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 Předložená práce vykazuje zásadní nedostatek, kterým je absence zdrojů parafrázovaných textů. 
Zatímco v první, druhé a třetí kapitole se jedná cca o každý třetí odstavec, ve čtvrté kapitole se jed-
ná o přibližně tři čtvrtiny textu. Další kapitoly jsou na tom o poznání lépe, avšak i zde tento ne-
dostatek přetrvává. Zdroj chybí také u některých poznámek pod čarou, které jsou pravděpodobně 
parafrází konkrétních textů. Autorka v několika případech proklamuje určité obecně platné jevy, 
trendy nebo fenomény, u nichž však není osvětleno, jak k informaci přišla, kde ji získala, případně 
o co se (její domněnka) opírá. 
 
Práce dále vykazuje všechny nedostatky na poslední chvíli komponovaného a odevzdaného textu, 
kterým tato práce je (viz níže také formální a typografické nedostatky). Kromě celé řady překlepů 
a špatného skloňování (pozůstatek nepozorné úpravy vlastního textu?) obsahuje i řadu gramatic-
kých chyb a také nadužívání, nebo absenci interpunkčních znamének ve větách a souvětích. Špatná 
je také stylistika, kdy řada jazykových neobratností činí text nesrozumitelným. K tomuto je třeba 
doplnit i nedokončování myšlenek, nebo chybějící kontext pojmu/tématu/celého odstavce, díky če-
muž je nejasné, proč tu tento konkrétní text je, případně, co se autorka snažila obsahem textu říct. 
Nevhodné je též vkládání populárně naučných frází/vět/propojení témat, které je ve většině případů 
„slovní vatou“ bez vlastního významu. Dalším stylistickým nešvarem je pak také nekonzistentní 
pozice mluvčího textu – autorka ve většině textu užívá plurálu, který zahrnuje čtenáře textu (př.: 
„naším cílem bude…“), několikrát však přechází od ich formy (př.: „chtěla bych se zaměřit na...“). 
V textu se vyskytuje řada logických i teoretických kontradikcí (s. 8, odst. 2: divák vs. masa; s. 18, 
odst. 1: neodstraňování vs. odstraňování; s. 19, odst. 1: stylizace a manipulace u dokumentární fo-
tografie; atd.), což je výsledek jak jazykové neobratnosti, tak pravděpodobně dezorientace ve vlast-
ní struktuře práce. 
 
Dalším zásadním nedostatkem, nikoli už pouze formálním, je právě strukturace práce. Je až tristní, 
jak jsou jednotlivá podtémata promíchána bez jakéhokoli (logického) řazení, přitom by stačilo po-
stupovat deduktivně – uvést obecnou charakteristiku fotografie, specifika analogové a posléze digi-
tální, atp. V některých případech by stačilo postupovat chronologicky, což se týká i tématu analo-
gová vs. digitální fotografie. Slabá hypotéza a cíle uvedené v úvodu textu nejsou v rámci struktury 
textu systematicky naplňovány. Autorka opakuje mnoho frází (etický problém, důvěra ve fotografii, 
umění vs. fotografie, realističnost obrazu fotografie, „nadpřirozenost“) stále dokola na vcelku libo-
volných místech. Přidává podtémata, která s cíly práce ne vždy zcela korespondují. I toto se podílí 
na celkové neuspořádanosti témat a podtémat práce. Podobně je to však i s podtématy pro práci zá-
sadními, kdy téma retuše, a celá řada dalších témat, se objevuje hned na několika různých místech 
a jsou tak částečně opakovány stále stejné, jen jinak formulované informace. 
 
Nadpisy kapitol ne zcela odpovídají vlastnímu obsahu – např. kapitola 3 je spíše o „fotografických 
hnutích“, než o manipulačních technikách. Kapitola 2.2 o manipulaci v analogové fotografii pak na 
s. 23 plynule přechází do textu o fotografii digitální (jedná se tedy veskrze o kapitolu o analogové 
a digitální fotografii). Tyto dva fenomény (analogová a digitální fotografie) jsou v rámci textu často 
vedle sebe promíchány v jeden text, i přestože autorka deklaruje např. snahu o ozřejmění rozdílů 
mezi nimi, nebo zaměření především na fotografii digitální. Díky tomuto nedostatku se rozdíly ne-
dají příliš dobře identifikovat. Strukturace textu je celkově nedostatečná – úrovně kapitol a podka-
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pitol buď chybí úplně, nebo v jedné kapitole autorka úroveň pro určité téma zavádí a v další už pro 
téma podobné úrovně toto dělení chybí. 
 
