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Obsah a cíl práce: Bakalářská práce se zabývá odkazem vynikající a ne vždy historicky doceněné 

filmové tvorby Hermíny Týrlové, a to především z perspektivy výtvarné a animační práce s loutkou. 

Zvláště její film Uzel na kapesníku byl pro studentku inspirací k vytvoření vlastního krátkého 

animovaného filmu Zvídavá rouška. Tento rámec pak autorka transformuje do dalších tvořivých 

aktivit ve výuce výtvarné výchovy.  

Věcné zpracování: (teoretické a metodologické zakotvení, náročnost tématu, inovativnost, přínos 

práce, formulace závěrů). 

Pavlína Koberová v práci sumarizovala prakticky veškerou dostupnou literaturu o Hermíně Týrlové a 

soustředila se ve svém výkladu především na inovativní práci s loutkami a jejich animací. Studentka 

také neopomenula nahlédnout složitost situace ženy-umělkyně, která si budovala své místo 

v dominantně mužském filmovém světě. Metodologický postup Koberové je systematický, dobře 

strukturovaný, výklad je čtivě uspořádán. Teoretická část tak nejenom poskytuje detailní vhled do 

života a tvorby Týrlové, ale soustředí se i na dílčí a praktické postupy v animaci, které mohou přinést 

hlubší porozumění jejímu inovativnímu procesu práce. Inspirovaná filmy Týrlové, volí Pavlína 

Koberová aktuální a humorný námět o roušce, která utekla ze žehlícího prkna, aby se podívala do 

světa, v němž řádí koronavirus. Dramaturgicky jednoduchá linie a pečlivá animace, která i s drobnými 

nepřesnostmi má dobrou úroveň, ale i vtip a současnost tématu činí z krátkého filmu Koberové 

kvalitní dílo, jež může sloužit k edukačním, estetickým i volnočasovým účelům. Studentka následně 

detailněji uvažuje, jak animační postupy Hermíny Týrlové převést do výuky výtvarné výchovy, což se jí 

v jejím návrhu hodin daří. 

Správnost citace a odkazů na literaturu, grafické, formální a jazykové zpracování:  

V práci se objevují řádně citované zdroje, autorka svá zkoumání vhodně strukturuje, formuluje a 

kontextualizuje. Graficky, jazykově a gramaticky je práce v pořádku. 

 

Bakalářskou práci doporučuji k obhajobě. 
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