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Úvod
Jako závěrečné práce mám za úkol připravit video průvodce po Jihlavském obchodním centru
CITYPARK. Práce obsahuje scénář z videa, připravované na závěrečné práce. Video budu
upravovat v aplikaci iMovie, která je určená pro tvorbu krátkých i dlouhých videí. Uvidíte tu
rozhovor s prodejci jednotlivých obchodů a nakonec tu uvidíte odpovědi na ankety, které
jsem si připravila pro své spolužáky. Video je určeno pro žáky mého věku ale třeba z jiných
zemí, proto je video v anglickém jazyce. Mým cílem je, aby se lidé v mém věku dozvěděli
něco více o CITYPARKU, abych jim předala nějaké tipy na nakupování a chtěla bych, aby se,
díky mému videu, celkově zorientovali v obchodním centru. Video je připraveno v takovém
formátu, aby ho bylo možno publikovat i na internetu, např. na Youtube.
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Scénář
FIRST SCREEN Záběr Cityparku1
Hi everybody and welcome!
I´m standind next to the big mall called CITYPARK . Today i´m gong to talk about this building,
i´ll show you around, i´ll give you some tips to shops, takl with manager of some shops and
at last, i will show a cinema called CINESTAR. But at first let´s see some basic fact about this
building.

1

https://www.google.cz/search?q=citypark+jihlava&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjQlbmS_fXhA

hVionEKHT7GDdoQ_AUIDygC&biw=1680&bih=921#imgrc=cSPHkh31RbTv8M
https://www.google.cz/search?q=citypark+jihlava&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjQlbmS_fXhA
hVionEKHT7GDdoQ_AUIDygC&biw=1680&bih=921#imgrc=guLEAd5xfAHlkM
https://www.google.cz/search?q=citypark+jihlava&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjQlbmS_fXhA
hVionEKHT7GDdoQ_AUIDygC&biw=1680&bih=921#imgdii=vAOxHnmCPEdJ2M:&imgrc=guLEAd5xfAHlkM:
https://www.google.cz/search?q=citypark+jihlava&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjQlbmS_fXhA
hVionEKHT7GDdoQ_AUIDygC&biw=1680&bih=921#imgdii=JETbe91iXV1-AM:&imgrc=guLEAd5xfAHlkM:
https://www.youtube.com/watch?v=nPvuNsRccVw
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It was build in 2007-2008. It has got 25 000 000m2. There are 800 parking places, 119 shops
and 19 coffes and restorants. The price tag was about 2 bilion czech crowns. That´s
unbelievable. That´s propadly it. Let´s go in!

SECOND SCREEN
Ok I´m in. At first let´s see how it there look like…There are three floors and there you can
see the escalators. Now let´s go to this shop called Lindex.This is my favorite shop. You can
buy underwear here, socks, t-shirts, dresses, glasses, jewerly, some cosmeticts, purses, simly
almost everything.

THIRD SCREEN
Next station will be TIGER. TIGER is known for the thinks, which are unnesessary for your life
but you need everything there. For example look at this. You can find the a party stuff or
thing to cook or……i don´t knot. There is really everything.
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FOURTH SCREEN
Now we are in NANU-NANA. Paradaise of decorations to your homes. There are little cute
things like this, ort his, or even this. I love it!. Now we are gong to NEW YORKER.
FIFTH SCREEN2

2

https://www.google.cz/search?biw=1680&bih=921&tbm=isch&sa=1&ei=2ErHXLmSBu2Gk74PwNW_4AM&q=li
ndex&oq=lindex&gs_l=img.3..0l10.280916.286844..287478...1.0..1.178.796.3j4......2....1..gws-wizimg.....0..35i39j0i67j0i24.UnDO_wNYEuE#imgrc=pmDD_92dUBbpFM:
https://www.google.cz/search?biw=1680&bih=921&tbm=isch&sa=1&ei=UvHXKbdDcuZ1fAPpa6IkAw&q=hled%C3%A1+se+yetti&oq=hled%C3%A1&gs_l=img.1.1.0l10.78800.80642..830
44...0.0..0.106.468.3j2......2....1..gws-wiz-img.....0..35i39j0i67.yFAeywUHpDM#imgrc=CytcuVwzAJIKMM:
https://www.google.cz/search?tbm=isch&q=star+wars+new+hope&chips=q:star+wars+new+hope,online_chips
:plak%C3%A1t&sa=X&ved=0ahUKEwjpq_qFgfbhAhUewsQBHf2BDkQQ4lYIKSgB&biw=1680&bih=921&dpr=1#im
grc=8LxpvFi6mXxZxM:
https://www.google.cz/search?biw=1680&bih=921&tbm=isch&sa=1&ei=rUzHXNzODPXhmwWVgqgBg&q=the+blair+witch+project&oq=the+blair+&gs_l=img.1.0.0j0i30l9.40256.44250..46676...0.0..0.188.1148.4j
6......2....1..gws-wiz-img.....0..35i39j0i67.Kb4erElujq0#imgdii=ywnhJSWYYUBv9M:&imgrc=AC-eC5ZaUkJbPM
https://www.google.cz/search?biw=1680&bih=921&tbm=isch&sa=1&ei=rUzHXNzODPXhmwWVgqgBg&q=the+blair+witch+project&oq=the+blair+&gs_l=img.1.0.0j0i30l9.40256.44250..46676...0.0..0.188.1148.4j
6......2....1..gws-wiz-img.....0..35i39j0i67.Kb4erElujq0#imgdii=ywnhJSWYYUBv9M:&imgrc=AC-eC5ZaUkJbPM
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This is one of my favorite clothing shop. It´s something like LINDEX but there is not such a bit
sortiment like in LINDEX.

