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nevyhovuje, nemusíte ji využívat.
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Tabulku s hodnocením doplňte o stručné vyjádření (max. 1200 znaků), které vystihne
nejpodstatnější přínos práce, nebo její nedostatky.
Velmi obsáhlá práce, která vlastně popisuje a vysvětluje ve sém úvodu technologii při výrobě
hrané tvorby. To je všeobecně známý jev, který vede k tomu, že kolektivní prací štábu a herců
vznikne produkt, tedy film. Všechny tyto popsané činnosti jsou popisem technologie, ale
popis je mnohdy nepřesný. Pak jednoznačně začnete přemýšlet co dál vás v dané práci čeká.
Když se prokoušu k jednotlivým rozhovorům s producenty a výkonnými producenty mám
konečně možnost zjistit kdo jaký používá software, ale výsledek je u všech stejný. Každý
z producentů vždy na konci předvede finální dílo – tedy film a je úplně jedno, zda přípravu
udělá ručně nebo za použití nejmodernějších programů. Ano všechny dostupné filmové
programy zcela zrychlují a ulehčují práci při výrobě filmů, ale musíte být připraveni a při
selhání takové techniky musíte docílit kýženého výsledku – tedy natočit film.

Co musím ocenit je sestavení otázek a množství osob které autor vyzpovídal, tento současný
pohled na celou filmařskou generaci ukazuje mnoho pohledů jak celovečerní hraný film
zrealizovat.
Mgr Viktor Mayer
Otázky k obhajobě (výhrady, připomínky, náměty, atd):
Jakým jiným způsobem sestavíte natáčecí plán bez použití digitálních filmových programů
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