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Posudek vedoucí/ho práce      Posudek oponenta/ky   
 
Autor/ka práce 

Příjmení a jméno: Adam Englun  
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Autor/ka posudku 
     Příjmení a jméno: PhDr. Alena Lábová, Ph.D. 

Pracoviště: katedra žurnalisiky IKSŽ FSV 
 
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) 
Vzhledem k relativně krátké době, kterou autor zpracování bakalářské práce věnoval, musel přizpůsobit a omezit 
obsah a strukturu práce 
 
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 4 
2.2 Pochopení zpracované literatury a schopnost ji aplikovat 2 
2.3 Zvládnutí zvolené techniky zpracování materiálu 3 
2.4 Logičnost výkladu, podloženost závěrů 2 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek) 

     

 
 
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 3 
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.) 

2 

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 2 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  



Po formální stránce práce odpovídá požadavkům na tento typ odborného textu. Jazyková a stylistiká úroveň je 
velmi dobrá, obrazová příloha dobře doplňuje výklad, reprodukce fotografií jsou ale velmi nekvalitní a špatně 
čitelné  
 
 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE/KY (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 
stránky, původnost zpracování tématu apod.)  
Zpracování bakalářské práce je bohužel velmi poznamenáno chvatem, s nímž autor pracoval, i minimem 
konzultací. Cíl práce velkoryse koncipovaný v tezích se nepodařilo zcela úspěšně naplnit a jeho práce nám 
nenabídne ani dílčí, ani ucelenou představu o norské novinářské fotografii a jejím rozdílům oproti českému 
fotožurnalismu. V důsledku nedostatku času autor nahradí zhodnocení vlivu společenských změn na jednotlivé 
vývojové etapy norského fotožurnalismu popisem norských institucí zabývajících se fotografií, analýzu 
fotografií ve třech norských denících (Aftenposten, Verdens Gang, Dagens Naeringsliv) soustředí pouze na 
analýzu jednoho z nich a profily představitelů norského fotožurnalismu a rozhovory s nimi vynechá úplně. Práce 
tak nabídne pouze mlhavé kontury norského fotožurnalismu.  
Práci přesto doporučuji k obhajobě, může být dobrým východiskem pro podrobnější analýzu daného 
o tématu. Výslednou známku navrhnu podle výsledku obhajoby.  
 
 
 
5. OTÁZKY NEBO NÁMĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁDŘIT: 
5.1 Vysvětlete prosím větu ze strany č. 38? "...zpravodajství je primárně obrazové a ilustrační charakter 

v současnosti nesou popisky k fotografiím...." 
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! 
 


