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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  x    Posudek oponenta/ky  ☐ 
 
Autor/ka práce 

Příjmení a jméno: Nora Třísková  
Název práce: Vágní terén - odvrácená strana města      
Autor/ka posudku 
    Příjmení a jméno: Mgr. František Géla 

Pracoviště: KŽ IKSŽ FSV UK 
 
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 x ☐ ☐ ☐ ☐ 
1.2 Technika práce x ☐ ☐ ☐ ☐ 
1.3 Struktura práce x ☐ ☐ ☐ ☐ 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení vztahu tezí a práce, případně konkrétní popis hlavních výtek) 
Odevzdaná práce odpovídá schváleným tezím.  
 
2. HODNOCENÍ OBSAHU TEORETICKÉ ČÁSTI 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 A 
2.2 Pochopení zpracované literatury a schopnost ji aplikovat A 
2.3 Zvládnutí zvolené techniky zpracování materiálu A 
2.4 Logičnost výkladu, podloženost závěrů A 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek) 
Výsledná podoba teoretické části bakalářské práce Nory Třískové splňuje požadavky kladené na odborný text. 
Autorce se podařilo najít stručný, ale věcný a vyvážený balanc mezi částí, která se věnuje jednak „vágnímu 
terénu“ – jakožto tématu fotografické publikace – a jednak obrazovým aspektům fotografování podobné 
tematiky. Autorka jde v textu přímo k podstatě své práce, nevěnuje zbytečný prostor obecnostem, ale podává 
přínosný výklad postavený na relevantních zdrojích. Součástí kapitol o fotografii jsou obrazové přílohy, které 
text vhodně doplňují. 
 
3. HODNOCENÍ PRAKTICKÉ ČÁSTI PRÁCE 
Vyplňujte písmeno na škále A – B – C – D – E – F (A=nejlepší, F= nevyhovující) 
  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 
 
  



4. 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) 

A  

3.5 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava práce A  
3.6 Celkové zpracování praktického projektu A 
3 7. Obrazová/zvuková/ estetická/ úroveň praktické části A 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
Praktickou část je nutné ocenit ve všech aspektech – samotné fotografie, dramaturgii fotoknihy a finální 
grafickou podobu předložené makety publikace. Jednotlivé fotografie jsou vhodně zvolené a rovněž zpracování 
jednotlivých snímků je na vysoké úrovni. V rámci fotoknihy a jednotlivých dvoustránek tvoří vybrané fotografie 
komplexní subjektivní vhled na téma pražských míst naplňujících definici vágního terénu. Autorka 
s fotografiemi pracovala koncepčně, struktura fotoknihy a její skladba je promyšlená. Fotografiím na jedné 
straně nechává velký prostor, na straně druhé s nimi pracuje v rámci diptychů, triptychů a obecně polyptychů, 
které si hrají s vizuální podobností či kontrasty, někde jsou kladeny do opozice, jinde na sebe volně navazují. 
Velkou zásluhu (ale ne jedinou) na podařeném výsledku má celkové grafické a knihařské zpracování. Grafika je 
jednoduchá, čistá, autorka kromě fotografií pracuje citlivě s typografií i s volným prostorem. Jediné osobní výtky 
vedoucího práce směřují k některým dílčím dvoustranám a jejich zarovnání, což je sice záležitostí osobního 
vkusu, ale výsledný zlom by volil lehce odlišný (např. dvoustránky 7, 10, 13 a 14 a vycentrování snímků mimo 
spad). 
 
5. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE/KY (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 
stránky, původnost zpracování tématu apod.)  
Práci doporučuji k obhajobě a vzhledem ke kvalitnímu zpracování jak teoretické, tak především praktické části 
bakalářské práce navrhuji hodnotit známkou A. 
 
 
5. OTÁZKY NEBO NÁMĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁDŘIT: 
5.1       
5.2       
 
6. ANTIPLAGIÁTORSKÁ KONTROLA TEXTU 
 

 Seznámil jsem se s výsledky antiplagiátorské kontroly v SISu. 
 

Komentář pro případnou shodu nad 5%: 
6.1 Shodné pasáže jsou součástí fakultní šablony či řádnými citacemi 

 
 
7. NAVRHOVANÉ CELKOVÉ HODNOCENÍ PRÁCE („kliknutím“ zakřížkujte vybrané hodnocení)  
  
A        
B           
C            
D           
E          
F        nedoporučuji k obhajobě 
 
 



ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ 
 

      
 
 
Datum:                                                                                                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! 
 


