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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 pracovala s jasnou představou o své práci, teze a práce se shodují 
 
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 1 
2.3 Zvládnutí zvolené techniky zpracování materiálu 2 
2.4 Logičnost výkladu, podloženost závěrů 1 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek) 
Autorka spíše než s teoretickou literaturou pracovala s internetovými zdroji, což je vzhledem k aktuálnosti 
tématu a jeho malé teoretické reflektovanosti pochopitelné. Všechny další požadavky splňuje tak, jak to 
vyžaduje odborný text bakalářské práce 
 
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 1 
3.2 Funkčnost a přiměřenost poznámkového aparátu a odkazů 1 
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) 

3 

3.5 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava práce 1 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  



Po formální stránce práce splňuje všechny požadavky. Její slabou stránkou je jazyková  úroveň, přes opakovaná 
upozornění zůstalo v textu více gramatických chyb a stylistických neobratností. Práce je doplněna obrazovou 
přílohou, které velmi dobře dokumentuje textovou část.     
 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE/KY (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 
stránky, původnost zpracování tématu apod.)  
 
Předloženou bakalářskou práci lze považovat – i přes dílčí nedostatky jako je nevyváženost teoretické a 
praktické části – za důležitý příspěvek formující se teorii fotožurnalismu. Navazuje na dřívější práce zabývající 
se vlivem digitálních technologií na současná média a zkoumá roli chytrých telefonů v současné české 
žurnalistice. Přínosem práce je zejména zmapování práce fotografů publikujících snímky z mobilních telefonů, 
jejich názorů na tuto praxi i jejich prognóz do budoucna. Cennou částí práce jsou příklady uplatnění fotografií z 
mobilních telefonů v konkrétních mediálních výstupech a hloubkové rozhovory se současnými českými 
fotografy. Jsou vedeny fundovaně, je zřetelné, že se autorka dobře orientuje nejen v praxi „smartphonového“ 
fotografování, ale i v jeho technické části.   
Práce tak poskytuje dobrý základ nejen pro výuku, ale i další vědecká bádání. 
Doporučuji bakalářskou diplomovou práci Kateřiny Sýsové k obhajobě a navrhuji hodnotit ji známkou výborně - 
velmi dobře, především kvůli jazykové nedbalosti.  
 
 
 
5. OTÁZKY NEBO NÁMĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁDŘIT: 
5.1 

     

 
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! 
 


