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Bakalářská práce je v souladu se zadáním složena z části praktické – kterou je prezentační 
videopořad a PowerPointová prezentace - a z části teoretické, která obsahuje teoretická 
východiska pro zpracování praktické části, jednoduchý průzkum obsahu webových stránek 
prezentující vybrané základní školy a jeho výsledky, dále pak porovnání prezentačních 
technik, námět zpracovávaného videopořadu a obsahový i technický scénář.  
 
Stěžejní částí práce je práce praktická, tedy zhotovený prezentační videopořad a 
PowerPointová prezentace ZŠ Kuncova. 
 
Autor práce, pan Martin Kaše, pojal zpracování prezentačního videopořadu zcela 
netradičním způsobem. Jako výchozí základ zvolil slovní informaci ředitele školy o jejím 
zaměření, poslání i činnosti. Celou  práci  - tedy i zpracování obou scénářů pak musel 
přizpůsobit již hotovému komentáři, který pan ředitel přečetl přímo na kameru. Jde tedy o 
obrácený postup, který autorovi způsobil nemalé problémy. Je až s podivem, že se mu ke 
zvukové složce podařilo dosadit složku obrazovou tak, že skutečně vytvořil krátký 
prezentační videopořad. 
Vzhledem ke skutečnosti, kdy autor neměl možnost průběžně ve škole natáčet, využil i 
dokumentárních fotografií z činnosti školy, které zakomponoval do videopořadu. Při 
zpracování videopořadu prokázal autor a znalost širokých možností editačního programu, 
které přesahují rámec základní výuky, a to nejen v obrazové části pořadu, ale i při zpracování 
zvukové části.   
Bohužel právě komentář - namluvený panem ředitelem - se stal nejproblematičtější částí 
tvorby i hotového videopořadu. 
Pozitivně lze hodnotit PowerPointovou prezentaci ZŠ Kuncova, kterou autor zpracoval 
z dostupných fotografií dokumentující školní i mimoškolní činnost školy, zpestřil ji  
animačními prvky a podbarvil hudbou.  
 
V teoretické části považuji za velice zajímavou část průzkumu webových stránek vybraných 
škol, a jeho výsledky, kde autor vycházel z osobních potřeb výběru základní školy pro syna. 
Pozitivně lze hodnotit i část práce, vztahující se k prezentačním technikám a jejich porovnání.  
Zde autor také prokázal znalost principů různých prezentačních technik a prostředků.  
Námět videopořadu, obsahový i technický scénář zcela splňují zadaná kritéria. 
 
Kladně je třeba hodnotit i skutečnost, že si autor neopomněl zajistit souhlas k natáčení 
videopořadu od rodičů všech žáků, kteří se natáčení zúčastnili. 
 
Závěrem lze konstatovat, že práce splnila požadavky na bakalářskou práci po stránce 
obsahové i formální a proto ji   D O P O R U Č U J I   k obhajobě. 
 
 
 
 
V Praze dne 11. 5. 2013            PaedDr. Ivana Jiroušková 


