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Autor ptáce pan Petr Volný měIzaúkol zpracovat instruktažní videopořad určený pro nácvik
zák|adníchdovedností kajakářského sportu. Vytvořený videopořad je pak stěžejní črástí
bakalářské práce.

Yideazžunam se autorovi poštěstilo natočit zapř:rnriých podmínek slunečných dnů, coždává
zaběrum dobrou barevnost a odpovídající jas a kontrast. Pozitivně lze hodnotit i stabilitu
záběri, kÍerou umožnilo natáč ení zapouŽití stativu.

Z celkového pojetí zptacovžni videopořadu lze usoudit, že autor zaběry i jejich zpracověni
konzultoval s odbornými trenéry' ěímž se mu podařilo zhotovit videopořad, kteď lze skutečně
považovatzapořad instruktážní. Jsou zde dobře patrny jednotlivé nezbytnosti qýcviku
správné jízdy na kajaku. Některé záběry jsou však tzv. nedotažené a brání dostatečnému
pochopení demonstrovaných prvků. Vhodně je zvolené pruvodní slovo a hudební doprovod.
Námět videopořadu je příliš popisný, pro 4)ťacoviíní obsahového scénďe však splňuje
předpoklady. obsahový i technický scénař vyhovuje zadaÍLým poŽadavkům.

Textová ětíst práce je rozdělena do 13 kapitol, znic}tžZ. a3. Kapitolaje věnoviína iďormační
tecbnologii . Ie zde patmáne příliš dobrá autorova orientace v odborných pojmech. Ve
zjednodušeném pojetí uváděných falct se proto vyslrytují některé nepřesnosti.

Pozitivně lze hodnotit snahu autora o přiblíŽení historie kanoistiky (kapitola 4) i výzkumnou
čiíst, kterou obsahuje 6 a7. kapitola. Zde se autor pokusil zjistit, zdavodácké oddíly
vytržívají ve výcviku videotechniku a jaké techniky či způsoby používají při prezentaci svého
oddílu. Závěry dotazníkové akce jsou doplněny zajímavou citaci odpovědi jednoho
z dotiuaných trenérů.

Autor se pokusil i o jakési prověření svého pořadu, ale údajné z}rodnocení nemá ničím
podloŽeno. Nicméně je třeba tuto snahu, věetně jeho spolupráce s trenéry hodnotit pozitivně.

Záv&em lze konstatovat, že práce i přes drobné nedosta&y splňuje požadavky kladené na
bakalařskouprácipo strrínceobsahové i formální aprotoji doporučuj i kobhajobě.

Práci klasifikuji stupněm velmi dobře.
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