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Tabulku s hodnocením můžete doplnit o stručné vyjádření (max. 1200 znaků), které vystihne
nejpodstatnější přínos práce, nebo její nedostatky.
Předložená diplomová práce je velice zajímavě sestavena a to s odkazem na historii českého
animovaného filmu, přes technologické postupy od samotných začátků animovaného filmu do
součastného vývoje a to až do výroby 3 D technologií.
Velice poučná je získaná zkušenost předkladatelky diplomové práce, se samotnou výrobou
filmů 3 D technologií na projektu, na kterém studentka pracovala a kdy je z popisu zjevné, že
nezůstala a doufám, že v budoucnu nezůstane jen u teorie, ale že využije nabytých zkušeností
v dalším svém profesionálním životě.
Škoda, že se ve své diplomové práci nevěnovala trochu více, již vyrobeným celovečerním
filmům a to již od doby poválečné, do dnes. Bylo by velkým překvapením jejich množství,
bylo jich vyrobeno více neš 20. Určitě by stál za povšimnutí vznik prvního koprodukčního
celovečrního animovaného film z roku 1973 DIVOKÁ PLANETA režie René Laloux.
Celá diplomová práce mne velice překvapila svojí profesionalitou a samotná tato absolvenská
práce může být v budoucnu příručkou pro začínající filmaře a to, jak na přípravu, tak na
vlastní realizaci filmu 3 D technologií.
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2. Jaký je rozdíl v technologií seriálů O RÁKOSNÍČKOVI a seriálu KLUK Z PLAKÁTU ?
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