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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) 
Přestože autorka koncipovala teze v době, kdy její vztah ke zpracovávanému tématu byl víceméně povrchní, 
podařilo se jí připravit půdorys práce tak, že nebylo třeba jej výrazně měnit. Práce je ve shodě s  tezemi, 
autorka je velmi pečlivá, a tak již při přípravě práce a koncipování tezí měla jasnou představu o struktuře 
práce a jejím obsahu. K odchýlení dojde pouze v analytické části práce, kde autorka upustí od původně 
zamýšlené kvalitativní analýzy obrazu. Důvodem je jednak rozsah práce, který i bez analytické části dalece 
přesáhl normu pro tento typ odborného textu, ale především autorka shledala, že pro prokázání stanovené 
hypotézy není podrobná analýza nezbytná. Zároveň si nechává prostor pro případné další zkoumání tohoto 
inspitarivního období ve vývoji fotožurnalismu 
 
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 B 
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) 
 
Část práce zabývající se zasazením tématu do historického kontextu a výkladem dobových reálií je věcná, 
autorka pracuje nejen s dobře známými podklady, ale i s dosud nevyužívanými texty zahraničních autorů, 
které jí dovolí ukázat dané období v nových souvislostech.  
 
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 A 
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 
A 



vydávané neoprávněně autorem za vlastní zjištění, nedoporučte práci 
k obhajobě a ve „zdůvodnění v případě nedoporučení“ navrhněte, aby 
s autorem bylo zahájeno disciplinární řízení.) 

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 A 
 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
Struktura práce zachovává logické řazení od obecných poznatků ke konkrétním příkladům. Poznámkový 
aparát je střízlivý a je velmi pečlivě veden, včetně přesného dodržení citačních norem. Pokud jde o jazyk a 
stylistickou úroveň práce, ráda konstatuji, že práce, i když se jedná o odborný text, se velmi dobře čte, autorka 
má schopnost formulovat i složité myšlenky srozumitelným způsobem. Součástí práce je precizní grafická 
úprava včetně mnoha grafů, názorně vyzualizující výsledky dílčích analýz. Cenná je i obrazová příloha, v níž 
autorka na konkrétních příkladech demonstruje shody/rozdíl zkoumaných peirodik.  
 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE/KY (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 
stránky, původnost zpracování tématu apod.)  
 
Bakalářská práce je zpracována s velkou dávkou zaujetí a poctivosti, nejen v práci s literaturou a prameny, ale 
především v analytické části. Autorka se dokázala (bez předchozího hlubšího „fotografického“ zázemí) 
zorientovat nejen v historických reáliích vývoje fotogžurnalismu, ale i v teoretických otázkách oboru. Dobře 
zvládla i metodu kvantitativní analýzy, v níž prokázala značnou míru kreativity a nápaditosti nejen při 
přípravě metodologie, ale zejména v interpretaci jejích výsledků. Rovněž si poradila s vizualizací výsledků 
analýzy, což do značné míry přispělo přehlednosti a srozumitelnosti výzkumu.  
Práce tak představuje hodnotný příspěvek k dílčím studiím věnovaným vývoji českého a světového 
fotožurnalismu a má potenciál stát se studijním materiálem pro studenty fakulty. Vzhledem k faktu, že práce 
nejen splňuje, ale dalece přesahuje všechny požadavky kladené na bakalářskou práci, doporučuji tento text k 
obhajobě, navrhuji klasifikovat ji stupněm "A". Současně doporučuji komisi zvážit možnost udělení pochvaly.  
 
 
5. OTÁZKY NEBO NÁMĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁDŘIT: 
5.1       
5.2       
 
 
6. NAVRHOVANÉ CELKOVÉ HODNICENÍ PRÁCE („kliknutím“ zakřížkujte vybrané hodnocení)  
  
A (výborně)      B      C      D      E      F (nedoporučuji k obhajobě)  
 
 
ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ 
 

      
 
 
Datum: 13.6.2018                                                                                          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! 
 


