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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: ČÍŽKOVÁ Petra  
Název práce: Mediální obraz číhošťského zázraku v proměnách času 
Autor/ka posudku 
     Příjmení a jméno: ZAMAZAL Ondřej 

Pracoviště: student kombinovaného doktorského studia na FSV UK 
 
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 použila metody, jak je vymezila v tezích DP: kvantitativní obsahovou analýzu a heuristickou metody 
historickou. Za trochu nešťastné považuji rozčlenění práce do kapitol, jak to provedla P.Čížková. Např. vznikly 
tři kapitoly se shodným názvem Dějinné zakotvení. Historické souvislosti bych shrnul do jedné části a více 
podkapitol. Každopádně v rámci celé DP se jedná o podružný jev.  
 
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 3 
2.2 Schopnost kriticky vyhodnotit prostudovanou literaturu a aplikovat ji 3 
2.3 Úroveň zpracování materiálu, resp. zvládnutí techniky empirického výzkumu 2 
2.4 Schopnost sestavit a použít soubor metod přiměřený cíli 1 
2.5 Původnost práce, přínos práce k rozvoji oboru 1 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
Diplomantka úspěšně zvládla zejména techniku empirického výzkumu - volbu výzkumných otázek, tvorbu 
kódovací knihy, výsledky kvantitativní analýzy. Trochu mi chybělo zapracování některých monografií 
vztahujících se k tématu, resp. archivních materiálů při popisu historických událostí.  
 
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 2 
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.)  

1 

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 1 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
P.Čížková dodržela citační normu, všechny převzaté pasáže důsledně cituje. Jazyková a stylistická úroveň 
odpovídá parametrům DP, přesto jsem v některých částech textu nalezl publicismy, resp. příznakové výrazy a 
slovní obraty ("další sled událostí se dal očekávat" - str. 6; "po těchto slovech uveřejněných snad ve všech 
novinách" - str. 30).  
 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁ Ř HODNOTITELE  (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé stránky, 
původnost tématu a závěrů apod.)  
Diplomová práce doplňuje bádání kolem tzv. číhošťského zázraku o důležitý rozměr - jak se o případ v různých 
časových obdobích zajímala média. Oceňuji zejména analýzu soudobých článků. Autorce vytýkám zjednodušený 
popis historických událostí, např. výklad o soudních procesech v 50. letech postrádá jakoukoli chronologickou 
nebo logickou strukturu. Chybí mi i trochu podrobnější informace o vybraných médiích, resp. autorech 
studovaných textů. Hlavní přínos (a původnost) práce spočívá v kvantitativní obsahové analýze - autorka vhodně 
vybrala výzkumné otázky, prokázala na nich rozdílnost v informování médií v jednotlivých etapách. Gramatické 
a stylistické nedostatky nepřekračují mírou obvyklou pro takto rozsáhlý text. 
 
5. OTÁZKY NEBO NÁM ĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOB Ě DIPLOMANT MUSÍ VYJÁD ŘIT : 
5.1 Nepozorovala jste u svědků číhošťského zázraku efekt pokřivené zpětné reflexe události? (Pamětník své 

zážitky postupem času přizpůsobuje spíš vytvářenému mediálnímu obrazu.) 
5.2 Strana 32, poznámka 66. Uvádíte, že se při informování o zásadních věcech (číhošťský zázrak, procesy) 

stírají rozdíly v textech jednotlivých médií? Čím to bylo způsobeno? 
5.3 Ačkoliv to diplomantnka ve své práci zdůvodňovala: proč zvolila v třetím sledovaném období tak velký 

časový rozptyl (1994-2007)? Zejména s ohledem na krátkodobé vymezení předchozích etap. 
5.4 K jaké ze tří naznačených variant výkladu číhošťského zázraku se přiklání sama diplomantka? 
 
 
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! 
 


