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Slovní hodnocení:  

 

Motion design je v současné době progresivně se rozvíjející disciplína, která v sobě 

kombinuje prvky animace a grafického designu. Vzhledem k předchozím zkušenostem 

Barbory Vrzákové právě s těmito médii, jejímu kladnému vztahu ke kinematografii a 

současným vzrůstajícím možnostem uplatnění motion designéru na trhu práce, považuji 

zadaní její praktické bakalářské práce za ideální bod k jejímu dalšímu osobnímu rozvoji. 

 

Obsah bakalářské práce Barbory Vrzákové s názvem "Filmové titulky" tvoří 3 zhruba 

minutové tzv. opening titles, tedy animace úvodní sekvence filmových titulků. Autorka si 

vybrala 3 žánrově odlišné filmy a vytvořila jim vlastní alternativní verzi úvodních titulků. 

Prvním dílem, který si Bára vybrala je snímek režiséra Martina McDonagh V Brugách. 

Ústředním motivem dominující první animaci je mapa samotného města, která  dobře 

koresponduje s obsahem filmu. Také její vizuální zpracovaní  a hudební doprovod považuji za 

zdařilý. V případě druhého filmu Darjeeling Limited režírovaného Wesem Andersonem, se 

autorka inspirovala  orientální estetikou. Vzhledem ke geografickému umístění Darjeelingu se 

toto rozhodnutí může zdát jako klišé, ale právě kulturní stereotypy jsou jedním z prvků, s 

kterými Wes Anderson často pracuje. Posledním filmem, kterému autorka vytvořila úvodní 

sekvenci je Kingsman: The Secret Service Matthewa Vaughna. Osobně považuji tuto animaci 

za nejvíce problematickou a to zejména z důvodu komplikované dynamiky pohybu a zvolené 

typografii.  

 

Typografii považuji obecně za nejslabší prvek bakalářské práce Barbory Vrzákové a 

domnívám se, že ke všem znělkám by se dal nalézt vhodnější font. Motion design se řídí 

jinými pravidly, než klasická animace, s kterou se autorka již konfrontovala a trénovanému 

oku neunikne přítomnost animačních chyb a nedokonalé dynamiky v jednotlivých sekvencích.  



Vzhledem k předchozím zkušenostem autorky s motion designem, ale musím ocenit jakým 

způsobem se autorka nakonec vypořádala s jeho nástrahami a výsledek považuji za velmi 

dobrý. 

 

 

 

Otázky k rozpravě:  

 

Konzultovala jsi užití fontů s kolegy v ateliéru, kteří se typografii věnují nebo přímo s nějakým 

typografem? 

 

Můžeš jmenovat několik tvých oblíbených motion designérů? 

 

 

Závěrečné hodnocení: Práci hodnotím jako velmi dobrou. 
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