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Autor bakalářské práce, pan Martin Kaše, si dal za cíl natočit a sestříhat prezentační 
videopořad s využitím střihového programu Pinnacle Studio 14.  
Videopořad má zachytit a představit bohatou činnost Základní školy Kuncova, která se pyšní 
nemalými pozitivními výsledky v mnoha oblastech. 
 V úvodu práce autor vysvětluje, proč si vybral právě videopořad se Základní školou. Stala se 
totiž součástí srovnávání škol při výběru pro svého malého předškoláka. 
Zpracování videopořadu je hlavním smyslem této bakalářské práce. Je zdařilým dílkem, které 
může nerozhodným rodičům pomoci při výběru školy pro svého potomka. Ukazuje autentické 
záběry z vyučování, přibližuje prostředí i rozsah aktivit dané školy. To vše, komentované 
samotným panem ředitelem. 
V teoretické části popisuje východiska své práce. Vysvětluje pojem základní vzdělávání, kde 
zmiňuje Školský zákon. Dále se věnuje představení a seznámení se s vlastní Základní školou a 
jejím vzdělávacím programem. Pokračuje pohledem do historie a zabývá se komunikací, 
prvními lidskými projevy a záznamy, popisuje postup vývoje od prvních nástěnných maleb až 
k dnešním videopořadům. Teoreticky se věnuje verbální i neverbální komunikaci. V další 
kapitole se zabývá prezentací obecně, jako takovou, jejími cíli a principy. Dále porovnává 
dnešní prezentační techniky. Zde vypočítává velké množství různých technik a různých 
postupů pro prezentaci, které lze využít. Také výčet a stručný popis prezentačních prostředků 
je obsáhlý. 
Součástí bakalářské práce je jednoduchý průzkum webových stránek Základních škol, kde se 
autor snaží zmapovat, popsat a srovnat 15 základních škol v blízkém okolí bydliště. Ze 
sledovaných kritérií si chtěl udělat obrázek o úrovni a kvalitách jednotlivých zařízení. 
Potřeboval srovnání z důvodu možnosti výběru. Logicky předpokládal, že školy se budou 
snažit všemi dostupnými prostředky představit veřejnosti své klady a úspěchy. Bohužel, podle 
průzkumu pouze 4 školy využívají pro svou prezentaci PowerPoint a ani jedna nemá 
zpracovaný videopořad. 
Dále v praktické části můžeme nahlédnout do námětu, technického a obsahového scénáře, 
který vystihuje celý videodokument. Závěrem autor stručně popisuje svou práci a těžkosti se 
zpracováním celého pořadu. A dále s možnostmi jeho využití. 
 
Otázky k obhajobě: 
1. Co vás v Základní škole nejvíce zaujalo? 
2. Byl tento videopořad Vaším prvním? Budete v natáčení prezentací pokračovat? 
 
Souhrnné vyjádření: Práce splňuje svým obsahem i zpracováním požadavky na bakalářskou 
práci a proto ji doporučuji k obhajobě. 
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