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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) 
Autorka se ve struktuře mírně odchýlila od tezí, změnu vysvětluje v úvodu bakalářské práce. Změna je vzhledem 
k podstatě práce pozitivní. 
 
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 C 
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) 
Diplomantka se ve své bakalářské práci věnovala tématu smrti ve fotožurnalistice a jejím proměnám v průběhu 
celé historie existence fotografie. V první kapitole se věnuje stručné historii fotožurnalismu, což je část, bez 
které by se práce (i vzhledem ke změnám v oproti tezím) obešla. Kapitola je z velké části vystavěna na publikaci 
Understanding Photojournalism autorů Goodové a Lowea, přičemž zde nepřináší podstatné poznatky, ale 
zbytečně zvětšuje už tak rozsáhlou práci, podkapitoly o vývoji techniky a přenosu jsou navíc k tématu práce 
nepříliš relevantní. Oproti tomu druhá kapitola o vnímání smrti by zcela jistě zasloužila širší rozsah. Následující 
kapitoly se přímo týkají tématu práce a autorka v nich přibližuje vývoj zobrazení smrti ve fotografii od počátků 
fotografie po současnost. Některé podkapitoly stojí na jednom původním zdroji (viz např. Kennedy a dění na 
Balkáně), ale celkově autorka podává ucelený a přehledný vhled do tématu. V praktické části autorka provedla 
kombinací několika metod a přístupů kvalitativní analýzu výrazných snímků z jednotlivých období. Analýza je 
přínosná především v části popisující kontext vzniku, nicméně prostřednictvím sémiotického rozboru přibližuje i 
některé podstatné elementy jednotlivých snímků. 
 
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) 

C 

3.5 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava práce C 
 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
Práce má logickou strukturu, autorka využívá poznámkový aparát, byť především v pozdějších kapitolách je 
celkem zbytečné použití poznámek pod čarou pro uvedení kompletních originální znění citací. V práci se 
objevují jazykové chyby - především překlepy (např. s. 9, s. 11, s. 16, s. 42, s. 59, s. 62), chybějící slova (s. 53 
"na ulici Saigonu"), některá vlastní jména jsou špatně napsaná (viz Turnley - ne Turley). Výjimečně se objevují 
syntaktické nebo pravopisné chyby. 
Autorka připojila citované a zkoumané snímky do přílohové části, ale především u analýzy by bylo pro čtenáře 
pohodlnější, kdyby bylo přímo součástí kapitol/podkapitol, ve kterých s nimi diplomantka pracuje.  
 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE/KY (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 
stránky, původnost zpracování tématu apod.)  
Oceňuji především originalitu tématu a cením si výsledku, který diplomantka odevzdala. Přínosný je jak 
komplexní přehled o motivu smrti v jednotlivých etapách dějin fotografie, tak podrobnější představení 
konkrétních slavných snímků v analytické části.  
 
 
5. OTÁZKY NEBO NÁMĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁDŘIT: 
5.1 Co si představit pod pojmem "výpočetní fotografie"? (viz s. 15) 
5.2 V BP se věnujete smrti jakožto motivu fotografie, ale znáte nějaké případy, kdy fotografie znamenala 

smrt pro samotného fotografa? 
 
 
6. ANTIPLAGIÁTORSKÁ KONTROLA TEXTU 
 

 Seznámil jsem se s výsledky antiplagiátorské kontroly URKUND. 
 

Komentář pro případnou shodu nad 5%: 
6.1       

 
 
6. NAVRHOVANÉ CELKOVÉ HODNOCENÍ PRÁCE („kliknutím“ zakřížkujte vybrané hodnocení)  
  
A        výborně 
B        velmi dobře (nadprůměrný výkon, avšak s určitými chybami)    
C        dobře (celkově dobrý výkon s řadou výrazných chyb)     
D        uspokojivě (přijatelný výkon, ale se značnými nedostatky)    
E        dostatečně (výkon splňuje minimální požadavky)   
F        nedoporučuji k obhajobě 
 
ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ 
 

      
 
 
Datum: 15/6/2020                                                                                          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! 
 


