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I. Základní náležitosti listinné podoby práce:   

 Předložená práce v rozsahu 73 stran (80 včetně příloh) výrazně převyšuje požadavky 
na bakalářskou práci z hlediska rozsahu práce. 

 Práce obsahuje všechny požadované části. 
 
II. Obsah a odborná úroveň práce:  

 Práce je pojatá jako teoretická studie charakterizující digitální malbu jako specifickou 
oblast počítačové grafiky. V první kapitole Úvod autorka stručně vymezuje poslání a 
obsah práce. V následující kapitole vymezuje předmět a cíl práce.  

 Práce je dále členěna na 4 základní části, které na sebe logicky navazují a zabývají se 
postupně vymezením digitální malby, technickým vybavením v oblasti HW i SW a 
samotnými nástroji a technikami digitální malby. Poslední kapitola představuje 
praktickou část práce, procesní modely digitální malby demonstrující práci s vybranou 
technikou, které autorka zpracovala pomocí videotutoriálů a které jsou dostupné na 
webové stránce odkazované v práci.  

 Práce obratně vymezuje digitální malbu vůči klasické, analyzuje její základní 
charakteristiky, vývoj, účel a využití. Je zřejmé, že se autorka v této oblasti pohybuje a 
disponuje hlubokými znalostmi dané problematiky. 

 V kapitole Nástroje a techniky digitální malby představuje základní i pokročilé 
techniky, které jsou v digitální malbě používané, včetně popisu práce s nimi v různých 
SW a s doporučený HW vybavením. Rovněž se zde zabývá samotnými výhodami i 
nedostatky v porovnání s klasickou malbou. 



 Ze způsobu vyjadřování a použité terminologie je patrné, že autorka se orientuje v 
dané problematice a přes velký rozsah práce se vyvarovala věcných a 
terminologických chyb. Rovněž skladba vět je stručná, jasná a srozumitelná. Práce je 
velmi čtivá, ale udržuje si úroveň vhodnou pro bakalářskou práci. 

 Citační zdroje jsou rozsáhlé a korektně zpracované. Občas se vyskytnou v poznámkách 
pod čarou dva stejné zdroje za sebou. Rovněž by mohla autorka citovat určité termíny 
vztažené k technikám digitální malby z jiných zdrojů než je Wikipedia. 

 
III. Výsledky a přínos práce  

 Práce se zabývá zajímavou oblastí, která hraničí na jedné straně s ICT, na straně 
druhé s výtvarnou výchovou. Autorka v této souvislosti vhodně balancuje někde 
uprostřed. Práce přináší analýzu oblasti počítačové grafiky zejména z hlediska jejího 
využití a možností, které nabízí s použitím různých SW i HW vybavením. Její přínos je 
zejména z hlediska hlubšího vhledu do dané problematiky a uchopení této 
problematiky jak z hlediska odborné, tak uživatelské. 

 Práce naplňuje své zadání v plné míře. Teoretická část plně odráží odborné znalosti 
autora v oblasti digitální malby a technického vybavení.  

IV. Zpracování 

 Po grafické i formální stránce je práce na vysoké úrovni. 
 Danou problematiku autorka zpracovala do hloubky a přehledně. 
 Výstup práce v podobě webové prezentace vybraných video tutoriálů je rovněž 

kvalitně zpracován. 
 Pečlivost a zodpovědnost přístupu autorky při zpracování práce značí i její ochota a 

zájem o časté konzultace během celého procesu psaní práce. 
 
V. Další vyjádření, komentáře a připomínky vedoucího: 
 
VI. Případné otázky pro obhajobu a náměty do diskuze: 

 Jaký další vývoj podle Vás čeká digitální malbu?  
VII. Celková úroveň práce:  

Celková úroveň práce vynikající, proto ji doporučuji uznat jako práci bakalářskou. 
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