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Jaroslava Chalásková se ve své diplomové práci zabývá vlivem nových 
technologií na filmovou kulturu. Analyzuje film jako klasické médium, 
zabývá se novými technologiemi určenými pro filmový průmysl a nakonec 
popisuje jejich vliv na filmové médium.  
 
Na práci se Jaroslava Chalásková velmi dobře připravila a nastudovala 
množství materiálů, které se týkají zvoleného tématu. Ve svém textu 
velmi často cituje a odkazuje k nim, ale závěry samostatně tvoří. 
Kapitola Filmová teorie je velice zajímavá a důkladně osvětluje různé úhly 
pohledu na film.  
Pro pochopení filmu současného se autorka nejprve obrací do minulosti. 
V další kapitole velmi zajímavým a novým způsobem přehledně vyzdvihuje 
důležité milníky v dějinách filmu.  
V kapitole Techniky VFX tvorby jde autorka opravdu do hloubky. Tento 
bezchybný popis digitálních technik je možná v celkovém kontextu příliš 
obsáhlý, je v něm celá řada postupů a termínů, které nám k pochopení 
vlivu technologií na mainstreamovou kulturu asi nepomohou a v dalším 
textu tyto detaily ani nepotřebujeme. Nicméně je obdivuhodné, s jakou 
precizností a smyslem pro detail autorka tuto část vypracovala. 
Myslím, že by bylo užitečné se podobným způsobem rozepsat i o starých, 
klasických filmových technikách. V tomto případě se omezila na zmínku o 
stop motion animaci, pokud mluví o montáži nebo dalších efektech, není 
vysvětleno, o co jde. Kapitola o konferenci Siggraph je nadbytečná. 



Kapitolu Postklasický film považuji za stěžejní.Tady se zhodnocuje 
předchozí studium a autorka velmi přesně nakládá s jevy, které se 
v nedaleké minulosti a současnosti dějí. V závěru práce se dozvíme, že ke 
změnám souvisejícím s digitálními technologiemi ve filmové tvorbě došlo. 
V kapitole 4 se dozvíme k jakým a to zásadním způsobem. 
 
Porovnání snímků o Alence je zajímavý nápad, možná by také šlo 
porovnat filmy jednoho autora za období několika desetiletí. Nejsem si 
jistá vhodností zvolených filmů. Práce se zabývá vývojem filmu v tržní, 
svobodné společnosti, což Něco z Alenky nesplňuje. Československé filmy 
patří do zvláštní kategorie, autoři zde nemohli využívat objevené 
technologie, ale cítili, že doba se změnila. Myslím si, že to je samostatný 
námět na prostudování. 
 
Práce Jaroslavy Chaláskové je teoretická, ale doprovodit text ilustračními 
obrazy (srovnání filmových polí, rendery, citované začátky) by podle mého 
názoru pomohlo v celkovém vyznění a názornosti tvrzení. 
 
Obsahově je práce celkově velmi zajímavá a vyzrálá, po formální stránce 
bych vytkla snad jen absenci ilustračních materiálů. Je to v celkovém 
množství práce jen malý nedostatek. 
 
 

Předloženou diplomovou práci doporučuji k obhajobě a 
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