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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) 
V práci došlo k podstatné redukci původně široce koncipované analýzy několika módních časopisů. Autorka se 
soustředila na jediný titul, americkou a evropskou mutaci časopisu Vogue. Toto zúžení práci evidentně prospělo, 
původně zamýšlený průzkum změn módní fotografie v několika západoevropských a amerických titulech se 
ukázal v práci tohoto typu nerealizovatelný, navíc se autorka dostala do potíží s dostupností primárních zdrojů.   
 
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 Schopnost kriticky vyhodnotit prostudovanou literaturu a aplikovat ji 2 
2.3 Úroveň zpracování materiálu, resp. zvládnutí techniky empirického výzkumu 2 
2.4 Schopnost sestavit a použít soubor metod přiměřený cíli 2 
2.5 Původnost práce, přínos práce k rozvoji oboru 2 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
Autorka se velmi cílevědomě snažila získávat a zpracovat jak primární, tak sekundární zdroje. Problémem se 
ukázalo získání samotného analyzovaného časopisu Vogue ze sledovaného období, protože v českých 
knihovnách tento titul nebyl archivován, a časopis nemá digitalizovaný archiv. Jinak autorka umí načerpané 
poznatky autorka kriticky vyhodnotit, logicky utřídit a použít.      
 
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 Logičnost struktury práce, podloženost závěrů  1 
3.2 Zvládnutí terminologie oboru 2 
3.3 Funkčnost, úroveň, přiměřenost poznámkového aparátu 2 
3.4 Dodržení citační normy (pokud se v textu opakovaně objevují pasáže přejaté 

bez udání zdroje, hodnoťte stupněm 5. Pokud v textu zjistíte přejaté pasáže 
vydávané autorem neoprávněně za vlastní zjištění, nedoporučte práci 

1 



k obhajobě a ve „zdůvodnění v případě nedoporučení“ navrhněte, aby 
s autorem/kou bylo zahájeno disciplinární řízení.)  

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

2 

3.6 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava 2 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
Všechny formální náležistosti autorka zvládla velmi dobře. Zvláště bych ale chtěla vyzdvihnout jazykovou a 
stylistickou úroveň práce, především s ohledem na skutečnost, že český jazyk není rodným jazykem autorky. 
Práci vhodně doplňuje obrazová příloha, která názorně demonstruje některé závěry práce. 
 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE/KY (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 
stránky, původnost tématu a závěrů apod.)  
 
Předložená diplomová práce je výsledkem autorčina dlouhodobého zájmu o módní publicistiku a módní 
fotografii zvlášť. Autorka pečlivě, s využitím dostupných, především internetových zdrojů, zmapovala 
poválečný vývoj fotografie módy a důrazem na sedmdesátá léta, která přinesla nové pojetí, chápání i uplatnění 
fotografie módy. Středem jejího výzkumného zájmu se tak stane hledání a pojmenování společenských, 
ekonomických i tvůrčích předpokladů této proměny. V této fázi svého výzkumu je úspěšná, sice stručně, ale 
výstižně pojmenuje a popíše situaci zkoumaného období. Problematičtější je ta část, která by měla být jádrem 
práce, tedy vlastní  analýza fotografického stylu generace sedmdesátých let. Zde naráží autorka na své limity 
v orientaci v dějinách fotografie, a také porozumění fotografování samotného. V profilech vybraných tří 
fotografů nepřekročí konvenční popis jejich práce, na interpretaci fotografií a hlubší zhodnocení jejich přínosu 
nestačí. I přes tuto výtku můžeme ovšem práci považovat za cenný zdroj informací o vývoji tohoto zvláštního a 
výjimečného žánru fotografie i publicistiky s ním spojené.  
 
5. OTÁZKY NEBO NÁMĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁDŘIT: 
5.1 Proč si zvolila z široké palety fotografů módy tohoto období právě Bourdina, Newtona, Turbevillovou? 
5.2 Je nějaký významový rozdíl mezi Vámi v názvu práce použitou formulací "fotografická proměna stylu" 

Vogue a  "proměna fotografického stylu"?  
5.3 

     

 
5.4 

     

 
 
 
6. NAVRHOVANÁ ZNÁMKA („kliknutím“ zakřížkujte vybrané hodnocení)  
  
výborně  –  velmi dobře  –  dobře  –  nedoporučuji k obhajobě  
 
ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ 

     

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


