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Bc. Milan Lukáč jako svoju diplomovú praktickú prácu predkladá film Mr. Z.
Začiatok záznamu časozberného materiálu vznikol na moje zadanie 2. ročníka predmetu
FAB1 a FAB2 Tadeáša Daněka študenta réžie a scenáristicky asi pred dvomi rokmi. Postupne
časozberný záznam sa rozširoval a primárna premisa sa čoraz viac dramatizovala. Keďže pre
odvysielanie vo verejnoprávnej televízii autor nemá povolenie zúčastnených, tento materiál sa
stal výborným predpokladom na spracovanie práve pri realizácii diplomovej práce strihovou
skladbou. Z toho vyplýva že strihač Milan Lukáč na zostrihu pracoval nezávisle od režiséra
a jeho formálne zásahy podobne ako moje ako konzultanta boli v priebehu strihu minimálne.
Film považujem tak trochu za zábavný, ale predovšetkým za poučný. Jeho témou je
emocionálny hazard s vážnymi životnými rozhodnutiami.
Film má vhodnú štruktúru, možno že niektoré časti by som skracoval vzhľadom na
proporcionalitu, ale ako celok baví a udržiava diváka pri pozornosti.
Príbeh považujem za neukončený a v nakrúcaní by som ďalej odporúčil pokračovať. Sledovať
osudy všetkých zúčastnených a nechať sa ďalej prekvapovať, čo budúcnosť vie ďalšie
priniesť.
Prácu komisii odporúčam prijať.

Otázky k obhajobě:
1. Ako vidíte možnosť, že by autor Tadeáš Daněk mohol získať súhlas na odvysielanie
príbehu v TV?
2. Čo si myslíte o možnosti strihača pracovať na rozprávaní príbehu samostatne a len po
ukončení strihovej skladby konzultovať prácu s režisérom? Povedzte o kladoch
a nedostatkoch takéhoto prístupu.
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