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Hodnocený parametr Váha Hodnocení

1 Aktuálnost a náročnost tématu 10 A

2 Zpracování tématu ve vztahu k rozsahu práce 10 C

3 Přístup ke konzultacím 15 B

4 Samostatnost při zpracování 10 B

5 Formulace cílů a hypotéz práce 15 C

6 Splnění cíle práce a ověření hypotéz 20 C

7 Metodologická kvalita postupu 20 B

8 Struktura a logika textu 25 C

9 Úroveň teoretické části práce 25 A

10 Adekvátnost použitých zdrojů 15 A

11 Práce se zdroji v textu 25 A

12 Úroveň analytické části práce 25 B

13 Úroveň projektové části práce 25 E

14 Využitelnost navrhovaných řešení 15 C

15 Inovativnost a kreativita zpracování 15 C

16 Jazyková úroveň práce 10 B

17 Formální úroveň práce 10 C

Celkové hodnocení  1,52 C

 
Připomínky a hodnocení práce: 

Autorka vidí největší přínos práce v šíři uchopení studovaného problému, což je 
zároveň slabina, pokud od diplomové práce očekáváme spíše užší a do hloubky jdoucí 
pohled na jeden problém. Z toho vzniká hlavní nedostatek - analýza je sice velmi 
rozsáhlá, ovšem prakticky zde chybí projekt, neboť větší část textu projektové části 
spíše shrnuje současný stav. Je otázka, jestli takto pojatá diplomová práce by mohla 
být napsána bez projektového řešení, v zadání nicméně tento požadavek je. Otázkou je 
též formulace hypotéz, které zřejmě spíše shrnují fakta, která byla dopředu známa. 
V práci se zřejmě nepodařilo zcela dokončit závěrečnou redakci, chybí např. zdroje u 
tabulek.  
 
Otázky k obhajobě:  

Existuje nějaký subjekt, který by „koordinoval“ podobu Filmánie? Pokud ne, jaké to má 
důsledky pro možnosti jejího efektivního projektového řízení?   
 
Ve Zlíně dne 30. 4. 2010    Podpis:  


