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Průběh obhajoby: 
Hlavní cíl práce je zprostředkování animovaného filmu jako hru práce s materiálem a jeho možností a experimentu. 
V praxi tento experiment studentka využila v autorském filmu. 
Z historie umění se studentka zaměřila na informel a neodada jako směry, které pracovaly s materiálem. 
V animovaném filmu jsou dva proudy: narativní anim. film, který vužívá prvky hraného filmu. Naráží na problémy 
výrazu herce v animovaném filmu vs hraného filmu. Metriál je schopný zobrazit něco jiného – výtvarnou nadsázku. 
V oblasti materiálového experimentu zdůrazňuje fenomén českého anim. filmu, zmiňuje Trnku, Pojara, Švankmajera, 
Bartu a animátory až do současnosti. Stále se drží svého tématu a hovoří o použitých materiálech. 
Současnost komentuje v návaznosti na Disneyho iluzi skutečnosti. Zmiňuje filmy jako Alois Nebel, Na půdě apod. 
Velmi podrobně popisuje tvorbu W. Cantridge a jeho způsob animace. 
Materiálový experiment v dětském projevu vnímá formou hry jako přirozený mater. experiment. Jako příklad uvádí 
naprosto intuitvní dětské hry s hračkami. Dítě do věcí vkládá do věcí lidské vlastnosti. Dětský věk vnímá jako ideální 
věk pro experimentování, kdy dokáže vdechnout život. Později je svázáno konvencemi. Problém vidí v trávení velké 
míry času u počítače a her. Animovaný film vidí jako výchdisko pro navázání kontaktu s materiálem. Studenka 
zmiňuje některé organizace, které se zabývají animovaným filmem. Položila jim otázky, kde oni vidí pozitiva práce 
s materiálem. 
Studentka navrhla praktická cvičení práce s materiálem. Navrhla vytvořit hmatový obrázek, tvořený z různých 
rozličných materálů (papírů, hadříků,…). Netradiční práce s barvami, kdy používali části těla k reprodukci obrazů, 
které měli k dispozici. 
Zodpovídá oponentské otázky, kdy měla zmínit umělce, kterými by se anim. film mohl inspirovat dnes. Zmiňuje umělce 
BLU (street art), Reynoldse (architekta odpadu), F. Skálu (ml.), knihy Baobab a další.      
Další otázka se týkala technologických aspektů anim. filmů ve výuce. Pro studentku je důležitý věk žáků, čas,…. Velmi 
podrobně popisuje svůj postup v hypotetické rovině. 
Praktická část obsahuje animovaný film, který vypráví o zvířátkách, která si postavila svůj domov. V domácím 
prostředí s běžně dostupnou jednoduchou technikou vyzkoušela několikero princip ů animace. 
Vedoucí práce kladně hodnotí dlouhodobý zájem studentky, propojení nových médií s tradičními materiály. Práce je 
dobře zacílená, komplexní a drží pohromadě. Přestože nemá zkušenosti z praxe, tak studentka nalezla vhodné 
možnosti, jak s dětmi pracovat. 
Oponent taktéž kladně vnímá určitou poetiku filmů a práci oceňuje jako výbornou.    
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