Lepší strukturace práce by mohla pomoci „urovnat“ jednotlivá témata a redukovat jejich opakování, 
ale také v některých ohledech lépe definovat zaměření práce. Poměrně zdařilé a informačně nabité 
kapitoly 5 a 6 jsou z velké části zaměřeny na zahraniční autory/manipulace fotografií, a zde by bylo 
vhodné příklady uvést početně vyváženě (pro USA, SSSR, ČR atp.), nebo se zaměřit na jednu zemi 
(vzhledem k počtu příkladů např. USA). Toto by pak bylo vhodné spojit/propojit s kapitolou 9, kde 
dochází k detailní analýze některých fotografických manipulací. Aby jedno podtéma opět nebylo na 
několika různých místech. 
 
Dalším souborem nedostatků je chybějící jasný teoretický pojmový aparát. Autorka nám například 
až v rámci 7. kapitoly (s. 65) osvětluje na teorii R. Arnheima, jaký je (pravděpodobně) její přístup 
k autenticitě fotografie. Tento pojem spolu s pojmy reálný, realistický, objektivní apod. velmi často 
používá a libovolně zaměňuje, avšak nejen tyto pojmy jsou v rámci tématu fotografie vcelku zá-
sadní, co se týče jejich pojetí autorem textu, aby se čtenář vůbec mohl orientovat v tom, jak je auto-
rem fotografie pojímána. Za zvážení stojí také systematičtější vysvětlení některých odborných 
termínů, které jsou součástí především praktických aspektů produkce fotografie, spíše než teoretic-
kých, filosofických aspektů fotografie, obrazu apod. Na druhou stranu jsou autorkou osvětlovány 
některé pojmy, které pak nejsou pro text práci nijak zásadní, protože s nimi dále nepracuje (např. 
Baudrillardovo svádění). Dochází také k chybnému užívání slov, např. digitalizace vs. digitální, 
sociologický vs. sociální, a obecně také k zaměňování „synonym“ v daném kontextu nevhodnému 
(jazykově neobratné). 
 
Není zcela zřejmé, jakou roli hraje v tématu práce kapitola 10 o krizi fotografie, která je navíc 
z velké části pouhou parafrází sborníku K. Císaře. Konkrétní autor textu (G. Batchen) navíc není ci-
tován/uváděn. 
 
Dalšími formálními a typografickými nedostatky jsou: kurzíva v citacích, nepravidelné užívání kur-
zívy u názvů, nejasné užívání uvozovek, nejednotné užívání jmen a příjmení/iniciál, zalomení textu 
(neslabičné předložky, čísla, apod.), užívání znaku procent, užívání spojovníku a rozdělovníku, od-
sazení odstavců, některé odkazy na poznámky pod čarou v textu a čísla těchto poznámek pod tex-
tem nejsou horním indexem, apod. 
 
I přestože byla studentka na většinu nedostatků uvedených výše upozorněna před odevzdání 
práce, v odevzdaném textu se jí je nepodařilo ani zdaleka odstranit. Práce svým obsahem není 
přínosná, především proto, že pro mnohé informace chybí kontext a mnoho informací se opa-
kuje a nepřináší žádné nové sdělení, které by již nevycházelo z původního textu. Výzkumná 
metoda byla sice zvolena vhodně, výsledky práce jsou však neuspokojivé – bylo by třeba za-
pracovat na klasifikaci manipulací (obecně také vysvětlit, co pod tímto pojmem můžeme chá-
pat) a kapitolu o jejich odhalování lépe rozpracovat. Zásadní je také celkové teoretické 
ukotvení práce a také uvedení všech zdrojů, včetně těch, které byly autorce inspirací.  
S ohledem na výše zmíněné nedostatky práci nedoporučuji k obhajobě a hodnotím stupněm 4.  
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