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V předložené práci se Eva Freudenbergová pokouší analyzovat časopis Fotografický 

obzor a to po celou dobu jeho vydávání. Autorka práci rozdělila do šesti částí (včetně úvodu 

a závěru) a doplnila ji o poměrně rozsáhlou obrazovou přílohu. Téma práce je samo o sobě 

jistě zajímavé a zejména s ohledem na dosud spíše fragmentární zpracování oblasti 

amatérské fotografie v odborné literatuře představuje prostor pro přínosný badatelský 

počin. Autorce se však dle mého názoru danou ambici nepodařilo naplnit. 

První tři části jádra práce autorka věnovala zasazování do kontextů. V kapitole 

„Období 1893 – 1945; společenský kontext“ se Eva Freudenbergová pokusila zkratkovitě 

nastínit historický, společenský a normativní (tiskové zákony) kontext časově limitovaný 

dobou vydávání studovaného časopisu. Proti kompilačnímu charakteru daných pasáží nelze 

nic namítat, nicméně na řadě míst „zkratky“ přechází spíše v desinterpretace. Autorka v této 

kapitole navíc v podstatě vůbec neodkazuje na informační zdroje, ze kterých čerpala. 

S ohledem na relevanci pasáží k tématu práce nerozumím, proč je autorka do textu vůbec 

zasazovala. Kapitoly „Historie fotografie 1893 – 1945“ a „Historie fotografie v českých zemích 

se zaměřením na amatérskou fotografii 1893 – 1945“ mají také kompilační charakter, 

nicméně k tématu se již více či méně vztahují a jsou doplněny odkazy na zdroje. 

  Výzkumnou část čtenář nalezne v rozsáhlé kapitole (s. 22 – 63) „Časopis Fotografický 

obzor“ s na první pohled logickým vnitřním členěním. Výklad v celé kapitole je však značně 

deskriptivní, což by s ohledem na prvotní zpracování „neprobádaného“ pole nebylo 

problematické, pokud by deskripce byla založena na metodicky vedené analýze (inspirací pro 

práci s tištěnými médii by mohly být např. práce Tomáše Trampoty) pramene podrobeného 

dostatečnému „ohledání“ a kritice. Deskripci obsahu periodika autorka navíc věnovala velmi 

málo prostoru, oproti tomu do hlavního textu zařadila medailónky šéfredaktorů (rozsahem 

převažují, nejsou doplněny odkazy na informační zdroje). V dané formě (opět kompilační, 

přičemž k mnoha osobnostem by bylo možné využít i archivní prameny) by patřily spíše do 

příloh. Zásadní výtky, které musím k výzkumné části vznést, se týkají především 



nedostatečné klasifikace struktury studovaného časopisu, z výsledného textu navíc nijak 

nevyplývá, zda a případně jak autorka pramen systematicky analyzovala (ať již s použitím 

kvantitativních či kvalitativních metod). 

Z formálního hlediska vykazuje práce celou řadu pochybení: jazyková úprava, mezi 

informačními zdroji figuruje wikipedie, odkazy a bibliografické citace neodpovídají citační 

normě... 

Práci Evy Freudenbergové doporučuji k obhajobě pouze s vážnými výtkami a navrhuji 

hodnocení na rozhraní známek 3 a 4. V případě, že v průběhu obhajoby autorka nedokáže 

dostatečně osvětlit užité pracovní postupy a způsoby analýzy, bude nutné práci přepracovat. 
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