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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) 
Autorka v době přípravy tezí neměla uplně ujasněnou představu o zvoleném tématu, proto při jejím zpracování 
změní strukturu i metodu komparativní analýzy, aniž by to vysvětlila nebo zdůvodnila.  
 
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 3 
2.2 Pochopení zpracované literatury a schopnost ji aplikovat 3 
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) 
Autorka používá literaturu pouze při zpracování společensko-historického kontextu a v kapitole o žánrech 
novinářské fotografie.  
 
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 
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 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.) 

2 

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 2 
 



KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
    
 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE/KY (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 
stránky, původnost zpracování tématu apod.)  
Celkově lze konstatovat, že se autorce nepodařilo využít příležitost, kterou jí nabízelo téma práce, v české 
fotožurnalistice dosud nereflektované. Zamýšlela analýzou jednoho ročníku světových soutěží novinářské 
fotografie  (WPP a Interpress) zjistit, zda se dobové bipolární rozdělení světa promítlo nějakým zásadním 
způsobem do práce fotografů socialistických/západních zemí, což chtěla demonstrovat komparativní analýzou 
fotografovaných témat, odlišností ve fotografickém stylu a v celkovém pojetí snímků. Takové pojetí ovšem 
předpokládá nejen teoretické znalosti média fotografie, ale i praktickou fotografickou zkušenost, čímž autorka 
neoplývala. Rozhodla se proto porovnat "východní" a "západní" fotografie optikou zpravodajských hodnot 
(důležitost, dramatičnost, blízkost, hodnota ideologie, hodnota přístupu).  Zůstává otázkou, zda použití konceptu 
zpravodajských hodnot je relevantní pro potvrzení nebo vyvrácení stanovené hypotézy, a proč poté zpracuje ještě 
obsahovou obrazovou analýzu se záměrem "přispět k lepšímu porozumění zobrazovaným událostem". Tento 
popis fotografií nakonec vložila do práce jako přílohu bez toho,že by jej nějak kontextualizovala.  
Domnívám se, že práci neprospěl ani fakt, že autorka nezpracovávala téma najednou, ale postupně ve třech 
semestrech, a při pokračování nedokázala myšlenkově navázat na předchozí text. Práce pak působí lehce 
chaotickým dojmem, jakoby autorka už neměla už čas ani sílu stostránkovou práci znovu s odstupem přečíst, 
zredigovat a zredukovat nepodstatné pasáže či kapitoly, myšlenkově sjednotit.  
Zarážejícím nedostatkem práce je také ledabylost až ležérnost v zacházení s fakty (např. 1x správně a 2x špatně 
uvedené jméno fotografa, se kterým autorka dělá doplňující rozhovor - Karla Mevalda zamění za Jaroslava 
Mevalda, nebo změnu názvu výstavy Interpessfoto (jak má správně uvedeno v tezích, za Interpressphoto).  
Pozitivem práce je její stylistická úroveň, autorka zjevně velmi lehce formuluje, text je pak čtivý, přesto 
zachovává požadavky stylu odborného. Líbila se mi také její fantazie a interpretační nápaditost při popisu 
jednotlivých fotografií.  
  
Přes výše uvedené výtky doporučuji práci k obhajobě s tím, že konečné hodnocení bude provedeno až na základě 
obhajoby. Pokud bude práce obhájena, požaduji, aby autorka ještě před odevzdáním práce do knihovny text 
zredigovala a provedla potřebné korektury.   
      
 
 
5. OTÁZKY NEBO NÁMĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁDŘIT: 
5.1 Autorka v textu pracuje s pojmy "západní vidění svět" a "východní vidění světa", nikde ovšem 

nevysvětlí, co si pod těmito termíny máme představit. Mohla by vysvětlit a uvést příklady?  
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! 
 


