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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) 
Finální verze práce odpovídá schváleným tezím, došlo ke změně ve struktuře, autor změnu v práci zdůvodňuje. 
 
2. HODNOCENÍ OBSAHU VÝSLEDNÉ PRÁCE 
Vyplňujte písmeno na škále A – B – C – D – E – F (A=nejlepší, F= nevyhovující) 
  Hodnocení známkou 
2.1 Relativní úplnost zpracované literatury ke zvolenému tématu D 
2.2 Schopnost kriticky vyhodnotit prostudovanou literaturu a aplikovat ji C 
2.3 Úroveň zpracování materiálu, resp. zvládnutí techniky empirického výzkumu C 
2.4 Schopnost sestavit a použít soubor metod přiměřený cíli C 
2.5 Původnost práce, přínos práce k rozvoji oboru B 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
Diplomant čerpá především ze sekundární literatury, u kapitol věnujících se předmětu jeho práce - fotografii - by 
bylo vhodnější místo obecné žurnalistické literatury použít specializované tituly věnující se žurnalistické 
fotografii. Výklad o fotografických žánrech je tak spíše povrchní, na druhé straně se objevují podkapitoly o 
tématech, které s předmětem zkoumání souvisí spíš okrajově (nastolování agendy) a autor s nimi již dále 
nepracuje. Charakteristika zkoumaných událostí je povrchní a tvoří ji spíše soubor statistických dat a stručný 
popis některých událostí, které bychom pod uprchlickou krizi zařadili. K původním pramenům by měl autor při 
zpracování magisterské diplomové práce sáhnout i při popisu metodologie, kdy z velké části čerpá ze souhrné 
příručky Trampoty a Vojtěchovské. Při výběru zkoumaného vzorku fotografií by bylo účelnější zvolit několik 
časových období v průběhu tzv. uprchlické krize, zvolené jeden a půl měsíční období jednak neobsahuje dostatek 
fotografií, jednak reprezentuje pouze jedno krátké období uprchlické krize, neobjevují se tak aktivity související 
např. s policejními akcemi v Maďarsku a Makedonii, se situací na Německo-Rakouských hranicích, vlakových 
nádražích v Budapešti a Salzburgu apod. 
Co se týče metodologie výzkumu, u některých proměnných není z pohledu výzkumných otázek zcela jasný jejich 
smysl (například jméno konkrétní agentury, a to i důvodu, že pod agenturou ČTK se u označování autora fotky 
může objevit snímek agentury AP, Profimedia jsou pak distributorem agentury AFP). Sporné je také automatické 
přiřazení hodnoty "den" u fotek vyfocených za použití blesku v rámci proměnné "denní doba". Není příliš zřejmé, 
z čeho diplomant při sestavování kódovací knihy v některých proměnných vycházel.  



Závěry práce sice odpovídají výsledkům analýzy, vzhledem ke zvolenému vzorku zkoumaných médií ve zvoleném 
časovém období, které tvoří pouze malou část sledované uprchlické krize, však nejsou reprezentativní v celé šíři 
zkoumaného tématu. 
 
3. HODNOCENÍ KONEČNÉ PODOBY VÝSLEDNÉ PRÁCE 
Vyplňujte písmeno na škále A – B – C – D – E – F (A=nejlepší, F= nevyhovující) 
  Hodnocení známkou 
3.1 Logičnost struktury práce, podloženost závěrů  C 
3.2 Zvládnutí terminologie oboru C 
3.3 Funkčnost, úroveň, přiměřenost poznámkového aparátu B 
3.4 Dodržení citační normy (pokud se v textu opakovaně objevují pasáže přejaté bez 

udání zdroje, hodnoťte písmenem F. Pokud v textu zjistíte přejaté pasáže 
vydávané autorem neoprávněně za vlastní zjištění, nedoporučte práci k obhajobě 
a ve „zdůvodnění v případě nedoporučení“ navrhněte, aby s autorem/kou bylo 
zahájeno disciplinární řízení.)  

