
Číslo zápisu / číslo ve spisu : 450791/.....

Univerzita Karlova
Katolická teologická fakulta

Zápis o části státní závěrečné zkoušky
Obhajoba závěrečné práce

Akademický rok: 2015/2016

Student: Dominika Horská
Datum narození: 20.01.1992
Identifikační číslo studenta: 78452115

Typ studijního programu: navazující magisterské
Studijní program: Historické vědy
Forma studia: prezenční
Studijní obor: Dějiny evropské kultury - mgr.
Identifikační číslo studia: 450791
Datum zápisu do studia: 17.09.2014

Název práce: Akt objektivem dvou fotografů a dvou fotografek: Jan Saudek,
Robert Vano, Tereza z Davle, Michaela Brachtlová

Jazyk práce: čeština
Jazyk obhajoby: čeština
Obor práce: Dějiny křesťanského umění - mgr.
Vedoucí: PhDr. Milan Pech, Ph.D.
Oponent(i): PhDr. Vladimír Czumalo, CSc.
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Termín: řádný
Průběh obhajoby: 1) Kolegyně Dominika Horská na úvod SZZK - obhajoba stručně

představila obsah svojí práce: Akt objektivem dvou fotografů a dvou
fotografek: Jan Saudek, Robert Vano, Tereza z Davle, Michaela
Brachtová.
2) Následně přečetl posudek vedoucí diplomové práce PhDr. Milan
Pech, Ph.D., s doprovodným komentářem, ve kterém vytkl kolegyni
nedostatky jenž spatřuje v konceptu práce, i v metodě, kterou se
kolegyně rozhodla k výše uvedenému tématu přistoupit. Autorka
neodkazuje k fotografiím samotným, ale pouze k jejich celkům,
přičemž se jednotlivými díly vůbec nezabývá. Její závěry navíc
nejsou dostatečně argumentačně podepřeny relevantní umělecko-
historickou literaturou. Autorka se tak pokouší o vlastní hodnocení,
což je na mnoha místech zavádějící, a její text tak zůstává pouze v
kompilační rovině. Dále vedoucí práce shledal nedostatky v citování
použitých zdrojů. 
Na základě svého posudku proto vedoucí práce nedoporučuje
předkládanou diplomovou práci k úspěšné obhajobě.
3)Dále následoval posudek oponenta diplomové práce PhDr.
Vladimíra Czumala, CSc., ve kterém oponent výrazně negativně
hodnotí obsah, celkový koncept, "uchopení tématu" i jednotlivá
pochybení v textu. Nedostatky spatřuje zejména ve výběru literatury,
pohybující se na všeobecně informativních publikacích, nikoliv na
relevantní odborné liutartuře, která k tématu existuje. Jejich detailní
výčet následuje. Výtky směřují také ke znalosti odborné
terminologie, a celkové jazykové úrovně textu. Text tak odpovídá
spíše populárním textů, ve časopisech, než serióznímu textu
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vzniklému na katedře zaměřené směrem k výuce dějin umění a
kultury.
Proto oponent na základě svého posudku nedoporučuje předkládanou
práci k úspěšné obhajobě.
4) Vyjádření kolegyně k výše uvedeným výtkám. A následná
rozprava se členy komise k jednotlivým výtkám...

5)Závěrem se členové komise shodují na tom, že předkládaná
diplomová práce není ve stavu, aby mohla být úspěšně přijata k
úspěšné obhajobě a proto přistupují k hodnocení neprospěla.

Výsledek obhajoby: neprospěl/a
Předseda komise: PhDr. Milan Pech, Ph.D. (přítomen) ............................

Členové komise: PhDr. Eva Bendová, Ph.D. (nepřítomen) ............................

 PhDr. Vladimír Czumalo, CSc. (přítomen) ............................

 Mgr. Miroslav Šmied (přítomen) ............................

 PhDr. Mgr. Tomáš Winter, Ph.D.
(nepřítomen)
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