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1. Cíl práce

Práce se do detailu věnuje středověkému pastevectví a přesvědčivě přibližuje způsob 

středověkého života pastevců. Z illustrací je patrná Zemkova zdatnost na poli digitální 

malby. Text a ilustrace se navzájem dopňují. Práce působí uceleným dojmem. 

2. Stručný komentář hodnotitele

Textová část je do hloubky rozpracovaná a je z ní cítit Zemkova vášeň pro dané téma. Dle

mého názoru pro práci tohoto zaměření je text přiměřeně rozsáhlý a vyčerpává všechny 

důležité aspekty středověkého pastevectví. Ilustrace teoretickou část příjemně doplňují. 

Zvláště u krajinomalby se autorovi povedlo zachytit velmi klidnou a příjmenou atmosféru 

a přiblížit tak pozorovateli způsob života pastevců. Malby jsou dobře čitelné – oceňuji 

zjednodušení tvarů, které ukazuje na zručnou práci se štětcem. Podobné zjednodušení 

bych rád viděl i v přístupu k barvám. Rozdělení teploty barev ve světle a stínu je ale 
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nepřesvědčivé. Musím vytknout, že je z maleb velmi cítit jejich silná inspirace použitými 

vizuálními referencemi. Celkový záběr je však impozantní. Zemek vyobrazuje lidi, 

zvířata, krajinu, architekturu i nákresy klíčových hospodářských budov. Ve všech 

kategoriích se mu daří vytvořit přirozeně působící obrazy plné života. Zvláště oceňuji 

malbu prasat v lese na straně 18, ve které Zemek ukazuje, že dokáže ztvárnit složitou 

scénu a zpracovat ji čitelně s použitím příjemné, harmonické barevnosti. 

3. Vyjádření o plagiátorství

V žádném případě se nejedná o plagiát. Všechny malby mají charakteristickou patinu, 

která vzniká použitím oblíbených štětců typických pro každého tvůrce.

4. Navrhovaná známka a případný komentář

Navrhuji hodnocení výborně. Autor prokazuje nejen schopnost namalovat i složité scény  

a zobrazovat různé světelné podmínky, ale i schopnost dohledat nezbytné vizuální 

reference a využít je k vytvoření přesvědčivých ilustrací.
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