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Složité téma této práce na samém začátku bylo daleko širší, mělo vypovídat o bezpečnosti 

práce při natáčení hraných filmů. První osnova předpokládala že rozsah práce bude 

„vyprávění“ o mnoha stránkách bez konkrétních výsledků. Časem jsme se rozhodli osnovu 

zpracovat jen o pandemii Covid-19 ve filmových podmínkách České republiky. 

Výsledek práce je velmi pečlivě zpracován jak v teoretické, tak i praktické části. Jde o nové 

poznatky, které jsou zpracovány tak, jak se situace v České republice ve filmové oblasti 

vyvíjela. Vlastní výroba audiovizuálních děl nebyla nikdy zakázána vždy bylo potřeba dodržet 



 
 

 

jen limitující opatření. Velmi složité bylo zajištění výjimek souvisejících s vlastním natáčením 

(například – herci v rámci natáčení nemusí mít roušku) 

Vznikly nové pozice ve výrobních štábech, které měli a mají na starost dodržování vládních 

opatření souvisejících s pandemií Covid-19. Podmínky natáčení zahraničních produkcí na 

území CZ musely splňovat nařízení České republiky a nařízení zahraničních společností. To 

mělo za následek prudké zvýšení nákladů na výrobu filmů. 

 Úplně jiná situace nastala u realizace českých filmů. Náklady na ochranné pomůcky, testy 

herců a členů štábu značně vedly k omezení výroby těchto snímků. 

Vyhledat a se sumarizovat všechny vládní opatření v souvislosti s výrobou filmů od března 

roku 2020 po současnost tato práce splňuje. Srovnání práce při natáčení zahraničních 

filmových společností s českými výrobci na území CZ je přesně vymezená a do jisté míry 

upozorňuje, jak se s touto skutečností vypořádat. 

Celková úroveň práce je kvalitně zpracována. 

 

 

 

 

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

 

Kdo nese odpovědnost za realizaci českých hraných filmů v době pandemie Covid-19 v 

návaznosti na opatření vlády České republiky 

 

 

 

 

Návrh klasifikace             B – velmi dobře 
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