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Len s Tebou  

Vždy zobudím sa pri Tebe a Ty sprevádzaš ma každý deň. Všetky myšlienky, slová a vety len Te-

be povedať chcem. Nekonečné ťukanie, náruživé fotenie, prehnané emócie a fejkoví priatelia tvoria 

môj virtuálny svet. No pred jasom displeja život reálny a neopakovateľný veľmi nevidieť. Splývam 

s technikou a moderným životom. A žiaľ, ten sa stáva mojím zabitým snom. A už som jeho otrokom. 

Krátky úvod opisuje príbeh tínedžerky, ktorý zachytáva súčasný fenomén, keď sa komunikácia 

medzi ľuďmi nahrádza komunikáciou s výdobytkami modernej doby. Uvedomujem si fakt, ako mladí 

ľudia tomuto trendu rýchlo podliehajú. No, žiaľ, týka sa to už aj môjho okolia (rodina, priatelia, zná-

mi). To ma prinútilo zamyslieť sa nad tým a vytvoriť túto prácu. Výsledkom je storyboard – grafická 

vizualizácia príbehu, ktorý zreteľne podáva myšlienku miznúcej komunikácie, ignorácie okolia a po-

hltenie modernou technikou. Storyboard bol vypracovaný počítačovou grafikou.  

Hlavná hrdinka celý deň trávi pri telefóne, počítači, televízore, ignorujúc ľudí i svet navôkol, vďa-

ka čomu dochádza k strate komunikácie a kontaktu s ľuďmi. Nevníma matku, keď ju žiada o pomoc 

v domácnosti, a tiež ignoruje babku, ktorá ju prišla pozrieť. No prehliada i živé tvory – svoje domáce 

zvieratko (mačku), ktorá si pýta jej pozornosť, či kvietky, ktoré jej taktiež nestoja za povšimnutie. To 

všetko sa stáva od 11.00 (čas, keď vstáva) do 2.00 ráno, keď ide spať. Takto sa snažím poukázať aj na 

to, že dnešní mladí ľudia majú posunutý režim dňa, čo prispieva napr. k častej únave.  

Práca Len s Tebou upozorňuje a poukazuje na súčasný problém prevažne v tínedžerskom veku, no 

vnímam, že trendu už podliehajú aj iné vekové kategórie. Príbeh reflektuje a ukazuje negatívne strán-

ky modernej techniky a jej dosah na mládež. Dúfam, že po vzhliadnutí tejto práce sa mnohí z nás 

zamyslia nad týmto fenoménom a začnú vnímať rozsiahlosť a vážnosť tohto problému. 
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Obrázok 1 Len s Tebou (storyboard) 
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Obrázok 2 Len s Tebou 

 




