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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 při hledání i zpracování tématu vykazuje jistou míru nerozhodnosti. Nejjistější je tam, kde se může držet 
nastudované literatury a věcných fakt. Tomu také přizpůsobuje strukturu práce. Téměr celá polovina knihy je 
věnována vysvětlení historických a společenských souvislostí. Někdy autorka zachází do zbytečných 
podrobností, které mají k tématu práce jen velmi volný vztah.    
 
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 Schopnost kriticky vyhodnotit prostudovanou literaturu a aplikovat ji 3 
2.3 Úroveň zpracování materiálu, resp. zvládnutí techniky empirického výzkumu 2 
2.4 Schopnost sestavit a použít soubor metod přiměřený cíli 2 
2.5 Původnost práce, přínos práce k rozvoji oboru 2 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
Spektrum nastudované literatury je dobře zvoleno tak, aby pokrylo všechna zkoumaná dílčí témata. Evidentně 
nejsnáze si interpretačně poradí s literaturou historickou a životopisnou, zato podklady pro výzkumnou část 
práce jsou pro autorku obtížnější. Nicméně i techniku empirického výzkumu nakonec zvládne dobře a připraví si 
tak základ pro vypovídající analýzu. Tato část práce je původní a může dobře posloužit při výuce, stejně jako 
původní rozhovory s osobními fotografy prezidentů i s oficiálními fotografy ČTK. 
    
      
 
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  3 
3.2 Zvládnutí terminologie oboru 2 
3.3 Funkčnost, úroveň, přiměřenost poznámkového aparátu 2 
3.4 Dodržení citační normy (pokud se v textu opakovaně objevují pasáže přejaté 2 



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.)  

3.5 Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně porušována platná 
kodifikace pravopisné normy, hodnoťte stupněm 5) 

3 

3.6 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava 2 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
Ve všech uvedených bodech práce nevybočuje ze solidního standardu. Snad lze jen konstatovat některé 
stylistické neobratnosti a bohužel i překlepy a gramatické prohřešky, se kterými jsme "bojovali" od začátku 
konzultací. 
Analytická část má dobře zpracovanou obrazovou přílohu, ku škodě práce ovšem autorka nezvládla kvalitní 
technickou reprodukci fotografií, což se podepíše na jejich čitelnosti.     
 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE/KY (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 
stránky, původnost tématu a závěrů apod.)  
Přes jistou míru bezradnosti, jak uchopit téma, se kterou se autorka vyrovnávala víc než dva roky, můžeme 
s úlevou konstatovat, že k obhajobě předkládá solidní práci, v níž prokazuje svůj "vědecký potenciál". Práce 
splňuje všechny obsahové i formální požadavky kladené na tento typ odborného textu, proto ji doporučuji 
k obhajobě a navrhuji hodnotit známkou velmi dobře - dobře podle výsledku obhajoby.    
 
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! 
 


