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Hodnocení práce  
 

Cíl práce je formulován stručně a výstižně, metodika zpracování je na velmi dobré úrovni 

práce je rozvržena do přísně logických celků, které na sebe organicky navazují. Práce 

s informačními zdroji je velmi dobrá, autor prokazuje hluboké znalosti ze zvolené oblasti 

s emotivními prvky. Celkový přístup k řešení problematiky je uvážený, scénáře ukazují na 

důslednou propracovanost a snahu o perfektní zvládnutí techniky. Teoretická část má vysokou 

úroveň, v praktické části se místy projevuje menší zkušenost ve volbě snímacího režimu, 

úroveň je poplatná použité technice.  Toto se projevuje především v práci se zvukem. 

Komentáře jsou věcné, velmi dobře umístěné vzhledem k obrazové složce.  Úroveň 

jazykového zpracování je dobrá, drobné odchylky jsou způsobeny automatickými opravami 

použitého textového editoru. U uvedených grafů by bylo vhodnější použít méně typů grafu. 

Přesto je celkový dojem formálního zpracování velmi dobrý. Snaha o přesnost i v detailu je 

podtržena i uvedením souhlasu s natáčením všech protagonistů. Průzkum prezentace dalších 

Sborů mladých dobrovolných hasičů je nápaditý s jednoznačnými výstupy. 

Práce je jednoznačně přínosná pro Sbor dobrovolných hasičů Heřmanův Městec, může sloužit 

v několika rovinách (především jako propagační a náborový materiál), je využitelná i mimo 

rámec hasičského sboru – například jako pomůcka při školní výuce. Z uvedených důvodů 

pokládám práci za plně odpovídající zadání. Je jen pozitivní, že autor počítá do budoucna 

s tvorbou dalších videomateriálů. 

Autor zcela jednoznačně splnil cíle práce, jeho závěry jsou jednoznačné, dobře formulované a 

výstižné.  
 

Otázky k obhajobě: 

1. Specifikujte blíže další možnosti při zakoupení digitální kamery (které  typy rozhodně     
      nepořizovat)? 
2.  Jakým způsobem budete v budoucnu řešit nemožnost opakovat záběr? 
 

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

práci a proto ji doporučuji k obhajobě. 
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