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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) 
Práce se rozchází s tezemi v bodě struktura a technika práce. Autor změny reflektuje v úvodu práce s tím, že je 
hodnotí jako vhodné, jelikož podle jeho slov "jejich užití výrazně přispělo k přehlednosti a srozumitelnosti 
výsledné práce" (str. 2). Tento názor s autorem bohužel nesdílím. Popis vývoje norského fotožurnalismu by se 
neměl omezovat pouze na jedno periodikum. Práce by naopak měla nabídnout možnost srovnání napříč různými 
médii, proto si myslím, že původní v tezích stanovený rozsah analýzy tří deníků byl vhodnější.   
 
  
 
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 3 
2.2 Pochopení zpracované literatury a schopnost ji aplikovat 2 
2.3 Zvládnutí zvolené techniky zpracování materiálu 3 
2.4 Logičnost výkladu, podloženost závěrů 3 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek) 
V teoretické části autor vychází výhradně z internetových zdrojů, nepracuje s tituly odborné literatury. 
Nerozebírá odbornou literaturu zabývající se norskou fotografií a soustředí se na stručnou reflexi poválečné 
historie Norska a norského tisku a jeho podmínek. Autor příliš sumarizuje poznatky z prostudovaných zdrojů, 
přitom ne všechny informace jsou pro potřeby práce a naplnění jejich cílů důležité, např. informace Freedom 
House v kapitole 2. Práce má poměrně vágně a široce definované cíle práce, která má podle autora "nabídnout 
čtenáři ucelenou představu o vývoji norské fotožurnalistiky a zároveň popsat několik důležitých momentů v 
poválečné historii Norska." Autor si za hlavní metody praktické části zvolil kombinaci metody "dobrého oka" 
podle Gillian Rose a analýzu technických kódů podle Anderse Hansena. Analýza není zpracována špatně, 
bohužel ale nenabízí ucelenou představu o vývoji norské fotožurnalistiky. Analýza se omezuje na fotografie 
pouze z jednoho periodika, vzájemně je neporovnává a není schopná zachytit proměny norského fotožurnalismu.   
 
 



 
 
 
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 

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.) 

1 

3.4 Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně porušována platná 
kodifikace pravopisné normy, hodnoťte stupněm 5) 

1 

3.5 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava práce 1 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
Struktura práce je nepřehledná, některé pasáže v teoretické části jsou zbytečně zdlouhavé. Autor používá živý a 
čtivý jazyk, tíhne ale k publicismům. V práci se neobjevují hrubší chyby, autor ale zásadně neskloňuje název 
hlavního města Norska, např. "zimní olympijské hry v Oslo" (str. 3).  
 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE/KY (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 
stránky, původnost zpracování tématu apod.)  
 
Zásadním problém práce jsou široce definované cíle práce. Prví cíl práce, kterým měla být ucelená představa o 
vývoji norské fotožurnalistiky, by byl náročný úkol i pro odbornou monografii. "Vývoj norského 
fotožurnalismu" je poměrně široký pojem, který v sobě může zahrnovat na jednu stranu proměny v rovině 
obrazové (technické, formální, estetické kvality obrazu a pod.), na stranu druhou může reflektovat proměny 
pracovních postupů, rutin, etických kodexů, organizaci redakce apod. Vágní definice vede k tomu, že nám autor 
předkládá kompilát různých témat, který obohacuje o letmou analýzu několika fotografií odkazujících k 
vybraným událostem z norské historie. Analýza se navíc omezuje pouze na fotografie z jednoho periodika a 
nedovoluje tak srovnání napříč norským tiskem. Ve finále tak autor nenabízí ucelenou představu o vývoji norské 
fotožurnalistiky. Druhým cíle práce bylo "popsat několik důležitých momentů v poválečné historii Norska", což 
je spíše téma z oblasti historie, než žurnalistiky a mediálních studií. Vzhledem k těmto a dalším výše zmíněným 
připomínkách navrhuji autorovi hodnocení dvě až tři.  
 
 
   
 
 
5. OTÁZKY NEBO NÁMĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁDŘIT: 
5.1 Proč autor oproti tezím redukoval počet deníků, které měly podléhat analýze?

     

 
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! 
 


