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POSUDEK PRAKTICKÉ BAKALÁŘSKÉ DIPLOMOVÉ PRÁCE 

POZOR: V počítači vyplňujte pouze do šedivých políček!  

Typ posudku („kliknutím“ zakřížkujte platnou variantu)   
Posudek vedoucí/ho práce  ☐    Posudek oponenta/ky  X☐ 

Autor/ka práce 
Příjmení a jméno:  Pacovský, Tomáš      

Název práce:      Dokumentární fotografie: "banánová generace" 
Autor/ka posudku 
    Příjmení a jméno:  Robert Silverio     

Pracoviště:  externí     

1. VZTAH SCHVÁLENÝCH TEZÍ A VÝSLEDNÉ PRÁCE („kliknutím“ zakřížkujte vybrané hodnocení) 

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení vztahu tezí a práce, případně konkrétní popis hlavních výtek) 
      

2. HODNOCENÍ OBSAHU TEORETICKÉ ČÁSTI PRÁCE 
Vyplňujte písmeno na škále A – B – C – D – E – F (A=nejlepší, F= nevyhovující) 

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek) 
      
3. HODNOCENÍ PRAKTICKÉ ČÁSTI PRÁCE 
Vyplňujte písmeno na škále A – B – C – D – E – F (A=nejlepší, F= nevyhovující) 

4. HODNOCENÍ KONEČNÉ PODOBY VÝSLEDNÉ PRÁCE 
Vyplňujte písmeno na škále A – B – C – D – E – F (A=nejlepší, F= nevyhovující) 

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 x ☐ ☐ ☐ ☐

1.2 Technika práce x ☐ ☐ ☐ ☐

1.3 Struktura práce x ☐ ☐ ☐ ☐

Hodnocení písmenem

2.1 Relativní úplnost zpracované literatury ke zvolenému tématu  A

2.2 Pochopení zpracované literatury a schopnost ji aplikovat  A

2.3 Zvládnutí zvolené techniky zpracování materiálu A-B

2.4 Logičnost výkladu, podloženost závěrů A

Hodnocení písmenem

2.1 Struktura praktického projektu A 

2.2 Obsahové zpracování praktického projektu A

2.3 Formální / technické zpracování praktického projektu A 

2.4 Hodnocení celkového praktického výstupu A

Hodnocení písmenem



KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  

      

5. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE/KY (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé stránky, 
původnost zpracování tématu apod.)  
      

Název teoretická práce Dokumentární fotografie: „banánová generace“ je poněkud zavádějící. Jde především o 
teoretickou práci zabývající se příklady participativní fotografie, tedy fotografie, kdy zobrazovaní se účastní tvůrčího 
procesu. Autor uvádí některé známé příklady ze světa i – paradoxně možná méně známý – projekt Pavla Diase Planeta 
malého prince. Práce je spíš spojením jednotlivých autorských medailonků než celkovým rozborem principu a smyslu 
takové participační tvorby – ten sice nechybí, ale je poměrně stručný. Text je hutný a je znát, že diplomanta téma 
zajímá. Užitečná by nicméně byla komparace představených autorů. Na celé práci je znát značné teoretické zázemí. 
Práce stojí na kvalitním výběru literatury a rejstříkový aparát je velmi rozsáhlý. 

Praktická práce – fotokniha  Banánová generace

Práce je poutavá  tematicky. Dvojnásobné – národnostní a sexuální – vyloučení z mainstreamu je velmi silný výchozí 

bod. Kniha o českém Vietnamci a gayovi Quangovi je složená z fotografií Pacovského, ale také z rodinných fotografií 

Quanga a z textů, které Quang k fotografiím dopisuje. Poznámky jsou psané rukou a navozují pocit vhledu do soukromí. 

Kniha představuje jednu z tendencí současného dokumentu, který přesahuje autorský – tedy outsiderský pohled a 

včleňuje insiderovský pohled subjektu. Myslím, že se nejedná o pouhý módní trend; různorodost pohledů umožňuje 

postihnout mnohovrstevnatost zobrazovaného tématu. Podobě různorodé jsou i fotografie: čb – barva, velký formát–

 malý formát, formálně vysoká kvalita – autenticita dosažena nedokonalostí atd. I to podporuje komplexnost zachycení. 

Fotokniha Pacovského je aktuální jak tématem, tak formálně a oboje se velmi dobře doplňuje. Celkový eklekticismus je 

zcela funkční. 

Doplňující text v závěru je samozřejmě podstatný a cenný – bez něj by kniha byla neuchopitelná, do jisté míry mne 

však více zajímá jistá mírná enigmatičnost fotografií než doslovnost (opět zdůrazňuji potřebného) rozhovoru.

Práci považuji za velmi kvalitní a doporučuji k přijetí.

3.1 Struktura práce A 

3.2 Funkčnost a přiměřenost poznámkového aparátu a odkazů  

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)

 A

3.5 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava práce  A-B

3.6 Celkové zpracování praktického projektu A

3 7. Obrazová/zvuková/ estetická/ úroveň praktické části A



5. OTÁZKY NEBO NÁMĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁDŘIT: 

6. ANTIPLAGIÁTORSKÁ KONTROLA TEXTU 

 Seznámil jsem se s výsledky antiplagiátorské kontroly URKUND. 

Komentář pro případnou shodu nad 5%: 

7. NAVRHOVANÉ CELKOVÉ HODNOCENÍ PRÁCE („kliknutím“ zakřížkujte vybrané hodnocení)  
  
A     x  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:     13.6.21                                                                  Podpis: …Robert Silverio…………………………….. 

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! 

5.1 Není termín participativní fotografie příliš široký? Pokud ano, jaké proudy byste vyčlenil?

5.2 Proč jste se rozhodl použít téma participativního dokumentu pro své téma. Jaké jsou jeho výhody?

6.1      


