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1. VZTAH SCHVÁLENÝCH TEZÍ A VÝSLEDNÉ PRÁCE („kliknutím“ zakřížkujte vybrané hodnocení)
Odpovídá
schváleným
tezím

1.1
1.2
1.3

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
Neodpovídá
tezí, odchýlení není schváleným
v práci zdůvodněné tezím
a není vhodné

Cíl práce
Technika práce
Struktura práce

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení vztahu tezí a práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)
Po podrobnějším studiu daného tématu autor přizpůsobil strukturu práce a techniku zpracování, toto odchýlení
od tezí práci spíš prospělo. Problém vidím v úpravě názvu práce a jeho formulaci
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
1
2.3 Zvládnutí zvolené techniky zpracování materiálu
2
2.4 Logičnost výkladu, podloženost závěrů
2
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)
K danému tématu dosud v mediální teorii existují spíše dílčí studie než ucelené teoretické náhledy. Autor
dohledal dostuné tituly a seznámil se s dosud publikovanými texty. Zpracování i logičnost výkladu pokládám za
dostatečné.
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
2
3.2 Funkčnost a přiměřenost poznámkového aparátu a odkazů
2
3.3 Dodržení citační normy (pokud se v textu opakovaně objevují pasáže přejaté
2
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.)
3.4 Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně porušována platná
2
kodifikace pravopisné normy, hodnoťte stupněm 5)
3.5 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava práce
2

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE/KY (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé
stránky, původnost zpracování tématu apod.)
Přestože práce splňuje všechny nároky, aby mohla být doporučena k obhajobě, domnívám se, že autor podcenil
časovou náročnost zpracování odborného textu, a tak jeho práce zůstane při hledání odpovědí na výzkumné
otázky někde v polovině cesty. Z provedené kvantitativní a kvalitativní analýzy se sice dozvíme, kolik fotografií,
jak velkých, jak umístěných či jak barevných a s jakým obsahem kde vyšlo, analýza ale neodpovídá na otázky,
proč redakce zvolila zrovna tyto fotografie či jak má nastavena kritéria pro publikování tohoto druhu fotografií,
zda má etický kodex týkající se fotografie. Autor sám přiznává, že by bylo přínosné "zjištění, jak v redakci
docházelo k rozhodnutí snímek publikovat, zda se objevily také kritické hlasy či následné reakce a zda za
přetištěním v této formě nestál alibismus redakce...", ovšem neučinil v tomto ohledu žádný pokus.
Práci lze nicméně považovat za dílčí příspěvek k diskurzu etiky novinářské fotografie.
Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnotit výborně - velmi dobře podle výsledku obhajoby.

5. OTÁZKY NEBO NÁMĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁDŘIT:
5.1
Vysvětlete rozdíl mezi vizuálním obrazem a mediálním obrazem
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!

