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Bakalářská práce Jany Rybové se zabývá loutkovým animovaným filmem. Nedávno se 
tomuto tématu věnoval také Václav Šafka, ten se však ve své bakalářské práci zaměřil na 
klasickou figurální loutku a vycházel z tradice klasického českého loutkového filmu. Jana 
Rybová se na loutku podívala z jiného pohledu. Věnuje se loutce materiálové a 
nejrůznějším experimentům s loutkou a objektem v animaci. Hledá průniky materiálové 
animované tvorby a prostorové tvorby v umění a ve výtvarné výchově. Tyto průniky 
doplňuje výběrem autorit z obou oblastí, které slouží také jako inspirace pro návrh 
didaktického projektu a pro její vlastní animovanou tvorbu. 
 
Její autorský animovaný loutkový film naprosto vyniká v kontextu našich bakalářských 
prací. Vyznačuje se perfektním technickým i výtvarným řešením. Studentka si k realizaci 
filmu vybrala prostředí chaty, jejíž jednotlivé místnosti sloužily jako scény, ve kterých se 
odehrává děj. Animace v duchu tradičního českého animovaného filmu využívá materiály, 
které autorka nalezla na této chatě. Jednotlivé charaktery / postavy se odlišují materiálem, 
ze kterého jsou vyrobeny a prostředím, ze kterého pochází.  
Animace se vyznačuje plynulým pohybem, zvládnutou dynamikou pohybu, kvalitním 
nasnímáním i dobrým střihem a zvukovou stopou. Vysoce hodnotím fakt, že se studentka 
zabývala nejen výrobou loutek a jejich animováním, ale komplexně celkovou podobou 
filmu. Řešila světlo, barevnost, kompozici obrazu, návaznost jednotlivých střihů, střídání 
velikostí záběrů a podobně. Film také vyniká určitou citlivostí pro ztvárnění charakteru 
postav a dobře pracuje s atmosférou. Studentka se před tím sama animaci moc 
nevěnovala. Pouze v rámci semináře během studia. Výsledek, kterého dosáhla je 
obdivuhodný.  
 
Zadání práce bylo bezezbytku naplněno a po formální stránce je práce v pořádku. 
 
 
Práci doporučuji k obhajobě s hodnocením výborně. 
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