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POSUDEK BAKALÁ ŘSKÉ DIPLOMOVÉ PRÁCE 
 
POZOR: V počítači vyplňujte pouze do šedivých políček! Po jejich vyplnění hotový posudek prosím vytiskněte, 
podepište, odevzdejte ve dvou kopiích a zašlete elektronicky na adresu sekretariátu příslušné katedry! 
 
Typ posudku („kliknutím“ zakřížkujte platnou variantu)   

Posudek vedoucí/ho práce      Posudek oponenta/ky   
 
Autor/ka práce 

Příjmení a jméno: Janda Filip  
Název práce: Fenomén tagování na serveru Flickr.com a jeho vliv na extenzi interpretace fotografie 
Autor/ka posudku 
     Příjmení a jméno: Turek Pavel 

Pracoviště:       
 
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      
1.2 Technika práce      
1.3 Struktura práce      
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení vztahu tezí a práce, případně konkrétní popis hlavních výtek) 
Práce je vypracována na vysoké odborné úrovni zcela v souladu s předloženou tezí. 
 
2. HODNOCENÍ OBSAHU VÝSLEDNÉ PRÁCE 
Vyplňujte číslicí na škále 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 (jedinečné a vynikající – výborné – velmi dobré – dobré – 
ještě akceptovatelné – téměř nevyhovující  –  zcela nedostatečné) 
  Hodnocení známkou 
2.1 Relativní úplnost zpracované literatury ke zvolenému tématu 1 
2.2 Pochopení zpracované literatury a schopnost ji aplikovat 1 
2.3 Zvládnutí zvolené techniky zpracování materiálu 1 
2.4 Logičnost výkladu, podloženost závěrů 2 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek) 
Autor si vybral velmi současné a svěží téma, které rezonuje aktuálním přemýšlením o fotografii - slovní 
označovaní fotografií v internetových otevřených archívech. V tomto ohledu bych chtěl vyzvednout jeho 
schopnost práce s prameny a literaturou, kdy s neobyčejnou lehkostí dokáže syntetizovat nejnovější teoretické 
poznatky a vědecké články s kanonickou literaturou o fotografii. Dokládá tak, že se plně orientuje v tradičním 
uvažování o klasické analogové fotografii a nadto jej dokáže velmi elegantně aplikovat na digitální časy. Oceňuji 
celkový rozhled práce, kdy autor nasál na ploše bakalářské práce až nevídané množství literatury, kterým se však 
nenechal zahltit a našel logickou a přehlednou strukturu práce. 
 
3. HODNOCENÍ KONEČNÉ PODOBY VÝSLEDNÉ PRÁCE 
Vyplňujte číslicí na škále 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 (jedinečné a vynikající – výborné – velmi dobré – dobré – 
ještě akceptovatelné – téměř nevyhovující  –  zcela nedostatečné) 
  Hodnocení známkou 
3.1 Struktura práce 1 
3.2 Funkčnost a přiměřenost poznámkového aparátu a odkazů 1 
3.3 Dodržení citační normy (pokud se v textu opakovaně objevují pasáže přejaté 

bez udání zdroje, hodnoťte stupněm 7. Pokud v textu zjistíte přejaté pasáže 
1 



vydávané neoprávněně autorem za vlastní zjištění, nedoporučte práci 
k obhajobě a ve „zdůvodnění v případě nedoporučení“ navrhněte, aby 
s autorem bylo zahájeno disciplinární řízení.) 

3.4 Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně porušována platná 
kodifikace pravopisné normy, hodnoťte stupněm 7) 

1 

3.5 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava práce 1 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
Struktura práce plyne po logické lince a autor nevynechává žádný aspekt problematiky internetové archivace a 
vyhledávání fotografií.     
 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁ Ř HODNOTITELE/KY  (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 
stránky, původnost zpracování tématu apod.)  
Předloženou práci pokládám v rámci žánru bakalářské práce za výjimečnou, její rozhled a fundovanost jsou 
natolik rozsáhlé, že bych si ji dokázal s trochou rozpracování a drobnými korekturami představit jako práci 
diplomovou. Vyzdvihnul bych především schopnost autora tvůrčím způsobem pracovat s literaturou. Práce je 
podpořená důkladnými rešeršemi. Teorie je pro něj nástrojem k dalšímu samostatnému přemýšlení a má 
schopnost zcela samostatně myslet do důsledků. Nehledě na skutečnost, že se dobře orientuje jak v současné 
internetové krajině, chápe její pravidla, tak se při psaní velmi důkladně seznámil s aktuální – převážně zahraniční 
- sémiologickou literaturou. Což jsou dva klíčové pilíře bakalářské práce. Co se konkrétní kazuistiky týče, 
ilustrativní tagy jsou vybrány poněkud nedůsledně, namátkou a s jednoznačným záměrem demonstrovat 
nejednoznačnost takového označování fotografií – viz. kapitola s tagem Yesterday, kdy se finální význam tohoto 
tagu vztahuje ke jménu metalové kapely. Nicméně to pokládám pouze za drobnou a povinnou výtku oponenta. 
Práci doporučuji k obhajobě a je-li to možné přimlouval bych se k vyslovení pochvaly.        
 
 
5. OTÁZKY NEBO NÁM ĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOB Ě DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁD ŘIT : 
5.1       
5.2       
 
 
6. NAVRHOVANÁ ZNÁMKA  („kliknutím“ zakřížkujte vybrané hodnocení)  
  

výborně  –  velmi dobře  –  dobře  –  nedoporučuji k obhajobě  
 
ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ 
 

      
 
 
Datum: ………………………                                                                Podpis: ……………………………….. 
 
 
Hotový posudek vytiskněte, podepište a odevzdejte ve dvou kopiích i zašlete elektronicky na adresu 
sekretariátu příslušné katedry! 
 


