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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) 
Při zpracování BP došlo ke změnám ve struktuře práce. Změny jsou odůvodněny a přispívají ke koherentnosti 
bakalářské práce v její odevzdané podobě. 
 
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 A 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek) 
Práce má logickou strukturu, autorka šla rovnou k tématu a k souvisejícím pojmům spojených s její bakalářskou 
prací. V teoretické části bych přivítal větší propojení otázky terorismu a obrazu (na což ale částečně navazuje ve 
výzkumné práci), na druhou stranu jí určitě prospěly změny oproti schváleným tezím, jako je např. vynechání 
výkladu o specificích fotožurnalismu. Práce má pečlivě zpracovanou metodologickou část, vybraná zkoumaná 
média dávají v kontextu tématu smysl. Celkové vysoké množství zkoumaného materiálu v analýze umožňuje 
zobecnění získaných výsledků. Drobnou připomínku mám k práci s kategorií zdroj fotografií, což ale určitě není 
zásadní kategorie v autorčině výzkumu. Domnívám se, že zde by bylo nutné zaměřit se více na konvence 
označování zdroje fotografií. Když autorka píše o zdroji ČTK u Aktuálně.cz, tak sice v popisku fotografie na 
českém serveru bude uvedena ČTK, ale s největší pravděpodobností půjde o snímek od AP (ale klidně i o PA, 
DPA, ZUMA nebo SIPA). Pro důkladné zhodnocení zdroje by ale bylo nutné hledat původní fotografie přímo 
v databázích agentur. K diskuzi dávám i označování fotoagentur a fotobank (agentura AFP, fotobanka Getty?). 
Obezřetně bych pracoval u fotografií z podobných událostí typu spot news při hodnocení technických kódů, jako 
je např. úhel záběru a jeho funkce - na místě prakticky není příliš možné vybírat nejlepší místo, takže úhel záběru 
je daný a není možné vyfotit/vybrat fotografie podle toho, z jakého úhlu fotografie byla vyfocena. 
Nejpodstatnější je ale analýza obsahu fotografií a tady práce přináší zajímavé výsledky ukazující, jak se 
v redakcích pracuje při výběru fotografií a jaké obrazové stereotypy se vážou k snímkům z podobných krizových 



událostí. Na příkladu čtyř teroristických útoků a domácího a zahraničního média ukazuje rozdíly ve výběru 
fotografií a celkovém vizuálním zpracování tématu.  
 
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)  
Autorka využívá citace v souladu s normami, hojně využívá i poznámkový aparát, který je v případě této práce 
velmi funkční a doplňuje podrobnosti k některým sekundárním pojmům či tématům. Práce má vysokou 
jazykovou úroveň, jazykové chyby či překlepy ("věty" - "větu", "britským" - "britském" s.2) se vyskytují 
minimálně. Jedinou připomínkou tak může být typografické zpracování jednoznakových předložek na koncích 
řádků. Prezentovaná data jsou vhodně doplněna funkčními grafy, v některých případech i konkrétními 
fotografiemi. U nich bych kromě označení publikujícího média uvítal i jejich ozdrojování.  
 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE/KY (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 
stránky, původnost zpracování tématu apod.)  
Diplomantka přinesla zpracováním své bakalářské práce zajímavý vhled do práce s fotografií u českého 
a britského média při referování o teroristických útocích. Oceňuji důkladné zpracování velkého množství dat, 
které autorce umožnilo zformulování obecnějších záběrů ohledně obsahové stránky fotografií u všech 
zpracovaných událostí. Získaná data dobře ukazují, jak se obrazové zpravodajství o terorismu vyvíjí a především 
jaká forma a obsah se ve zpravodajské fotografii u tohoto typu událostí objevují. Jediné drobné výtky mám ke 
kódování některých konkrétních technických kódů (viz výše). Práci doporučuji k obhajobě a vzhledem k výše 
uvedenému navrhuji hodnotit známkou B.  
 
 
5. OTÁZKY NEBO NÁMĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁDŘIT: 
5.1 Jak jste rozlišovala fotoagentury a fotobanky? 
5.2       
 
 
6. ANTIPLAGIÁTORSKÁ KONTROLA TEXTU 
 

 Seznámil jsem se s výsledky antiplagiátorské kontroly URKUND. 
 

Komentář pro případnou shodu nad 5%: 
6.1 Shodné pasáže jsou řádnými citacemi. 

 
 
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: 27. 1. 2021                                                                                          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! 
 


