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Velmi osvěžujícím okruhem bakalářských témat jsou pro oblast výtvarné výchovy animované 

filmy a jejich tvůrci, kteří představují živé formování výtvarného cítění studentů budoucích 

učitelských povolání. Nepopiratelně původní česká tradice animované tvorby, obzvláště 

loutkové, byla od dvacátých let a významně pak od čtyřicátých let 20. století formována 

českými umělci. Hermína Týrlová mezi nimi zaujímá přední místo a její osobnost a tvorba se 

stala tématem bakalářské práce Pavlíny Koberové. Hermína Týrlová oživila celou sféru 

animované tvorby nalezením možností animace široké škály předmětů a materiálů, čímž 

obohatila nejen loutkovou filmovou produkci (Jiří Trnka), ale i filmové působení Karla Zemana 

a Jana Švankmajera. Na zmíněné umělce pak navazuje celá proslulá česká a slovenská filmová 

animovaná produkce, avšak nepominutelně i mezinárodní tvůrci. 

V navázání na rozsáhlou literaturu a informační základnu autorka v první rozsáhlé části 

bakalářské práce připomněla život, dílo a charakteristiku výtvarně-filmového díla Hermíny 

Týrlové,  její význam ženy jako umělce a zejména vyjádřila podíl její průkopnické filmografie 

na proslulosti československé animace. Neopomněla základní údaje o technické stránce její 

tvorby. V napojení na příklad umělkyně pak koncipovala a natočila krátký animovaný film 

s hranou součástí, inspirovaný dnešním životem s rouškou a přidržela se animace věcí po 

příkladu „Uzlu na kapesníku“ Hermíny Týrlové. Bakalářská práce je napsána standardním 

jazykem (v textu nejsou větší prohřešky) i vhodnou stylizační formou, s využitím zjištění a 

formulací studovaných odborných textů. Její animovaný příspěvek zůstal příbuzný stylu 

Herminy Týrlové, ale zároveň do něj koncepčně vnesl vlastní osobitý přínos. Považuji 

předloženou práci za velmi dobře provedený bakalářský úkol. Na základě studentčina 

výsledného zpracování bakalářské práce ji plně doporučuji k obhajobě.    
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