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Práce Moniky Pavlové představuje příkladnou explikaci zaměřenou na přípravu a realizaci 
magisterského projektu.  
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Dlouho jsem přemýšlel, jak mám popsat pocit, který mě po zhlédnutí finálového 
tvaru filmu pomalu a dost záludně začal obklopovat. Svižné myšlenky, odvážně 
předkládané se rozběhli po časové ose s lehkostí a humorem, tak 
charakteristickým pro všechny filmy Moniky Pavlové za svobodna Hrdličkové. 
Ale proč jsem najednou získal pocit, že se tempa v osvěžující bystřince mění 
v silový styl v protiproudu? Pomalu nabývám přesvědčení, že je to právě ta 
časová osa, která je i graficky zviditelněná začíná působit, jako zdržovací 
retardér, šikana proti možnému zrychlení a tím pádem očekávané dramatizaci 
tohoto dílka. Tak se vlastně stalo, že odpověď na podstatnou otázku – Co je 
v životě nejdůležitější? – dostáváme dost pozdě a hlavně dlouho. Odškrtávání 
životů se mohlo v určitém momentě zrychlit a animačně zjednodušit, ale 



 
 

 

především jsme přišli o odvahu ke střihu, který měl být mnohem progresivnější. 
A nyní pozor! Všechno okamžitě zpochybním, protože nejsem tvůrce, ani autor 
filmu a musím respektovat autorův názor a ten se bezesporu týká i rytmu 
vyprávění a, představám o důležitosti jednotlivých informací, předpokládaných 
určené divácké skupině.  A tu se mi opět záludně vrací pocit rozpolcení 
filmového času. Jednotlivé scény a obrazy jsou podávány způsobem, který se 
nám, kteří již víme, že děti se nerodí z hlávky zelí a alkohol a drogy nejsou jen 
výmyslem nepřátelské propagandy sena konci filmu velice ohleduplně a opatrně 
předkládají důležité zvěsti o posvátnosti daru života. Tak to se mi jeví, jako dva 
filmy v jednom. A také by se to dalo řešit razantnějším střihem. Všechno k čemu 
jsem se vyjádřil jsou věci osobního názoru a tedy věci velice diskutabilní. 
Podstatné je to, že téma filmu je zpracované výtvarně velice zdařile, animace 
koček nese čitelně a se zmíněnou nadsázkou a humorem charakterové vlastnosti 
lidí a znaky současné společnosti. Takže plní jednu z podstatných funkcí 
animovaného filmu – baví a zviditelňuje. 
 
Doporučuji práci přijmout a navrhuji hodnocení B - velmi dobře   
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