SIXTH SCREEN
And now it´s time to ask manager some questions. But i must ask them in Czech.
TIGER:
1. Kolik lidí k vám obvykle denně chodí a koupí si něco?
- 200 lidí denně
2. Co k vám lidé chodí nejčastěji kupovat?
- Nejoblíbenější oddělení je jídlo.
3. Máte tu nějaký produkt, který se prodává nejvíce?
- Tak z oddělení jídla jsou to mini marshmallows, z office oddělení jsou to flitrované sešity a

https://www.google.cz/search?biw=1680&bih=921&tbm=isch&sa=1&ei=mk3HXKn7AHZxgOi7YCgAg&q=avatar&oq=avatar&gs_l=img.3..0l2j0i67j0l7.2570.2570..3858...0.0..0.110.110.0j1......1....1..g
ws-wiz-img.aJrzKcnWOyY#imgrc=kSrEhv4k95ldEM
https://www.youtube.com/watch?v=nmcdLOjGVzw
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z párty oddělení jsou to balonky s čísly a písmeny.

NANU-NANA
1. Kolik lidí k vám obvykle denně chodí a koupí si něco?
- Tak ve všední den je to zhruba 120 lidí a o víkendu je to 300 lidí.
2. Co k vám lidé chodí nejčastěji kupovat?
- Jsou to spíše sezónní věci
3. Máte tu nějaký produkt, který se prodává nejvíce?
- Teď o Velikonocích to byly mašle.

NEW YORKER
1. Kolik lidí k vám obvykle denně chodí a koupí si něco?
- Asi těch 500 lidí.
2. Co k vám lidé chodí nejčastěji kupovat?
- Trička.
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3. Máte tu nějaký produkt, který se prodává nejvíce?- Takové ty basic trička.

Dotazník
V rámci tohoto projektu jsem dávala spolužákům ve třídě ankety nebo dotazníky s otázkami:
1. How often do you go to CITYPARK?
2. Is there somethink Chat is not completely for you?
3. Do you go to CITYPARK for shoping or for cinema?
4. What is your favorite shop in CITYPARK?

Z anket jsem zjistila, že do CITYPARKU spolužáci jezdí poměrně často, co se týče
nespokojenosti, tak skoro všem mým spolužákům vadí, že je vždy v CITYPARKU hodně lidí.
Poté tu byla otázka jestli „Jezdíte do CITYPARKU kvůli nakupování nebo kvůli kinu“.
Z odpovědí jsem zjistila, že spolužačky jezdí do CITYPARKU nakupovat a spolužáci jezdí do
CITYPARKU spíše kvůli kinu.Odpovědi na otázku „Jaký obchod máte nejradši?“ jsou
různé,protože, vzhledem k odpovědím, má každý jiný vkus a každý má radši jiné značky ale
nejčastější obchody byli např. NEW-YORKER, CROOP, HOUSE.
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Závěr
Jako závěrečnou práci jsem měla za úkol připravit video průvodce po Jihlavském obchodním
centru CITYPARK. Práce obsahuje scénář z videa. Video bylo upravováno v aplikaci iMovie,
která je určená pro tvorbu krátkých i dlouhých videí. Udělala jsem rozhovor s prodejci
obchodů, ve kterých jsem byla a které jsou zmiňovány ve videu. Součástí práce je také
anketa pro spolužáky, která zahrnovala čtyři otázky, díky kterým jsem zjistila například jak
často navštěvují CITYPARK, jestli jezdí do CITYPARKU kvůli nakupováni nebo kvůli kinu atd.
Video bylo vytvořeno pro cizince v mém věku. Ve videu jsem zmínila všechny potřebné
informace jak pro jednotlivé obchody, tak pro samotný CITYPARK. Video bylo připraveno
v takovém formátu, aby ho bylo možno publikovat i na internetu, např. na Youtube.
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