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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 postavila svou práci na předem dobře promyšlených a strukturovaných tezích. Cíl práce i technika práce 

jim odpovídají. Odchylka se objevuje pouze u struktury práce, kde není uvedena kapitola porovnávající dílo 

Markéty Luskačové a Helen Levittové, jak je předesláno v tezích. Vynechání této kapitoly nepovažuji za 

významný nedostatek práce, ale bohužel není nikde uvedeno, proč se autorka rozhodla tuto komparaci 

neprovádět.  

 

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 2 

2.3 Zvládnutí zvolené techniky zpracování materiálu 4 

2.4 Logičnost výkladu, podloženost závěrů 3 

 

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek) 

 Obsahově je práce velmi zajímavá a přínosná. Musím však zmínit určité nedostatky, které podle mne plynou 

z toho, že si autorka předsevzala mnoho cílů, chtěla popsat problém z mnoha stran a také si vybrala velký časový 

úsek pro použití kvalitativní analýzy.  

Připomínky k teoretické části: Například se zbytečně podrobně v teoretické části rozepisuje o jiných 

fotografkách, než je Luskačová.  Vysvětlení pojmů reportážní a dokumentární fotografie bych zařadila před 

kapitolu, ve které se o nich píše. V kapitole o sociologicky orientované fotografii, kde je srovnáván kontext 

odklonu od humanistické fotografie v 70. letech v USA a Československu by bylo vhodné zmínit se o odlišných 

politických podmínkách obou zemí, které nutně ovlivnily možnost snímky publikovat.  

V metodologické části chybí podrobnější popis fungování jednotlivých metod, které autorka použila. Pouze je  

konstatováno použití metody Good Eye a sémiotické analýzy. Autorka píše, že metoda Good Eye se zaměřuje na 

popis fotografie, barev, kontrastu a ostrosti, ale při analýze jednotlivých cyklů se na tyto znaky příliš nezaměřuje 

a spíše popisuje obsah. Protože jsme se nedozvěděli, jakým způsobem chce autorka na fotografie aplikovat 

sémiotickou analýzu, nelze z jednotlivých interpretací vyčíst to, zda ji vědomě použila.   

 



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 2 

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 

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 1 

 

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  

Struktura práce je v pořádku. Pozor na střídání pojmů sémiotická analýza a sémiologická analýza.. 

Nedostatkem formální stránky práce je, že není uveden odkaz na literaturu, i když je zřejmé, že autorka čerpá 

z knihy nebo cituje z tisku (s. 13, s. 24). Svědčí o tom i fakt, že na některé prameny uvedené v závěru práce se 

v textu vůbec neodkazuje (Trampota, Nosková). Jazyková úroveň je dobrá, pouze s několika drobnými 

pravopisnými chybami. Přílohy a grafická úprava práce byly kvalitně zpracovány. 

 

4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE/KY (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 

stránky, původnost zpracování tématu apod.)  

Práce je tématicky velmi zajímavá a svým záběrem přesahuje obvyklé bakalářské práce. Jak bylo řečeno, autorka 

si podle mne nabrala zybečně mnoho cílů, které v rámci bakalářské práce lze jen obtížně postihnout. Oceňuji 

však snahu použít kombinaci několika metod včetně hloubkového rozhovoru, který udělal z této práce čtivý a 

přínosný text. Za největší nedostatek považuji nezvládnuté použití metod a nekvalitní práci s citacemi a odkazy. 

Celkově hodnotím mezi 2 a 3 (výsledná známka záleží na obhajobě).  

 

 

5. OTÁZKY NEBO NÁMĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁDŘIT: 

5.1 Popište, jakým způsobem jste použila sémiotickou analýzu fotografií.  

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! 

 


