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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) 
Cíl práce odpovídá předloženým tezím. Autorka oproti původnímu záměru upustila od kvalitativní obrazové 
analýzy, což také ve finální verzi BP zdůvodnila. Změna je vhodná, a to i z důvodu rozsahu práce. 
 
2. HODNOCENÍ OBSAHU VÝSLEDNÉ PRÁCE 
Vyplňujte písmeno na škále A – B – C – D – E – F (A=nejlepší, F= nevyhovující) 
  Hodnocení písmenem 
2.1 Relativní úplnost zpracované literatury ke zvolenému tématu A 
2.2 Pochopení zpracované literatury a schopnost ji aplikovat A 
2.3 Zvládnutí zvolené techniky zpracování materiálu A 
2.4 Logičnost výkladu, podloženost závěrů A 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek) 
Autorka ve své práci využila jak primární, tak sekundární literaturu z oblasti historie fotografie a fotožurnalistiky 
20. století v Československu a ve světě. Syntézou těchto zdrojů tak vytvořila přehledný pohled na humanistickou 
fotografii a fotografii v Československu v 60. letech. Informace zpracované v úvodních kapitolách aplikovala 
během provádění analýzy fotografií v časopisech Mladý svět a Life.  
Otázkou je, zda by nebylo lepší místo zkoumání čtyř měsíců v rámci jednoho ročníků časopisů toto období 
proporčně rozprostřít na delší časový úsek. Diskutabilní část vidím rovněž v rozlišování jedné z kategorií v rámci 
kvantitativní obsahové analýzy - využití metody "rozhodujícího okamžiku" - které může vést ke značně 
subjektivním výsledkům. 
Výsledky analýzy a závěry vycházejí z provedené analýzy takřka 2000 fotografií, která zkoumala 12 kategorií 
proměnných. Z hlediska zvoleného časového období tak je více než dostatečným vhledem do zkoumané 
problematiky.  
 
3. HODNOCENÍ KONEČNÉ PODOBY VÝSLEDNÉ PRÁCE 
Vyplňujte písmeno na škále A – B – C – D – E – F (A=nejlepší, F= nevyhovující) 
  Hodnocení písmenem 
3.1 Struktura práce A 
3.2 Funkčnost a přiměřenost poznámkového aparátu a odkazů B 



3.3 Dodržení citační normy (pokud se v textu opakovaně objevují pasáže přejaté bez 
udání zdroje, hodnoťte písmenem F. Pokud v textu zjistíte přejaté pasáže 
vydávané neoprávněně autorem za vlastní zjištění, nedoporučte práci k obhajobě 
a ve „zdůvodnění v případě nedoporučení“ navrhněte, aby s autorem bylo 
zahájeno disciplinární řízení.) 

A 

3.4 Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně porušována platná 
kodifikace pravopisné normy, hodnoťte písmenem F) 

A 

3.5 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava práce B 
 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
Práce má přehlednou a logickou strukturu, s informaci sdělenými v první části bakalářké práce autorka pracuje i 
v části analytické. Je škoda, že u tématu věnujícímu se fotografii autorka nezařadila některé obrazové ukázky 
přímo k textu ve výkladové části. 
Práce má výbornou jazykovou a stylistickou úroveň, obsahuje minimum pravopisných a syntaktických chyb nebo 
překlepů (s. 21 slet - sled), autorce při korekturách unikly některé detaily (s. 5 - vznik časopisu Illustrated London 
News a rok 1942 místo 1842). 
Bakalářská práce je precizně zpracovaná, analytická část je doplněna vhodným typem grafů, které zjednodušují 
orientaci ve autorčině zjištěních. Pro názorné zobrazení jsou vhodné i grafy, ve kterých autorka zkoumala 
dynamiku velikostí fotografií. Část s přílohami je kompletní, autorka zahrnula některé příklady konkrétních 
fotografií a fotoreportáží ze sledovaných titulů, součástí příloh je i kódovací kniha.  
 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE/KY (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 
stránky, původnost zpracování tématu apod.)  
Autorka precizně zpracovala tematiku humanistické fotografie v československém prostředí na příkladu časopisu 
Mladý svět v roce 1960. Práce je přínosná především díky kvalitně zpracované kvantitavní analýze, a to 
především v otázkách věnujících se tématům fotografií a redakčními způsoby práce s fotografiemi v časopisech 
Life a Mladý svět. Práce nejen svým rozsahem přesahuje požadavky kladené na tento typ práce a proto ji navrhuji 
hodnotit známkou A. 
 
 
5. OTÁZKY NEBO NÁMĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁDŘIT: 
5.1 V práci píšete o humanistické fotografii jakožto typickém paradigmatu pro období po druhé světové válce. 

Jak byste charakterizovala paradigma současné novinářské fotografie? 
5.2 V rámci kategorie fotografický styl rozlišujete metodu rozhodujícího okamžiku a jiné. Které styly 

například řadíte do kategorie jiné? 
 
 
6. NAVRHOVANÉ CELKOVÉ HODNICENÍ PRÁCE („kliknutím“ zakřížkujte vybrané hodnocení)  
  
A (výborně)      B      C      D      E      F (nedoporučuji k obhajobě)  
 
 
ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ 
 

      
 
 
Datum: 7.6.2018 
                                                                                          Podpis: ……………………………….. 
 
 
Hotový posudek vytiskněte, podepište a odevzdejte ve dvou kopiích na sekretariát příslušné katedry. Posudek 
nahrajte do SISu ve formátu PDF nebo jej zašlete elektronicky na adresu sekretářky příslušné katedry, která 
jej do SISu nahraje v zastoupení. Nevkládejte do SISu naskenované posudky s podpisem. V SISu musí být 
posudek bez podpisu! 
 


