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Typ posudku („kliknutím“ zakřížkujte platnou variantu)  
Posudek vedoucí/ho práce   Posudek oponenta/ky  

Autor/ka práce
Příjmení a jméno: Zamouřilová Klára 

Název práce: Obrazová politická satira v českých médiích
Autor/ka posudku

Příjmení a jméno: Klimeš David
Pracoviště: MKPR IKSŽ FSV UK

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 „Obrazová politická satira v českých médiích“ odpovídá schváleným tezím. 

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 2
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)
Autorka velmi kusým způsobem shrnuje počátky obrazové satiry, následně přechází do poloviny 20. století a 
rozebírá detailně časopis Dikobraz či Mladý svět. Následně přechází do digitální éry a bere si za příklad časopisy
Týden a Reflex. V případové studii pak zkoumá práce Tea Adamy.  
Autorka nezpracovala dostatek literatury, ani nemohla, protože se rozhodla zmapovat historii nejen fotomontáže 
v digitálním věku, ale všech obrazových vyjádření politické satiry. Přehled je pak velmi kusý a selektivní. Nijak 
se nevztahuje k případové studii a zobecňující závěr prakticky absentuje.

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)

2

3.5 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava práce 1 

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek) 
Struktura práce je poměrně ambiciózní, autorka není schopná v rozsahu bakalářské práce popsat celistvě vývoj 
obrazové politické satiry na českém území. Autorka má problémy s citační normou (např. odkaz na s. 3. „Osvald
ová, Barbora, Jan, Halada..“ a mnohé další). Jazyk je někdy až příliš publicistický.

4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE/KY (celkové hodnocení výsledné práce,  její  silné a slabé
stránky, původnost zpracování tématu apod.) 
Autorka si zvolila zajímavé téma proměny fotografie a fotomontáže. Bohužel však chtěla popsat i vývoj 
karikatury, satiry či koláže, výsledek působí velmi zkratkovitě. 
Největším přínosem práce je popis technických postupů při vytváření fotomontáží.

5. OTÁZKY NEBO NÁMĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁDŘIT:
5.1 Proč jsou politici často ve fotomontážích zpodobňováni jako by byli na billboardu?
5.2 Proč jste analyzovala jen Týden a Reflex jako mediální příklady fotomontáže v digitálním věku?     

6. NAVRHOVANÁ ZNÁMKA („kliknutím“ zakřížkujte vybrané hodnocení) 

výborně  –  velmi dobře  –  dobře  –  nedoporučuji k obhajobě 

ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ

     

Datum: 28.5.2015                                                              Podpis: ………………………………..

Hotový posudek vytiskněte, podepište a odevzdejte ve dvou kopiích i zašlete elektronicky na adresu 
sekretariátu příslušné katedry!
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