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POSUDEK MAGISTERSKÉ DIPLOMOVÉ PRÁCE 
 
POZOR: V počítači vyplňujte pouze do šedivých políček! Po jejich vyplnění hotový posudek vytiskněte, 
podepište, odevzdejte ve dvou kopiích a zašlete elektronicky na adresu sekretariátu katedry. 
 
Typ posudku („kliknutím“ zakřížkujte platnou variantu)   

Posudek vedoucího práce      Posudek oponenta   
 
Autor/ka práce 

Příjmení a jméno: Kaňková Kateřina  
Název práce: Medializace sebeupálení Jana Palacha v periodikách Rudé právo, Reportér a Zprávy 
Autor/ka posudku 
     Příjmení a jméno: Končelík Jakub 

Pracoviště: IKSŽ UK FSV 
 
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) 
Proti záměru formulovanému v tezích se autorka rozkročila a (tezemi) předpokládanou pozornost rozšířila z 
Rudého práva i na periodika Zprávy a Reportér. Toto vyvázání se z původního konceptu konzultovala a považuji 
jej za rozumné a smysluplné – diplomantka si tak otevřela cestu ke srovnání zástupců tří rozdílných dobově 
podmíněných náhledů na Palachův protest. 
Naopak jistý ústup proti původnímu předpokladu tezí přinesla revize výkladu z "ideového rámce" na 
"medializaci" sebeupálení Jana Palacha. I v tomto případě ale vidím přestavbu výzkumného i výkladového 
záměru jako účelnou – opět uvolnila diplomantce ruce ke srovnávání. 
 
2. HODNOCENÍ OBSAHU VÝSLEDNÉ PRÁCE 
Vyplňujte číslicí na škále 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 (jedinečné a vynikající – výborné – velmi dobré – dobré – 
ještě akceptovatelné – téměř nevyhovující  –  zcela nedostatečné) 
  Hodnocení známkou 
2.1 Relativní úplnost zpracované literatury ke zvolenému tématu 2 
2.2 Schopnost kriticky vyhodnotit prostudovanou literaturu a aplikovat ji 3 
2.3 Úroveň zpracování materiálu, resp. zvládnutí techniky empirického výzkumu 3 
2.4 Schopnost sestavit a použít soubor metod přiměřený cíli 4 
2.5 Původnost práce, přínos práce k rozvoji oboru 2 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
Seznam použité literatury působí přesvědčivě a i samotný text posuzované práce dává tušit, že Kateřina Kaňková 
nejenže provedla důkladou materiálovou přípravu, ale ani ve smyslu studia relevantní literatury nic nezanedbala. 
V této souvislosti je tedy mrzuté, že se jí navzdory očividné snaze nepovedlo dospět k omračujícím a 
dechberoucím (a vlastně ani k nějak překvapujícím) závěrům. Prostě jen pečlivě zmapovala sledované texty – a v 
tom je její práce bezpochyby přínosná. 
 
3. HODNOCENÍ KONEČNÉ PODOBY VÝSLEDNÉ PRÁCE 
Vyplňujte číslicí na škále 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 (jedinečné a vynikající – výborné – velmi dobré – dobré – 
ještě akceptovatelné – téměř nevyhovující  –  zcela nedostatečné) 



  Hodnocení známkou 
3.1 Logičnost struktury práce, podloženost závěrů  3 
3.2 Zvládnutí terminologie oboru ? 
3.3 Funkčnost, úroveň, přiměřenost poznámkového aparátu 2 
3.4 Dodržení citační normy (pokud se v textu opakovaně objevují pasáže přejaté 

bez udání zdroje, hodnoťte stupněm 7. 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 bylo zahájeno disciplinární řízení.)  

2 

3.5 Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně porušována platná 
kodifikace pravopisné normy, hodnoťte stupněm 7) 

2 

3.6 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava 4 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
Na struktuře výkladu diplomantka pracovala a dosáhla, domnívám se, rozumného tvaru. Za jistou slabinu práce 
považuji skutečnost, že obešla teoretické zarámování výkladu – "terminologii oboru" tedy nehodnotím. 
Poznámkový aparát hezky ilustruje pečlivost a poctivost diplomantčina přístupu. Omezená reprodukční kvalita 
příloh je podmíněná technickými možnostmi diplomantky (a jejich výpovědní hodnotu nestírá). 
 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁ Ř HODNOTITELE  (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé stránky, 
původnost tématu a závěrů apod.)  
Diplomantka ukázala schopnost vyhledat, utřídit a kriticky číst a citovat prameny i sekundární literaturu a 
shromážděné poznatky vhodně konfrontovala s dobovými mediálními obsahy. Posuzovaná diplomová práce je 
obsahově originální a přínosná, a přispívá tak ke studiu českých médií. 
Kateřina Kaňková prokázala, že ovládá schopnosti a dovednosti příslušné odbornému diskurzu, její diplomová 
práce svým zpracováním a obsahem splňuje požadovaná kriteria, a proto ji doporučuji k obhajobě a (v závislosti 
na průběhu obhajoby) navrhuji hodnotit jako výbornou až velmi dobrou.  
 
5. OTÁZKY NEBO NÁM ĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOB Ě DIPLOMANT MUSÍ VYJÁD ŘIT : 
5.1 Kateřina Kaňková dlouhodobě a pečlivě konzultovala – poprvé jsme se sešli již v prosinci roku 2007! V 

této souvislosti by se možná patřilo ocenit, že diplomantka vůbec vydržela a své snažení dovedla až k 
obhajobě.  

5.2 Vzhledem ke skutečnosti, že diplomantka pravidelně konzultovala a práci dokončila s dostatečným 
předstihem, není asi překvapivé, že její text ve mně již nevzbuzuje žádné otazníky. Vše, co jsme mohli a 
zvládli, jsme si již řekli...  

5.3       
5.4       
 
 
6. NAVRHOVANÁ ZNÁMKA  („kliknutím“ zakřížkujte vybrané hodnocení)  
  

výborně  –  velmi dobře  –  dobře  –  nedoporučuji k obhajobě  
 
ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ 
      
 
 
Datum: ………………………                                                                Podpis: ……………………………….. 
 
 
Hotový posudek vytiskněte, podepište, odevzdejte ve dvou kopiích a zašlete elektronicky na adresu katedry! 
 


