
 
 
 
Posudek bakalá řské práce  
 
 

Zuzana Bílková:  
Vliv fotografie na vyzn ění novinového textu . 

Dokumentováno prezentací prezidenta České republiky Václava 
Klause na titulních fotografiích deníku Mladá front a DNES. 
Bakalá řská práce, FHS UK, Praha 2007. 
 
 
  Četba bakalá řské práce Zuzany Bílkové dochází vyvolává rozporupl ná 
stanoviska.  
  Prvá část, Úvod a první čty ři kapitoly, část teoretická, je zna čně 
neurovnaná, nedotažená a místy zna čně chaotická. P řitom je z řejmé a 
sympatické, že si Z. Bílková dala za úkol probrat v elmi zajímavou látku 
z mnoha stran a úhl ů.  
  St řední část (5. a 6. kap.), zam ěřenou na konkrétní rozbor a deskripci 
jednotlivých fotografií Václava Klause, se velmi do bře čte a je naopak 
nutno ji ocenit. Výb ěr vhodného zkoumaného materiálu a prezentace série 
fotografií významné osobnosti umožnila srovnávací r ozbor. Výsledky byly 
rozší řeny také díky aplikaci metody focus group.  A v t ěchto místech se 
znovu čtená ř p řeklání k rozpak ům a za číná znovu pochybovat. A t ěchto 
pochybností se nezbaví do konce četby.  
  P ři druhém, d ůkladn ějším p řečtení se nakonec ukáže, že p řipomínek je 
tolik, že je lepší vybrat z nich pouze ty nejd ůležit ější a z ostatních 
jen namátkou n ěkteré.  
 
  Za jeden z hlavních nedostatk ů bakalá řské práce Zuzany Bílkové lze 
považovat problém citací a odkaz ů, a to p ředevším v souvislosti 
s teoretickou částí. Je jich velice poskrovnu a protože jsem nem ěl 
příslušnou literaturu p ři ruce, vyhledal jsem alespo ň uvedené webové 
stránky, které autorka uvádí na konci kapitoly 4.1 Vysv ětlení pojm ů.  
Bohužel neuvádí, že jsou opsané doslova, a to na ví ce než dvou stranách. 
Dokonce i s textovou chybou. (str. 19, heslo St řet zájm ů: Žurnalistika) 
Je pon ěkud paradoxní, že je to v kapitole zabývající se kr omě cenzury 
také etikou.  
  V ětšina poznatk ů uvedená v první část tak vyznívá jako text, jehož 
autorem je Z. Bílková.  
 
  Za další vážný nedostatek považuji problém výstav by celé práce. Cíle a 
metodologická část prakticky chybí nebo se musí pracn ě vyhledávat 
v textu. Stejn ě jsou neobvykle pojaté záv ěry: Poslední kapitola  
6. Záv ěry a tematické poznámky má hned n ěkolik podkapitol: prvé dv ě 
( 6.1.1 Marketing a média. 6.1.2 Média a politické pr ost ředí ) m ěly být 
spíše sou částí p ředcházejících kapitol. Stejn ě tak i kapitola  
6.2 Obecné záv ěry  nelze považovat za záv ěry zobec ňující výsledky práce. 
Nakonec však p řijde poslední, sedmá kapitola o jedné stránce s náz vem 
Závěr, jehož v ětší část také není záv ěrem. K tomu nemuselo dojít, kdyby 
autorka byla uvedla stav poznatk ů, p řípadn ě formulovala hypotézy a v 
záv ěrech uvedla jaký byl její p řínos. A ur čit ě se toho nemusela bát, 



protože post řehů, nových potvrzení a dalších ilustrativních poznatk ů je 
v textu práce dost. 
 
  V bakalá řské práci Z. Bílkové dále najdeme celou řadu formula čně 
obsahových nedostatk ů: 
   
  „Deník MF DNES je podle pr ůzkumů nej čten ějším deníkem v České 
republice, proto se zdál vhodnou platformou pro moj i práci.“(str.5) Jak 
spolu tyto dva fakty souvisí? Potvrdit formulovanou  hypotézu na mén ě 
čtených denících není možné? Pro č by nebylo možné použít i Klausovy 
fotografie z jiných deník ů, p řípadn ě i časopis ů?  
 
   Nebo: „Zrychlený životní styl totiž bezesporu zn amená i zrychlené 
t říd ění informací; proto se m ůže snadno stát, že zám ěrn ě nebo chybn ě 
zvolená fotografie, dopl ňující ur čitý novinový text, m ůže zásadním  
způsobem posunout jeho vyzn ění.“ (str.5) Ano, v jedné v ět ě vyjád řené dv ě 
skute čnosti, dv ě myšlenky, dv ě pravdy – jak spolu souvisí?  
 
   A do t řetice, znovu už v úvodu se do čteme: „Rovn ěž se snažím 
definovat vlastnosti a charakteristiky žurnalistick é fotografie a 
rozebírám i principy výb ěru a umis ťování fotografií v četn ě jejich vlivu 
na vyzn ění prezentace fotografované osobnosti.“ (str. 5-6) 
Ačkoli jsem se snažil sebevíc, nenašel jsem v textu t akové definování, 
ačkoli jedna kapitola ( 2.1.2. Vlastnosti žurnalistické fotografie ) je 
takové otázce p římo v ěnovaná. Možná bychom mohli hovo řit o snaze 
neucelen ě vyjmenovat vše, o čem se autorka domnívá, že je to vlastnost 
nebo charakteristika.  
  A v ůbec: lze odlišit pojmy „vlastnosti“ a „charakterist iky“?  
 
  Ješt ě z oblasti metodologie: M ůžeme v ěřit výsledk ům, které autorka 
uvádí jako výsledky metody focus group? Pro č nebyl proveden zvukový 
záznam a uveden v p řílohách? Pro č se tam mluví také o 
„reprezentativnosti“ výsledk ů? (str. 41) 
 
  Nakonec mám ješt ě jednu konkrétní otázku, týkající se kapitoly 2.2 
Funkce žurnalistické fotografie.  Jsou specifickými funkcemi 
žurnalistické fotografie funkce informa ční, ilustra ční a grafická? 
Nemají tyto funkce také jiné druhy fotografií?  
 
  Mohli bychom ješt ě pokra čovat. Domnívám se ale, že to není smyslem 
posudku. Konkrétní p říklady jsem vlastn ě jen uvedl jako ilustraci. 
Přesto se domnívám, že je možné bakalá řskou práci p řijmout, ovšem 
s velmi nízkým po čtem kredit ů, a to podle výsledk ů obhajoby maximáln ě do 
25 bod ů.  
 
 
V Praze dne 15.3.2007. 
 
          Ladislav Hrdý 


