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Typ posudku („kliknutím“ zakřížkujte platnou variantu)  
Posudek vedoucí/ho práce   Posudek oponenta/ky  

Autor/ka práce
Příjmení a jméno: Karolína Fialová 

Název práce:Techno / Pohled na současnou techno scénu prostřednictvím fotografického 
dokumentu 
Autor/ka posudku

Příjmení a jméno: Mgr. Pavel Turek Ph.D.
Pracoviště:      

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)
Práce odpovídá schváleným tezím a v některých ohledech je také účelně rozšiřuje. Především 
v rámci historického ukotvení specifik fotografování nočního života a představení důležitých 
protagonistů tohoto svébytného žánru.  

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 A 
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)
Práce Pohled na současnou techno scénu prostřednictvím fotografického dokumentu přináší 
poučené hudebně-historické ukotvení žánru techna s jeho vývojem v Spojených Státech, 
Velké Británii i rozmachem v Československu po roce 1990. Autorka si všímá důležitých 
charakteristik hudebního stylu, jeho historické i společensko-ekonomické podmíněnosti, 
politického i estetického rozměru. Zároveň zmiňuje i důležité fotografy spojené s mapováním 
světa hudebních klubů. 

Zásadní, na vysoké úrovní a obrazově vytříbená je ale pak provedená praktická část - maketa
fotografické knihy Techno, kde autorka naplno zúročila své téměř dvouleté průběžné návštěvy
taneční noci Cukr, která se koná vždy na jednom předem neznámém místě a zainteresovaní 
účastníci jsou o jejím konání informováni prostřednictvím sociálních sítí.  



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)

B 

3.5 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava práce A

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek) 
Oceňuji nejen nasazení a úsilí, které autorka do příprav knihy a fotografování investovala. 
Maketa knihy Techno zobrazuje svět moderních tanečních parties adekvátně moderním 
vizuálním jazykem, který je mimořádně výstižný. Nejedná se o informativní reportáž v 
klasickém slova smyslu. Autorčina vizualita jde ruku v ruce s atmosférou takových nocí, 
zachycuje náladu protančené noci i unaveného rána. Dokáže přenést nejen náladu světel, ale i 
hudby, což vůbec není samozřejmé. V nenápadných výjevech si všímá teamu organizátorů, 
kteří celé prostředí site-specific mejdanů připravují, i návštěvníků, kteří si je přišli naplno 
užít. 

Chtěl bych vyzdvihnout nejen její jedinečné fotografické vidění, o němž svědčí snímek po 
snímku, ale také schopnost poskládat celý soubor dohromady, tak aby hovořil a vyzařoval 
náladu dané události - což je v tomto případě mnohem důležitější a pro téma vhodnější než 
informační přesnost. Autorka často dává několik fotografií k sobě, potkávají se tu nejrůznější 
výjevy. Z hlediska grafického designu to není vůbec jednoduchý úkol - najít k sobě výjevy, 
které spolu komunikují a navzájem se posilují. Nejde o lineární vyprávění, čímž se celá 
mozaika stává komplikovanější. Autorce se daří vtisknout knize soudržný a smysluplný tvar a 
tato schopnost učinit výpověď funkční na poměrně velké ploše rovněž stojí za vyzdvižení.

4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE/KY (celkové hodnocení výsledné práce,  její  silné a slabé
stránky, původnost zpracování tématu apod.) 

Svět nočních parties a techna obecně je nedůvěřivé prostředí. Noční kluby a mejdany jsou 
místa, kam se lidé chodí odreagovat, odhodit masku všedního dne, pár hodin fungovat bez 
regulí, kterým za denního nemohou uniknout. To je hlavní vlastnost nočního života - i z toho 
důvodu bývá na mnoha místech a v dosti klubech přísný zákaz focení. A je to také důvod, 
proč fotografické zpracování těchto témat přinášejí povětšinou insideři. 
Není vůbec snadné proniknout do této komunity, proto oceňuji, že si autorka krůček po 
krůčku získala důvěru organizátorů. Záhy v ní přestali vidět útočníka zvenčí a po prvních 
nesmělých pokusech se v prostředí Cukru zabydlela. Tato vytrvalost se a chuť věnovat se 
tématu i s tím, že se člověk nenechá odradit po prvních nezdarech, se následně přenesla i do 
vyznění celého fotografického dokumentu. Knížku Techno pokládám za vizuálně vytříbený a 
z hlediska obrazové skladby mimořádně zvládnutý a invenční počin. Vzhledem k věku i 
zkušenostem autorky jde o velmi suverénní dílo, i proto jej jednoznačně doporučuji k 
obhajobě.      



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: 25.5.2019                                                                                          Podpis…Pavel Turek…

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!
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