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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) 

Autorka svou práci opírá o předem stanovené teze  a z hlediska cíle výzkumu a techniky práce se od tezí 

neodchyluje. Jediná změna se týká struktury práce, kde se autorka rozhodla zařadit více válečných konfliktů, na 

jejichž příkladě dokazuje vývoj rychlosti přenosu fotografie. Tato odchylka je zdůvodněna v úvodu 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 3 

2.2 Pochopení zpracované literatury a schopnost ji aplikovat 2 

2.3 Zvládnutí zvolené techniky zpracování materiálu 2 

2.4 Logičnost výkladu, podloženost závěrů 3 

 

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

V úvodu práce autorka předesílá, že bude pracovat se čtyřmi etapami vývoje rychlosti přenosu fotografie, ale 

není zde popsáno, zda si tyto etapy zvolila sama, zda vychází z nějaké literatury, nebo je to výsledek jejího 

výzkumu. Oceňuji zařazení slovníku pojmů, které umožní čtenáři lépe se v textu orientovat. Snaha ukázat vývoj 

přenosu fotografií na příkladech jednotlivých válečných konfliktů je podle mne dobrým nápadem, postrádám 

však v textu obecnější shrnutí  těchto proměn v každém období. 

Za přínosné považuji i zařazení popisu Crosbieho teorie o vývoji komunikace i přiřazení vybraných fotografů 

k jednotlivým etapám vývoje. Rozdělení do samostatných kapitol se mi ale v tomto případě zdá trochu nešťastné, 

protože čtenář postrádá logickou návznost textu. Raději bych volila ročlenění práce na jednotlivé etapy a v každé 

etapě bych uvedla i odpovídající model komunikace a konkrétního fotografa. Co se týká literatury, zcela 

postrádám nějakou historickou knihu o vývoji fotografie. Pokud bylo cílem autorky zmapovat vývoj rychlosti 

přenosu fotografií v závislosti na technologiích, pak by nebylo na škodu zmínit i samotný vývoj fotografie 

fotoaparátů a nezaměřovat se pouze na dopravní a komunikační prostředky.    

 

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 3 

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.) 

3 

3.4 Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně porušována platná 

kodifikace pravopisné normy, hodnoťte stupněm 5) 

3 

3.5 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava práce 2 

 

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

V textu se objevuje několik hrubých pravopisných chyb. V teoretické části často chybí odkaz na literaturu, ačkoli 

je zřejmé, že informace autorka někde čerpala (týká se to především popisu historických kontextů u jednotlivých 

etap vývoje). V případech, kdy na prameny odkazuje, potom používá dva různé způsoby (jako součást textu a 

v poznámce pod čarou), což dělá funkčnost odkazů problematickou. Přílohy jsou graficky v pořádku, ale u 

fotografií zcela chybí odkaz na zdroj, kde autorka snímky získala. Grafická úprava - není zarovnáno do bloku. 

Pozor na střídání slova visuální a vizuální, televise a televize.   

 

4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE/KY (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 

stránky, původnost zpracování tématu apod.)  

Co považuji na textu za přínosné, je samotné téma, otázky, které si autorka v úvodu klade, a nápad kombinovat 

jednotlivé kvalitativní metody (analýza dokumentů, případové studie, rozhovory). Jako méně kvalitní hodnotím 

samotné zpracování výzkumu, logičnost výkladu a jeho strukturu. Za největší nedostatek považuji formální 

úpravu práce. Celkově hodnotím dobře.    

 

 

5. OTÁZKY NEBO NÁMĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁDŘIT: 

5.1 Domníváte se, že všechny Vámi vymezené etapy lze aplikovat i na české prostředí? 

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! 

 


