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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) 
Oproti tezím se mírně změnil zkoumaný materiál - vybraní fotografové a období publikování zkoumaných 
fotografií, což autor zdůvodňuje v úvodu práce.  
 
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 B 
2.4 Logičnost výkladu, podloženost závěrů C 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek) 
Dominik Patzner si vybral pro svou bakalářskou práci velmi aktuální téma. Společně s růstem sociálních sítí je 
komunikace pomocí vizuálního materiálu jedním z prostředků, který má co do kvantity vzestupnou tendenci. 
Společně s tím jsou ale spojeny praktiky, kdy cílem není zveřejňování vizuálního materiálu, ale očekávání 
reakcí na ně. To může platit i u profesionálních fotografů, kteří byli předmětem zkoumání diplomanta. Často 
se objevují takřka identické snímky zobrazující např. určité místo nebo motiv.  
Diplomant využil metodologii autorů Zarzycké a Kleppeho, kterou modifikoval pro účely svého výzkumu. 
Definoval si své vlastní kategorie tropů a na jejich základě zjišťoval užití na fotografiích publikovaných na 
instagramových účtech 5 fotožurnalistů. Diplomant definoval tyto kategorie emergentem kódování, v tom 
případě by ale bylo vhodnější podrobněji zdůvodnit jejich konkrétní výběr - v diplomantem definovaných 
kategoriích se tak objevuje šíře kategorií "bežné činnosti zachycené z odstupu" po "emoce smutku".  
Vzhledem k přesně vymezenému zkoumanému období, pestrosti práce fotožurnalisty a jejich aktuálnímu 
pracovnímu nasazení by bylo k zamyšlení, jestli by nebylo vhodnější zkoumat instagramovou produkci 
fotografů v několika časově odlišných obdobích. 
Limitů svého výzkumu si je autor vědom a popisuje je v závěru své bakalářské práce. Zajímavé by byly i 
otázky, jak pracují s tropy a vizuálními podobnostmi amatérští uživatelé Instagramu a jaký vliv na ně mají 
fotografie profesionálních či úspěšných fotografů na Instagramu. 
 
 



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.) 

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)  
Práce má logickou strukturu, diplomant postupuje postupně od výkladu obecných pojmů a teorie vztahující se 
k tématu výzkumu po výzkumnou část, ve které aplikuje poznatky popsané v předchozích kapitolách. Autor 
používá harvardský citační systém, poznámkový aparát nepoužívá. Jak výklad v teoretické části, tak 
prezentace výsledků výzkumu jsou doplněný názornými diagramy a grafy, které zvyšují přehlednost těchto 
částí. Součástí příloh je i kódovací kniha včetně kompletního vzorku zkoumaných fotografií. Práce má 
vysokou jazykovou úroveň, stylisticky se drží v odborném stylu. Neobjevují se pravopisné, gramatické ani 
syntaktické chyby.  
 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE/KY (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 
stránky, původnost zpracování tématu apod.)  
Bakalářská práce Dominika Patznera je přínosným příspěvkem pro výzkum současné vizuální kultury, která se 
momentálně ve velké části objevuje v online prostředí - ve velké částí právě na platformách sloužících 
k prezentaci obrazového materiálu. Na základě výše uvedených připomínek a poznámek bakalářskou práci 
doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnotit známkou B. 
 
 
5. OTÁZKY NEBO NÁMĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁDŘIT: 
5.1 Dal by se výzkum aplikovat i na instagramové účty českých fotožurnalistů/fotoreportérů? 
5.2 Můžete podrobněji popsat postup vymezení jednotlivých tropů? 
 
 
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! 
 


