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Odložilová, Nikola, Dětský časopis Ohníček v letech 1969-1977 jako nástroj propagandy 
socialistického Československa, FHS 2020.

BP Nikoly Odložilové je kvalitní studentskou prací – se všemi atributy, které má mít. Má 
jasné téma, jehož se drží; má smysluplnou strukturu; vychází z relevantní a na poměry 
bakalářské práce bohaté literatury, s níž zachází dobře (byť některé texty dostaly možná až 
příliš velký prostor a slouží spíše za „průvodce“ – viz například knihy Knapíka s Francem) 
atd.
Obsahová analýza Ohníčku – vlastní téma textu – je ve svém celku zpracována poctivě, a 
závěry jsou tudíž podepřeny výzkumem. Bylo by nicméně zajímavé, kdyby se při vlastní 
analýze svého pramene (Ohníčku) studentka tolik nedržela vymezené chronologie (rok 1977 
jako mez jejího výzkumu – vznik Charty 77 – je ostatně mezníkem spíše náhodným, asi nelze 
předpokládat, že by se po Chartě 77 obsah Ohníčku nějak zvlášť změnil). To, co tím chci ale 
říci především, je to, že kdyby studentka alespoň částečně ukročila před rok 1969 (druhý 
mezník bakalářské práce), a analyzovala třeba jen kvůli kontextu obsah Ohníčku v roce 1968, 
mohla by získat další zajímavé – komparativní – hledisko. Odtud plyne i má otázka: Práce 
ukazuje jistý typ vyprávění o Sovětském svazu, byl tento typ vyprávění například v roce 1968
jiný? Jinými slovy: Jak výrazně se Ohníček z hlediska propagace Sovětského svazu po roce 
1968 proměnil? V roce 1968 Sovětský svaz propagován nebyl, případně byl propagován 
jinak?
Asi největší má výtka je ale takzvaně proporční (s vlivem i na obsah). Studentka odhaluje (s. 
27) čtyři rubriky Ohníčku jako nejvíce angažované (Třásničky, Připomeňme si, Čísla nám 
vyprávějí a Pionýrské glosy). Problém je nicméně v tom, že jejich analýza není ani tak 
analýzou jako spíš stručným shrnutím (rozboru těchto z hlediska tématu BP klíčových čtyř 
rubrik jsou věnovány toliko čtyři strany, což je například stejně jako kontextuální kapitolce o 
vzdělání a výchově). To je příliš málo.
Navzdory tomu ale bakalářskou práci považuji za kvalitní. Podle  průběhu obhajoby ji 
doporučuji hodnotit buď stupněm 1, nebo 2.
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