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Autorka práce – paní Dana Pražáková – přistupovala ke své tvůrčí práci velice zodpovědně.  
Praktická část práce - zhotovený videopořad - je v bakalářské práci stěžejní. 
 
S natáčením videozáznamu musela autorka začít krátce po zadání práce, aby postihla 
záběrově skutečně celý rok dění  mateřské školy. 
Vzhledem k tomu, že autorka při své kameramanské práci současně i řídila práci dětí 
v mateřské škole, byla pro ni role kameramanky velice náročná. Přesto se jí podařilo natočit 
značné množství výchozího materiálu, které se stále navyšovalo a tak výběr a sestřih do 
finální podoby vyžadovaly na autorku opět značné časové nároky. 
 
Zhotovený videopořad je dostatečně názorný, představuje všechny nejpodstatnější každodenní 
i sezónní činnosti odpovídající průběhu školního roku. Vhodně je pojata struktura 
videopořadu, která jej dělí na část každodenních činností a na část činností, které odpovídají 
jednotlivým ročním obdobím. Zajímavé je i přiblížení montessori metod a jejich začlenění do 
klasického denního programu. 
Autorka prokázala dobré zvládnutí kameramanské práce i editačního programu. Vhodným 
sestřihem, prací s komentářem v kombinaci s doprovodnými titulky, originálním zvukem i 
výběrem doprovodné hudby vytvořila dílko, které má spád, je dostatečnou výpovědí o 
činnosti a atmosféře mateřské školy, a také dokladem o spokojených dětech při všech akcích. 
Slabším článkem videopořadu je však komentář, který je až příliš stroze popisný.  
Ukázku některých dalších aktivit školky vhodně dokladuje autorka fotografiemi v příloze 
teoretické části práce. 
 
V teoretické části práce se autorka zaměřila na problematiku výchovně vzdělávacího 
programu jejich – málotřídní – mateřské školy, zdůvodnila rozdílnost programu této školky od 
programu školek klasických.  Vysvětlila zde důkladně principy montessori metody, kdy 
prokázala velice dobrou znalost celé této problematiky. 
Značnou část své práce věnovala průzkumu, kterým zjišťovala, jakých prostředků vybrané 
mateřské školy používají pro svou prezentaci. Zde dospěla k zajímavým výsledkům, které 
znázornila graficky. 
Zajímavým a uvážlivým způsobem autorka pojala zhodnocení a porovnání různých 
prezentačních technik, jejich předností i negativ. 
Pečlivě a velice promyšleně je zpracován námět videopořadu pořadu i oba scénáře. 
 
Pozitivně je třeba hodnotit i skutečnost, že autorka si neopomněla zajistit souhlas rodičů 
s natáčením jejich dětí, právě tak i licenční souhlas k použití vybraných hudebních skladeb. 
 
Práce splňuje požadavky na bakalářskou práci po stránce obsahu, rozsahu i po stránce 
formální. 
 
 
 
V Praze dne  10. 5. 2013                PaedDr. Ivana Jiroušková  


