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Spolupráce s Václavem Šafkou pro mě patřila k těm nejpříjemnějším. Charakterizoval ji 

samostatný a svědomitý přístup vyvážený ochotou pouštět se do neznámých vod a nechat se v 

nich vést. 

S tématem přišel student sám, vycházel ze svého zájmu o loutkový film, nicméně studium této 

problematiky teprve následovalo. V teoretické části práce se do hloubky věnuje tvorbě předních 

českých autorů loutkového filmu a pečlivě se snaží také o definování filmové loutky a jejího 

vymezení vůči ostatním typům loutek. Psaní jednotlivých kapitol předcházelo pečlivé studium 

zdrojů, sledování filmů a analýza jednotlivých dílčích témat a motivů v práci daných autorů. 

Zkušeností z praxe ve škole zatím student moc nemá, ale v průběhu posledních dvou let se začal 

zapojovat do aktivit pražské Aeroškoly, se kterou absolvoval několik workshopů a animačních 

táborů. Představu o tom, jak se vyučuje animace, tedy má a je si vědom i všech možných 

zádrhelů a překážek, které mohou být s výukou animace ve škole spojeny. Na jeho didaktické 

části oceňuji, že se mu povedlo téma loutkové animace propojit s typicky výtvarnými aktivitami 

a postupy a zajímavým způsobem tak začlenit specifický a úzce vymezený motiv filmové loutky 

do výtvarné výchovy. Nezabývá se tak jen čistě technickým postupem, ale zaměřuje se spíše na 

výtvarné principy, které s tvorbou loutky souvisí.

V praktické části práce můžeme sledovat postupný proces vzniku jeho autorské loutky, který je 

zaznamenán formou portfolia. Samotná loutka myslivce je inspirována klasiky české animace a 

tematicky pak rodinným pozadím.

Předností práce je i kultivovaný písemný projev.

Zadání práce bylo bezezbytku naplněno a byly přitom otevřeny možné další směry pro rozvedení 

tématu v rámci diplomové práce.

Práci doporučuji k obhajobě.
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