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1. VZTAH SCHVÁLENÝCH TEZÍ A VÝSLEDNÉ PRÁCE
 
(„kliknutím“ zakříţkujte 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) 

Myslím, ţe došlo celkově k nějakému omylu. Jinak si nedokáţu vysvětlit, proč se práce jmenuje zcela jinak, neţ 

o čem je její obsah. Původně jsem se domníval, ţe autor se v obavě, aby neporušil nějaká pravidla, nedokázal 

zbavit obecného a vlastně nesmyslného názvu - kdyţ práce je o něčem jiném, a nakonec jsem zjistil, ţe v tezích 

se práce měla jmenovat Fotografický archiv ostravského televizního studia (fotografie jako historický pramen). 

Bohuţel ani tento název by neodpovídal textu. Následně mne zmátlo to, ţe práce se věnuje fotografii jako 

fenoménu (velmi povšechně a vlastně povrchně) a nakonec po líčení historie Televizního studia Ostrava dojde 

k POPISU, ano POPISU pořadů. Výběr pořadů je selektivní, nemá ţádné vodítko (např. ţe to jsou jediné pořady, 

které bylo lze v současném archivu dohledat, není tu ţádný další přehledový materiál, nic), coţ je frapantní 

zejména v období po roce 1989, resp. 2000. Z hlediska tohoto zmateného neuchopení je pro mne práce 

zklamáním. 

 

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 Schopnost kriticky vyhodnotit prostudovanou literaturu a aplikovat ji 1 

2.3 Úroveň zpracování materiálu, resp. zvládnutí techniky empirického výzkumu 3 

2.4 Schopnost sestavit a pouţít soubor metod přiměřený cíli 3 

2.5 Původnost práce, přínos práce k rozvoji oboru 3 

 

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

Pokud by se práce skutečně zabývala analýzou vztahu televizních pořadů o fotografii ke 

společenskému/politickému kontextu NEBO soustavnější zprávou o stavu fotoarchivu ČT v Ostravě NEBO 

fotografií jako společenským fenoménem a jeho výběrovou reprezentací v tvorbě ČT Ostrava, pak bych 

povaţovat přínos práce za dokonce unikátní. Bohuţel práce neví, co vlastně sleduje, a protoţe se zaměřuje na 

všechny tyto tři jevy NAJEDNOU, postrádá své jedno téma a nenachází nic - tedy kromě  banálních tvrzení, ţe 

Ostravsko je díky hutnictví specifickým fotografickým objektem. Přitom situace v ČT Ostrava, i ta politická, byla 

velmi ojedinělá v rámci celé ČST i nyní ČT, bylo by velmi zajímavé zkoumat podrobně nejen fotografický, ale i 

listinný archiv (resp. zbytky po povodni) ve vztahu k reprezentativnosti fotografie a jejích autorů. 



Zacílení práce neobjasňuje ani úvod. Myslím, ţe by práci zejména  prospělo, kdyby si autor ujasnil, jestli zkoumá 

fotografii jako takovou nebo fotografii a její autory jako objekt televizní tvorby.  

 

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, podloţenost závěrů  3 

3.2 Zvládnutí terminologie oboru 1 

3.3 Funkčnost, úroveň, přiměřenost poznámkového aparátu 1 

3.4 Dodrţení citační normy (pokud se v textu opakovaně objevují pasáţe přejaté 

bez udání zdroje, hodnoťte stupněm 5. Pokud v textu zjistíte přejaté pasáţe 

vydávané autorem neoprávněně za vlastní zjištění, nedoporučte práci 

k obhajobě a ve „zdůvodnění v případě nedoporučení“ navrhněte, aby 

s autorem/kou bylo zahájeno disciplinární řízení.)  

1 

3.5 Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně porušována platná 

kodifikace pravopisné normy, hodnoťte stupněm 5) 

1 

3.6 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava 1 

 

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

Ke stylistické a jazykové úrovni, stejně jako k přiměřenosti poznámkového aparátu nemám připomínek.  

 

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

stránky, původnost tématu a závěrů apod.)  

Škoda, ţe práce nebyla jasněji vytyčena a autor zůstal v rozpolcenosti. Jsem na rozpacích, zda práci vůbec 

připustit k obhajobě, nikoliv ze zlé vůle, ale z důvodu promarněné příleţitosti unikátního tématu a výzkumu. Je 

mi líto, ţe text neví, o čem je a ţe metodicky zůstal u popisu pořadů, ţe není schopen jít dál k syntéze získaných 

poznatků, i kdyţ závěrečná kapitola Závěr o to trochu snaţí.  

 

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

5.1       

5.2       

5.3       

5.4       

 

 

6. NAVRHOVANÁ ZNÁMKA („kliknutím“ zakříţkujte vybrané hodnocení)  

  

výborně  –  velmi dobře  –  dobře  –  nedoporučuji k obhajobě  
 

ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ 

Myslím, ţe z posudku jasně vyplývá, ţe práce je tematicky zcela roztříštěná a neuchopená. I kdyţ přihlíţím 

k tomu, ţe je napsaná relativně slušným jazykem, vyuţívá všech citací, jak má, myslím, ţe u bakalářské práce 

bychom mohli ocenit první pokus autora o syntézu. Magisterská práce si myslím zaslouší lepší výsledek.  

 

 

Datum: ………………………                                                                Podpis: ………………………………..  

 

 

Hotový posudek vytiskněte, podepište, odevzdejte ve dvou kopiích a zašlete elektronicky na adresu katedry! 

 


