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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 se shoduje s tezemi, autor měl jasnou představu o struktuře práce již v době koncipování tezí  
 
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) 
Autor pracoval se sekundární literaturou zejména v úvodní časti práce při specifikaci druhů sportovní fotografie, 
kdy si při definování pojmů vypomáhal citacemi z literatury. Z ní rovněž vycházel v kapitole o historii české 
sportovní fotografie. S nastudovanými poznatky pracuje citlivě, přímé citace užívá zřídka, spíše pracuje s 
parafrázemi, kdy nastudované poznatky koriguje vlastní zkušeností. Technika zpracování je adekvátní, cenný je 
zejména přístup k analýze fotografií, autorovi při posuzování pomáhají znalosti z praxe.   
 
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)  
Ve struktuře práce autor dodržuje logickou posloupnost od obecnějšího definování pojmů, s nimiž bude 
pracovat, až po vlastní analýzu konkrétních publikovaných fotografií. S citacemi pracuje v přiměřené míře, 
úměrně používá i poznatky získané z rozhovorů s fotografy. Poznámkový aparát odpovídá normě.  
Jazyková a stylistické úroveň práce splňuje požadavky kladené na tento druh odborného textu.  
Autor vhodně doplňuje svá zjištění o vizualizaci výsledků analýz, tím práci zpřehlední. Dobře jsou vybrány a 
prezentovány analyzované vzorky fotografií.  
 
 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE/KY (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 
stránky, původnost zpracování tématu apod.)  
Práce má solidní úroveň, jejím předpokladem je autorova osobní zainteresovanost tématem, sám pracuje jako 
sportovní fotoreportér, mohl tedy v práci zúročit svoji praktickou zkušenost jak v teoretické, tak v analytické 
části práce. Práce je fundovaným vhledem do současné úrovně tohoto druhu novinářské fotografie u nás. Velkým 
přínosem je celá kapitola Technika fotografování sportu, kde autor na konkrétních příkladech definuje možnosti 
obrazového řešení sportovní fotografie. K demonstrování příkladů použije autor své vlastní fotografie.  
Důležitou části jsou hloubkové rozhovory s předními profesionálními fotoreportéry (velmi dobře vybrané 
spektrum osobností - z oblasti agenturní sportovní fotografie, z deníku a fotoreportéra na "volné noze"). Přínosná 
je i vlastní analýza sportovních fotografií z deníků Mladá fronta DNES a Sport, v níž autor dobře zúročí nejen 
nastudovanou literaturu, ale opět poznatky ze své vlastní praxe. Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnotit 
známkou výborně-velmi dobře, která bude upřesněna na základě obhajoby.   
 
 
5. OTÁZKY NEBO NÁMĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁDŘIT: 
5.1 V čem vidíte pozitiva a v čem slabiny  současné české sportovní fotografie? 
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! 
 


