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Bakalářská práce je v souladu se zadáním složena z části praktické – kterou je prezentační 
videopořad a z části teoretické, která obsahuje teoretický východiska pro zpracování praktické 
části, jednoduchý průzkum a jeho výsledky, dále pak námět zpracovávaného videopořadu a 
obsahové i technické scénáře k oběma dílům videopořadu. 
 
Stěžejní část práce je práce praktická, tedy zhotovený videopořad. 
Autor práce, pan Miloš Svoboda rozdělil svůj videopořad na dva díly. První díl je věnován 
seznámení s prací v oddílu dětských požárníků, kde je velice příjemně naznačena i spolupráce 
s rodiči dětí předškolního věku, dále pak ukazuje nácvik některých disciplin tohoto sportu. 
Druhý díl je věnován záznamu soutěže oddílů dětských hasičů. Zde už jsou vidět výsledky 
práce trenérů – požárníků, což lze pokládat za vhodný motivační prvek pořadu. 
Oba díly videopořadu prokazují znalost technik zpracování prezentačního videopořadu, které 
přesahují rámec základní výuky. Pozitivně lze např. hodnotit zapracování dělení kapitol do 
tzv. MENU. V obrazové části jsou nadstandardní i části zpomalených záběrů při 
„zajímavých“ momentech dětského pohybu. Kvalitu obou dílů však snižuje přílišná hlasitost 
doprovodné hudby. Zde chybí citlivé mixování všech tří zvukových stop.  
 
Teoretická část práce dokladuje, že má autor k dětskému požárnímu sportu blízko, a že se o 
tuto problematiku hlouběji zajímá. To vyplývá jak z úvodních částí práce, tak i ze závěrů 
práce, kde kriticky přistupuje k liknavosti našich mediálních prostředků k prezentaci 
hasičského sportu. K tomu se částečně vztahují i výsledky jednoduché ankety, kterou autor 
zpracoval na základě dotazníkového šetření na území Prahy a Středočeského kraje. 
 
Pozitivně lze hodnotit i části práce, vztahující se k informační technologii. Zde autor prokázal 
značný zájem o podstatu základní principů kameramanské práce. Vyplývá to i z autorova 
seznámení s uvedenou odbornou literaturou. Obsahové i technické scénáře splňují zadaná 
kritéria. 
 
Závěrem lze konstatovat, že, práce splňuje práce na bakalářskou práci po stránce obsahové i 
formální a proto ji  D O P O R U Č U J I  k obhajobě. 
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