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Cílem  diplomové  práce  bylo  popsat  informační  podporu  v oblasti  umělecké  fotografie  zejména 
s ohledem na existenci a potenciál sociálních sítí v prostředí Internetu. 
  
Obsahová stránka práce 
Autor si zvolil aktuální a velmi zajímavé téma orientované na současnou praxi v oblasti fotografie a 
fenoménu jejího pronikání do prostředí sociálních sítí Internetu. Poznatky čerpá prokazatelně ze své 
vlastní praxe, dobrých znalostí oboru fotografie a adekvátních systému v prostředí Internetu.  
 
Práce  je po obsahové stránce pojata velmi komplexně a srozumitelně,  téma  je zasazené do širšího 
kontextu oboru fotografie, který je velmi pěkně a stručně, avšak přesto uceleně, vysvětlen i pro laické 
čtenáře. Práci  lze rozdělit na tři pomyslné části. V první části autor nastiňuje vývoj oboru fotografie, 
dokládá tím  jeho současné postavení ve společnosti a  ilustruje tak souvislost fotografie a sociálních 
sítí v prostředí Internetu. 
 
Druhá část práce se věnuje pojmu „sociální síť“ od jeho původního významu ve společnosti až po jeho 
současné specifikum v prostředí  Internetu.   V rámci definice současné sociální sítě definuje základní 
principy,  jevy  a  problematické  oblasti,  které  se  při  interakci  v těchto  sociální  ch  sítích  vyskytují. 
Některé aspekty již autor vztahuje konkrétně k praxi v oblasti fotografie. 
 
Poslední  část  práce  se  zabývá  analýzou  vybraných  systémů  sociálních  sítí  pro  komunitu 
profesionálních i amatérských fotografů, jejich primárnímu zaměření, specifiky, službami a významem 
pro jejich uživatele.   V návaznosti na analýzu dostupných nejvýznamnějších systémů a služeb doložil 
autor pohled současných významných fotografů na souvislost mezi fenoménem informační explozí se 
všemi  souvisejícími aspekty  s oborem  fotografie. Na  základě  těchto poznatků autor  v závěru práce 
shrnuje uživatelské potřeby a přínosy participace fotografů v prostředí sociálních sítí. 
 
Zmiňovaný rozhovor je velmi pěkně zpracován, otázky jsou logické, na sebe navazující a orientované 
na  klíčové  a  aktuální  informační  problémy  současnosti  a  jejich  pronikání  do  oboru  fotografie. 
Z rozhovoru  autor  nenásilnou  formou  získá  náhled  na  informační  potřeby  profesionálních  i 
amatérských  fotografů  různých  generací.  V souvislosti  se  záměrem  práce  by  ovšem  bylo  také 
zajímavé  zahrnout  otázky  týkající  se  vztahu  respondentů  k sociálním  sítím  a  porovnat  přístup 
k tomuto  fenoménu  napříč  různými  generacemi  fotografů,  popřípadě  mezi  fotografy  různé 
profesionality.  
 

V závěru  práce  autor  uvádí  několik  závěrečných  domněnek,  např.  „Domnívám  se,  současné 
možnosti  vystavování  v  prostředí  webových  galerií  a  sociálních  sítí  jsou  převážně  využívány 
amatérskými  fotografy.“  Popřípadě:  „Profesionální  autoři  pravděpodobně  stále  nevěří  síle 
sociálních sítí“. Dle mého názoru by bylo možné tyto domněnky postavit jako hypotézy této práce a 



v rámci provedených analýz a rozhovorů k nim formulovat konkrétnější závěry.   Práce by tím získala 
praktičtější ráz a bylo by možné z ní formulovat jasnější závěry. 
 
Po  obsahové  stránce  byl  cíl  práce  splněn,  autor  se  velmi  dobře  orientuje  v oboru  fotografie,  zná 
všechny aspekty práce profesionálního i amatérského fotografa, jejich motivaci i uživatelské potřeby 
a  požadavky,  zná  prostředí  online  informačních  systémů  pro  tento  obor  a  dokáže  tyto  znalosti 
propojit,  analyzovat  a  aplikovat  v rámci  informační  vědy.  V této  práci  dokázal  analyzovat  obě 
prostředí a  i na základě vlastní zkušenosti sumarizovat a zhodnotit získané poznatky. Práce  je velmi 
prakticky  orientována  a  poskytuje  informace  ohledně  jednoho  z velmi  významných  uplatnění 
systémů sociálních sítí v prostředí Internetu. 
 
 
Jazyková a formální stránka práce 
Po jazykové stránce je práce na velmi dobré úrovni, bez překlepů či stylistických nedostatků, celkový 
jazykový projev autora je výborný. Formální úprava a členění textu je  logické, navazující a postupně 
podává ucelený přehled o zpracovávaném  tématu.  Jediným  formálním nedostatkem  je neexistence 
odkazu  na  kapitoly  4.4.1.1.  a  4.4.1.2  v  obsahu  práce  a  to  i  přesto,  že  v textu  jsou  tyto  kapitoly 
vyčleněny. 
 
Dle  pestrého  seznamu  použité  literatury  je  zřejmé,  že  se  autor  velmi  dobře  orientuje  v širokém 
spektru  informačních  zdrojů  včetně  cizojazyčné  literatury. Autor dále  velmi dobře  a  často  využívá 
citace  v textu  a  taktéž  závěrečný  bibliografický  soupis  je  pěkně  zpracován,  takže  je možné  vždy 
dohledat zdroj popisovaných informací. 
 
 
Závěrečné hodnocení práce 
Cíl  práce  byl  po  obsahové  stránce  splněn,  zadané  téma  bylo  přehledně  a  komplexně  zpracováno. 
Celkový dojem z diplomové práce je výborný. 
 
Témata k obhajobě 

 
Klasifikace 
 
S ohledem na výše uvedené hodnocení diplomovou práci doporučuji k obhajobě a navrhuji 
klasifikaci „výborně“ (1). 
 
 
 
 

V Praze dne 30. 1. 2011            Mgr. Lenka Němečková 
 


