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BcA. Pavel Vrtěl vo svojej diplomovej práci nadväzuje na bakalársku prácu a ako z názvu 
vyplýva zameriava sa na teoretické zásady vytvárania filmového priestoru dialógov pre 
viackanálové zvukové formáty, ktoré rozoberá z historického hľadiska až po súčasnosť, kde 
už vývoj naznačil, že dialóg nie je osamotený v stredovom kanáli, ale minimálne jeho 
dozvuková zložka je obsiahnutá v celom priestore a tým ešte viac umožňuje divákovi vytvoriť 
si komplexnejší zvukový obraz a tým ho ešte viac vtiahnuť do samotného deja filmového 
príbehu. 
Po už zmienenom historickom úvode sa v kapitole tri, venuje samotným priestorovým 
úpravám a to za pomoci rôznych druhov hardvérových ale aj softvérových aplikácii, ktoré sú v 
súčasnej dobe k dispozícii. 
Dovolil by som si nesúhlasiť s jedným tvrdením z diplomovej práce: 
"Při práci mistra zvuku často platí pravidlo - nejlepší je takový zvuk, kterého si divák 
nevšimne" 
Ja by som toto tvrdenie trochu poopravil, že je to taký zvuk, ktorý keď divák počuje, tak 
podľa svojich zmyslových skúsenosti si potvrdí, že to čo počuje zodpovedá realite s ktorou sa 
bežne stretáva a tým mu nepríde ničím zvláštnym ale prvdivým. V prípade nepoznaných 
skutočností uverí tvorcovi a daný charakter akceptuje ako novú skutočnosť, ktorou si obohatí 
svoje zmyslové vnímanie, ktoré v budúcností bude porovnávať, že si vytvoril podobnú, alebo 



 

 

takú istú predstavu. V tom je práca zvukového majstra jedinečná a kreatívna, ale zároveň 
veľmi jednoducho kontrolovateľná. Tak ako toto moje tvrdenie, je práca každého zvukového 
majstra v jemných nuansách odlišná a preto sme každý jedinečný, ale nič to nehovorí o 
nejakom poradí ako v iných vedných disciplínach. 
Práca je prehľadne členená, doplnená o obrazové znázornenia popisovaných situácii . Môže sa 
stať základom, pre ďalšie autorove vzdelávanie v odbore. 
 
 

Otázky k obhajobě (výhrady, připomínky, náměty, atd): 
 
- vysvetlite rozdiel v práci s dozvukovými procesormi čo sa týka ich ovládateľnosti pri 
vytváraní zamýšľaného priestoru. 
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