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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 zcela v souladu se schválenou tezí a je znát, že autorka měla již na začátku velmi přesnou představu o 
tématu.  
 
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 Schopnost kriticky vyhodnotit prostudovanou literaturu a aplikovat ji 1 
2.3 Úroveň zpracování materiálu, resp. zvládnutí techniky empirického výzkumu 2 
2.4 Schopnost sestavit a použít soubor metod přiměřený cíli 1 
2.5 Původnost práce, přínos práce k rozvoji oboru 1 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
Autorka osvědčuje schopnost práce s úctyhodným objemem literatury a otevřených zdrojů. Za téma si zvolila 
naprosto aktuální fenomén fotografie z „chytrých telefonů,“ který je zatím jen  málo teoreticky podchycen. Přesto 
je silnou stránkou textu důkladnost, s níž se tohoto čerstvého jevu chápe. Autorce se podařilo postavit do 
logických vztahů naprosto aktuální statistiky a výzkumy  - mnohá čísla tu pocházejí z roku 2013 – s kanonickou 
literaturou věnovanou fotografickým teoriím a dějinám. Historický exkurz u diplomových prací někdy bývá 
formálním důkazem toho, že autor nabyl přehled v oboru. V tomto případě se však jedná o šťastný případ, kdy 
autorka nachází při popisu snímků ze smartphonů styčné body s klasickými texty, jimž hluboce rozumí. Odborný 
aparát díky tomu používá velice živoucím způsobem.        
 
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 Logičnost struktury práce, podloženost závěrů  1 
3.2 Zvládnutí terminologie oboru 1 



3.3 Funkčnost, úroveň, přiměřenost poznámkového aparátu 1 
3.4 Dodržení citační normy (pokud se v textu opakovaně objevují pasáže přejaté 

bez udání zdroje, hodnoťte stupněm 5. Pokud v textu zjistíte přejaté pasáže 
vydávané autorem neoprávněně za vlastní zjištění, nedoporučte práci 
k obhajobě a ve „zdůvodnění v případě nedoporučení“ navrhněte, aby 
s autorem/kou bylo zahájeno disciplinární řízení.)  

1 

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

2 

3.6 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava 2 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
Práce má logickou strukturu. Nejprve je představena fotografie jako médium, poté autorka ukazuje, k jakým 
změnám v chápaní a prožívání fotografie došlo s digitalizací, rozmachem sociálních sítí a mobilních zařízení. 
Dobře analyzuje skutečnost, jak různé aplikace pro chytré telefony – a v nich zabudované fotografické filtry  - 
pracují s představou publika o analogové a digitální fotografii. Tolerance k těmto filtrům a dodatečné estetizaci 
představuje i jeden z klíčových prvků nedávné proměny mediálního světa. Nacházíme tu také napětí mezi 
pojetím fotografie amatérské a profesionální. To vše autorka dokládá mnoha pečlivě popsanými příklady ze 
současné novinové a časopisecké produkce 
 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁ Ř HODNOTITELE/KY  (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 
stránky, původnost tématu a závěrů apod.)  
Autorka si pro diplomovou práci vybrala velmi aktuální téma, v němž se dokázala dobře zorientovat. Hlavní plus 
textu spočívá v solidním teoretickém a odborném základu, do nějž se jí podařilo vsadit současný jev. K 
přesvědčivosti pak přispívá velké množství dobře zvolené literatury i příkladů z mediálního provozu. Z výše 
uvedených důvodů doporučují práci k obhajobě.   
 
5. OTÁZKY NEBO NÁM ĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOB Ě DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁD ŘIT : 
5.1       
5.2       
5.3       
5.4       
 
 
6. NAVRHOVANÁ ZNÁMKA  („kliknutím“ zakřížkujte vybrané hodnocení)  
  

výborně  –  velmi dobře  –  dobře  –  nedoporučuji k obhajobě  
 
ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ 
      
 
 
Datum: ………………………                                                                Podpis: ……………………………….. 
 
 
Hotový posudek vytiskněte, podepište, odevzdejte ve dvou kopiích a zašlete elektronicky na adresu katedry! 
 


