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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 se shoduje s tezemi, vynechán je jen původně zamýšlený sociologický dotazník   
 
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 
2.2 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) 
Protože téma práce je dosud v mediálních studiích málo probádáno, neměla autorka k dispozici mnoho literatury, 
čerpala tedy nejen z knih, ale rovněž z internetových zdrojů, zejména v první části práce. Zde autorka 
představuje historický kontext tématu, v jehož rámci seznamuje s tím, jak fotografující novinářky postupně 
vstupovaly na mediální trh a stávaly se běžnou součástí redakcí a agentur. Ve stručných medailonech ji spíš než 
životopisná fakta zajímá profesní postavení a pracovní zaměření fotoreportérek, a to jak světových, tak i českých  
V této části práce byla autorka nejvíce odkázána na literaturu i internetové zdroje.  
 
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 1 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
Ke struktuře ani k formálnímu řešení práce nemám připomínky, poznámkový aparát i odkazy splňují požadavky 
na tento typ odborného textu. Citační norma je pečlivě dodržována, jazyková a stylistická úroveň práce je velmi 
dobrá. Oceňuji plný přepis rozhovorů a fotografkami v příloze práce. Postrádám ovšem přílohu obrazovou, která 
by ukázkami fotografického stylu zpovídaných fotografek práci zhodnotila.    
 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE/KY (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 
stránky, původnost zpracování tématu apod.)  
Práce prozkoumává zajímavé, přesto dosud příliš neprobádané, genderově orientované téma mediálních studií i 
fotožurnalistiky - postavení žen fotografek v redakcích českých novin a časopisů. Vychází z poznatku, že 
fotografek je v českých redakcích nepoměrně méně než fotografů a hledá důvody, proč tomu tak je. Zvolí k tomu 
metodu hloubkových rozhovorů se třemi výraznými osobnostmi současné novinářské fotografie - portrétistkou 
časopisu Reflex Nguyen Phuong Thao, fotografkou sociálních konfliktů ve světě Alžbětu Jungrovou a 
fotografkou obrazového zpravodajství České tiskové kanceláře Kateřinu Šulovou. Tento výběr je velmi vhodný, 
protože každá z nich reprezentuje jiný fotografický styl, pracuje pro odlišné médium a má jinou profesionální 
zkušenost, což autorce pomůže osvětlit zkoumané téma v širším spektru. Otázky pro hloubkové rozhovory má 
autorka velmi dobře promyšlené. Odpovědi kreativně využije v medailonech jednotlivých fotografek, při 
specifikování požadavků na práci fotografky podle média, ve kterém  pracují, ale především v kapitole mapující 
postavení fotografek v redakcích, v níž předloží svá zjištění ohledně hlavní výzkumné otázky - proč je žen- 
fotografek v médiích málo.    
 
Předností práce je  aktuálnost zvoleného tématu a pečlivost jeho zpracování. Díky tomu, ale také díky  
systematičnosti a interpretačním schopnostem autorky vznikla studie, která je hodnotným příspěvkem k u nás 
dosud málo teoreticky reflektované oblasti fotožurnalistiky. 
Vzhledem k uvedenému ráda doporučuji tuto práci k obhajobě a navrhuji hodnotit ji známkou výborně. 
 
 
5. OTÁZKY NEBO NÁMĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁDŘIT: 
5.1  

  
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! 
 


