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Zdůvodnění výběru práce (max 2000 znaků):
Důvvodem ke zvolenı́ tohoto témmatu bylo nepříı́liš  rozš ı́říeném pověddomı́ o témto kauze, ale takém zájjem o obdobı́, ve kterémm se
odehrájváj a o propagandu jako takovou.
C� ihoš ťský  zájzrak je dodnes velkou neznájmou a stájle nenı́ zcela jasném, co se zde odehrájlo. Touto pracı́ bych se tedy rájda
dostala blı́žee k témto zájhaděd, poodhalila růvznáj vysvědtlenı́, ale nejvı́c bych se chtědla zamědříit na to, jak byla tato kauza vnı́májna
v kontextu svém doby. Vztah cı́rkve a komunistickém strany byl totiže velice vyhranědný  a komunistickém straněd se tı́mto ,,zájzrakem``
dostal do rukou dalš ı́ trumf, ježe mohou proti cı́rkvi použeı́t. Lájkadlem k témto prájci bylo i budoucı́ zkoumájnı́ dobový ch pramenův,
kterém jsou nezbytném k perfektnı́mu zachycenı́ tehdejš ı́ atmosfémry a nájlady ve společnnosti. Dokonalý m doplňkkem k tomuto budou
takém rozhovory s pamědtnı́ky nebo dobovém propagandistickém filmy nebo narájžeky v televiznı́ch poříadech.
Skutečnnou motivacı́ pak bylo oddědlit pravdivém informace od tědch propagandisticky podsouvaný ch a upozornit na tuto
praxi, ježe dokonale zapadáj do strategie komunistickém strany. Tyto zkresleném informace totiže dokájžeou i v dneš nı́ doběd zamı́chat
s nájzory a postoji nědkterý ch lidı́ a proto je důvležeitém umědt je oddědlit od tědch skutečnný ch.

Předpokládaný cíl (max 1500 znaků):
Hlavnı́m cı́lem tétto prácce je zkoumat a analyzovat, jak komunistickác strana prezentovala udáclost číı́hošťťskétho záczraku
v métdiı́ch.
Cı́lem tétto prácce tedy nenı́ zkoumat a odhalit, co se doopravdy stalo běhhem číı́hošťťskétho záczraku, nýbbrž  prácvěh zachytit, jak
se tétto udáclosti chopila komunistickác strana v rácmci svét propagandy a jak ji vyobrazila v métdiı́ch. Prácce se zaměhřeı́ na analýbzu
mechanismů  a metod komunistickét propagandy jakož to na jeden z klı́číovýbch prvků  k udrž enı́ jejı́ moci a manipulaci mas.
Tato prácce mác přeedevšťı́m nastı́nit obraz tétto kauzy v métdiı́ch ihned po jejı́m vzniku a v letech, jež  bezprostřeedněh
nácsledovaly, neboť spadajı́ prácvěh do obdobı́ nejkrutěhjšťı́ch procesů  a pronácsledovácnı́ nepřeáctel komunistickét strany.
Dalšťı́m cı́lem bude prokáczat manipulaci komunistickét strany s informacemi a tedy fakt, ž e propagandisticky ovlivňoovala
veřeejnét mı́něhnı́. Dů lež itác bude jak zachytit postavu samotnétho farácřee Josefa Toufara, z něhhož  uděhlala podvodnı́ka a lhácřee, ale takét
kontext tohoto cı́rkevnı́ho procesu v doběh perzekucı́.
Prácce by na zácvěhr měhla přeinétst odpověhdi na tyto výbzkumnét otáczky:
1) Docháczelo ze strany KSC� k propagandistickét manipulaci s informacemi? 2) Jak a jakét informace prezentovala komunistickác
strana o udáclosti C� ıh
́ ošťťskétho záczraku v métdiı́ch? 3) Jakou roli přeisoudila komunistickác strana farácřei Josefu Toufarovi? Jak se lišťila
od skutečínosti?

