a postava přichází k divákovi. Jeho 
žárovka se náhle rozzáří jasným světlem a svět zčerná.  

Poslední scéna symbolizuje konec nebo také útok vlastního svědomí, vyvolává strach. Můžeme pouze 
slyšet vrčení psů, kteří se začínají přibližovat. Vrčení graduje a najednou ustane, po chvíli se objeví 
kulový blesk a smyčka se opakuje.    



Zdroje 

  



Resumé 

Subject of this diploma thesis is video instalation in virtual reality. I have surveyed history of this new 
media, evaluated all posibilities of current technology and found a way to realize my vision. My goal 
was to create a compact art instalation, which will enable me to work with virtual reality as it was a 
series of captured sequences. My background is video creation, so at first I searched for an aproach 
than could utilize my exprerience. In the making of my instalation I gradually came to conclusion, 
that the most efficient way of creating content for virtual reality would be 3D modelling. I tried to use 
at least some features of video accuisition workflow, so I decided to use motion capture system to 
acquire complex human motion. This allowed me to skip animating and work with the material in a 
way that I am accustomed to.  

Final instalation is based on the idea, that truly immersive environment should utilize vast space 
modeled using both visual and audio element and alllow the viewer to freely walk and enjoy the 
experience. Alhough virtual reality typically enables users to interact with artificial world, my work is 
intentionaly passive. I want the viewer to fully pay attention and just be. 

 

 


