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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)
Práce odpovídá schváleným tezím. S jedinou výjimkou, kterou je v rámci praktické části nahrazení fotografa 
starší generace Vojtěcha Dukáta mladším autorem Petrem Vrabcem. Tuto změnu pokládám za mimořádně 
šťastnou. Slouží práci výhradně ku prospěchu. Právě na srovnání tvorby v současnosti velmi činného Petra 
Vrabce s tím, jak se tématu pouličních protestů věnovali starší autoři, se ukazuje, jak dlouhou cestu tato 
specifická fotografická disciplina v českém prostředí za posledních dvacet let ušla. 

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 B
2.4 Logičnost výkladu, podloženost závěrů B

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)
Předloženou bakalářskou práci pokládám z mnoha důvodů za nadprůměrnou. Zvolené téma – fotografie protestu 
(či protestů) s důrazem na scénu levicového extrémismu totiž nabízí mnoho řezů mediálním terénem a se všemi 
se autorka dokázala dostatečně dobře a přesvědčivě vypořádat. Nacházíme tu střet dominantní ideologie a 
mainstreamových médií s kritickými a opozičními výklady. Často jde o jevy, s nimiž si mainstreamová média 
nevědí rady. Dotýkáme se otázek etických a to jak ve smyslu zachycení násilí na fotografiích, tak i podobě toho, 
kde v průběhu demonstrací vede hranice mezi rolí novináře a aktivisty. Ve všech těchto ohledech autorka pracuje
s odpovídajícím množstvím relevantní a také aktuální literatury. Zároveň oceňuji, že si autorka vybrala velmi 
živé - v českém prostředí dosud ne příliš ukotvené, téma. Na jeho pozadí dochází nejen ke střetu světonázorů, ale
především k vytváření vizuálního slovníku, který je pro zachycení protestních akcí adekvátní. 

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)

C

3.5 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava práce B

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek) 
Struktura práce je zcela přehledná a odpovídající zvoleným tematickým okruhům. Autorka se orientuje nejen v 
dějinách protestních hnutí, ale také dobře chápe odstíny levicového politického spektra a jejich návaznosti na v 
Česku fungující subkultury. V praktické části kvalitativního výzkumu pak pracuje suverénně a fotografie „čte“ 
výborně. Za mírně rušivé z hlediska formální podoby práce pokládám pouze skutečnost, že autorka má sklon 
přejímat jazyk použité literatury. Chvílemi tak osciluje mezi esejistickou podobou, která je poplatná Susan 
Sontag, v částech, které charakterizují život a tvorbu čtyř vybraných fotografů, zase nacházíme silný žurnalistický
až magazínový styl.  

4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE/KY (celkové hodnocení výsledné práce,  její  silné a slabé
stránky, původnost zpracování tématu apod.) 
Práci Fotografie protestu v kontextu českého prostředí po roce 1989 pokládám za velmi zdařilou. Autorce se 
podařilo dobře postihnout, jak velkou cestu ušla fotografie demonstrací v Česku za posledních dvacet let. V její 
analýze fotografií Jaroslava Kučery a Karla Tůmy, kteří fotografovali demonstrace v rámci zasedání MMF v 
Praze v roce 2000, se dobře ukazuje, jak se zdejší fotografové po roce 1990 museli vyrovnávat s novými tématy a
učit se je zachycovat. Zatímco Kučera a Tůma v roce 2000 fotografují cosi, co bychom mohli popsat jako 
vizuálně atraktivní avšak do jisté míry povrchní „válku v ulicích,“ Petr Vrabec – specialista na demonstrace 
ekologických i politických aktivistů, zobrazuje protesty v ulicích už jako střet ideologických proudů a hodnot. 
Ví, co se mu odehrává před očima, což u autorů předchozí generace tak jednoznačně tvrdit nelze. 

Za diskutabilní v tomto ohledu pokládám zařazení fotografií Karla Cudlína z Euromajdanu do zkoumaného 
vzorku. Zde se už nejedná o typický protest, jakého jsme svědky při zasedání MMF a Světové banky či při 
ekologických blokádách, ale jde o daleko komplexnější občanské nepokoje, které nejsou v jádru motivovány 
levicovými myšlenkami, jež autorka v předchozí části práce tak dobře popisuje. V rámci výzkumu bych také 
uvítal, kdyby autorka více zdůraznila, že mezi lety 2000 a současností došlo k digitalizaci mediální krajiny. A tak
zatímco fotografové v době demonstrací proti MMF počítali s výstupy v tištěných médiích a pracovali s malými 
cykly, médiem dnešních fotografů jsou online galerie a tomu je přizpůsobené i vytváření větších sérií, což je 
případ Petr Vrabce.

Výše uvedené výhrady pokládám spíše za okrajové a celkově práci hodnotím výborně až velmi dobře. 

5. OTÁZKY NEBO NÁMĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁDŘIT:
5.1 Proč jste do kvalitativní analýza zahrnula i fotografie Karla Cudlína z Euromajdanu, ačkoli svou povahou 

neodpovídají podobě levicového extrémismu, na němž vaše práce dominantně stojí?
5.2 Jak podle vás digitalizace médií a nové možnosti distribuce ovlivnily podobou fotografie protestu v 

českém prostředí? 

6. NAVRHOVANÉ CELKOVÉ HODNICENÍ PRÁCE („kliknutím“ zakřížkujte vybrané hodnocení) 

A (výborně)      B      C      D      E      F (nedoporučuji k obhajobě) 

ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ

     



Datum: 10.6.2018                                                                                          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!
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