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Typ posudku („kliknutím“ zakřížkujte platnou variantu)   

Posudek vedoucí/ho práce      Posudek oponenta/ky   

 

Autor/ka práce 

Příjmení a jméno: Dominik Patzner  

Název práce: Tropy a úspěšné fotografické strategie na Instagramu 

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) 

Autor po domluvě s vedoucím práce upravil zkoumaný vzorek a zkoumané časové období, obě změny byly ku 

prospěchu textu.  

 

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 A 

2.3 Zvládnutí zvolené techniky zpracování materiálu B 

2.4 Logičnost výkladu, podloženost závěrů B 

 

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

      

 

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.) 

B 

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)  

      

 

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

stránky, původnost zpracování tématu apod.)  

Dominik Patzner si jako téma své bakalářské práce zvolil výzkum obsahů na sociální síti Instagram. Rozhodl se 

zkoumat opakující se vzorce a různé obrazové strategie, které mohou producenti obsahů na Instagramu využívat. 

Pro svůj výzkum si zvolil zajímavý koncept tzv. tropů, který mu umožnil hledat postupy, jejichž využívání se jeví 

jako funkční.  Zároveň jde o metodu, která klade vysoké nároky na intepretační zkušenosti a možnosti 

výzkumníka, takže v tomto ohledu jde o pilotní, vzorovou studii. V první polovině práce autor popisuje historii a 

charakteristiky Instagramu, dále pak představuje koncept tzv. ikonických fotografií a jejich výskytu v rámci 

novinářské fotografie a samotný koncept tropů. Výzkumná část se pak zabývá 5 profesionálními profily 

etablovaných fotografů. Vyhledává, identifikuje a charakterizuje v jejich díle možné tropy, jejichž výskyt a užívání 

pak v závěru práce důkladně interpretuje. Práce je solidně zpracovanou ukázkovou studií možného výzkumu 

obsahů na Instagramu. Limity studie jsou dány velikostí vzorku a zatím omezenými zkušenostmi výzkumníka. 

Navzdory těmto omezením se Dominikovi Patznerovi podařilo předložit práci, která přináší nejen návrh možné 

analýzy, ale v rámci možností i konkrétní výsledky tohoto pilotního výzkumu. Práci, která je výsledkme 

dlouhodobých konzultací a pečlivého zpracování doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení 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! 

 


