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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) 
Viz závěrečný shrnující komentář 
 
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 Pochopení zpracované literatury a schopnost ji aplikovat   
2.3 Zvládnutí zvolené techniky zpracování materiálu   
2.4 Logičnost výkladu, podloženost závěrů   
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek) 
Viz závěrečný shrnující komentář 
 
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   
3.2 Funkčnost a přiměřenost poznámkového aparátu a odkazů   
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.) 

  

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

  

3.5 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava práce   
 



KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
Viz závěrečný shrnující komentář 
 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁ Ř HODNOTITELE/KY  (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 
stránky, původnost zpracování tématu apod.)  
 
Předložená bakalářská práce studentky Kláry Kolářové odpovídá schváleným tezím, ovšem nabízí se otázka, zda 
je to dobře, či špatně. Samotné teze totiž dle názoru oponenta zahrnují některá zkreslená východiska. Jejich 
naplňováním pak autorka sice zdánlivě směřuje k cíli, přinejmenším v některých momentech ale zobrazuje realitu 
poněkud pokroucenou.  
Takovým zkresleným východiskem je už konstatování, že "zatímco World Press Photo byla soutěží určenou pro 
fotografy západního světa, výstavy Interpressfoto se účastnili fotografové tzv. východního bloku." Toto tvrzení 
vyvrací nejen rozhovor s fotoreportérem Karlem Mevaldem, který je součástí této práce, ale například i 
skutečnost, že soutěže WPP se nejen zúčastnil, ale v roce 1958 také ve sportovní kategorii zvítězil 
československý fotoreportér Stanislav Tereba.  
Nejzásadnější výhrada ale směřuje k celkové podobě práce: text je v první řadě nepřiměřeně rozsáhlý, přičemž 
účelnost některých pasáží je diskutabilní - proč například poměrně obsáhle slovně popisovat desítky fotografií, 
když tyto jsou samy o sobě součástí přílohy? Na druhou stranu hypotéza, jejímuž dokazování věnuje autorka 
mnoho stran textu, je formulována jedinou stručnou větou. S obsáhlostí textu pravděpodobně úzce souvisí i 
skutečnost, že odevzdaná bakalářská práce není náležitě zredigovaná, tudíž obsahuje mnoho nepřesností, 
formálních, věcných i stylistických chyb a dle názoru oponenta v této fázi ROZPRACOVANOSTI ani neměla být 
odevzdána.  
Pro ilustraci - název jedné ze soutěží figuruje v tezích jako Interpressfoto, v samotném textu již ale jako 
Interpressphoto – jak je to správně? Fotoreportér Karel Mevald je v obsahu a v citaci na straně 17 překřtěn na 
Jaroslava. Rumunský prezident Nicolae Ceauşescu byl na sklonku své éry zastřelen (i s manželkou), nikoli 
oběšen, jak tvrdí autorka. Generální tajemník bulharské komunistické strany Živkov byl Todor, nikoli Teodor. 
Bejrút není země („Soutěžící z první jmenované výstavy se věnovali zobrazování zemí jako SSSR, Namibie, 
Bejrút nebo Brazílie, jež nejsou Západu blízké geograficky ani kulturně.“), ale město. (Snad by to někomu mohlo 
připadat jako nepodstatné detaily, ale dle názoru oponenta by studentka žurnalistiky měla disponovat nejen 
vytříbeným stylem, ale též náležitou úctou k faktům.)  
  Zároveň autorka v textu příliš nerozlišuje mezi soutěží a výstavou, takže se můžeme dočíst, že fotografové „se 
hlásili do výstavy“ či následující formulaci:  
„Práce se zaměřuje především na ideologické aspekty obou výstav a pokládá si otázku, zdali byl obraz, který o 
sobě chtěl Západ (World Press Photo) a Východ (Interpressphoto) vyvolat, podmíněný ideologickým zřízením, 
jakou míru manipulace 
obě výstavy vyvolávaly a zdali byla tato manipulace v obou případech srovnatelná, či se výrazně lišila.“ (citace z 
tezí)   
Obecně je v textu znát poměrně lehkovážné nakládání s termíny i fakty, což je v situaci, kdy operujeme s pojmy 
jako ideologie, manipulace, bipolarita Západ vs. Východ atp. poměrně ošemetné. Z některých pasáží by mohl 
čtenář získat dojem, jako by Východ a Západ, jejichž reprezentanty mají být dvě zkoumané fotografické soutěže, 
byly dva naprosto srovnatelné monolitické bloky s centrálním řízením, jen s opačným znaménkem: 
„Vycházíme tak především z předpokladu, že způsob, jakým se chtěly Východ a Západ prezentovat, nebyl 
primárně nátlakově ovlivněn politickým zřízením daných zemí.“ (str. 3) 
 
Studentka Klára Kolářová ve své bakalářské práci podnikla zajímavý pokus o srovnání dvou odlišných obrazů 
světa reprezentovaných fotografiemi oceněnými ve dvou různých soutěžích. Nakonec ale nedokázala dát 
značnému množství materiálu, jehož zpracování jí nepochybně stálo nemalé úsilí, přesvědčivý finální tvar.   
 
 
5. OTÁZKY NEBO NÁM ĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOB Ě DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁD ŘIT : 
5.1 Jak dlouho jste bakalářskou práci psala a jak časté byly konzultace s vedoucím práce? 
5.2       
 
 
6. NAVRHOVANÁ ZNÁMKA  („kliknutím“ zakřížkujte vybrané hodnocení)  
  

výborně  –  velmi dobře  –  dobře  –  nedoporučuji k obhajobě  
 
ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ 



 
Odevzdaná bakalářská práce není náležitě zredigovaná, tudíž obsahuje mnoho nepřesností, formálních, 
věcných i stylistických chyb a dle názoru oponenta v této fázi ROZPRACOVANOSTI ani neměla být 
odevzdána.  

 
 
Datum: ………………………                                                                Podpis: ……………………………….. 
 
 
Hotový posudek vytiskněte, podepište a odevzdejte ve dvou kopiích i zašlete elektronicky na adresu 
sekretariátu příslušné katedry! 
 


