
Posudek vedoucího práce 
 
Autor práce: Michal Duchek 
Název bakalářské práce:  Letní tábor Nové Město na Moravě  
                                               (dokumentační videopořad) 
Vedoucí práce: PaedDr. Ivana Jiroušková, ÚPRPŠ 
 
 
Autor práce, pan Michal Duchek, přistupoval k zadanému úkolu od samého počátku velice 
zodpovědně. Jeho bakalářská práce je stěžejní ve své praktické části, kterou je  autorský 
videopořad.. 
Vypracoval videopořad, který dokumentuje průběh celého čtrnáctidenního letního dětského 
tábora v průřezu nejzajímavějších činností, které byly propojeny celotáborovou hrou. 
 
Autor ve své práci prokázal nejen dobrou práci s kamerou za rozličných světelných podmínek 
i práci se stativem. Při zpracování videopořadu v editačním pořadu prokázal cit pro vhodné 
zařazení statických záběrů a detailů i záběrů sledujících pohyblivé objekty. Velice dobře 
zvládl kromě střihu pořadu i zvukovou složku, která spočívala v propojení vlastního 
komentáře s originálním zvukem zachyceným kamerou a vhodným hudebním podbarvením. 
Pozitivně lze hodnotit i autorovo pojetí práce, kterým přesáhl pouhou dokumentační polohu a 
rozšířil zpracování videopořadu do typu pořadu prezentačního. Ten může sloužit zřizovateli i 
vedení tábora jako nástin činnosti tábora pro rodiče, které pobyt svých dětí na táboře teprve 
zvažují. Okomentováním pořadu autor přesáhl rámec zadání, kde byly požadovány pouze 
doprovodné titulky. Tak pořad získal daleko vyšší úroveň. 
 
Praktická část je doplněna PowerPointovou prezentací tvořenou fotografiemi z průběhu tábora 
– převážně z momentů, které nebyly zachyceny kamerou. Prezentace je doplněna animačními 
prvky, stručnými popiskami a podbarvena hudbou. Zde autor prokázal  dobré znalosti 
potřebné ke zpracování tohoto typu prezentační techniky. 
 
V teoretické části práce autor prokázal dobrou orientaci v části týkající se informační 
technologie zaměřené na videotechniku a zpracování videopořadů pomocí editačních pořadů 
na počítači. Prokázal i podrobnou informovanost o přípravě celého tábora i schopnost 
kritického přístupu k hodnocení některých organizačních postupů vedení tábora. Vyhodnotil 
dotazníkové šetření, které provedl mezi dětmi na táboře a vyvodil z něj vlastní závěry a 
doporučení. 
 
Pozitivně lze hodnotit i části práce, které souvisejí se zhotovením vlastního videopořadu – 
zpracování námětu, obsahového i technického scénáře. 
Kladně je třeba hodnotit i skutečnost, že autor si neopomněl zajistit souhlas k použití hudby 
v souladu s autorským zákonem i souhlas zřizovatele a vedení tábora k natáčení. 
 
Práce odpovídá po obsahové i formální stránce požadavkům na bakalářskou práci a plně 
splňuje zadání.  
 
Proto ji    D O P O R U Č U J I   k obhajobě. 
 
 
V Praze dne  29. 4. 2011     PaedDr. Ivana Jiroušková,v.r.  
 


