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POZOR: V počítači vyplňujte pouze do šedivých políček!  
 
Typ posudku („kliknutím“ zakřížkujte platnou variantu)   

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

Příjmení a jméno: Maršíček Jan  
Název práce: Agentura Radist a časopis Post 
Autor/ka posudku 
     Příjmení a jméno: Lábová Alena 

Pracoviště: katedra žurnalistiky IKSŽ 
 
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) 
Oproti původním tezím autor provedl drobné korekce v uspořádání práce, ty jsou však opodstatněné a 
zdůvodněné a jsou ku prospěchu celkové koncepci práce 
 
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 2 
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) 
Pro teoretickou část práce autor použil dostupné monografie, z nichž čerpal poznatky k teorii fotožurnalismu a 
grafickému designu. Jelikož autor zpracovával téma z nedávné historie, byly důležitou součástí hloubkové 
rozhovory s autory, producenty a fotografy.     
 
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 2 
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) 

2 

3.5 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava práce 1 
 



KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
Struktura práce se díky dílčím úpravám stala přehlednější a logičtější. Autorův výklad a interpretace jsou 
střízlivé, věcné, metoda deskripce zvolená pro seznámení se s analyzovaným periodikem je vybraná vhodně.   
Obrazové přílohy jsou velmi důležitou součástí práce, neboť analyzovaný časopis se vymykal běžné časopisecké 
produkci právě důrazem na originalitu grafické úpravy, v dobových souvislostech zcela jedinečné. K jazykové a 
stylistické úrovni práci nemám připomínek.  
 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE/KY (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 
stránky, původnost zpracování tématu apod.)  
Práce Jana Maršíčka věcně a střízlivě zdokumentovala fenomén velmi výjimečné obrazové agentury Radost a na 
ni navazujícího pokusu o prosazení v historii české fotografie ojedinělého projektu obrazově, graficky i 
obsahově jedinečného časopisu POST. Předložená práce je hodnotná zejména proto, že dokumentuje tyto pokusy 
v dobovém kontextu, svá tvrzení opírá o výpovědi přímých aktérů a téměř deskriptivně popíše všechna existující 
čísla. Může tedy dobře posloužit jako cenný zdroj poznatků pro budoucí bádání i pro výuku dějin fotografie.  
Práce splňuje všechny potřebné obsahové a formální náležitosti, doporučuji ji k obhajobě a navrhuji hodnotit 
známku výborně-velmi dobře v závislosti na výsledku obhajoby.  
u 
 
 
5. OTÁZKY NEBO NÁMĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁDŘIT: 
5.1 Proč byl podle Vašeho názoru časopis Post ve své době tak výjimečný? 
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! 
 


