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Hodnocený parametr Váha Hodnocení

1 Aktuálnost a náročnost tématu 10 a

2 Zpracování tématu ve vztahu k rozsahu práce 10 a

3 Přístup ke konzultacím 15 a

4 Samostatnost při zpracování 10 a

5 Formulace cílů a hypotéz práce 15 a

6 Splnění cíle práce a ověření hypotéz 20 a

7 Metodologická kvalita postupu 20 a

8 Struktura a logika textu 25 a

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 a

13 Úroveň projektové části práce 25 a

14 Využitelnost navrhovaných řešení 15 a

15 Inovativnost a kreativita zpracování 15 a

16 Jazyková úroveň práce 10 a

17 Formální úroveň práce 10 a

Celkové hodnocení  A  
 

 
Připomínky a hodnocení práce: 

Autorka ve své diplomové práci předkládá angažovaný pohled na náročnou 
problematiku ochrany nehmotného kulturního dědictví. V teoretické části vysvětluje, 
na bázi studia řady zdrojů, podstatu tématu. V praktické části analyzuje specifika 
mikroregionu Východní Slovácko, prostředí a možnosti daného mikroregionu, opírá se 
o skupinový rozhovor se starosty obcí tohoto regionu. Zde jsou rozebírány i 
mezinárodní souvislosti. Závěrem autorka sestavuje kvalitní projekt komunikační 
strategie, v němž předkládá detailně naplánované dílčí aktivity, směřující k posílení 
image regionu a ochrany kulturního dědictví. 
 

Otázky k obhajobě:  

1) Jakou formou jsou vyměňovány zkušenosti mezi jednotlivými mikroregiony 
České republiky? S jakým výsledkem? 

2) Existuje podobná vazba mezi českými a zahraničními regiony? 



3) Jak jsou při těchto aktivitách uplatňovány nástroje komunikačního mixu? 
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 Podpis hodnotitele práce 
Hodnocení odpovídá stupnici ECTS:  
A = 1,00-1,24, B = 1,25-1,50, C = 1,51-2,00, D = 2,01-2,50, E = 2,51-3,00, F = 3,01 