Metodologie práce (max 1500 znaků):
Tato prácce bude mı́t povahu literatury shrnujı́cı́ a hodnotı́cı́, neboť se zaobı́rác zkoumácnı́m literácrnı́ch textů.. Vzhledem
k tomu také  bude využíı́vat jak kvalitativnı́, tak kvantitativnı́ metody zkoumácnı́.
Klı́čoovou metodou zkoumácnı́ bude analýzza, přeedevšíı́m pak analýzza obsahovác, vzhledem k tomu, žíe je nutné  zachytit
skutečonýz výzznam informacı́ podsouvanýzch mé dii. Dojde zde k determinaci těcch propagandisticky vyznı́vajı́cı́ch, z nichží nácsledněc
bude vyplýzvat analýzza konkré tnı́ch prvků. komunistické  propagandy.
Výzznamnou čoácst zdrojů. budou tvořeit dobové  prameny, přeevácžíněc pak novinové  čolácnky, rovněcží tak jako rozhovory
s paměctnı́ky, ale také  filmovác tvorba, jenží v soběc zachycuje rů.zné  narácžíky čoi se přeı́mo danou té matikou zaobı́rác.
Přeevažíujı́cı́m stylem psanı́ bude styl anglosaskýz, kterýzm se tato prácce pokusı́ všíe stručoněc a jasněc vysvěctlit.
Zvolenýzm stylem vyjadřeovácnı́ bude neosobnı́ vyjadřeovácnı́, neboť nejlé pe zastácvác svou funkci vzhledem ke snaze docı́lit
objektivity a zachovat odbornost prácce. Výzjimkou všíak bude úvvod a zácvěcr, v nichží autorka volı́ raděcji autorskýz singulácr, aby mohla
lé pe vyjácdřeit fakt, žíe ji přeesto s pracı́ pojı́ určoité  pouto.

Základní charakteristika tématu (max 1500 znaků):
C� ıh
́ ošťťský  zázzrak je jev, ke kterémmu došťlo dne 11. prosince roku 1949 běhhem kázzáznı́ farázříe Josefa Toufara v číı́hošťťskémm
kostele. Běhhem jeho slov došťlo k pohybu kříı́žee na oltázříi, cože vedlo příı́tomném k domněhnı́, žee se jednáz o zázzrak a celáz udázlost se rychle
rozšťı́říila a uděhlala z C� ıh
́ ošťti poutnı́ mı́sto. Tento ohlas se všťak nezamlouval komunistickém straněh, ježe zaházjila s farázříem Toufarem
proces, příi něhmže byl zatčíen a příevezen do věhznice, kde byl názsledněh hojněh vyslý cházn a mučíen. Vzhledem k jeho zubožeenémmu stavu
byl donucen podepsat příiznáznı́ o zinscenováznı́ ,,zázzraku`` a rovněhže příistoupil na úččíast příi tvorběh propagandistickémho filmu Běda
tomu, skrze něhož přichází pohoršení. Na názsledky zraněhnı́ utrpěhný ch běhhem krutý ch vý slechů  nakonec podlehl.
Komunistickáz strana se vzhledem k nepříáztelskémmu postoji k cı́rkvi zarytěh snažeila zabráznit glofirikaci číı́hošťťskémho zázzraku.
Tato kauza ohledněh číı́hošťťskémho zázzraku a farázříe Josefa Toufara tedy perfektněh zapadala do komunistickém perzekuce cı́rkve a jejı́ch
hodnostázříů .

Předpokládaná struktura práce (max 1400 znaků):
Práce bude po stručném úvodu, jenž nabídne předpokládané cíle a očekávání práce, pokračovat souhrnem událostí, které
číhošťskému zázraku přecházely. Bude zde rozebrán vztah církve a komunistické strany pro lepší pochopení nevraživosti a následného
uchopení číhošťského zázraku.
Dále bude přiblížen i osud kněze Josefa Toufara, jehož zajetí a následná smrt byla zapříčiněna právě vlnou probíhajících perzekucí.
Samotná událost tohoto zázraku bude rovněž nastíněna, stejně pak jako možná vysvětlení, především pak ta, s nimiž přicházela
komunistická strana.
Následně práce přejde do výzkumné části, v níž už budou rozebrány historické prameny z té doby, jako například novinové články,
filmy, televizní pořady, přímá svědectví či rozhovory s pamětníky nebo dobové dokumenty a následně se práce bude zaobírat analýzou
právě použitých prvků a postupů komunistické propagandy. Zde by mělo dojít ke splnění cílů práce, tedy zachycení číhošťského zázraku
jako tématu a nástroje komunistické strany k propagandě.
V závěru dojde k zachycení hlavních myšlenek, jež práce nabídla, ale také ke zhodnocení splnění cílů a předpokladů, celkově pak
k ohlédnutí za prací.
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