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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) 

Autorka zpracovává zajímavé a na domácí půdě dosud neprozkoumané téma obrazu protestu ve fotografii. Práce 

se mírně odchyluje od tezí z důvodu nedosažitelnosti jednoho z předpokládaných fotografů, který žije dlouhodobě 

v zahraničí mimo dosah elektronické komunikace.  

 

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 B 

2.4 Logičnost výkladu, podloženost závěrů A 

 

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek) 

K tématu není příliš dostupné odborné literatury, bohužel se autorce nepodařilo získat přístup k zásadnímu titulu k 

tématu The Protest Box, přes společné snahy s vedoucím práce. Mimo to v práci reflektuje zásadní studie 

věnované ikonicitě protestních fotografií, zahrnuje koncepty protestu, morální paniky, významotvorné funkce 

médií. Podstatná část je věnována etickým apsektům fotožurnalismu.   

 

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 B 



kodifikace pravopisné normy, hodnoťte písmenem F) 

3.5 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava práce A 

 

 

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  

      

 

4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE/KY (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 

stránky, původnost zpracování tématu apod.)  

Bakalářská práce Dominiky Mňukové zpracovává dobře zvolené téma. V teoretické části autorka představuje 

relevantní pojmy, definuje protest, aktivismus, jejich vztah k médiím, prezentuje koncepty morální paniky, 

gatekeepingu, ikonicity a etiky fotožurnalismu. V druhé části představuje stručnou historii domácí extrémní levice 

a protestních hnutí, zásadní milníky hnutí. V praktické části práce jsou pak představeni 4 fotografové  

reprezentující několik generací fotografů, kteří dokumentovali protesty od roku 1989. Dále formou hloubkových 

rozhovorů zkoumá přístupy fotografů k zobrazení protestů, výstupy rozhovorů pak doplňuje kvalitativní analýzou 

snímků jednotlivých autorů. Z práce je dobře vidět, jak se měnil přístup fotografů k tematice v čase, jaké 

odlišnosti byly mezi fotografy a jejich obrazovými výstupy. Práce netrpí žádnými zásadními nedostatky, jediným 

slabším místem jsou rozebírané fotografie Karla Cudlína z Majdanu, které úplně nezapadají mezi ostatní 

zkoumané snímky s tématem LEX, ale zde bohužel přestal fotograf komunikovat a nedodal vhodnější snímky. 

Práci považuji za zdařilou, autorka pracovala dlouhodobě, pravidelně konzultovala, se zájmem o téma. Práci 

doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení výborně.   

 

 

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: 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! 

 


