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POSUDEK BAKALÁ ŘSKÉ DIPLOMOVÉ PRÁCE 
 
POZOR: V počítači vyplňujte pouze do šedivých políček!  
 
Typ posudku („kliknutím“ zakřížkujte platnou variantu)   

Posudek vedoucí/ho práce      Posudek oponenta/ky X  
 
Autor/ka práce 

Příjmení a jméno: Natálie Šírová       
Název práce: Fotoreportérky v českých médiích        
Autor/ka posudku 
     Příjmení a jméno: Kozumplík Miloš       

Pracoviště:       
 
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 X     
1.2 Technika práce X     
1.3 Struktura práce X     
 
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 (výborné – velmi dobré – dobré – dostatečné – nedostatečné) 
  Hodnocení známkou 
2.1 Relativní úplnost zpracované literatury ke zvolenému tématu 1  
2.2 Pochopení zpracované literatury a schopnost ji aplikovat 1  
2.3 Zvládnutí zvolené techniky zpracování materiálu 1  
2.4 Logičnost výkladu, podloženost závěrů 1  
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek) 
      
 
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 1  
3.2 Funkčnost a přiměřenost poznámkového aparátu a odkazů 1  
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.) 

1  

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

1  



3.5 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava práce 2 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
      
 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁ Ř HODNOTITELE/KY  (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé stránky, 
původnost zpracování tématu apod.)  
 
Téma Fotoreportérky v českých médiích vnímám jako velmi přitažlivé a nápaditě zvolené. Již předem muselo být 
jasné, že bude velmi obtížné zvolený námět zobecňovat či objektivizovat. Autorka se s tímto úskalím dokázala 
vypořádat - individuální komentáře předních českých reportérek vhodně orámovala komentovanými světovými i 
tuzemskými statistikami zastoupení žen v médiích, připomněla výrazné zahraniční i české fotografky a jejich přínos 
žurnalistickým oborům.  
 Za vhodný považuju i výběr fotografek-respondentek. Každá se věnuje jinému typu fotožurnalistiky, každá pracuje 
v jinak zaměřené a organizované redakci. Skrze jejich individuální zkušenosti si tak lze udělat relativně objektivní 
obrázek o práci a postavení žen v redakcích.  
 Jsou-li tématem bakalářské práce fotografky a jejich profese, uvítal bych fotografickou přílohu, která by text a 
výpovědi fotografek ilustrovala - fotografie, které tvorbu zpovídaných žen charakterizují, snímky, jimiž se od kolegů 
odlišují a které vystihují jejich autorský rukopis. Taková příloha by jistě měla silnou výpovědní hodnotu a text by 
posílila. Zvlášť, kdyby byla reportérkami osobně komentovaná. Typově: "Tuto fotku v Pákistánu jsem pořídila s 
dvacetikilovým batohem na zádech, došla mi pitná voda, už jsem neměla sil... ale osud mě odměnil..."  (Pro 
zdůraznění fyzické náročnosti fotoreportérské práce). Nebo: "Myslím, že chlap by tuhle událost vyfotil jinak, já jsem 
zvolila tento úhel pohledu, protože..." (Pro dokreslení vět o rozdílném pohledu mužů a žen např. ze strany 19 - "Ženy 
vidí častokrát jinak..." )   
  
   
 
 
 
 
5. OTÁZKY NEBO NÁM ĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁD ŘIT : 
5.1       
5.2       
 
 
6. NAVRHOVANÁ ZNÁMKA  („kliknutím“ zakřížkujte vybrané hodnocení)  
 X 
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! 
 


