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 V teoretickej časti bakalárskej práce Kristián Majer  rozoberá ruchovú zložku 

audiovizuálnych diel, kde sa venuje, v úvodných kapitolách, rozdeleniu tejto zvukovej 

kategórie a poukazuje na historický kontext vzniku a tvorby postsynchrónnych ruchov, ktoré 

tvoria ťažiskovú časť práce.  

 Celá práca sa môže stať inšpirujúcou pre študentov zvukovej skladby, nakoľko 

nastoľuje dôvod zamyslieť sa, či tvorba tak výraznej a povedal by som v niektorých pasážach 

dominantnej zložky  zvukovej modulácie dlhometrážneho hraného filmu sa prenesie z 

postsynchrónneho štúdia ku MIDI klávesnici. V práci popisuje softvérovú súčasnosť tvorby s 

krátkou charakteristikou a spôsobom vytvárania „šlapačiek“, teda hlavne krokov, ktoré tvoria 

neoddeliteľnú súčasť postsynchrónnych ruchov a sú najproblematickejšie z hľadiska 

charakteru, priestoru a veľakrát pri takomto spôsobe vytvárania ich chýba „ľudský faktor“, 

teda nedokonalosť, ktorú ale v konečnom dôsledku oceňujeme. Je to rovnaké ako s hudbou, 



 
 

ľudská interpretácia aj so svojou nedokonalosťou je emocionálne oceňovaná a predstihuje 

technickú dokonalosť. 

 V praktickej časti Kristián Majer sa sám pokúša dospieť k porovnávaniu jednotlivých 

postupov a poskytuje čitateľovi aj subjektívne zhrnutie a záver. Je na škodu veci, že na záver 

nezaznejú slova zvukových majstrov, ich názor, a hlavne samotných tvorcov 

postsynchrónnych ruchov, ktorí sa dlhodobo pohybujú v tomto prostredí, pretože takto je to 

len príspevok do diskuzie. 

 

 

 

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

 

 

 

- na základe akých poznatkov v práci uvádzate, že výroba postsynchrónnych ruchov v 

klasickom ruchovom štúdiu je cenovo nevýhodná. Ruchové štúdiá stále vznikajú. 

-  viete si predstaviť za pomoci práce v DAW vytvoriť šlapačky k celoečernému hranému 

filmu a koľko si myslíte, že by Vám tento proces trval 
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