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J. Chalásovou o shrnutí.
Práce se týká digitálního vizuálního trhu ve filmové tvorbě, analýza vyšla z
hodnocení a pojímání klasického filmu (filmy vzniklé do 90. let) a jeho
srovnání s postklasickým filmem – filmy vznikající od 90. let dále pomocí
nových technologií.
Josef Šlerka představuje oponentský posudek, který hodnotí práci jako
výbornou, se solidním citačním aparátem a zároveň samostatnou
analytickou prací diplomantky. Posudek hodnotí analýzu postklasických
filmů jako precizní. Práce ukazuje, k jaké technologické proměně v médiu
filmu došlo. Bylo by vhodné práci doplnit o ilustrační materiály, které by
čtenáři usnadnili vnímání textu.
Vedoucí práce označuje téma práce jako široké a oceňuje fakt, že se
diplomantka zaměřila na oblast, kterou podrobně analyzovala. Vedoucí
oceňuje, že diplomová práce přináší do této oblasti poměrně vzácný
přístup, který neakcentuje jen technologickou perspektivu na digitální film.
V práci je jasně řečeno, jaký dopad digitální technologie mají nejen ve
zpracování filmu, ale i na další aspekty, jako je struktura vyprávění.
Některé technologie jsou bohužel zmíněny jen okrajově a bylo by vhodné
je podrobněji popsat. Do závěru by se hodilo zařadit referenční seznam
filmů, jež jsou v práci zmíněny. 
J. Chalásová zdůvodňuje, proč se zabývala hlavně digitální technikou a
nikoli klasickou filmovou technikou, na kterou již v práci nebyl prostor.
Josef Šlerka se dotazuje na využití Deleuzeova přístupu v chápání filmu,
který je v práci také uveden. Chalásová popisuje Deleuzův přístup v
podmíní filmu jako myšlení a hodnotí možnosti jeho využití v
postklasickém filmu. Diplomantka popisuje vytváření vizuálních 3D triků.
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