
POSUDEK OPONENTA  
 

 
Student: Michal Duchek 

Oponent: Mgr.Gabriela Mali ňáková 

Název bakalářské práce: Letní tábor Nové Město na Moravě  
      (dokumentační videopořad) 
 

 
Hlavním cílem této bakalářské práce je, dle autora, natočit videozáznam, zpracovat pořízené 
záběry do videopořadu zhotoveného v programu Pinnacle Studio 14. Měl by to být 
videopořad, který poutavě a zajímavě přiblíží průběh letního tábora a měl by svým 
zpracováním a obsahem přesvědčit rodiče, aby své děti na tento tábor poslali. Zároveň vyvolat 
zvědavost dětí, aby se chtěly zúčastnit. A v neposlední řadě, prezentovat tábor široké 
veřejnosti. Zdá se to jako úkol dosti složitý. Myslím, že autorovi se tento záměr docela zdařil. 
Vytvořený materiál vypovídá o činnosti na táboře poutavou formou, je dobře představena 
pestrá činnost, zaměřená na všechny důležité oblasti rozvoje dítěte, po stránce tělesné i 
duševní. Ukazuje kolektiv dospělých, který se snaží vytvořit originální, všestranně zaměřený 
prázdninový program pro široký okruh věkových kategorií. Při táborové hře využívají 
přirozené hravosti dětí a v jednotlivých etapách se převlékají do kostýmů. To vše autor postihl 
a ve svém díle ukázal. Rovněž PowerPointová prezentace ve stručnosti a výstižně představuje 
celý tábor. Počínaje vedoucími a konče organizací. 
V teoretické části vysvětluje pojmy související s táborem a také výstižně vysvětluje a popisuje 
tábor – celotáborovou hru, její etapy, průběh a vyhodnocení. 
Autor se na natáčení v terénu, mezi dětmi, velmi dobře připravil a snažil se nepodcenit žádné 
okolnosti, což popisuje ve své práci v několika kapitolách. Přehledně vysvětluje jakou 
techniku a proč použil, vhodně využívá odbornou literaturu a dostupné informační zdroje.  
V praktické části velmi oceňuji nápad s anketou, ve které získal pro sebe, ale hlavně pro 
vedení tábora cenné informace od účastníků. Také lze kladně hodnotit postup při přípravě 
podkladů a to Licenční smlouvu a Souhlas zřizovatele tábora. 
Celá práce je jednoduše a přehledně rozčleněna do kapitol. Dobrá je i úroveň jazykového 
zpracování.  
Autor zcela splnil cíle své práce a v závěru vše výborně zhodnotil. Sám si v praxi ověřil 
přínos dokumentárních pořadů a jejich praktické využití. 
Celkový dojem z práce je příznivý a dokazuje, že s důkladnou přípravou a kladným přístupem 
lze vytvořit i v „táborových“ podmínkách úžasnou prezentaci a milou vzpomínku…. 
Otázky k obhajobě: 

1. Je podle vás náročnější teoretická příprava, praktické natáčení, nebo konečné zpracování 
materiálu? 
2.  Objasněte podmínky nezbytné k získání smlouvy s OSA 
 

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

práci a proto ji doporučuji k obhajobě. 
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