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1. VZTAH SCHVÁLENÝCH TEZÍ A VÝSLEDNÉ PRÁCE („kliknutím“ zakřížkujte vybrané hodnocení)
Odpovídá
schváleným
tezím

1.1
1.2
1.3

Odchyluje se od
tezí, odchýlení je
v práci
zdůvodněné a je
vhodné

Odchyluje se od
tezí, odchýlení je
v práci
zdůvodněné, ale
není vhodné

Odchyluje se od
tezí, odchýlení není
v práci zdůvodněné
a není vhodné

Neodpovídá
schváleným tezím

Cíl práce
Technika práce
Struktura práce

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení vztahu tezí a práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)

2. HODNOCENÍ OBSAHU VÝSLEDNÉ PRÁCE
Vyplňujte písmeno na škále A – B – C – D – E – F (A=nejlepší, F= nevyhovující)
2.1
2.2
2.3
2.4

Relativní úplnost zpracované literatury ke zvolenému tématu
Pochopení zpracované literatury a schopnost ji aplikovat
Zvládnutí zvolené techniky zpracování materiálu
Logičnost výkladu, podloženost závěrů

Hodnocení písmenem
B
A
A
B

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)
Autorka práce si zvolila zajímavé téma, problematiku transgender a LGBT komunity. Teoretická část se zaměřuje
na biografii fotografky Libuše Jarcovjákové, která ve své práci mimo jiné fotografovala LGBT komunitu před
rokem 89 v Československu. Výběr tohoto tématu je vhodný a teoretická část je dobře zpracovaná. Autorka ale
teoretickou část nijak nedává do souvislostí s praktickou částí své bakalářské práce. Například, zda právě způsob
práce Libuše Jarcovjákové mělo vliv na zpracování aktuálního témata.
3. HODNOCENÍ KONEČNÉ PODOBY VÝSLEDNÉ PRÁCE
Vyplňujte písmeno na škále A – B – C – D – E – F (A=nejlepší, F= nevyhovující)
3.1
3.2
3.3

3.4

Struktura práce
Funkčnost a přiměřenost poznámkového aparátu a odkazů
Dodržení citační normy (pokud se v textu opakovaně objevují pasáže přejaté bez
udání zdroje, hodnoťte písmenem F. Pokud v textu zjistíte přejaté pasáže
vydávané neoprávněně autorem za vlastní zjištění, nedoporučte práci k obhajobě
a ve „zdůvodnění v případě nedoporučení“ navrhněte, aby s autorem bylo
zahájeno disciplinární řízení.)
Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně porušována platná
kodifikace pravopisné normy, hodnoťte písmenem F)

Hodnocení písmenem
B
B
A

A

3.5

Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava práce

A

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)
Teoretické části by prospělo širší ukotvení zvolené problematiky. Tím není myšleno otrocké opakování
slovníkových pouček a vymezení základních pojmů, jak autorka původně navrhovala v tezích, a od čehož nakonec
upustila. Autorka mohla stručně nastínili, jakým způsobem v dnešní době pupolární problematiku transgender a
LGBT komunity dokumentovali a dokumentují i další autoři, nejen Libiše Jarcovjáková.
Praktická část práce, cyklus dokumentárních fotografií, je zpracována velmi dobře. Je vidět, že autorka si na
vypracování této části práce vyhradila podstatně více času, což je na kvalitě praktické části velmi znát. Skladba
fotografií sleduje časovou linii, je logická. Obrazová část práce celkově působí celistvě a rozvíjí zajímavý příběh.
Velmi oceňuji také volbu úvodní fotografie.
Co naopak v praktické části postrádám je opět širší, slovní ukotvení. Autorka se omezuje pouze na jeden shrnující
odstavec v závěru praktické části. Celkově bych uvítala, kdyby autorka v rámci teoretické části shrnula, jakým
způsobem probíhala zpracování tématu, proč si zvolila toto téma, s jakými problémy se před a během zpracování
potýkala apod.
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE/KY (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé
stránky, původnost zpracování tématu apod.)
Přes drobné výhrady navrhuji hodnocení výborně.
5. OTÁZKY NEBO NÁMĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁDŘIT:
5.1
5.2
6. NAVRHOVANÉ CELKOVÉ HODNICENÍ PRÁCE („kliknutím“ zakřížkujte vybrané hodnocení)

A (výborně)

B

C

D

E

F (nedoporučuji k obhajobě)

ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ

Datum: V Praze 28.5.2018
………………………………..

Podpis:

Hotový posudek vytiskněte, podepište a odevzdejte ve dvou kopiích na sekretariát příslušné katedry. Posudek
nahrajte do SISu ve formátu PDF nebo jej zašlete elektronicky na adresu sekretářky příslušné katedry, která
jej do SISu nahraje v zastoupení. Nevkládejte do SISu naskenované posudky s podpisem. V SISu musí být
posudek bez podpisu!

