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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 se sobě vlastní důkladností koncipovala teze po předchozí promyšlené přípravě s jasnou představou o 
zaměření i cíli své budoucí práce, zvážila i možnosti analytických metod obrazového materiáu. Cíl, technika 
zpracování i struktura práce se od deklarovaných tezí odlišuje jen tam, kde při rešeršování odborné literatury 
načerpala poznatky, které jí pomohly kontextualizovat téma se současnými teoretickými koncepty. Toto 
rozšíření práci jednoznačně zhodnotilo.  
 
 
 
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 1 
2.2 Schopnost kriticky vyhodnotit prostudovanou literaturu a aplikovat ji 1 
2.3 Úroveň zpracování materiálu, resp. zvládnutí techniky empirického výzkumu 1 
2.4 Schopnost sestavit a použít soubor metod přiměřený cíli 1 
2.5 Původnost práce, přínos práce k rozvoji oboru 1 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
 
Autorka pro svoji práci zpracovala adekvátní množství dostupné české i zahraniční odborné literatury a pramenů. 
Při teoretickém vymezení pojmů a jejich explikaci vycházela ze širokého spektra v současnosti dostupných 
teoretických konceptů vizuálních studií obecně, fotožurnalismu a etických otázek zvlášť. Všechny tyto zdroje 
dokáže adekvátním způsobem využít tak, že jsou vždy její interpretací textu, nikoli jeho pouhými parafrázemi či 
citacemi. Teoretická část práce se díky tomu stane komprimovaným kompendiem poznatků současných 
vizuálních teorií, které mohou být díky srozumitelnosti a přehlednosti výkladu využitelné ve výuce. 
Ocenit je třeba také zvládnutí techniky empirického výzkumu a metod analýzy obrazového materiálu v tištěných 
médiích, které dosud nejsou v mediálních teoriích ukotveny. Zvláště si cením autorčiny interpretační nápaditosti 
při analýze fotografií (zejména proto, že praktické fotografování není její silnou stránkou). Obě části práce jsou 



zpracovány ve znamení autorčiny potřeby  po systematičnosti, důkladnosti a řádu, o čemž svědčí o již samotný 
rozsah práce (75 stran teoretický základ, 75 stran analýzy). 
 
 
 
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  1 
3.2 Zvládnutí terminologie oboru 1 
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) 

1 

3.6 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava S 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
Struktura práce prokazuje autorčinu snahu po systematičnosti a řádu, logicky postupuje od obecnějších 
teoretických částí k definování předmětu analýzy.  Protože této fázi práce předcházelo důkladné studium 
teoretické literatury (i její pochopení), nečiní autorce problém jasně formulovat hypotézu i výzkumné otázky a 
následně s nimi pracovat při vlastní analýze.    
Jazyková a stylistická úroveň je vynikající, formální náležitosti odpovídají požadavků na tento typ práce včetně 
dodržování citační normy i funkčnosti odkazů a adekvátnosti poznámkového aparátu.    
Ke kladům práce patří důsledná vizualizace zjištěných údajů a závěrů a jejich následná interpretace. Slova 
uznání patří úhledné grafické úpravě celého textu, která je čistá, přehledná, názorná, pracuje s tabulkami, 
odlišnou barvou písma, zvýrazňováním důležitých myšlenek, barevnými grafy ap. Nezbytnou součástí je i dobře 
vybraná obrazová příloha s analyzovanými fotografiemi.  
. 
 
 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE/KY (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 
stránky, původnost tématu a závěrů apod.)  
Celkově lze práci posuzovat jako hodnotný příspěvek k u nás dosud teoreticky neukotveným analýzám 
obrazového materiálu v tištěných médiích, navíc zaměřený na vysoce aktuální a teoreticky často reflektované 
téma etických hranic současného fotožurnalismu. Předností práce je systematičnost a poctivá snaha zorientovat 
se v oboru, který je autorce blízký, ale dosud se o něj důkladněji teoreticky nezajímala. Doufám, že  tento její 
první exkurz do oblasti média fotografie nezůstane posledním.  
Vzhledem k uvedenému hodnocení ráda doporučuji tuto práci k obhajobě a navrhuji hodnotit ji známkou 
výborně a současně doporučuji zvážit udělení pochvaly děkana za celkovou úroveň zpracování tématu a přínos 
oboru.  
 
 
 
 
5. OTÁZKY NEBO NÁMĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁDŘIT: 
5.1       
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! 
 


