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Bc. Michal Ciml se ve své diplomové teoretické práci „Srovnání workflow při výrobě českého
audiovizuálního díla“ pokouší nalézt ideální mód produkce při realizaci českého
audiovizuální díla (v práci omezeno na formát celovečerního hraného filmu a dokumentu). Na
práci je vidět snaha o klasifikaci získaných informací od řady produkčních osobností českého
filmového průmyslu. Problémem však je, že student Michal Ciml nemá dostatek zkušeností na
to, aby je dokázal relevantně zpracovat, a proto dochází v práci k celé řadě zjednodušování a
velmi obecným tvrzením, která nejsou adekvátně vysvětlena a doložena. Viz např. citace ze
závěru práce: „Mnoho producentů si své workflow snažilo zjednodušit moderními
technologiemi v rámci různých druhů aplikací, nicméně téměř všichni oslovení se následně
vrátili k původním a osvědčeným metodám, neboť nemají časové kapacity se naučit pracovat
s novými technologiemi.“

Nicméně lze v práci pozorovat snahu studenta zvolené téma zpracovat a lze ocenit jeho práci
na srozumitelném zpracování výstupů z rozhovorů s jednotlivými respondenty. Práci
hodnotím jako dobrou.

Otázky k obhajobě (výhrady, připomínky, náměty, atd):
Představte Vaše ideální workflow realizace audiovizuálního díla spolu s nástroji, která byste
použil pro úspěšnou realizaci.
Vrátil bych se k citátu z Vaší práce výše a požádal bych Vás o představení původních a
osvědčených metod, ke kterým se producenti dle Vás vracejí.

Kontrola plagiátorství byla negativní.
Návrh klasifikace: C - dobře
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