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POZOR: V počítači vyplňujte pouze do šedivých políček!  
 
Typ posudku („kliknutím“ zakřížkujte platnou variantu)   

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

Příjmení a jméno: Oulová Jana  
Název práce: Fotografická tvorba v časopisech Pestrý týden a Life 
Autor(ka) posudku 
     Příjmení a jméno: Láb Filip 

Pracoviště: IKSŽ 
 
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) 
Na úvod svého posudku musím uvést, že předkládaná práce není výsledkem systematické spolupráce vedoucí 
práce - diplomantka. S autorkou jsme komunikovali v době podávání tezí v období květen-červen 2013 a 
následně pak v polovině prosince roku 2014, kdy jsem dostal hotovou práci.  
Autorka v předkládané práci nedrží klasickou strukturu práce, dělení na teoretickou a analytickou část. Kapitola 
metodologie neobsahuje popis metod zkoumání, a  práce obecně nevyužívá žádnou literaturu věnující se 
výzkumu médií a mediálních obsahů, ačkoliv v tezích je takových uvedeno několik. Druhá část práce, věnovaná 
srovnání časopisů LIFE a Pestrý týden je potom komparací obou časopisů, nicméně nejde ani o obsahovou 
analýzu proklamovanou v tezích, ani jiné užití konkrétní analytické metody.   
 
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 Schopnost kriticky vyhodnotit prostudovanou literaturu a aplikovat ji 2 
2.3 Úroveň zpracování materiálu, resp. zvládnutí techniky empirického výzkumu 4 
2.4 Schopnost sestavit a použít soubor metod přiměřený cíli 3 
2.5 Původnost práce, přínos práce k rozvoji oboru 2 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
Téma práce je zajímavé a podobné srovnání dvou takto odlišných obrazových časopisů je určitě přínosné. 
Problematická je pak analytická část, která se v zásadě od části teoretické / úvodní příliš neliší. Práce je nicméně 
užitečným shrnutím dosavadních poznatků o obou časopisech, problematická může být nizká míra původních 
zjištění. Text obsahuje některá diskutabilní prohlášení (fotografové neměli v období 2.sv. války objektivy s 
proměnnou ohniskovou vzdáleností, takže museli fotit z blízka - což je pochopitelné, vzhledem k tomu, že zoom 
objektivy se začaly používat až na konci padesátých let; stejně tak důvody pro nízké zastoupení žen v oblasti 
fotožurnalistiky také nebyly způsobeny dominantním postavením mužů v profesi, ale třeba též faktem, že jde o 
fyzicky náročnou práci - ani dnes není fotografka příliš populárním povoláním, podobně jako třeba zednice, 
hornice, tesařka, atd).   
 
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  2 
3.2 Zvládnutí terminologie oboru 2 
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) 

2 

3.6 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava 1 
 
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 tématu a závěrů apod.)  
Práce nebyla předmětem systematických konzultací, takže tento posudek píši spíše jako druhý oponent. Jako 
hlavní problém vidím zásadní změnu či absenci jasné metody zkoumání, a vysvětlení této změny oproti tezím v 
úvodu práce. Samotné téma a srovnání obou časopisů shledávám jako zajímavé shrnutí dosavadní debaty k 
tomuto tématu, solidní syntézu. Původních zjištění pak práce obsahuje minimum, což je škoda. Jinak je práce 
čtivá, dobře napsaná, se zajímavým tématem. Navrhovanou známku pak vzhledem k výše uvedenému stanovým 
na základě průběhu obhajoby.   
 
5. OTÁZKY NEBO NÁMĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁDŘIT: 
5.1 Proč došlo k změně  / absenci metody v předkládaném textu, i přes jasně definované cíle a literaturu 

definované v tezích?  
5.2   
5.3 

     

 
5.4 

     

 
 
 
6. NAVRHOVANÁ ZNÁMKA („kliknutím“ zakřížkujte vybrané hodnocení)  
  
výborně  –  velmi dobře  –  dobře  –  nedoporučuji k obhajobě  
 
ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ 

     

 
 
 
Datum: ………………………                                                                Podpis: ……………………………….. 
 
 
Hotový posudek vytiskněte, podepište, odevzdejte ve dvou kopiích a zašlete elektronicky na adresu katedry! 
 


