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Kateřina Hamplová je jednou z prvních, kdož se svojí závěrečnou bakalářskou prací hlásí k novému 
oboru, který na katedře zavedla kolegyně Dr. Arbanová. Práce reprezentuje zralý výkon, který žádnou 
oborovou, nebo tematickou nejistotu ani nenaznačuje. Práce se naopak ukazuje jako silný příklad 
současné teoretické, didaktické i autorsky reflektované výtvarné výchovy. Práce má jistě vystavěnou 
strukturu, je pevně provázaná a podporovaná odpovídajícím zadáním práce.  
V teoretické části je prozkoumáno poměrně velké tematické pole, práci však nesužuje přebytek 
informací. Témata jsou ve zpracovaných kapitolách logicky a přehledně uspořádána. První kapitoly 
autorka věnuje (teprve stoleté) historii animovaného filmu. Informace o vybraných autoritách, zástupně 
reprezentujících dějiny animace, stojí na kvalitním prostudování problematiky z použité literatury  
i z faktických znalostí a zkušeností s filmem. Pátá kapitola se věnuje českému animovanému filmu. 
Výběr osobností – inovátorů animovaného filmu, které reprezentují téma má svoji logiku vzhledem 
k uvedeným příkladům filmů, ale sama Hermína Týrlová (trošku mezi titulky zastrčená) by mohla dobře 
zastat roli „matky“ zakladatelky. Rozbor současných žijících autorů (Švankmajera, Bárty a dalších) 
ukazuje, jak silné je dnes autorkou vybrané téma animace hmotného materiálu a věcí. 
Klíčovou pozici práce spatřuji v citátu Břetislava Pojara: „Dítěti stačí kus dřívka, nebo papírku…“ (viz  
str. 33). Jistě mi bude rozumět, pokud řeknu, že v této souvislosti nějak postrádám odpovídající zprávu  
o Františku Skálovi jun. (Kuki se vrací), protože nejen, že jeho dosavadní soustředěné a rozsáhlé dílo 
osvobozuje tvorbu od její modernistické exkluzivity a vážnosti, ale systematicky ji vrací k autentické 
radosti z existence věcí a sběrem v přírodě, jejich jemném posunu k obsažným, často ohromně 
humorně laděným významům. Toto dílo je rovnocennou inspirací analogickým animovaným filmům, 
jeho inspirační potenciál je však pro naše učitelské a dětské interpretace unikátní a nenahraditelný. 
Východiska a závěry didaktické části mám však za velmi kvalitní, v bakalářské práci spíše nadstandardní.  
Oceňuji zásadně významný podíl autorského teoretického myšlení, živý jazyk a smysl pro užitečnou 
práci s citacemi. Citace jsou uváděny s velkým obsahovým porozuměním a formálně korektně a jejich 
teoretický přínos je kolegyní dále logicky rozvíjen. Velmi osobité a odborně i literárně účinné jsou 
poukazy na vlastní (časově blízké) dětství, viz např. 7.4 str. 39. Odborné tituly jsou vybrány ve 
vyrovnaném a časově aktuálním souboru. Prameny jsou odpovídajícím způsobem uvedeny  
v závěrečném seznamu literatury.   
Radost mi přinesla také autorská část – animovaný film. Výtvarná hodnota celku je na vysoké úrovni, 
filmařská má některé začátečnické chyby, ty ale rozhodně nepřeceňuji. Prostota forem loutek a scény, 
dětsky naivní a zároveň rafinovaně vypointovaná, ukazuje na velký potenciál pro budoucnost  
a případné prohlubování zkušeností s oborem, který je živý a formálně značně otevřený, ale zároveň 
přísně logicky provázaný se specifickou filmovou řečí.  
Výjimečná je vyrovnanost všech částí kvalitní práce. 
 
1. Jaká jsou podle vás zadání učitele v oblasti technologie filmové tvorby? Zvažte, zda existují aspekty, 
kterým děti (případně tvořící dospělí) mají rozumět a naopak které má mít ve svých rukou učitel  
a respondenty jimi nezatěžovat. 
2. Které další osobnosti současné výtvarné umělecké scény mohou být podle vás inspirací pro 
animovanou tvorbu ve škole?  
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