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Zadání diplomové práce ukládalo absolventovi zaměřit se na podstatu 

obrazových dokumentů, jejich výhod a nevýhod a v oblasti vytváření, zpracování, 

archivování a šíření včetně jejich soudobých metod a zamyšlení nad budoucími 

možnostmi řešenÍ. 

K splnění tohoto značně rozsáhlého a především po pracovní a odborné 

stránce velmi náročného úkolu přistoupil diplomantka nejdříve formulací velmi 

podrobné osnovy, značně rozvíjející osnovu zadanou vedoucím práce. Její vnitřní 

členění je velmi detailní, což má přirozeně za důsledek, že některé textové úseky 

jednotlivých pododdílů jsou následně velmi stručné. Přitom je nutno konstatovat, že je 

naprosto logicky a účelně členěna. 

Práce svým rozsahem je nad běžnými zvyklostmi a proto lze na jednu stranu 

uvítat absenci okruhů vidění (biologické-lidské vs. strojové), interpretace a případně 

dalších. Rozšíření je možné i v dalších oblastech, nicméně zadání to nepředpokládalo. 

Popisy odpovídající zadání jsou vyčerpávající, formulace nikde neobsahují 

nepřijatelná nebo dokonce nesmyslná tvrzení. Příjemnou stránkou posuzované práce 

je snaha o vlastní hodnocení jednotlivých součástí a krokll vytváření, zpracování, 

archivování a šíření obrazových dokumentÍl. 

Jazyk práce je na velmi dobré kultivované úrovni, styl má vědecký charakter, 

projevovaná znalost odborné terminologie odpovídá poslání práce. Přesto lze o 

některých termínech diskutovat (např. stálá fotografie) Text není zatížen překlepy ani 

pravopisnými chybami .. 
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Citační morálka je na velmi dobré úrovni, odkazy jsou přesné včetně stran 

v jednotlivých použitých dílech takže plně odpovídá současným vysokým 

nárokltm.Rozsah použité literatury je se 108 abecedně uspořádanými a 

neočíslovanými položkami je pro daný účel vyčerpávající, výběr reprezentativní a 

adekvátní poslání dané práce. Vlastní text je doprovázen značně rozsáhlým 

poznámkovým aparátem přímo na příslušným stránkách, což je řešení velmi pohodlné 

pro čtenáře, byť někteří odborníci preferují vytvoření zvláštního oddílu za vlastním 

textem, což je diskutabilní. 

Úroveň prezentace a grafická úroveň je mimořádně pečlivá, náležitě 

využívající současné možnosti zpracování a celkem lze práci právem označit za 

vzornou. Cennou součástí jsou přílohy jak textové, tak obrazové, bez nichž by práce 

byla patrně nejenom chudší, ale vyžádala by si podstatně větší prostor a byla obtížněji 

pochopitelná. 

Celkově konstatuji, že zadání diplomového úkolu bylo nejenom splněno v 

plném rozsahu a na vysoké úrovni, ale do značné míry tvltrčím a přínosným 

zpltsobem rozšířeno a překročeno a proto doporučuj i práci nejenom připustit k 

obhajobě, ale také hodnotit nejvyšším klasifikačním stupněm. Konstatuji, že rozsáhlé 

zájmy a dovednosti diplomanta ve výtvarné oblasti byly pozitivně využity. Zároveň 

navrhuji přijmout práci vzhledem kjejímu rozsahu značně překračujícímu obvyklý 

rozsah magisterské diplomové práci a především vzhledem k jej í zcela mimořádné 

úrovni jako podklad rigorózního řízení bez podstatných změn a publikovat. 

Posudek se odevzdá ve dvou vyhotoveních 
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