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Část A - základní údaje
Soutěžní práce: Referenční kód: 19C18PH180500A
Název: Tvorba prezentačního videa

Ročník: 41. ročník Soutěžní
obor: 18. Informatika

Počet autorů
práce: 1 

Navazující soutěžní práce:
Navazuje tato práce na jinou práci SOČ: Ne Rok obhajoby:

Název: Referenční
kód:

Autor práce:
Jméno: Petr Bydliště: Místo: Písek
Příjmení: Hanousek Ulice, č.: Jablonského 394
Datum
narození: 18.5.2000 PSČ: 39701

Telefon: 724939852 Web: 

Email: hanousekpetrik@seznam.cz Ročník studia, obor: 4. ročník,
informační-technologie

Škola:

Název: Střední průmyslová škola a Vyšší odborná
škola, Písek IČ: 60869038

Kraj: Jihočeský
Telefon: 382214805 Adresa šk.: Místo: Písek
Email: info@sps-pi.cz Ulice, č.: Karla Čapka 402
Web: www.sps-pi.cz PSČ: 39701
Souhlasy:
Souhlasím se zpracováním osobních údajů pro potřeby realizace soutěže: Ano 
Souhlas s předáním výsledků třetí straně: Ano 
Souhlas se zveřejněním práce v archivu laureátských prací SOČ na www.soc.cz: Ano 
Prohlášení autora/ů
Autor (autoři) potvrzují svým vlastním podpisem správnost veškerých údajů uvedených v přihlášce. 
Autor (autoři) stvrzují svým podpisem dodržování KODEXU účastníka SOČ, který je zveřejněn na www.soc.cz 
Podpis autora/ů, nebo jejich zákonného zástupce/ů v případě, že nedosáhl/i k datu finálního podání přihlášky
18 let věku: 

Datum: 29.3.2019

podpis 
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Část B - anotace
Údaje o práci 19C18PH180500A
Klíčová slova: Reklama, propagace, video, střih, scénář, animace
Rozsah práce: Rozsahem práce je 3-5 minutové prezentační video.
Přílohy práce: Příloha č. 1 - Literární scénář

Příloha č. 2 - Technický scénář
Záměr a cíl práce: Cíl práce je vypracovat prezentační video, které bude prezentovat Střední

průmyslovou a Vyšší odbornou školu v Písku.
Použité metody a techniky: Pro natočení videa byla použita technika: kamera - Sony Alfa 6300, klopový

mikrofon - APUTURE mikrofon klopový A-lav, stabilizátor - Moza Air.
Popis výsledků (sumarizace): Výsledkem je video v rozlišení 1920 x 1080 ve 25 snímcích za sekundu.
Zhodnocení výsledků, 
přínos práce: Přínos práce je prezentační video, které škola bude využívat na propagaci.

Další možnosti řešení, 
pokračování v práci:

Při natáčení kde by byl finanční rozpočet na zpracování videa by šla použít
filmová technika, která by se zapůjčila v rentalu.

Reference o autorovi (-ech)
Účast v jiných soutěžích 
(název, datum, umístění):
Jiné (přednášky, prezentace, 
publikace apod.):
Elektronická verze práce
Vlastní text práce (PDF): V pořádku (soubor o velikosti 1.78 MB nahrán dne 29.3.2019 18:49:14) 
Přílohy - nepovinné: V pořádku (soubor o velikosti 1.8 MB nahrán dne 29.3.2019 18:51:44) 


