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Tomáš Kocourek předkládá k obhajobě bakalářskou práci, která pojednává o pozoruhodném
audiovizuálním díle – minisérii z produkce HBO Černobyl. Velmi pozitivně hodnotím
Tomášův výběr; Černobyl je doopravdy výjimečným počinem, zejména z hlediska kooperace
hudby a zvukového dizajnu, kde můžeme sledovat, jak je hranice mezi těmito složkami tenká,
a spíše snad zvyková nežli faktická. Tomáš neustále ve své práci poukazuje na to, že
Gudnadottir ve svých skladbách vycházela ze zvuků prostředí, stejně jako i z jakési „ideje“
toho, co toto prostředí znamená.
Práci lze vytknout i několik drobných nedostatků, někdy snad přespříliš kompilační charakter
textu, onde zas třebas jistou povšechnost. Obecně však mohu s potěšením konstatovat, že
Tomáš naplnil svůj záměr a vytvořil příjemný úvod pro zájemce o současné trendy ve filmové
hudbě a sound designu.
Práci proto doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnotit známkou B.

Otázky k obhajobě (výhrady, připomínky, náměty, atd):
Měl jste ve své praxi někdy možnost zvolit podobnou koncepci jako Gudnadottir v Černobylu?
Myslíte, že tyto principy mohou najít své uplatnění i ve studentských (a tedy produkčně velice
limitovaných) filmech?

Návrh klasifikace
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