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Typ posudku („kliknutím“ zakřížkujte platnou variantu)   

Posudek vedoucí/ho práce      Posudek oponenta/ky   

 

Autor/ka práce 

Příjmení a jméno: Tomáš Šedivý  

Název práce: Proměny fotografie pro tíhou digitální doby 

Autor/ka posudku 

     Příjmení a jméno: Filip Láb 

Pracoviště: IKSŽ 

 

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) 

      

 

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 A 

 

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek) 

V teoretické práci se autor zabývá proměnou fotografického média s nástupem digitalizace, sociálních sítí a 

strategií, které volí autoři obsahů v těchto prostředích. Přílohou teoretické práce jsou pak přepisy rozhovorů, které 

autor využil při tvorbě praktické části své bakalářské práce.  Autora zajímá moment aktuální renesance klasické 

fotografie využívající chemického procesu, zajímá ho, proč k tomuto jevu dochází, jaké jsou motivace k tomuto 

nostalgickému návratu k mizející technologii.  

 

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 b 

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.) 

b 

3.4 Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně porušována platná 

kodifikace pravopisné normy, hodnoťte písmenem F) 

b 



3.5 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava práce a 

 

 

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  

      

 

4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE/KY (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 

stránky, původnost zpracování tématu apod.)  

Praktickou částí bakalářské práce Tomáše Šedivého je půlhodinový autorský videopořad o problematice renesance 

analogové fotografie. Autor práce si vybral velmi pestré složení respondentů pro svoje videorozhovory. O 

fotografii si tak povídá s klasikem a nestorem české fotografie Janem Saudkem, a několika fotografy s různými 

přístupy k analogové fotografii. Bohužel do svého výběru zařadil i vedoucího své práce, to se mi nepodařilo 

autorovi rozmluvit.  

Samotné video je tématicky rozděleno dle jednotlivých okruhů definovaných otázkami, na které jednotliví 

respondenti odpovídají. Tyto okruhy pak propojují ilustrační záběry, a tématem nás provádí namluvený komentář 

autora. Z hlediska záběrů, technické kvality, zvuku, střihu i postprodukce se jedná o velmi vyzrálý výtvor, autor je 

zkušeným mediálním profesionálem a předkládaná bakalářská práce je v tomto ohledu naprosto bez chyb. Jedinou 

drobnou výtku lze mít ke stopáži, která dosahuje 30 minut, nicméně veškeré výpovadi jsou zajímavé, informace v 

rozhovorech se až na drobné výjimky neopakují, a v neposlední řadě musím vypíchnout i fakt, že se autorovi 

podařilo udržet v rozumných mezích i obvykle velmi svérázného umělce Saudka.  

Tomáš Šedivý dlouhodobě konuzltoval a pracoval na své bakalářské práci, a na předkládaném výsledku je to pak 

na první pohled vidět. Práci doporučuji k obhajobě s hodnocením A.   

 

 

5. OTÁZKY NEBO NÁMĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁDŘIT: 

5.1       

5.2       

 

 

6. NAVRHOVANÉ CELKOVÉ HODNOCENÍ PRÁCE („kliknutím“ zakřížkujte vybrané hodnocení)  

  

A (výborně)      B      C      D      E      F (nedoporučuji k obhajobě)  
 

 

ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ 

 

      

 

 

Datum: 11.6.2019                                                                                          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! 

 


