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Diplomantka Petra Pláteníková napsala námět na téma víry a naděje, sestavila scénář 
s mýtickým příběhem, vytvořila výtvarné návrhy Keltů a Římanů, účelově animovala a 
postprodukčně zrealizovala animovanou legendu dávnověku s názvem „Síla triskelionu“. 
Hlavním motivem žánru pohádky je odvyprávění příběhu o mýtické síle keltského symbolu. 
Pracovala standardním postupem se všemi složkami animovaného filmu. Praktická část 
v daných bodech potvrzuje předcházející pečlivou teoretickou přípravu, důkladný sběr 
obrazových referencí k tématu za věcnou a celistvou realizaci animovaného díla. Přesto 
obrazové zpracování nese patrnou výtvarnou i technickou nevyváženost v úměře popisné 
stylizace a kresebné polohy. Výtvarný projev se sice příznivě váže na střídmou animaci za 
účelem srozumitelného obrazového sdělení a snaží se posílit samotné odvyprávění tématu, ale 
její technické zpracování nese čitelné kazy kresebné techniky. Přepis obrazové složky do 
digitální technologie navršil problém ve výtvarné stylizaci a tak i rozsah a velikost záběrování. 
Digitální funkce trace vytváří nepěkné obrazové nečistoty. Pozorná kresebná popisnost 
postav, kresby užitých věcí i prostředí se tak prokazatelně nespojuje s konečným digitálním 
výtvarným záměrem autorky animovaného díla. Filmová řeč je přímá podle jednoduchého 



 
 

 

vzoru v žánru pohádky. Obrazová skladba udržuje čitelnost příběhu, akce i záběrování určuje 
přehlednost vztahů mezi jednotlivými postavami a tak příběh o mýtickém předmětu setrvává 
na normativní úrovni. Střih podporuje dramatizaci příběhu a přijatelně rytmizuje časovou 
linku děje. V časové linii je sice obrazově vysloven bod zvratu, ale není dostatečně 
dramaticky zesílený, a tak klíčový moment je na pozornosti diváka i jeho v hloubavém 
přístupu, aby si sám určil, v čem je síla triskelionu. Diplomantce Petře nelze upřít přes 
viditelné technické kolize její píli a vytrvalost, se kterou zdárně dosáhla cíleného záměru s 
přijatelným tvarem animovaného díla. 

 
návrh klasifikace „C“ – dobře 
 
ve Zlíně dne 30. května 2016 

            
......................................……………… 
 podpis vedoucího práce  

 
 




