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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) 

     

 
 
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 4 
2.5 Původnost práce, přínos práce k rozvoji oboru 4 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
Úvodní kapitoly práce jsou věnovány stručné charakteristice fotožurnalismu a jeho etickým aspektům, 
problematice vnímání obrazu a objektivitě v médiích. Autorka v nich kolísá mezi chápáním objektivity v naivně 
filosofickém a praktickém smyslu, odkud také vyplývá základní rozpor práce: otázky, jež si klade, nelze 
v žádném případě zodpovědět podobným typem výzkumu. Objektivita je epistemickým a etickým ideálem, 
naplněným konkrétními postupy a praktikami – autorka se jim ve značné míře věnuje v kap. 3, ovšem posouvá je 
nesmyslně do roviny "ovlivňování" a "manipulace" veřejného mínění (banálně řečeno, fotografie ovlivní veřejné 
mínění ať je objektivní nebo neobjektivní). Stejně nesmyslné jsou i samotné výzkumné otázky: zda fotografie 
ovlivňují interpretaci zpráv, resp. vnímání skutečnosti vůbec. Pochopitelně ovlivňují (triviální konstatování), 
otázkou je, jakým způsobem, v jaké míře, za jakých okolností atp. – na ně už podobný výzkum fundovanějším 
způsobem odpovědět nedokáže, zvlášť pokud uměle odděluje textovou a obrazovou část zprávy (zcela proti 
smyslu Barthesovy analýzy, z níž zde autorka údajně vychází).      
 
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 3 
3.3 Funkčnost, úroveň, přiměřenost poznámkového aparátu 2 



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.)  

2 

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 2 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
Autorka pracuje s primární, často cizojazyčnou literaturou, což je třeba ocenit. Bibliografický aparát není zcela 
standardní, zvlášť v případě opakovaných citací. 
 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE/KY (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 
stránky, původnost tématu a závěrů apod.)  
Diplomovou práci Terezy Šeflové doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnotit známkou dobře. 
 
5. OTÁZKY NEBO NÁMĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁDŘIT: 
5.1 Jakým způsobem zjišťujete, zda něčí interpretace zprávy odpovídá objektivní realitě? 
5.2 Jak vnímáte využití ilustračních fotografií či filmových záběrů ve zpravodajství? 
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! 
 


