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1. VZTAH SCHVÁLENÝCH TEZÍ A VÝSLEDNÉ PRÁCE
 
(„kliknutím“ zakřížkujte vybrané hodnocení) 
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Odchyluje se od 
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zdůvodněné a je 
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v práci zdůvodněné 
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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) 

Při práci diplomanta došlo k mnoha zásadním změnám, což je snad nejvíce patrné na vlastním názvu práce          

(pomíjejíc formulaci "normalizace v archivu ČST" - normalizace se snad mohla nějak projevovat, ne být fyzicky 

přítomna). Původní idea -  a název práce - se týkal fotografického archivu ostravského televizního studia, 

fotografie v něm uložené měly být podrobeny analýze, její výsledky pak aplikovány na zmiňované termíny           

a vývojové trendy (socialistický realismus, normalizace). Podstatný byl tedy výzkum v terénu -  archivu, získání 

alespoň základních poznatků o obsahu archivu a jejich interpretace - v úrovni magisterské práce. Diplomantu 

bylo také doporučeno využít i filmový archiv  a reflektovat i fotografii v pořadech televize - tj. využít i materiál, 

který v hmatatelné podobě již neexistuje. Celá problematika doposud zkoumána nebyla a z tohoto pohledu jde     

o téma více než zajímavé. Práce však uvedené cíle naplňuje  zcela minimálně a pouze okrajově, většina práce se 

věnuje něčemu zcela jinému. 

 

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 Schopnost kriticky vyhodnotit prostudovanou literaturu a aplikovat ji 2 

2.3 Úroveň zpracování materiálu, resp. zvládnutí techniky empirického výzkumu 5 

2.4 Schopnost sestavit a použít soubor metod přiměřený cíli 3 

2.5 Původnost práce, přínos práce k rozvoji oboru 4 

 

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

Na práci jsem se poměrně velmi těšil, problematikou ostravské fotografie se zabývám již dlouho. Archiv             

(i v podobě po povodni v r.1997) nebyl doposud digitalizován,  ani (i jen povrchně) zkoumán. Byla - a stále je - 

zde jedinečná možnost do celého procesu zasáhnout  a iniciovat jej. K tomu bohužel nedošlo, ostatně obrazová 

příloha je toho dokladem. Celá práce vyžadovala především pravidelnou - osobní - fyzickou práci diplomanta. 

Vetšinu informací totiž není možno v elektronických informačních zdrojích dohledat. Jedním z důvodů, který 

celou práci velmi negativně ovlivnil, byla velmi malá snaha diplomanta o konzultace, některé připomínky             

a doporučení nebyla akceptována (vypuštění obecné části o historii dokumentu a reportáže).. 

 

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  3 

3.2 Zvládnutí terminologie oboru 1 

3.3 Funkčnost, úroveň, přiměřenost poznámkového aparátu 1 

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 

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 4 

 

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

K formální stránce práce nemám připomínek, požadavky splňuje. Velmi slabá je úroveň ilustrací - příloh. Jsou 

zde opět notoricky známé ilustrace - chybí alespoň to nejzajímavější z archivu. 

 

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

stránky, původnost tématu a závěrů apod.)  

Diplomant si vytýčil poměrně vysoké cíle, podařilo se mu je naplnit jen velmi málo. Práce je poměrně dobře 

napsána a většinu formálních požadavků (citace, literatura, poznámkový aparát) splňuje. Toho, co jsem od práce 

čekal - obsah - ne formu -  nové poznatky, informace a jejich interpretaci (byť jen v náznacích), jsem se 

nedočkal. Diplomantu doporučuji práci znovu "otevřít", vstát od počítače a vyrazit do terénu, více konzultovat, 

předkládat průběžné výsledky. I když s těžkým srdcem, práci k obhajobě   n e d o p o r u č u j i. 

 

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

5.1 Výsledky průzkumu v terénu - proběhl (a není pouze uveden), 

5.2 V jakém rozsahu a časovém intervalu výzkum probíhal? 

5.3 Jakých autorů se celá problematika týká - jsou jejich práce v archivu - archivech dosažitelé? 

5.4       

 

 

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

  

výborně  –  velmi dobře  –  dobře  –  nedoporučuji k obhajobě  
 

ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ 

Celá záležitost byla podrobně zhodnocena ve vlastním posudku. Práce neodpovídá tématu, využívá pouze již 

poblikovaná fakta (navíc často v obecné rovině historie fotografie), odpovídá úrovni práce bakalářské. 

Doporučuji zabývat se připomínkami a práci dopracovat. 

 

 

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

 

 

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

 


