
UNIVERZITA  KARLOVA V  PRAZE 
Fakulta sociálních věd 

Institut komunikačních studií a žurnalistiky 
 

POSUDEK BAKALÁŘSKÉ DIPLOMOVÉ PRÁCE 
 
POZOR: V počítači vyplňujte pouze do šedivých políček!  
 
Typ posudku („kliknutím“ zakřížkujte platnou variantu)   

Posudek vedoucí/ho práce      Posudek oponenta/ky   
 
Autor/ka práce 

Příjmení a jméno: HRDLIČKOVÁ  Lucie  
Název práce: Etické aspekty občanského fotožuralismu se zaměřením na fotografické a audiovizuální záznamy 
od konce 20. století po současnost  
Autor/ka posudku 
     Příjmení a jméno: Lábová Alena  

Pracoviště: katedra žurnalistiky IKSŽ FSV 
 
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 se odchyluje od tezí minimálně, pokud ano, je to opodstatněné z hlediska obsahu práce a přínosné pro 
srozumitelnost výkladu. Autorka již při formulování tezí pracovala s jasnou představou o zaměření své práce, 
teze měla fundovaně vystavěny a práci doplnila jen o nové zdroje a nové poznatky získané po seznámení se 
s relevantní literaturou  
 
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 1 
2.4 Logičnost výkladu, podloženost závěrů 1 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek) 
Autorka prostudovala relevantní množství odborné literatury, vzhledem k novosti zkoumaného tématu čerpala 
hojně také z dílčích výzkumnných studií i publicistických materiálů z internetových zdrojů. Získané poznatky 
adekvátně zužitkovala především v první, teoreticky zaměřené části 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.) 

1 

3.4 Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně porušována platná 2 



kodifikace pravopisné normy, hodnoťte stupněm 5) 
3.5 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava práce 1 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
 
Autorka důsledně dodržuje logickou strukturu práce – od vymezení základních teoretických konceptů a pojmů, s 
nimiž bude pracovat, až po příklady jejich praktické aplikace v případových studiích událostí, jejichž zachycení 
definovalo občanský fotožurnalismu.V teoretické části textu autorka více pracuje s poznatky získanými z 
nejnovější cizojazyčné literatury a internetových zdrojů, v textu se často odkazuje na dosavadní výsledky bádání 
a parafrázuje výstupy výzkumných studií. Parafráze i citace jsou vždy řádně označeny. Jejich hojné použití v 
práci je zdůvodnitelné novostí zpracovávaného tématu, v dosavadní mediální teorii ještě neukotveného.  
Jazyková a stylistická úroveň práce je velmi dobrá a plně odpovídá nárokům kladeným na tento typ odborného 
textu. Výtky lze mít pouze k výjimečně se vyskytujícím nešikovným formulacím vzniklým při překladu 
z anglického jazyka a dvě, tři přehlédnutí gramatických chyb. 
Grafická úprava práce je jednoduchá a přehledná, ocenit je třeba obrazové přílohy, autorka velmi pečlivě a 
důsledně dohledala zdroje obrazového materiálu k případovým studiím a dodala tak práci potřebnou názornost.  
 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE/KY (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 
stránky, původnost zpracování tématu apod.)  
Při celkové hodnocení je třeba ocenit především aktuálnost zkoumaného tématu a poctivou snahu autorky popsat 
fenomén občanského fotožurnalismu, jeho vývoj a jeho místo v současném zpravodajství. Práce přehledně 
seznamuje se změnami, jimiž prošla žurnalistika s nástupem digitálních technologií, stručně shrnuje historický 
kontext vzniku občanské žurnalistiky a občanské fotožurnalistiky zvlášť a mapuje hlavní mezníky jejího vývoje. 
Vzhledem k solidnosti uchopení tématu může být tato práce nejen dobrým základem pro výklad současného 
vývoje oboru, ale také výchozím bodem dalších analýz.  
Pokud bychom měli hledat nedostatky práce, můžeme je najít například v někdy ne zcela přesné formulaci 
pojmenování zkoumaného – např. práce se jistě "nevěnuje eticky sporným událostem", jak autorka opakovaně 
tvrdí, ale eticky spornému zachycení událostí (s. 3, 4); autorka by si měla také ujasnit, zda bude používat pojem 
"občanský žurnalismus provozovaný s pomocí kamery", nebo "občanský fotožurnalismus"...ale to jsou 
připomínky s ohledem na celkové kvality práce spíše marginální. 
Celkově lze práci hodnotit jako velmi zdařilý příspěvek současné teorii fotožurnalismu, který splňuje všechny 
nároky na diplomovou bakalářskou práci. Proto ji ráda doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnotit ji známkou  
v ý b o r n ě.  
 
 
5. OTÁZKY NEBO NÁMĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁDŘIT: 
5.1 Vysvětlete prosím rozdíl mezi občanskou fotožurnalistikou a participativní fotožurnalistikou 
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! 
 


