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Slovní hodnocení práce 

Diplomová práce Pavly Králové se věnuje fenoménu obrazového lifeloggingu. Teoretická 

část se letmo dotýká celé řady konceptů s problematikou souvisejících. Tato části má lehce 

neujasněnou strukturu a neprovázané jednotlivé naznačené náhledy na zkoumanou 

problematiku. O lifeliggingu se dozvídáme celou řadu informací, technických specifikací, 

příkladů z oblasti uměleckého, zdravotnického kontextu, v textu nicméně postrádám pokus o 

postižení toho, co vlastně tento fenomén znamená, k čemu slouží, jaká je motivace jeho 

uživatelů, jaké jsou důsledky jeho užívání, jaké jsou důsledky procesů konstantního záznamu 

životní banality jako takové. Nosnou částí je textu je pasáž zpracovávající vztah obrazu a 

paměti. Teoretická část místy postrádá zdroje u historického exkurzu, místy také obsahuje 

lehce diskutabilní tvrzení, opět bez uvedení zdroje (např. že demokratizaci fotografie 

způsobily chytré telefony). Vzhledem k tomu, že diplomantka absolvovala řadu kurzů 

orientovaných na fotografický obraz si nemohu odpustit výtku, že Lewis Carroll opravdu 

nevkládal víly do svých snímků / pokud za ony víly nepovažujeme jeho dětské modelky / zde 

šlo o tzv. Cottingley Fairies, fotografie nadpřirozených bytostí od Elsie Wrightové a Frances 

Griffithsové, které byly spojeny s sirem Arthurem Conan Doylem. Stejně tak jsem postrádal 

jeden ze základních příkladů fotografie bez fotografa, čistého technického obrazu vznikajícího 

bez přispění fotografa, projektu vycházející z teoretických úvah Viléma Flussera, který na 

základě jeho textů realizoval v osmdesátých letech fotograf Andreas Muller-Pohle.  

Praktická část práce je spíš než výzkumným snažením popisem zkušeností s lifeloggerem 

určeným na osobní blog než do diplomové práce. Popisovaný experiment mě sice pobavil, 

zejména pasáž, kdy autorka popisuje začátek svého snažení, které vzápětí skončilo, protože 

logger ztratila. Praktická část ale není řádně metodologicky definována, nejsou stanoveny 

žádné cíle, výzkumné otázky, atd. Práce místy trpí publicistickými výrazovými prostředky 

(dechberoucí obrazová kvalita,. atd). Je škoda, že formou příloh jsme se nedozvěděli třeba 

něco o užití obrazových lifeloggerů ve zdravotnictví, o faktickém smyslu konstantního 
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loggingu, takto si čtenář práce odnáší poznatky z vlastního experimentu o tom, že autorce 

logger umožnil si vzpomenout, co dostala pod stromeček, a že kolegu logger omezuje 

v možnostech volby svrchního oblečení. Každopádně práci považuji za přínosnou volbou 

tématu, přestože se autorka pohybuje převážně po povrchu zkoumané problematiky. 

Přes všechny uvedené výtky práci doporučuji k obhajobě. 

Hodnotící tabulka 

Aspekty práce Vysvětlení Možné hodnocení 

metodologie a věcné 

zpracování tématu 
15 0 – 40 bodů 

přínos a novost práce 15 0 – 20 bodů 

citování, korektnost citování, 

využití inf. zdrojů 
15 0 – 20 bodů 

slohové zpracování 12 0 – 15 bodů 

gramatika textu 5 0 – 5 bodů 

CELKEM 62  

Výsledné hodnocení práce 

Bodový zisk za práci Hodnocení práce 

0 – 50 bodů Neprospěl, nedoporučeno k obhajobě 

51 – 60 bodů Dobře (3) 

61 – 80 bodů Velmi dobře (2) 

81 – 100 bodů Výborně (1) 
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