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Hodnocení: 

Téma práce je velmi obtížně uchopitelné pro svoji šíři, rozsah možných klasifikací a 
výkladů, sahajících od počítačových technologií až k filmové vědě, a také díky relativnímu 
nedostatku odborné literatury, která by se technologiemi pro tvorbu vizuálních simulací zabývala 
z jiného, než technického hlediska. Autorka se proto vhodným způsobem omezila jen na digitální 
vizuální efekty v současném mainstreamovém filmu, nicméně přesto si zpracování vyžádalo přes 
devadesát stran textu. Pro teoretickou reflexi digitálních vizuálních triků a hodnocení jejich dopadu 
na podobu filmu bylo také třeba uvést nebo odvodit pojmový aparát, který není ustálený v oblasti 
mimo technologie filmové produkce. Autorka proto vycházela z klasické filmové teorie, která samo 
o sobě nepředstavuje jednoduše vymezitelný obor a zejména v druhé polovině 20. století se rozpadá 
do mnoha směrů. 

Celkově vysoce hodnotím úsilí, které autorka věnovala snaze o ukotvení problematiky 
vizuálních efektů do filmové teorie. Zejména v první části tak autorka vycházela spíše ze 
souborných prací (Casetti, Bordwell), s ohledem na rozsah a zaměření práce však toto nepovažuji za 
nedostatek. Autorka se dotkla důležitých oblastí, zejména sémiotiky a problematiky prostoru a času, 
na které odkazují někteří autoři zabývající se reflexi moderní vizuální kultury (Darley). Pro popis 
vývoje soudobého mainstreamového filmu a také vlivu speciálních efektů se ukazuje jako užitečné 
zařazení kapitol věnovaných filmové naraci a její historii.  

V kapitole věnované historii počítačové grafiky ve filmové tvorbě autorka předkládá 
zajímavé mezníky ve vývoji technologií a vhodně je uvádí do souvislosti a důležitými filmovými 
díly, ve kterých byl příslušná technologie nebo postup použita. Doporučil bych následnou kapitolu 
3 (Techniky vfx tvorby) předřadit před tento historický přehled, díky nedostatku prostoru nejsou 
v historickém souhrnu některé postupy či termíny vysvětleny. Kapitola věnovaná konferenci 
Siggraph působí možná nadbytečně. 



Za zásadní považuji kapitoly 4 a 5. V kapitole nazvané „POSTKLASICKÝ FILM V ÉŘE 
NOVÝCH MÉDIÍ“ se autorka zabývá zásadními jevy spojenými s příchodem nových médií, 
například teorií remediace a problematikou HCI, a zmiňuje i definici nového média podle Lva 
Manoviche. Na základě uvedených teorií potom rozebírá vzájemný vliv nových médií a filmu, 
posun narativních struktur a otázky simulace nebo hyperreality. Zejména s ohledem na vizuální 
dokonalost současných vizuálních efektů jsou tato témata vysoce relevantní. V kapitole 5 se potom 
autorka pokusila o klasifikaci digitálních vizuálních efektů včetně uvedení příkladů z konkrétních 
děl. Tato část by si zasloužila podrobnější rozpracování, nicméně se dle mého názoru jedná o jeden 
z prvních pokusů o netechnickou klasifikaci vizuálních efektů vůbec. Následné srovnání filmových 
adaptací knihy Alenka v říši divů zajímavě ilustruje jevy popisované zejména v kapitole 4. 

Práce ukazuje velmi dobrou obeznámenost autorky s problematikou filmové tvorby a 
vizuálních efektů, je vidět, že se tvorbou efektů zabývá i v praxi. Rovněž velké množství příkladů 
konkrétní děl velmi vhodně ilustruje teoretický text, škoda, že autorka neuvedla na závěr práce 
seznam všech zmiňovaných filmů. Kladně hodnotím rozdělení seznamu citací na knižní, 
časopisecké a elektronické, obecně způsob citací pomocí průběžných poznámek je vyhovující, 
v některých oblastech však aplikovaný méně vhodně. Práce také obsahuje několik přehledných 
tabulek, které však mohou působit až příliš zjednodušujícím dojmem. Celkově je na práci patrná 
snaha o nalezení adekvátního tvaru, kterému by však prospěla další redakční práce s jednotlivými 
kapitolami. V rámci daných možností a vymezeného rozsahu autorka splnila zadání práce. 
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