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Stručné vyjádření: 

 

V diplomové práci je patrný autorův zájem o dané téma a práce je zpracována kvalitně. 

Teoretická část práce nabízí pohled do nově vzniklé problematiky, která se v této době váže 

k BOZP při tvorbě AVD, autor se zaobírá i oblastmi, které jsou přímo ve spojitosti k dané 

situaci. Jsou to například změny legislativy, státní podpory, nebo možnost pojištění.  

 

 

V práci je zmíněn mimo jiné rozdíl mezi zahraniční a českou tvorbou z pohledu finančních 

možností v dané oblasti, kdy finanční prostředky při výrobě českého AVD jsou proti výrobě 

zahraničního AVD znatelně nižší. S tímto je spojena možnost nastavení počtu osob (Covid 

departmentu), které na nově vzniklá pravidla při natáčení dohlížejí. V reálném případě nelze 

ve většině případů dosáhnout například tzv. rotace štábu nebo rozdělení do skupin. 

 

Jan Zábranský prokázal schopnost práce s dostupnými prameny, věnoval se i možnosti 

konzultací s osobami, kteří se této problematice věnují. Práce je obsáhlá a je kvalitně 

zpracována.                                         

 

 

 

 

Otázky k obhajobě (výhrady, připomínky, náměty, atd): 

Kdo je odpovědný za nastavení pravidel při výrobě českého AVD v případě, že není oslovena 

pro spolupráci žádná ze zmíněných osob „Covid departmentu”.  

Může se výroba zmíněného AVD spustit a za jakých podmínek?  

Přivítal bych doplnění o situaci, kdy během natáčení dojde u některého člena štábu, nebo 

herce k projevům jako je nevolnost, teplota ap.).  

Za jakých podmínek je možné v natáčení pokračovat v případě pozitivního testu?  
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