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Typ posudku (,,kliknutím" zakřížkujte platnou variantu)
Posudek vedoucího práce ! Posudek oponenta I

Autor/ka práce
Příjmení a jméno: Kateřina Kaňková

Název práce: Medializace sebeupálení Jana Palacha v periodikách Rudé právo, Reportér a Zprávy
Autor/ka posudku

Příjmení a jméno:Mgr. Pavel Suk
pracoviště: starosta města Manětín, interní doktorand Fsv uk praha

l. VZTAH SCHVÁLENÝcrurnziA VÝSLEDNE pnÁcn ,*liknutím" zakíížk brané hodnocení

KOMENTAR (slovní hodnocení vztahu tezí a práce, případně konkretní popis hlavních r,"ýtek)
Autorka si v tezích k magisterské práci zvolíIa za cíl způsob projevu "nastupující norma'lizace vmediálním
pokrytí sebeupálení Jana Palacha", a to na základě novinolých članků zachytit "idoeový rámec dané události a
jejího výkladu v doboqých souvislostech" . Zřejmě poté, co zjistila minimální výskyt článků vRudém právu,
rozšířila výzkum na ťýdeník Reporlér a ýdeník Zprávy.

2. HODNOCENÍ OBSAHU VÝSLEDNE pnÁcn
Vyplňujte číslicí na škáIe l - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 fiedinečné a vynikající - výborné - velmi dobré - dobré -

KOMENTAR (s|ovní hodnocení obsahu qýsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)
Yiz závěrečný shrnující komentář.

3. HODNOCENÍ KONEČNE PoDoBY VÝSLEDNE pnÁcn
Vyplňujte číslicí rra škále 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 -'í (edinečné a vynikající - l}borné - velmi dobré - dobré -
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eště akceptovatelne, téměř ovulici - zcela nedostatečné
Hodnocení známkou

2.1 Relativni úplnost zpracované literatury ke zvo|enému tématu J

2.2 schoonost kritickv vvhodnotit ovanou literaturu a aplikovat ii J
1.-) uroveň zDracování materiálu. resp. zvládnutí technikv emoirického vÝzkumu J
2.4 Sch sesta\ it a použít soubor metod piiměřený cíli 4

2.5 původnost rlnos k rozvoii oboru 4

tě al(ceptovatelne - telněř newhovuiící zcela nedostatečné
Hodnocení známkou

3.1 t struk oženost závěrů J
),z Zvládnutí terminologie oboru 3

J.J Funkčnost, úroveň, přiměřenost poznámkového aparátu J
3.4 Dodržení citační normy (pokud se vtextu opakovaně objevují pasáže přejaté

bez udání zdroie, hodnoťte stupněm 7. Pokud vtextu zlistítepřeiatépasáže
J



qldávané autorem neoprávněně zavlastní zjištění, nedoporučte práci
k obhajobě a ve ,,zdůvodnění vpřípadě nedoporučení" navrhněte, aby
s autorem byl o zahái eno disc iplinárn í íízeni.)

3.5 Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně porušována platná
kodifikace oravooisné normv_ hodnoťte stunněm 7)

4

3.6 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava 2

I(OMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)
Viz shrnující komentář.

4. SHRNUJiCÍ KOMENTÁŘ HOONOTITELE (celkové hodnocení qýsledné práce, její silné a slabé stránky,
původnost tématu a závěrů apod.)
Autorka práce si zvolila za námět medializaci sebeupálení Jana Palacha vdeníku Rudé právo a týdenících
Repofiér aZprávy. Bohužel větší část práce věnuje přiblížení politické situace vtehdejším Československu, což
vzhledem k cíli práce nadbytečné (např. podrobný popis situace před pražským rozhlasem vdobě srpnové
okupace). V této části se dopustila několika faktografických chyb (např. Chruščovjako nástupce J. V. Stalina
(pominula krátkou dobu, kdy v čele strany stál Gergij Malenkov), zřejmě tzv. Kolderovu komisi zpočátku 60. let
označuje za "skupinu 80 vědců" (s, 8), Novotného označuje za generálního tajemníka ÚV t<SČ (ve skutečnosti
první tajemnít ÚV rSČ, str. 10), pominula spontánníspolečenské hnutí v období jednání v Čierné nad Tisou a
Bratislavě, místo toho uvádí vznik takovéhoto hnutí po 21. 8. 1968 (str, 12), na str, 14 uvádí, že 2000 slov
zveřejnilo mj. Právo (?), 1. tajemnika ÚV KS Ukrajiny Pjoía Šelesta přejmenovala na Petro Šelesta (str. 15),
Autorka dále v textu nerozlišila v případě zmíněných ministrů, zda se jedná o ministra federální vlády (např.
ministr národní obrany) nebo ministra české vlády. Články vmédiích spíše přer.ypravuje místo, aby se je
pokusila v dobovém kontextu vysvětlit, opomíjí cenzuru. Užívá nevhodných výrazů pro odbornou práci např.:
vyznáním komunisté (str. 9), rozehnat sjezd (str. 9), název Varšavská pětka (str. 1 5), hlasatel předčítal národu
(str. 17), chléb je vryráběn (str.21), zaklínadlo (str,61).

5. oTÁzKy NEBo NÁnnĚry, K NrMž sE pŘl oBHAJoBĚ DIpLoMANT Musi vyJÁDŘII,
5.1 Z jakého důvodu ie popis vnitropolitické situace do Palachovv smrti větší. než předpokládanÝ cíl oráce?
5.2
5.3

5.4

6. NAVRHOVANÁ ZNÁMKA (,,kliknutím" zakíížkujte vybrané hodnocení)

výborně !- velmidobře [- aonre X- nedoporučujikobhajobě f]
ZDŮVODNĚNÍ V PnÍPaDĚ NEDOPORUČENÍ

Podpis:

, podepište, odevzdeite ve dvou kopiíclt a zašlete elekíronicky na adresu katedrv!


