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Bakalářská práce Jany Rybové se věnuje loutkovému animovanému filmu a prostorové tvorbě, jejich 

vzájemnému vztahu a srovnání. Je vhodně rozdělena do smysluplných kapitol, bohužel autorka 

použila pro nadpisy teoretické, didaktické a praktické části styl stejné hierarchické úrovně, jako 

kapitoly v ní obsažené, takže to podle jejich číselného indexu vypadá, že jsou to kapitoly bez nějakého 

obsahu.  

V úvodu autorka popisuje osobní přístup a motivace k zadanému tématu a uvádí, čím se jednotlivé 

části bakalářské práce budou zabývat.  

Teoretická část je věnována vymezení pojmů – animace, klasická a netradiční loutka, prostorová 

tvorba, jejich charakteristice a způsobu využití v animovaných filmech. Probírá specifika loutek a 

objektů a jejich působení na diváka. Dobře je zpracována kapitola o výtvarném využití materiálů, kde 

se zabývá kinetismem (ke kinetickému umění přiřazuje i loutkovou animaci), asambláží a ready-made. 

V souladu se zadáním poskytuje teoretická část přehled významných autorů české a světové 

kinematografie, kteří ve své tvorbě propojují animaci s prostorovou tvorbou. Největší prostor je 

oprávněně věnován Janu Švankmajerovi, který je pro autorku velkým inspiračním zdrojem.  Práce je 

doplněna i vhodným ilustračním doprovodem a autorka dobře pracuje s literaturou a správně ji 

cituje.  

V praktické části je přínosná část zdůrazňující význam genia loci pro uměleckou tvorbu. Škoda, že 

dobrá autorčina myšlenka, že dětství stojí ve větší míře za vznikem ducha místa (str. 43, ř. 12), kazí 

chybějící z.  Autorka popisuje všechny podstatné složky své práce na animovaném filmu. Velmi 

podrobně líčí výrobu loutek v různém ztvárnění, věnuje se popisu práce na scénáři a kreslení 

storyboardu. Věnuje se i problémům, které řešila během konečné realizace, kdy se seznámila s 

použitím DSLC Canon EOS 550D, s animačním software Dragonframe. Popisuje práci 

v improvizovaném prostředí – od neprofesionálního osvětlení po rychle se vybíjející baterii. Tyto 

zkušenosti jsou cenné pro motivaci dětí, které to může povzbudit pro jejich kreativní práci bez 

profesionálního zázemí. 

Didaktická část navrhuje uplatnění práce s různými materiály při vytváření netradičních loutek – 

prostorových objektů a tvorbu animace včetně postprodukce.  Dobrý přístup vidím v návrhu rozdělit 

dětem při natáčení role (animátor, kameraman, režisér).  

Autorka velmi zdařile propojila problematiku teoretické části s částí praktickou a posléze i 

didaktickou, kdy na sebe vše navazuje. 

Vysoce hodnotím výtvarnou část práce Jany Rybové, ve které natočila vlastní krátký animovaný film. 

Výborně pracuje s nápaditými autorskými loutkami, které hravě rozhýbává a které pěkně ladí 



s efektním prostředím domku, které vyniká ve zvolených záběrech.  Animaci doplňuje dobře 

zvolenými zvukovými efekty a dobře zvoleným střihem. Stala se pro svůj film nejen režisérkou, ale i 

scénáristkou, kameramankou, animátorkou, výtvarnicí a zvukařkou a své zkušenosti zúročuje v 

didaktické části. 

Práce dobře zpracovává všechny body zadání a splňuje požadavky na bakalářskou práci. 

 

Bakalářskou práci Jany Rybové a navrhuji klasifikovat jako výbornou . 

 

Otázky: 

1/Která část kreativního procesu výroby animovaného filmu byla pro Vás nejobjevnější či 

nejzajímavější? 

2/ Kdo z Vámi uvedených tvůrců animovaných filmů byl pro Vaší animaci nejvíce inspirativní? 

3/Co vše pro Vás znamená prostorová tvorba? 
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