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Tracy Fullertonová: WORKSHOP HERNÍHO DESIGNU 
Průvodce tvorbou inovativních her

Kniha Workshop herního designu, která vychází poprvé v českém překladu v Nakladatelství AMU, pokrývá 
prakticky všechno, co by měl vědět každý herní designér i každý, kdo se jím chce stát. Herní designérka 
a pedagožka Tracy Fullertonová probírá ve své knize vše od teorie her přes vývoj konceptů, prototypování 
a testování až po závěrečné úpravy her, přičemž průběžně vysvětluje, co to vše znamená pro profesionální 
herní designéry a jak si sehnat práci v oboru.

Kniha se v originále dočkala již čtyř vydání a stala 
se kmenovou učebnicí herního designu ve školách 
po celém světě. Je unikátní playcentrickým přístu-
pem k hernímu designu, založeným na cvičeních, 
který nevyžaduje technické znalosti, schopnost pro-
gramovat ani výtvarné dovednosti. Učí jednotlivce 
i týmy přicházet s vlastními herními nápady, proto-
typovat je, playtestovat a mluvit o nich. Tyto doved-
nosti poslouží jako základ pro kariéru v kterékoliv 
oblasti herního průmyslu – v designu, produkci, pro-
gramování i výtvarném zpracování.

Tracy Fullertonová je oceňovaná herní designérka 
a pedagožka s více než dvaceti lety zkušeností v oboru. 
Nezávislá hra Walden, a  Game, kterou vytvořila spolu 
s USC Game Innovation Lab, získala nedávno ocenění Hra 
roku od Games for Change. Autorka byla také jmenována 
ambasadorkou na Game Developer Conference 2016 
a je držitelkou cen Game Changer Award od Games 
for Change 2015 a IndieCade Trailblazer 2013 za svou 
průkopnickou práci pro komunitu vývojářů nezávislých her. 
Vyučuje na katedře interaktivních médií a her na Fakultě 
kinematografických umění University of Southern 
California a je ředitelkou jejího programu USC Games, 
který je podle hodnocení Princeton Review nejlepším 
programem herního designu v Severní Americe.

FAMU v  akademickém roce 2021/22 vůbec poprvé nabízí dvouleté magisterské studium herního designu. Studium bude 
zaměřeno na tvůrčí činnost, rozvoj praktických dovedností i získání teoretických znalostí. Publikace Workshop herního designu 
se stane hlavní studijní oporou tohoto studijního oboru. 

Více informací o této publikaci i dalších edičních počinech Nakladatelství AMU  
(včetně e-shopu) najdete na adrese: www.namu.cz
Chcete-li knihu redakčně zpracovat, zažádejte si o recenzní výtisk.
Eva Zavřelová / eva.zavrelova@amu.cz
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Vývoj počítačových her – herní design

Workshop herního designu je skvělá kniha, která se podle mého názoru stala vlastně standardní učeb-
nicí pro výuku herního designu na všech úrovních od začátečníků po pokročilé. Toto aktualizované nové 
vydání je mimořádně relevantní, užitečné a inspirující pro herní designéry všech specializací.

–  Richard Lemarchand, katedra interaktivních médií a her na Fakultě 
kinematografických umění, University of Southern California

Teď je ideální doba pro nové vydání, ve kterém byly aktualizovány ty části knihy, jež poskytují užitečné 
příklady, aniž by se radikálně měnilo to, co je na knize nejlepší: playcentrický přístup k hernímu designu.

– Colleen Macklinová, Parsons School of Design

Workshop herního designu od Tracy Fullertonové pokrývá prakticky všechno, co by měl vědět každý 
herní designér i každý, kdo se herním designérem chce stát. Autorka v něm probírá vše od teorie her 
přes vývoj konceptů, prototypování a testování až po závěrečné úpravy her, přičemž průběžně vysvět-
luje, co to vše znamená pro profesionální herní designéry a jak si sehnat práci v oboru. Když jsem začal 
přemýšlet nad tím, jak by měl vypadat můj kurz herních studií na University of Texas v Austinu, věděl 
jsem, že bez téhle knihy se neobejdu.

– Warren Spector, herní designér a producent, tvůrce série Deus Ex

„Tvořte digitální hry, které si rádi zahrajete.“
Objevte přístup k hernímu designu založený na cvičeních, který nevyžaduje technické znalosti, schop-
nost programovat ani výtvarné dovednosti, s Workshopem herního designu.

Tracy Fullertonová odhaluje tajemství kreativního procesu a nabízí přehlednou a srozumitelnou analýzu 
formálních i dramatických systémů herního designu s pomocí příkladů populárních her, ilustrací designo-
vých technik a cvičení, která jsou vyladěna tak, aby zlepšila vaše znalosti fungování herních systémů 
a dala vám k dispozici dovednosti i nástroje, jež potřebujete pro vytvoření skvělých a atraktivních her.

Během práce s knihou Workshop herního designu se budete pouštět do prototypování, playtestů a úprav 
vlastních her s  použitím osvědčených metod a nástrojů. Tyto dovednosti poslouží jako základ pro vaši 
kariéru v kterékoliv oblasti herního průmyslu – v designu, produkci, programování i výtvarném zpracování.

Tracy Fullertonová je oceňovaná herní designérka a pedagožka, která má za sebou více než dvacet let zku-
šeností a která v nedávné době získala ocenění Hra roku od Games for Change za nezávislou hru Walden, 
a game. Také byla jmenována ambasadorkou na Game Developer Conference 2016 a je držitelkou cen 
Game Changer Award od Games for Change 2015 a IndieCade Trailblazer 2013 za svou průkopnickou 
práci pro komunitu vývojářů nezávislých her. Vyučuje na katedře interaktivních médií a her na Fakultě 
kinematografických umění University of Southern California a je ředitelkou jejího programu USC Games, 
který je podle hodnocení Princeton Review nejlepším programem herního designu v Severní Americe.


