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Filip Koubek: Fotografie v tisku před volbami (PS PČR 2006, 2010) 
 
Předložená rigorózní práce je rozšířením úspěšně obhájené magisterské diplomové 
práce, jejímž kladem bylo především autorovo a zaujetí tématem, a jeho zázemí 
praktikujícího fotografa a kameramana, které umožnilo poučený náhled na 
analyzovaný vzorek. Jedná se rovněž o upravenou a dopracovanou verzi již 
předložené rigorózní práce, kterou autor neobhájil, neboť se jen málo lišila od 
původní diplomové práce a komise shledala, že nesplňuje požadavky kladené na tento 
druh vědecké práce. 
Autor akceptoval návrh oponentky neobhájené práce a rozšířil původní analýzu 
obrazového pokrytí voleb v roce 2006 o komparativní analýzu téhož ve volebním roce 
2010. Pracuje nyní s dostatečně reprezentativním vzorkem (pět deníků v časovém 
rozmezí pěti týdnu, tj. 2213 fotografií v prvním sledovaném období, a 2066 fotografií 
z roku 2010), při definování více než dvaceti proměnných pro analýzu snímku. Pro 
vlastní analýzu si autor osvojil víceúrovňovou analýzu využívající statistické nástroje.  
 
       Práce je členěna do tří nosných kapitol a je vybavena impozantním počtem 146 
grafů a 62 tabulek v pečlivém grafickém zpracování. S jejich pomocí autor důsledně 
vizualizuje všechna zjištěná data a následně je dále interpretuje verbálně.  
Úvodní část je standardně koncipována tak, aby prokázala autorovu znalost výchozích 
teoretických konceptů a základních pojmů načerpaných při studiu, a orientaci 
v odborné literatuře. Tuto část práce autor přejímá z předchozích verzí bez 
výraznějších úprav. Lze možná namítnout, že zde vyložené pojmy se k následné 
analýze vztahují někdy jen vzdáleně (např. celkem podrobně rozpracované 
zpravodajské hodnoty, přestože autor s tímto konceptem dále nepracuje, podobně 
framing či nastolování agendy), nicméně jako důkaz o autorově erudovanosti 
v mediálních studiích je účelná.  Tato rozsahem skromná část je doplněna o náčrt 
společenského kontextu v obou sledovaných obdobích. 
      Za velmi důležité a přínosné považuji to, že autor v této verzi konečně formuloval 
základní hypotézu (předchozí dvě verze s hypotézou nepracovaly), ke které vztáhne 
následnou analýzu: že s ohledem na stabilní a neměnnou společenskou a politickou 
situaci lze předpokládat, že se nebude měnit ani zobrazení politiků v tištěných 
médiích, a to ani formálně, ani obsahově. Hypotézu pak prokazuje hledáním odpovědí 
na výstižně zvolené výzkumné otázky, které mu poskytnou dostatek interpretačního 
materiálu.  
Při výběru analytických nástrojů se poučil z inovativního konceptu analýzy obrazu 
v tištěných médiích, jak jej navrhla a ověřila Martina Vojtěchovská (2008). Použil 
kombinaci kvantitativní obsahové analýzy využívající kvalitativních prvků 
navržených pro obrazovou analýzu Kressem a van Leeuwenem. Jak jsem již 
konstatovala v předchozím posudku, techniku empirického výzkumu zvládá autor 
překvapivě dobře, při formulování proměnných pro analýzu dokáže zužitkovat svoji 
praxi kameramana a sestaví vzorek, který erudovaně pokrývá různé aspekty, z nichž 
se lze na fotografický obraz dívat. Získaná data důsledně a současně i velmi nápaditě 
interpretuje.  



Oceňuji, že autor akceptoval i připomínky týkající se absence nějakého obecnějšího 
shrnutí dílčích analytických zjištění a v poslední kapitole stručně a výstižně 
zformuluje výsledky svého bádání.  
Rigorózní práci Filipa Koubka považuji za hodnotný příspěvek dosud neukotvené 
teorii fotožurnalistiky v tom smyslu, že prověřuje nosnost a praktickou využitelnost 
kvantitativně – kvalitativní metody obrazové analýzy navržené Vojtěchovskou jako 
perspektivní možnosti pro posuzování fotografií v tištěných médiích. Oceňuji 
zejména důkladnost analýzy a její kompetentnost, dokládající autorův dlouhodobý 
zájmem nejen o praktickou fotografii, ale i o teorii vizuální komunikace obecně. 
Formální stránka práce je na odpovídající úrovni, jazyková a stylistická úroveň je 
kultivovaná a odpovídá nárokům na odborný text. Empirická část je vhodně doplněna 
grafickými modely dílčích výsledků analýzy a tabulkami, která autor následně 
srozumitelně interpretuje v textu. Práce je mimořádně přehledně graficky uspořádána 
a pracuje suverénně s vizualizací výsledků jednotlivých analýz. 
Vzhledem k uvedenému doporučuji rigorózní práci Filipa Koubka k obhajobě. 
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