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Zadáním bakalářské práce pana Petra Navrátila bylo vytvoření videopořadu, který 
dokumentuje průřez činnosti dětských hasičů v Heřmanově Městci v průběhu celého 
roku, kdy vyvrcholením přípravy je soutěžní hra Plamen. 
 
Vytvořený videopořad je stěžejní částí bakalářské práce pana Petra Navrátila. 
 
Ke své práci přistupoval autor od počátku velice zodpovědně. Bohužel musel řešit i 
nepříjemné technické problémy, kdy narazil na skutečnost, že záběry dokumentu jsou 
neopakovatelné. V řešení problému prokázal značnou nápaditost i důvtipnost a zdárně 
pořad dokončil. Tím také prokázal dobrou znalost práce s editačním programem, kdy 
vhodně využil i některých triků. 
Práci s kamerou zvládl v podstatě dobře. Jeho záběry prokazují smysl pro kombinaci 
celků i dobře zvolených detailů i dobře zabírané pohybující se objekty. 
V prosluněných pasážích by však bylo výhodnější přepnutí kamery do manuálního 
režimu, upravit clonu i expozici. Což ale při dokumentární práci již předpokládá větší 
kameramanskou zkušenost. 
Velice příjemně působí okomentování pořadu. Doprovodná hudba v některých 
místech pořadu mohla být více potlačená. Vhodně je využit zvuk původní.  
V teoretické části autor prokázal velice dobrou znalost zpracovávané problematiky. 
Zajímavou částí je kapitola 4., který dokladuje výsledky průzkumu zjištění 
prezentačních způsobů jiných hasičských sborů. Závěry jsou názorně shrnuty do 
grafické podoby.  
 
Ve 3. kapitole se mj. autor zaobírá i stručnou historií dokumentárního filmu V téže 
kapitole je pak velice zajímavá podkapitola věnovaná způsobům práce s různými 
stativy. 
V souladu se zadáním jsou zpracovány i podkladové dokumenty pro zhotovení 
videopořadu – námět, obsahový i technický scénář. 
Pozitivně lze hodnotit i skutečnost, že si autor zajistil všechna nezbytná povolení či 
souhlasy k natáčení i zpracování videopořadu, která jsou v přílohové části práce. 
 
I přes drobné nedostatky v praktické části práce splňuje zadání, odpovídá požadavkům 
na bakalářskou práci po stránce obsahu, rozsahu i po stránce formální. 
Proto ji  D O P O R U Č U J I   k obhajobě. 
 
V Praze dne 7. 5. 2012    PaedDr. Ivana Jiroušková, v.r. 
 
Otázka k obhajobě: 
Jak byste jinak mohl předejít přesvícení záběrů přímým sluncem? 


