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Formální hlediska práce 

Otázky, podněty k obhajobě:  
 

• Kde vidíte hranici definice mediální fotografie? Patří sem snímky ze sociálních sítí 
vzniklé mimo média (Instagram, Twitter)? V čem se liší/podobají? 

• Jak dlouho jsme vystaveni mediálním fotografiím v běžných podmínkách? Co by to 
znamenalo pro dobu expozice v paměťových experimentech (jako je navržený 
projekt)? 

• Jak důležitá je znalost tématu či kontextu? Projeví se to na zapamatování? 

• Zkuste porovnat navržený projekt s Grühn a Scheibe (2008). 
 
Specifické připomínky (vše podstatné, co se nevešlo do výše uvedených bodů): 
 

• Práce obsahuje řadu menších citačních nepřesností: 
o V seznamu literatury chybí citace Lábová (2001) a Lábová (2010) 
o s.26 „Převzato z:“ není uveden druhý autor 
o Citace na webové stánky by měly obsahovat celou webovou adresu (nejen 

hlavní doménu) a přesné datum přístupu 

 1 2 3 4 

Cíle práce: uvedeny jasně – nejasné, neuvedeny X    

Soulad obsahu s názvem: ano – částečně X    

Členění kapitol: logické členění – nevhodné strukturování  X   

Postiženy relevantní aspekty problému: jednoznačně – spíše ne  X    

Stanovené cíle: splněny – nesplněny  X    

 1 2 3 4 

Problém: jasně vymezen – nejasné vymezení X    

              Projekt: analyzován ve vztahu ke klíčovým pojmům – zabývá se jinou problematikou X    

Metodologie práce: Vhodně zvolená – zcela nevhodně zvolená X    

Propojení literárně přehledové části s návrhem projektu: 
organické, projekt logicky navazuje na 1. část – obě části jsou nesourodé 

X    

     

1 2 3 4 

Jazyková a stylistická úroveň: práce je čtivá, použití jazyka přiměřené – nevyhovuje  X    

Formální úprava práce: odpovídá požadavkům – zahrnuje množství formálních chyb  X    

Grafická úprava: vyhovuje – nevyhovuje  X    

Množství využitých literárních zdrojů: dostatečné – nedostatečné X    

Aktuálnost literárních zdrojů: vesměs z posledních let – zdroje značně zastaralé X    

Využití cizojazyčných zdrojů: dostačující – minimální X    

Odkazy v textu: vcelku odpovídají standardům – chybně uváděné odkazy  X   

Seznam literatury: kompletní, bez větších chyb – nekompletní, s množstvím chyb  X   

 



 
 
Celkové hodnocení práce (slovně, s jasným /ne/doporučením k obhajobě): 
 
Iveta Černá se ve své bakalářské práci zabývá aktuálním tématem psychologického výzkumu 
z oblasti vnímání fotografií. V literárně přehledové části seznamuje čtenáře s hlavními 
otázkami a teoriemi v dané oblasti, které jsou relevantní pro tuto oblast i pro navržený 
výzkum (salience/pozornost, zapamatovatelnost). Práce čerpá z řady recentních zahraničních 
pramenů. V některým místech je text velmi hutný, nicméně srozumitelný (gist/vnímání 
objektů). Zde by možná pomohlo rozdělení textu do konkrétnějších podotázek a pomalejší 
výklad.  
 
Výzkumný projekt navazuje na otázky z úvodní části a zabývá se vlivem emočního náboje 
fotografie na to, zda si ji lidé spíše zapamatují. Součástí projektu je důkladný průzkum 
podnětového materiálu a výběr konkrétních podnětů. V diskuzi autorka rozvíjí zajímavé 
možnosti dalšího výzkumu (sémantické mapy mediálních fotografií). 
 
Celkově práci hodnotím kladně a doporučuji k obhajobě.   
 
Návrh klasifikace: výborně – velmi dobře – dobře – neprospěl/a 
 
 
V Praze dne 25.8.2020       podpis 
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