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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) 

      

 

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) 

Karolina Fialová ve své bakalářské práci zpracovává téma současné pražské techno scény. V teoretické části své 

práce velmi podrobně mapuje kořeny vzniku této odnože elektronické hudby, od jejích počátků v Detroitu, 

Chicagu, přes Berlín a rave parties ve Velké Británii. Pokračuje s historií kultury house parties v Praze, a 

freetechno scény v České republice, čímž se postupně dostává až k současné renesanci techno hudby skrze 

kolektivy, které fotograficky zachycuje ve své praktické bakalářské práci. Dále věnuje pozornost dějinám 

fotografie nočního života / hudby / techna. K teoretické práci, která je velmi podrobně zpracována a na malém 

rozsahu dobře přibližuje zkoumanou  problematiku formou srozumitelnou i nezasvěcenému čtenáři, nemám 

žádných zásadních výhrad. Jako pamětník počátků elektronické hudby u nás bych uvítal např. zmínku o klubu 

MišMaš, kde probíhaly první klubové akce v Praze, zmínky o provázanosti domácí freetechno scény s 

anarchistickým hnutím, etc. Každopádně to by práce výrazně přesahovala daný rozsah a i takto se autorka dostala 

na dvojnásobek povinného minimálního rozsahu.     

 

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 A 



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.) 

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.)  

Hlavní částí bakalářské práce Karolíny Fialové je pak maketa fotografické publikace. Autorka předkládá 84 

fotografií uspořádaných do velkoformátové knihy čtvercového formátu. Kniha má čistou grafickou úpravu, která 

výrazně podporuje vyznění fotografií a posouvá celý obrazový příběh kupředu. Autorka zvolila grafickou úpravu 

volným stylem, nedrží se žádných pevně daných šablon zlomu dvojstran. Toto řešení je obvykle výrazně 

riskantním, protože klade maximální nároky na zkušenosti a cit při tvorbě takového uspořádání. Zde musím 

autorku pochválit, grafika knihy je naprosto bezchybná. Obrazová skladba, sekvence fotografií, jejich vztahy, 

kombinace, řazení, vše je velmi vyzrálým autorským vyjádřením, vše směřuje a podporuje a umocňuje celkové 

sdělení a vyznění fotografií. Fotografie jsou pak pečlivě vybrány a řazeny, zde je opět velmi zřetelný velký autorčin 

cit pro kultivovanou práci s obrazem a hodně práce a času za celou maketou. 

Fotografie samotné jsou pak neokázalé, ambientní, atmosférické. Protože téma práce samotné je hodně o vizualitě, 

atmosféře, lokacích, i samotné fotografie výrazně reflektují všechny tyto aspekty. V celé práci nenajdeme mnoho 

fotografií tváří účastníků, jen na pár místech rozpoznáváme identitu jednotlivých aktérů, podobně jako na samotné 

party, která je víc o zážitcích, než o konkrétních lidech. Dominuje tlumená barevnost diskotékových světel a 

všudypřítomné mlhy z kouřostrojů, tančící dav, zákulisí, únava a odpočinek ráno po probdělé noci, přátelská 

atmosféra, fotografie jsou velmi empatické. Autorka nás provádí celou atmosférou tohoto typu večírků, od 

počátečního očekávání, napětí před samotnou akcí, přes party až po dny poté.  

Karolina svoji bakalářskou práci fotografovala velmi dlouho a poctivě, stejně jako vybrané fotografie poskládala 

do výsledného tvaru knihy. Jedná se o velmi kultivovaný a promyšlený výtvor zkušené autorky a fotografky, která 

vědomě či intuitivně, nejspíš kombinací obojího, vytvořila s velkým citem bakalářskou práci, která by se jako 

obrazová publikace dala v podstatě v nezměněné podobě připravit k okamžitému vydání. Jedná se o nadstandardní 

počin v rámci praktických bakalářských prací.     

  

 

 

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! 

 


