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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: Markéta Šindlerová  
Název práce: Surrealismus v módní fotografii 
Autor/ka posudku 
     Příjmení a jméno: Filip Láb 

Pracoviště: Institut komunikačních studií a žurnalistiky, Fakulta sociálních věd UK 
 
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) 
      
 
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 4 
2.2 Pochopení zpracované literatury a schopnost ji aplikovat 4 
2.3 Zvládnutí zvolené techniky zpracování materiálu 3 
2.4 Logičnost výkladu, podloženost závěrů 3 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek) 
Předkládaný text je věnován průniku tří základních oblastí, surrealismu, fotografie a módy. Autorka pracuje 
s nejdostupnější literaturou (místy pro vědecký text až příliš populární, např. Pijoan), jako problematické se jeví 
zejména časté spoléhání se na jeden dostupný pramen, okolo kterého jsou tvořeny celé kapitoly (mnohonásobné 
citace v rámci jedné strany, např. Hlaváč, Urbauer, Lipovetsky, Brirgus..). S tím souvisí i využívání sekundární 
literatury. Autorka též rezignuje na využití zahraniční literatury.   
 
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 3 
3.2 Funkčnost a přiměřenost poznámkového aparátu a odkazů 3 
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 
vydávané neoprávněně autorem za vlastní zjištění, nedoporučte práci 
k obhajobě a ve „zdůvodnění v případě nedoporučení“ navrhněte, aby 

3 



s autorem bylo zahájeno disciplinární řízení.) 
3.4 Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně porušována platná 

kodifikace pravopisné normy, hodnoťte stupněm 7) 
3 

3.5 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava práce 3 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
Co se struktury práce týče, příliš velká část předkládaného textu je věnována "mapování terénu", snahám o 
definice jednotlivých pojmů, oblastí. Ve dvou třetinách textu se potom autorka věnuje obecným dějinám 
surrealismu, obecným dějinám fotografie a obecným dějinám módy. Samotnému jádru práce - surrealistickým 
tendencím v módní fotografii - je pak věnována neúměrně malá část práce, samotná analýza fotografií se pak 
v práci svým rozsahem víceméně ztrácí.  
 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁ Ř HODNOTITELE/KY  (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 
stránky, původnost zpracování tématu apod.)  
Bakalářská práce Markéty Šindlerové "Surrealismus v módní fotografii" se snaží definovat a hledat surrealistické 
prvky v rámci komerční fotografické produkce - fotografie módy. Mezi největší slabiny práce patří relativně 
obecná rovina na které se celý text pohybuje. Autorka věnovala příliš energie a prostoru vlastní orientaci 
v tématu, že na samotné téma práce připadl menší prostor, než by bylo žádoucí. Z mého pohledu chybí výraznější 
spojující linie mezi surrealismem - módou a fotografií v rámci rozsáhlého dějinného exkurzu v prvních dvou 
třetinách textu.  
Kladně hodnotím zejména snahu o vytvoření vlastní klasifikace okruhů a témat, v rámci kterých se vyskytují 
prvky surrealistické estetiky, jakkoliv by bylo místy možné relativizovat pojem surrealismu a dalo by se hovořit 
spíše o tendencích jdoucích proti charakteristice fotografického média jako realistické reprezentace reality. 
Samotná analýza obrazů je metodologicky ukotvená, byť s lehce popisným výsledkem - metoda dobrého oka je 
vhodně zvoleným nástrojem, který v rukou zkušeného analytika poskytuje reprezentativní výsledky, nicméně 
začátečníkům se může stávat (a zde jsme toho místy svědky), že výstupy zůstanou v čistě popisné rovině, bez 
dalších hlubších interpetací. 
Kladně musím též hodnotit zodpovědný přístup autorky ke přípravě práce, snahu, pravidelné konzultace a 
průběžnou práci na textu.  
Přes všechny uvedené výhrady a slabiny předkládaného textu doporučují bakalářskou práci Markéty Šindlerové 
k obhajobě a navrhuji hodnocení známkou velmi dobře.   
 
 
5. OTÁZKY NEBO NÁM ĚTY, K NIMŽ SE P ŘI 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! 
 


