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

schváleným 
tezím 

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 

1.1 Cíl práce      
1.2 Technika práce      
1.3 Struktura práce      
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení vztahu tezí a práce, případně konkrétní popis hlavních výtek) 
Cíl, technika i struktura práce odpovídají schváleným tezím, proti nim se změnily jen některé dílčí aspekty 
praktické části bakalářské práce (konkrétní respondenti rozhovorů), což je vzhledem k časové proluce mezi 
tezemi a realizaci natáčení logické a výsledné podobě práce to neškodí.  
 
2. HODNOCENÍ OBSAHU VÝSLEDNÉ PRÁCE 
Vyplňujte písmeno na škále A – B – C – D – E – F (A=nejlepší, F= nevyhovující) 
  Hodnocení písmenem 
2.1 Relativní úplnost zpracované literatury ke zvolenému tématu B 
2.2 Pochopení zpracované literatury a schopnost ji aplikovat B 
2.3 Zvládnutí zvolené techniky zpracování materiálu A 
2.4 Logičnost výkladu, podloženost závěrů B 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek) 
Diplomant v teoretické části pracoval jak s primární, tak se sekundární odbornou literaturou vztahující se k 
proměnám média fotografie, aplikoval ji na současnou situaci a zároveň vycházel z vlastních tvůrčích 
zkušeností.  
 
V praktické části se věnuje formou rozhovorů s fotografy či osobnostmi zabývajícími se fotografií postavení 
klasické "analogové" fotografie v dnešní době. Autor práci označuje jako dokument, byť se podle mě jedná 
spíš o volnější spojení několika rozhovorů s fotografy s různou profesionální zkušeností s fotografií. Při 
zpracování prokázal diplomant tvůrčí zdatnost, ale v této části by byla na místě lepší dramaturgická práce. 
Výsledné video má zhruba půl hodiny, stopáž by mohla být vystřižením některých méně důležitých nebo 
tematicky se opakujících částí zkrácena na 15-20 minut. Některým výpovědím respondentů je věnováno příliš 
prostoru, přestože nemají příliš co říct nebo se ve svých odpovědích opakují. Smysl příliš nedávají závěrečné 
titulky v angličtině, přestože je celá předchozí práce v češtině - včetně úvodních titulků, rozhovorů, předělů a 
autorových asynchronů.  
 
3. HODNOCENÍ KONEČNÉ PODOBY VÝSLEDNÉ PRÁCE 
Vyplňujte písmeno na škále A – B – C – D – E – F (A=nejlepší, F= nevyhovující) 
  Hodnocení písmenem 



3.1 Struktura práce A 
3.2 Funkčnost a přiměřenost poznámkového aparátu a odkazů A 
3.3 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.) 

A 

3.4 Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně porušována platná 
kodifikace pravopisné normy, hodnoťte písmenem F) 

A 

3.5 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava práce A 
 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
Teoretická část bakalářská práce Tomáše Šedivého má logickou strukturu, autor dodržuje citační normu. 
Diplomant používá v teoretické části poznámkový aparát, čímž účelně doplňuje některé části textu. Stylisticky 
je práce psaná více v publicistickém stylu, jazykově je na vysoké úrovni, bez vážnějších jazykových chyb a 
překlepů. Součástí je obrazová příloha a přepis praktické bakalářské práce. 
Co se týče praktické části - z hlediska formy nemám větších výtek. Výsledné video je kvalitní jak po 
obsahové, tak formální stránce. Jako aktivní youtuber využívá několik specifických formálních prostředků, 
které jsou v tomto prostředí obvyklé, ale mohou působit rušivě. Prostředí jsou pro natáčení rozhovorů vhodně 
zvolena, obrazově jsou zajímavá, neobjevují se technické problémy ani v obraze, ani ve zvuku. 
Z formální stránky směřuje moje největší výtka ke střihům v rozhovorech, kdy je respondent v obraze. 
Diplomant nechává viditelný střih, nepokrývá jej jinými záběry nebo nestříhá na druhou kameru, respektive na 
jiný záběr (pokud by byl k dispozici), čímž dochází k nepříjemnému skoku v obraze (např. timecode 18:24:00, 
22:04:00, 22:54:00 aj.). Při zpracování bych také zvážil pojetí propojení jednotlivých částí, kdy se některé 
(třeba i doplňující) otázky objevují v textové podobě v obraze. Zvolená forma narušuje plynulý tok a situace 
by se dala vyřešit například použitím asynchronu mimo obraz tak, jak jej autor využívá v jiných částech. 
Diplomant doplňuje rozhovory archivními a ilustračními materiály od respondentů nebo třetích stran, kromě 
toho využívá vlastní dotočené prostřihy. Problémem u těchto záběrů je, že se opakují a divák už tak vidí 
sekvence, které byly využity už v předchozích částech (např. b-roll k projektu Film Is Not Dead - 17:20 a pak 
znova okolo 21:00 nebo 20:00 a 25:16). 
 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE/KY (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 
stránky, původnost zpracování tématu apod.)  
Teoretickou i praktickou část doporučuji k obhajobě, je zajímavým doplňkem k diskuzi o fenoménu 
"analogové" fotografie jako protipólu všudypřítomných digitálních obrazů. Vzhledem k výsledné půlhodinové 
délce by bylo vhodné před finální editací zvážit, jestli je zvolená stopáž obsahově nasycená. S přihlédnutím ke 
konkrétním výše uvedeným bodům navrhuji hodnotit stupněm B. 
 
 
5. OTÁZKY NEBO NÁMĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁDŘIT: 
5.1 V hudbě, v TV apod. se často používá pojem analogový záznam a proti němu digitální. Ve své práci 

(ale i obecně) používáte právě dichotomii analogová - digitální fotografie. Je toto označení přesné? 
5.2 Když jste natáčel praktickou část, na jakou skupinu/publikační platformu jste cílil? 
 
 
6. NAVRHOVANÉ CELKOVÉ HODNOCENÍ PRÁCE („kliknutím“ zakřížkujte vybrané hodnocení)  
  
A (výborně)      B      C      D      E      F (nedoporučuji k obhajobě)  
 
 
ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ 
 
      

 
 
Datum: 10.6.2019                                                                                          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! 
 


