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POZOR: V počítači vyplňujte pouze do šedivých políček! Po jejich vyplnění hotový posudek vytiskněte, 
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Typ posudku („kliknutím“ zakřížkujte platnou variantu)   

Posudek vedoucího práce      Posudek oponenta   
 
Autor/ka práce 

Příjmení a jméno: Čížková Petra  
Název práce: Mediální obraz číhošťského zázraku v proměnách času 
Autor/ka posudku 
     Příjmení a jméno: Končelík Jakub 

Pracoviště: KMS 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) 
Diplomantka měla již při volbě tématu a při zpracovávání tezí zcela jasnou představu "co, kdy, kde a jak" hodlá 
zkoumat a vyložit. A v této souvislosti tedy nijak nepřekvapuje, že se od tezí nijak významně neodchýlila. Přesto 
by se patřilo tuto skutečnost v práci zmínit. 
 
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 1 
2.2 Schopnost kriticky vyhodnotit prostudovanou literaturu a aplikovat ji 2 
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)  
Diplomová práce Petry Čížkové je velmi silná ve své materiálové části – diplomantce se podařilo jak sebírat 
rozhodující archivní materiály, tak provést řízené rozhovory s pamětníky i načíst a zpracovat v zásadě všechnu 
důležitou sekundární literaturu k tématu. A za to zaslouží ocenění. Trochu rozpaky ve mně budí výzkumná část – 
analýza vybraných mediálních obsahů věnovaných číhošťskému zázraku. Ač jsme i metodu kvantitativní 
obsahové analýzy opakovaně konzultovali, výsledný tvar mne zaskočil. Nicméně – vymezit 9 hypotéz, 
mechanicky je ve třech časových rovinách zreplikovat na 27 bodů a věnovat se jen a pouze jejich ověřování je 
metodologicky čisté. Za sebe říkám, že v mých očích má diplomantka na tento autorský záměr plné právo a že se 
metodě nijak nezpronevěřuje. Naopak, je v ní spíše ortodoxní – možná trochu na úkor uplatnitelnosti zjištění. 
 
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  2 
3.2 Zvládnutí terminologie oboru 4 
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 2 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
V této oblasti k práci v zásadě nemám výhrady, výklad je strukturovaný a logický, práce prošla pečlivou 
korekturou (zdravotním problémům autorky navzdory), poznámkový aparát je precizní, přílohy vhodné. Snad jen 
teoretické zarámování role médií (a propagandy) v totalitním režimu by mohla autorka pojmout šířeji. 
 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁ Ř HODNOTITELE  (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé stránky, 
původnost tématu a závěrů apod.)  
Petra Čížková patří ke vzácné skupině diplomantů, kteří svou práci konzultují a píší průběžně a hotovo mají v 
podstatě s půlročním předstihem. A poslední měsíce tráví pilováním výsledné formy. V jejím případě to pilování, 
bohužel, výrazně omezily vleklé zdravotní problémy. Ale i tak se domnívám, že posuzovaná diplomová práce 
patří mezi ty vydařenější. 
Shrnu-li: Diplomantka ukázala schopnost vyhledat, utřídit a kriticky číst a citovat prameny i sekundární 
literaturu, shromážděné poznatky vhodně konfrontovala s výkladem pamětníků a i doplněk v formě analýzy 
dobových mediálních obsahů je přijatelný. Posuzovaná diplomová práce je obsahově originální a přínosná, a 
přispívá tak ke studiu českých médií. 
Petra Čížková 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.  
 
5. OTÁZKY NEBO NÁM ĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOB Ě DIPLOMANT MUSÍ VYJÁD ŘIT : 
5.1 Vzhledem ke kvalitám práce a mj. ke skutečnosti, že ji diplomantka pravidelně konzultovala a v hrubé 

podobě připravila s dostatečný předstihem, není asi překvapivé, že její text ve mně již nevzbuzuje žádné 
větší pochybnosti. Což je pro diplomantku ve smyslu "obhajoby" nevýhodné – není totiž nač se ptát. Vše 
podstatné jsme si již řekli... Snad tedy jen nabídka k rozpravě: 
V několika sekundárních zdrojích se opakuje informace, že vzhledek k velmi špatnému zdravotnímu stavu 
pátera Toufara museli autoři propagandistického snímku "Běda tomu skrze něhož", který měl být 
"rekonstrukcí" Číhošťského zázraku, při natáčení hledat vhodného kandidáta na jeho roli – a že jej 
nakonec ve filmu "hraje" sám prokurátor Čížek. Autorka ve své práci suše konstatuje, že archivní 
materiály tento údaj nepotvrzují – nevěděla by k tomu víc? 

5.2       
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! 
 


