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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) 
Předkládaná bakalářská práce vychází ze schválených tezí, odpovídá původnímu zadání a respektuje ho, ať už 
jde o stanovený cíl, techniku i strukturu práce. Autor provedl obrazovou analýzu publikovaných sportovních 
snímků v denících Mladá fronta DNES a Sport, svůj výzkum doplnil o původní rozhovory s fotografy. 
 
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 1 
2.2 Pochopení zpracované literatury a schopnost ji aplikovat 1 
2.3 Zvládnutí zvolené techniky zpracování materiálu 2 
2.4 Logičnost výkladu, podloženost závěrů 2 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek) 
Vlastní analýza předkládané práce splňuje očekávané nároky. Její konečný závěr je relevantní, dobře podložený a 
obhajitelný, byť u kvalitativní části je možné u některých snímků o jejich hodnocení diskutovat, navíc autor nijak 
nezmiňuje fakt, že výsledná prezentace snímku v tisku je často zásahem editora jiná než původní snímek. To však 
nijak nezpochybňuje předkládané závěry. Odvedenou práci však trochu kazí drobné věcné chyby ve jménech 
("Slávia" x Slavia, str. 36, "Martinem Fillou" x Martinem Fillem - str. 38) či nepřesný popis (vylíčený střelec 
gólu, který ovšem na snímku chybí, str. 36). A lehce zbytečně působí jedna z formulovaných hypotéz, že nejvíce 
prostoru ze všech sportů dostávají fotbal a hokej - což při znalosti sportovních poměrů v Česku i charakteru obou 
médií lze očekávat, to však není nic proti samotnému záměru zjistit, jak velký prostor dostává ten který sport. 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 je logická, grafické úpravě navíc pomáhá - díky zvolenému tématu - četné využítí fotografií, čímž 
působí živěji. Vyskytují se však jazykové chyby. Problematické je zejména psaní názvů obou periodik, kdy autor 
nerespektuje jejich oficiální názvy ("Mladá fronta", str. 17, "Deník sport", str. 24, "Mladá fronta dnes", str. 27), 
objevují se drobné chyby (například "mapující" x mapujících, str. 23, "postoupily" x postoupili, str. 35). 
 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁ Ř HODNOTITELE/KY  (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 
stránky, původnost zpracování tématu apod.)  
Závěrečná práce je věrohodným obrazem zájmu diplomanta o sportovní fotografii, je z ní patrné zaujetí až 
zapálení i osobní praktická zkušenost. Kromě již zmíněných připomínek jí lze vytknout, že ve výčtu možností 
uplatnění sportovní fotografie ( "odbytištěm je denní tisk, internetové verze těchto periodik a oblast reklamy", str. 
19) pomíjí svébytnost a důležitost nových médií (zpravodajské portály, internetové stránky sportovních klubů či 
obsáhlé webové galerie). 
 
Práce po všech stránkách splňuje požadavky kladené na závěrečnou práci bakalářského studia. Proto ji 
doporučuji k obhajobě. 
 
 
5. OTÁZKY NEBO NÁM ĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOB Ě DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁD ŘIT : 

5.1 Jak vidíte budoucnost sportovní fotografie s ohledem na rozvoj nových médií - při stále větším důrazu a 
snaze nabízet čtenářům video a vizuální záznam? 

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! 
 


