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Hodnocení práce  
 

1. Cílem práce je vytvoření propagačního materiálu pro popularizaci hasičského 
sportu mezi dětmi a mládeží. 

2. Metodika zpracování je zvolena velmi příhodně – děti jsou soutěživé a disciplíny 
hasičských soutěží jsou divácky zajímavé. Námět proto hodnotím jako velmi 
dobrý. 

3. Práce s odbornou literaturou hodnotím jako dobrou. Autor uvádí v teoretické části 
odkazy na použité materiály, v textu cituje ku prospěchu srozumitelnosti, jsou 
uvedeny hypertextové odkazy. Celkový postup řešení práce je velmi dobrý, je 
zřejmá poměrně hluboká znalost dané problematiky. Otázky v anketě jsou zvoleny 
příhodně. 

4. Členění práce do jednotlivých částí je velmi dobré a plně vystihuje sledovanou 
oblast. 

5. Úroveň jazykového zpracování je dobrá, drobná přehlédnutí lze tolerovat. 
6. Celkový dojem z práce v teoretické části je dobrý. Autor se svou prací stav 

v informovanosti veřejnosti snaží vylepšit. Nedostatkem jsou v kapitole 3.1 
chybějící údaje z let 1912-1995 (jako by v této době žádná činnost s mládeží 
nebyla uskutečňována). Podkapitola 3.1.1 tedy není úplná. Praktická část je 
zpracována velmi dobře. 

7. Technické provedení videopořadu je velmi dobré, autor využívá prostředky vcelku 
dobře a efektivně, je zřejmý velký zájem o problematiku, nedostatky plynou 
z dosavadních malých zkušeností autora a to především ve zvukové části. 
Doprovodná hudba místy přehlušuje autentický zvuk. Velmi dobré je členění do 
dvou částí, autor prokazuje lepší využití funkcí, které mu použitý software nabízí. 

8. Odborný přínos práce hodnotím pozitivně, na pozadí současné situace je vysoce 
aktuální. Její praktické využití vidím v popularizaci hasičů a jejich práce jak 
obecně, tak při konkrétním náboru mezi dětmi. Téma hasičského dětského sportu 
je velmi emotivní a účinné. Zaslouží si další zpracování v širších aktuálních 
souvislostech (problematika přírodních katastrof v našich podmínkách a podíl 
hasičů na integrovaném záchranném systému ČR). 

9. Zadání práce bylo naplněno, Autor prokázal, že o tématu dětského hasičského 
sportu lze i se základním technickým vybavením natočit dobrý pořad. Můj dojem 
je, že jedním z nevyslovených cílů práce bylo dokázat veřejnoprávním médiím 
jejich přehlížení zajímavého tématu na pravidelné reportáže – i tento cíl pokládám 
za splněný. 

 

Otázky k obhajobě: 

1. Jaké jsou Vaše zkušenosti s mixáží doprovodné hudby a autentického zvuku? 
2. Popište možnosti využití vašeho videopořadu při popularizaci na základních školách! 
 



Souhrnné vyjádření: Práce splňuje svým obsahem i zpracováním požadavky na bakalářskou 

práci a proto ji doporučuji k obhajobě. 

 

 

Znojmo dne 2. 9. 2010      RNDr. Petr Kudláček,v.r. 

 


