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Posluchačka 3. ročníku televizní specializace Barbora Umancová předkládá k obhajobě jako 
praktickou bakalářskou práci publicistický videopořad o zavádění výukového projektu 
využívání alternativních zdrojů energie, v tomto případě energie solární, do škol. Jde o 
projekt ekologické výchovy určený pro všechny typy škol, na který obdržel Státní fond 
životního prostředí grant z Evropské unie. Pořad bychom mohli zařadit do žánru názorové 
publicistiky. Autorka se v něm pokusila na základě zjištěných fakt a výpovědí 
zainteresovaných stran sestavit co nejkomplexnější obraz o průběhu realizace tohoto finančně 
náročného, ve svém výsledku však značně nejistého a kontroverzního programu, 
probíhajícího na školách již šestým rokem. Povedlo se ji získat výpovědi zástupců všech 
hlavních stran: jak garanta projektu z SFZP a jeho oponenta reagujícího na cenu zařízení, za 
kterou je instalováno do škol, tak vyjádření zástupců škol, v jednom případě kladné a ve 
druhém záporné. Ke zhodnocení celkového přínosu projektu využila nezávislého odborníka 
z pedagogické fakulty. Je zapotřebí konstatovat, že v tomto případě autorka důsledně 
postupovala podle pravidel korektní žurnalistické práce, a i když musela vzhledem 
k investigativní povaze tématu řadu souvislostí sdělit divákovi v komentáři, pracovala jen 
s ověřenými fakty a informacemi.
Forma pořadu odpovídá zvolené natáčecí metodě autorského videožurnalismu a zkušenostem, 
které posluchačka dosud získala v rámci studia televizní specializace. Většinu materiálu si 
natočila sama a stejně tak pořad kompletně sama střihově a postprodukčně 
odbavila.Vzhledem k rozmanitosti profesí, jejichž elementární zásady práce musela autorka 
při natáčení pořadu zvládnout, je až překvapující, jak jeho výsledný tvar působí profesionálně 
a vyzrále. Paradoxně některé kompoziční nedostatky a prohřešky (viz natáčecí technika 
v obraze) jako by pořadu dodávaly ještě větší punc věrohodnosti a bezprostřednosti.
V teoretické části bakalářského projektu se autorka věnovala otázkám práce s člověkem 
v televizním dokumentu. S podporou kvalitní odborné literatury shrnula základní postupy a 
srovnala je se svými zkušenostmi z natáčení, čímž vytvořila mezi oběma částmi úzkou 
souvislost.
Praktický bakalářský projekt posluchačky Barbory Umancové doporučuji k obhajobě. 
Autorka v něm prokázala značné praktické dovednosti i žurnalistické schopnosti. Navrhuji 
hodnocení v ý b o r n ě .
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