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Lukáš Kubíček si vybral téma, které je v současné době aktuální.
Hledáním ideálního formátu obrazu se nezabývají pouze tvůrci, ale i samotní producenti nových
online platforem.
Bylo od počátku zřetelné, že práce bude náročná. Diplomová práce se nezabývá pouze
samotným popsáním v současnosti používaných formátů - 4.kapitola. Důsledně popisuje
historický vývoj formátu obrazu (1.kapitola), který je důležitý pro pochopení proč si tvůrci
vyberou právě konkrétní poměr stran. Tento proces je popsán ve 3.kapitole výběrem a rozborem
několika filmů.
Historický popis vývoje formátu je popsán vyčerpávajícím způsobem a nemám k němu
žádnou připomínku.
Ve druhé a třetí části Kubíček vybral správně několik filmů, které zvoleným formátem a
jejich použitím výrazně ovlivňují způsob vyprávění příběhu. Nejsou to pouze “ autorské filmy”,
ale i čistě komerční projekty velkých studií. Rozbor a analýza jednotlivých děl je dostačující a
srozumitelná.

Nedokážu
posoudit

V poslední kapitole se Lukáš Kubíček zabývá současným problémem všech kameramanů.
Rozdílné přístupy jednotlivých televizí a platforem k promítání projektu v původním formátu.
Oceňuji, že autor diplomové práci toto téma neopomenul a podrobně rozepsal v závěru své
práce.
Diplomová práce je zpracována důsledně a bez kompromisů. Důkazem je využitých více než
povinných 30 stran.

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

- nemám otázky

Návrh klasifikace A – výborně

V Praze dne 18.8.2021
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