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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 ve shodě s tezemi, autorka je velmi pečlivá, a tak již při přípravě práce a koncipování tezí měla jasnou 
představu o její struktuře a obsahu   
 
2. HODNOCENÍ OBSAHU VÝSLEDNÉ PRÁCE 
Vyplňujte číslicí na škále 1 – 2 – 3 – 4 – 5 (výborné – velmi dobré – dobré – dostatečné – nedostatečné) 
  Hodnocení známkou 
2.1 Relativní úplnost zpracované literatury ke zvolenému tématu 2 
2.2 Pochopení zpracované literatury a schopnost ji aplikovat 1 
2.3 Zvládnutí zvolené techniky zpracování materiálu 1 
2.4 Logičnost výkladu, podloženost závěrů 1 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek) 

     

 
 
3. HODNOCENÍ KONEČNÉ PODOBY VÝSLEDNÉ PRÁCE 
Vyplňujte číslicí na škále 1 – 2 – 3 – 4 – 5 (výborné – velmi dobré – dobré – dostatečné – 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 5. 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.) 

1 

3.4 Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně porušována platná 
kodifikace pravopisné normy, hodnoťte stupněm 5) 

1 

3.5 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava práce 1 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  



Práce má velmi pečlivě vybudovanou strukturu, v níž podrobně sleduje  dobový kontext a dobovou situaci 
fotožurnalismu obecně,  představí analyzované periodikum a podrobně rozpracuje teorii portrétní fotografie, aby 
na takto vybudované základně provedla vlastní analýzu reprezentace ženy ve dvou odlišných obdobích. Práci 
doplní i kapitolou řešící vztah fotografického obrazu a textu. 
Poznámkový aparát a citace používá střídmě pouze pokud to vyžaduje charakter textu, všechny odkazy jsou 
formálně správné. Jazykový a stylistická úroveň práce je velmi dobrá.  
Práce je doplněna velmi dobře vybranou a zpracovanou obrazovou přílohou téměř všech analyzovaných typů 
zobrazení ženy. Protože autorka při práci na tématu shromáždila velké množství tohoto obrazového materiálu, 
vybavila tištěnou verzi diplomové práce cédéčkem, na němž poskytuje budoucím badatelům obrazový materiál, 
který v práci nebylo možno zužitkovat.  
 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE/KY (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 
stránky, původnost zpracování tématu apod.)  
Autorka díky své důkladnosti a pečlivosti i osobnímu zájmu o téma napsala práci, kterou můžeme považovat za 
cenný příspěvek nejen k poznání české meziválečné fotografie, ale také ke studiu postavení žen v české 
společnosti. 
Předložená bakalářská diplomová práce splňuje všechny obsahové a formální náležitosti, doporučuji ji 
k obhajobě a jednoznačně navrhuji hodnotit známkou výborně.   
 
 
5. OTÁZKY NEBO NÁMĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁDŘIT: 
5.1 Jak se podle vás liší reprezentace ženy ve fotografii v meziválečných a současných časopisech?  
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! 
 


