
1 

 

Formulář pro posuzovaní diplomových prací 
 

 

Jméno studenta/ky: Bc. Pavel Vlk  

Studijní program: Elektronická kultura a sémiotika 

Název diplomové práce:  Fotoalbum a syntagma v prostředí webu 2.0 
Jméno posuzovatele/ky: prof. Miroslav Marcelli  

 

Okruhy hodnocení diplomové práce:  

 

A) Formální kritéria 

 

Hodnocení (0-10 bodů): 7 

Z hľadiska formálnej štruktúry, gramatickej a štylistickej úrovne a noriem uvádzania zdrojov 

práca spĺňa požadované kritéria. Niektorým nedostatkom sa autor nevyhol: neprávne 

skloňovanie mena Saussure (opakovane „Saussurea“), nepresný preklad („McLuhanovo 

‚Medium is a message‘“, s. 24) a i. 

 

 

 

B) Struktura práce 

 

Hodnocení (0-10 bodů): 6 

Štruktúra práce je negatívne poznačená nejasným postupovaním medzi jednotlivými 

tematickými celkami (napr. kapitoly venované štrukturalistickej koncepcii semiológie sa 

objavujú až za polovicou textu), nevyváženým rozsahom jednotlivých častí a uvádzaním 

autorov a tém, ktoré k skúmaniu zvoleného problému priamo neprispievajú (napr. Lévy alebo 

pasáže o dejinách fotografie).  

 

 

C) Rozbor tématu 

 

Hodnocení (0-10 bodů): 6 

Autor vcelku identifikoval základné pojmy a koncepcie, no len zriedkavo pritom prekračuje  

rovinu reprodukovania názorov. Treba však oceniť, že pri referovaní prejavuje pozornosť 

k uvádzaným zdrojom. Pozitívne hodnotím aj rozsah literatúry, z ktorej vychádza.  

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

 

D) Aspekt originality 

Vlastní autorská analýza řešeného problému, schopnost samostatně a tvořivě uvažovat 

a navrhovat řešení, vlastní argumentační a formulační úroveň. 

 

Hodnocení (0-10 bodů): 6 

Argumentačný a formulačný prejav má štandardnú úroveň. K vyjadreniu vlastných stanovísk 

sa autor odhodláva iba zriedkavo, zväčša ostáva pri reprodukovaní názorov. Dôkladnejšiu 

analýzu by si zaslúžilo predovšetkým zistenie, že k nejakým zásadným posunom vo funkcii 

rodinnej fotografie prechodom k digitálu vlastne ani nedošlo (s. 119), čo trochu protirečí 

s predchádzajúcimi tvrdeniami o radikálnej premene, týkajúcej sa údajne nielen technológií. 

Podobné otázky vyvoláva zistenie, že viac než polovica respondentov webove aplikácie 

a sociálne siete nevyužíva.  Nepresvedčivo vyznieva aj pokus nájsť v získaných údajoch 

potvrdenie pre Brunsovu tézu (je pridanie „srdiečka“ naozaj prejavom aktívneho prístupu 

k tvorbe fotografie?).     

 

E) Význam práce 

 

Hodnocení (0-10 bodů): 6 

Význam práce vidím predovšetkým odhodlaní preniknúť do oblasti, ktorá sa stáva dôležitou 

súčasťou súčasnej kultúry. Predkladané závery nie sú vždy presvedčivé a vyžadovali by si 

ďalšiu analýzu, vcelku však práca splnila prijaté ciele.   

 

 

 

 

Otázky na obhajobu:  

Pokúste sa Manovichovu tézu o privilegovanom postavení paradigmy v nových médiách 

konfrontovať so zistením, že skoro polovica respondentov radí svoje fotografie 

chronologicky. 

 

 

 

Součet bodů (0-50 bodů): 31 

Celkové hodnocení (známka)*: velmi dobře (2) 

 

 

 

 

Datum: 15. 9. 2018  
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podpis   


