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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 2 

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) 

Obsahová část práce nepostrádá vymezení hlavních pojmů, autorka zde představuje kontext vzniku občanského 

žurnalismu i metodu, kterou zvolila k analýze mediovaných událostí. V teoretické části jsme seznámeni se 

základními aspekty etiky žurnalismu obecně a také žurnalismu občanského. Název práce by ale napovídal spíše 

tomu, že se dozvíme více o etice fotožurnalismu a občanského fotožurnalismu. Taková kapitola mi tedy v této 

části práce chybí. Je také trochu zavádějící, že audiovizuální záznamy autorka chápe jako součást 

fotožurnalistiky. Pokud to takto některý teoretik pojímá, mohlo to být v textu vysvětleno.  

V praktické části jsme seznámeni s několika příklady "stěžejních" událostí a "eticky sporných" událostí 

občanského žurnalismu. Není ale uvedeno, podle jakých kritérií autorka tyto událostí vybírala a rozřazovala. 

Tady také narážíme na problém, že specifika etiky fotožurnalismu nejsou zmíněna v teoretické části práce, 

protože při analýze vybraných obrazů/videí nemá autorka na čem stavět své argumenty. Samotné rozdělení 

jednotlivých událostí na "stěžejní" a "eticky sporné" je také otázka. (Např. fotografie z 11. září 2001, zachycující 

padající lidi z budovy, také mohou být chápány jako eticky sporné, apod.) 

Celkově ale práce působí, že byla dobře promyšlena a pečlivě zpracována.   

 

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.) 

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 2 

 

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

Struktura práce je v pořádku, promyšlená, logicky uspořádaná. Autorka vhodně pracuje s poznámkovým 

aparátem a odkazy. Pokud jde o jazykovou stránku textu, objevují se výjimečně překlepy či chyby v čárkách ve 

větě. Grafická stránka textu je v pořádku - výjimečně se objevil chybný formát písma a některé fotografie 

v příloze mohly být zvoleny ve větším rozlišení. 

 

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

stránky, původnost zpracování tématu apod.)  

Lucie Hrdličková si zvolila téma občanského žurnalismu, které je v mediální oblasti velmi aktuální a 

v posledních letech často zpracovávané. Zaměřit pozornost na etiku občanského fotožurnalismu bylo jistě dobrou 

volbou. Mírné zklamání však přineslo zjištění, že spíše než o specifikách občanského fotožurnalismu se čtenář 

dozví o etice občanského žurnalismu jako takového. Nicméně práce je velmi dobře promyšlena a teoretický 

kontext je pečlivě a kvalitně zpracován. V praktické části a závěru snad jen chybí hlubší angažovanost autorky 

při analýze zobrazovaných událostí a zamyšlení nad tím, jaká nová zjištění tento výzkum do oblasti etiky 

občanského (foto)žurnalismu přinesl. Škoda, že na úplný závěr autorka sice zmiňuje, že "Na základě této práce se 

autorka domnívá, že přínosy občanského žurnalismu nad jeho zápory jednoznačně převažují" (s. 47), nejsme 

však už blíže seznámeni s argumenty, na kterých tuto domněnku staví.  

 

 

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

5.1 Jaká jsou specifika etiky fotožurnalismu/občanského fotožurnalismu?  

5.2 Podle jakých kritérií jste určovala, zda jde o "stěžejní" či "eticky spornou" událost? 

 

 

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! 

 


