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Cíl práce:

Práce si klade za cíl analyzovat webové servery a sociální sítě, které se zaměřují na 

uměleckou fotografii a zhodnotit, do jaké míry je dnes umělecká tvorba fotografů ovlivněna 

současnými informačními technologiemi. 

Obsahová stránka práce:

Téma, které si autor zvolil, je zajímavé z řady pohledů, nicméně jako stěžejní v rámci této 

práce chápu popis změny chování profesionálních fotografů po nástupu digitálních 

informačních technologií a sociálních sítí. Z celé práce je zřejmé, že autor se v problematice 

dobře orientuje, zakládá tuto práci nejenom na praxi fotografa, ale také na znalosti širších 

souvislostí.

Autor ve své práci nejdříve popisuje vývoj fotografie a umělecké fotografie. V další části pak 

vymezuje téma sociálních sítí, dále analyzuje vybrané webové portály zaměřené na komunitu 

profesionálních i amatérských fotografů. Jako významné obohacení práce a relevantní 

východisko pro závěrečnou analýzu stavu vnímám zpracování strukturovaných rozhovorů

s některými českými fotografy, kteří přinášejí autentický pohled z praxe. 

Celkově lze říci, že úkol a cíl práce byl naplněn, práce zajímavým způsobem odkrývá postupy 

a zákonitosti, v jejichž rámci dnes funguje fotografická webová komunita. Autor prokázal 

erudovanost jak v oboru umělecké fotografie, tak v rámci aplikované informační vědy. 



Volba informačních zdrojů:

Autor pracuje s rozsáhlým množstvím kvalitních informačních zdrojů, včetně zahraničních, 

citace v textu jsou pečlivě uváděny.   

Stylistická úroveň práce: 

Po této stránce nemám k práci výhrady, je dobře a čtivě napsaná.  

Formální úprava práce: 

Po pravopisné stránce nemám žádné výtky, překlepy jsou výjimkou, grafická úroveň práce je 

velmi dobrá. V elektronické verzi práce trochu ruší, že v rámci seznamu kapitol není 

definován odkaz na osmou a devátou kapitolu. 

Doplňující otázky: 

Všichni dotázaní fotografové víceméně rezignují na možnost ochrany svých děl v prostředí 

internetu, souhlasíte s tím, že žádný použitelný způsob ochrany neexistuje?

V kapitole šest hovoříte o tom, že pro fotografa je nezbytné vytvářet vazby s ostatními, což je 

důležitou podmínkou úspěchu. Co byste řekl na názor, že opravdu kvalitní fotografická díla 

takovéto vazby v podstatě nepotřebují, protože se prosadí svou výjimečností?

Závěr:

Celkově mohu říci, že práci považuji nejen díky svému zaměření, ale i způsobu zpracování za 

velmi kvalitní. Doporučuji hodnocení výborně.

Martin Souček