D 

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

C 

3.6 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava C 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
Práce má logickou strukturu, v úvodu autor charakterizuje novinářskou fotografii obecně a některé mediální teorie, 
ke kterým se už ale ve svém výzkumu nevrací. Druhou část diplomové práce tvoří samotný výzkum. Diplomant 
při psaní text někdy až zbytečně kouskuje na malé části, čímž se dostává do číslování kapitol na úroveň typu 
3.2.1.1.2. 
Poznámkový aparát používá autor účelně. Autor sice primárně používá harvardský systém citací, ale občas se 
objevuje forma citace i v poznámkovém aparátu (s. 7 - McQuail, s. 12). Místy je systém citací použit nesprávně 
(odkazy v závorkách - Harvard - a místo autora odkaz na předchozí citaci - "tamtéž" - viz např. s. 7) nebo chybí 
odkaz na konkrétní stránky (např. tvrzení z Trampota-Vojtěchovská 2010 na s. 15).  
Práci by prospěla důkladnější korektura, autorovi při editaci zmizely například některé části textu (s. 6 - neúplný 
odstavec o barevnosti fotografie, s. 9 - neúplný odstavec o studii K. M. Bissel). Z grafické stránky není vhodné, 
když nadpis kapitoly zůstává na posledním řádku na stránce (s. 4), stejně tak když tabulka "přetéká" na následující 
stránku (s. 40-41, 48-49). 
V přílohách je součástí kódovací kniha a několik kopií stránek, které ilustrují použití fotografií u tématu 
uprchlické krize. Tyto reprodukce jsou bohužel technicky nekvalitní. Lepší by bylo zařadit některé snímky přímo 
do textu, především v situacích, kdy autor konstatuje některá fakta (např. s. 47 - přítomnost vysoce explicitního 
snímku v Právu). 
 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE/KY (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 
stránky, původnost tématu a závěrů apod.)  
Předložená diplomová práce se zaměřuje na vizuální reprezentaci uprchlické krize v českých tištěných médiích. 
Diplomant analyzoval fotografie ve čtyřech českých seriózních tištěných denících v období na začátku vypuknutí 
uprchlické krize. Výběr zkoumaného materiálu není zcela ideální pro to, aby byl autor schopný zhodnotit téma 
vizuální reprezentace komplexněji (viz výše). Práce má problematické části především v metodologické části, kdy 
není zcela zřejmé, z čeho diplomant vycházel při sestavování kódovací knihy. V rámci provedeného výzkumu jsou 
ale autorovy závěry relevantní. Přes zmíněné výtky práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnotit stupněm C 
nebo D podle průběhu obhajoby. 
 
5. OTÁZKY NEBO NÁMĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁDŘIT: 
5.1 Z čeho jste vycházel při sestavování obsahových proměnných a jejich hodnot (konkrétně např. emoce)?  
5.2 Ve výsledcích výzkumu zmiňujete ilustrační fotografii, v jaké souvislosti se ve zkoumaném vzorku 

objevuje? 
5.3 Jakým způsobem jste hodnotil kategorii "Způsob zobrazení"? 
5.4       
 
 
6. NAVRHOVANÉ CELKOVÉ HODNICENÍ PRÁCE („kliknutím“ zakřížkujte vybrané hodnocení)  
  
A (výborně)      B      C      D      E      F (nedoporučuji k obhajobě)  



 
 
ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ 
      
 
 
Datum: 19.6.2018                                                                Podpis: ……………………………….. 
 
 
Hotový posudek vytiskněte, podepište a odevzdejte ve dvou kopiích na sekretariát příslušné katedry. Posudek 
nahrajte do SISu ve formátu PDF, nebo jej zašlete sekretářce příslušné katedry, která jej do SISu nahraje 
v zastoupení. Nevkládejte do SISu naskenované posudky s podpisem. V SISu musí být posudek bez podpisu.    
 


