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A. Formální a jazyková kritéria
Práce odpovídá rozsahovým podmínkám
Práce má odpovídající jazykovou úroveň (pravopis,
stylistika)
Formální zpracování práce (celková struktura a její
logičnost)
Dodržení stanovených zásad citačních pravidel;
formální jednota poznámkového a kritického aparátu
Zpracování příloh
Celková typografická úprava
B. Obsahová kritéria

nesplňuje

splňuje
s výhradami

splňuje
s drobnými
připomínkami

Kritéria hodnocení

splňuje bez
výhrad

1. Kritické zhodnocení

Práce jasně formuluje své cíle a metodiku jejich
dosažení
Práce stanovených cílů dosahuje
Práce kriticky pracuje s primárními prameny i
sekundární literaturou
Autorovy/autorčiny soudy a hodnocení jsou
argumentačně podloženy
Autor/ka umí pracovat s odbornou terminologií a
využívá jí
V práci jsou jasně vyjádřeny dosažené cíle
C. Celkový přínos práce
Tuto část je vhodné rozvést v bodě 5.

ano
Práce je kompilační prací
Práce se zabývá dosud nezpracovaným tématem
Práce přináší nové poznatky
Práce navrhuje nové metodické přístupy
Práce má metodologický/teologický přínos

Ne

2. Celkové hodnocení práce
(stručná charakteristika (v případě potřeby je možné užít zvláštní přílohy)

Diplomová práce Vladimíra Folprechta mapuje zajímavé dějiny fotografie ze důležitého úhlu
pohledu, totiž z hlediska její angažovanosti v řešení křiklavých sociálních problémů. Kdo by
očekával v práci etickou argumentaci bude však zklamán. Práce se pohybuje na rovině
deskriptivní etiky. A jako taková má svou hodnotu, ačkoliv mají mnohé pasáže spíše
charakter popularizačního historického pojednání.
Avšak právě pasáž, která by zjištěné a předložené historické souvislosti, které působí spíš
dojmem kaleidoskopu sociálních problému 19. a 20. století, podrobila etickému zhodnocení a
polemice, oponentovi v celé práci schází. Práce se pak nikterak neliší od etnografie.
Práci doporučuji k ústní obhajobě.

3. Otázky a náměty práce k diskuzi při obhajobě
Je význam fotografie při řešení sociálních (a etických) problémů vždy pozitivní? Jaká jsou
kritéria pro eticky oprávněné 'užívání' novinářské fotografie?

Doporučení práce k obhajobě

doporučuji

Návrh doporučení k obhajobě: doporučuji, nedoporučuji
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