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Základní náležitosti listinné podoby práce:   

Předložená práce splňuje, resp. obsahuje všechny základní náležitosti. Práce má 73 stran 
základního textu a 7 stran příloh.    

 
Obsah a odborná úroveň práce:  

 Předmětem práce je oblast tzv. digitální malby, stručně možnosti, nástroje a přístupy, 
které soudobé technologie nabízejí k realizaci malby tak, aby výsledné dílo vykazovalo 
znaky použití klasických technik. 

 Z hlediska metodického autorka v podstatě analyzuje soudobé aplikace, rozebírá 
jednotlivé nástroje a navrhuje, popř. představuje způsoby a možnosti jejich využití 
k dosahování příslušných výsledků. 

 Postup řešení odpovídá charakteru zvolené problematiky. Ve třetí kapitole autorka 
nejprve rozebírá a charakterizuje digitální malbu, její účel a využití. V následující 
kapitole pak představuje softwarové i hardwarové technologie pro oblast digitální 
malby a v kapitole páté se pak velmi podrobně zabývá aplikací vybraných nástrojů 
v imitaci klasických technik. 

 Zejména v páté kapitole autorka doplňuje své texty řadou ukázek, jejichž grafická 
úroveň je rozhodně nadprůměrná (oponent vyrozuměl a předpokládá, že jde o díla 
autorky). 

 



Výsledky a přínos práce  

 Celkově lze práci charakterizovat jako zdařilou komplexní přehledovou studii na téma 
„nástroje digitální malby“.  

 Z hlediska praktického využití lze hlavní přínos spatřovat ve výstupech praktické části 
(zejm. videotutoriálech), které jsou dostupné na adrese http://digipaint.fanyart.com  

 
Zpracování 

 Z hlediska rozsahu je práce nadprůměrná, avšak odpovídá šíři řešené problematiky. 
 Z hlediska odborné úrovně textu, práce se zdroji a grafického zpracování nemá 

oponent zásadní připomínky. 
 

Dílčí připomínky 
 V kapitole druhé, jejíž rozsah činí půl strany, se autorka snaží vymezit předmět a cíl 

práce. Bohužel vymezení předmětu práce i formulace cíle je naprosto tristní. Bez 
znalosti kontextu působí příslušné pasáže mlhavým dojmem (zejm. vždy první věta 
každého odstavce). 

 
 
Případné otázky pro obhajobu a náměty do diskuze: 

 Kdo je autorem videotutoriálů obsažených v praktické části práce na adrese: 
http://digipaint.fanyart.com  

 
Celková úroveň práce:  

Celkově lze hodnotit práci jako nadprůměrnou, a to jak z hlediska rozsahu, tak i 
z hlediska její úrovně. 

 
Práci doporučuji uznat jako práci bakalářskou. 
 
 
 
Místo, datum a podpis: V Praze 9. 6. 2013   
  
         Jiří Štípek   
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