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Otázky, podněty k obhajobě:  
 

 V sedmé kapitole v podkapitole Výzkumný soubor k plánované velikosti souboru 
uvádíte, že „...bude vybráno více probandů, než by bylo pro tento typ projektu 
dostatečné za jiných okolností.“ Zajímalo by mne, co zde znamená dostatečné a za 
jiných okolností. Jakým způsobem byl odhad potřebné velikosti souboru prováděn? 

 V sedmé kapitole v podkapitole Metody zpracování a analýzy dat pracujete v rámci 
analýz pouze s počty správně zapamatovaných fotografií na kategorii (tj. hits). Jak 
budete nakládat s falešně pozitivními odpověďmi (tj. false alarms), které tvoří nedílnou 
součást vyhodnocení výsledků ano/ne úkolů? 

 

 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    
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Specifické připomínky (vše podstatné, co se nevešlo do výše uvedených bodů): 

 Analýzu dat bych doporučil provést s využitím metod z oblasti teorie detekce signálu 
(Signal Detection Theory). V rámci interpretace výsledků by zvlášť mohly být 
nápomocné indexy citlivosti (sensitivity index) a zkreslení odpovědi (response bias 
index). 

 
Celkové hodnocení práce (slovně, s jasným /ne/doporučením k obhajobě): 
 
Bakalářská práce „Vnímání fotografií v médiích“ autorky Bc. Ivety Černé je vynikající, přímá, 
informativní a míří rovnou k věci. Předestírá čtenáři téma problematiky vnímání fotografií jasně 
a srozumitelně, postupuje od nejobecnějšího ke konkrétnímu a je završená rozumným a 
uskutečnitelným výzkumným záměrem. Veškerým formálním i neformálním náležitostem je 
bohatě učiněno zadost, text je plynulý a čtivý, odkazy četné, zahraniční a řádně citované. 
Příkladně zpracovaná bakalářská práce. S potěšením tak doporučuji tuto bakalářskou práci 
k obhajobě s navrhuji ji klasifikovat jako „výbornou“. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Návrh klasifikace: výborně 
 
 
V Praze dne podpis 


