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Bakalářská práce sl. Odložilové stojí na rozhraní mezi etnologií, historií, dějinami masmédií, 

literatury a dějinami výchovy. Autorka se rozhodla vyřešit problém napětí mezi působením 

propagandy „normalizovaného“ Československa na dětskou četbu (časopis Ohníček) a úsilím 

o vytvoření kvalitní a poutavé dětské četby. Přitom vycházela z mnohokrát dokázaného 

závěru, že všechny totalitní režimy věnovaly velkou pozornost ovlivňování dětí a mládeže, a 

to i prostřednictvím četby. 

Práce sl. Odložilové je dobře strukturovaná. V úvodní kapitole vymezuje jasně cíl, 

charakterizuje vybraný dětský časopis a své teoreticko-metodické zázemí. Druhá kapitola je 

věnována historii dětských časopisů v českých zemích ve 20. století, s jistými přesahy do 

zahraničí. Do budoucna by bylo možné doplnit ještě práce pojednávající výchově 

českoněmeckých dětí a o dětských českoněmeckých časopisech v meziválečném 

Československu (Peter Becher /vyd./: Deutsche Jugend in Böhmen; Hans Schmid-Egger, 

Ernst Nittner, Staffelstein). (Na s. 22 by bylo vhodné pojednat i o školách národnostních 

menšin.) Řada prací je pak věnována i výchově dětí židovských (Kasper – Kasperová). Třetí 

kapitola se poměrně zdařile snaží postihnout podstatu komunistické propagandy, jež se 

snažila organizovat a ideologicky formovat nejen školu, ale i volný čas dětí. Pokud se bude 

kolegyně zvolenému tématu věnovat i v rámci magisterského studia, mohla by práci 

teoreticky prohloubit o díla věnovaná propagandě v totalitních režimech (směrem k médiím 

např. Řehka). Poslední kapitola je pak vlastní analýzou jednotlivých rubrik časopisu. Autorka 

se přitom snaží ukázat, které z nich byly dobovou propagandou zasaženy nejvíce. Jde 

pochopitelně o nejdůležitější část práce. Sl. Odložilová přesvědčivě dokázala, že redakce 

časopisu skutečně utvářela svého čtenáře v duchu dobové ideologie. Je ovšem škoda, že místy 

sklouzla od analýzy, jež by propojila teoretickou a empirickou část, k popisu a že v závěrech 

více nezdůraznila ten fakt, že redaktoři přinesli dětem skutečně v mnoha ohledech moderní a 

kvalitní četbu. Oblíbenost časopisu by mohla studentka ověřit i v rozhovorech s bývalými 

čtenáři Ohníčku. I pod pláštíkem pionýrské organizace se totiž dala dělat zajímavá aktivita. 

Přes uvedené doplňky a drobné připomínky lze však konstatovat, že sl. Odložilová předložila 

kvalitní bakalářskou práci. Vzhledem k tomu, že časově zabrala pouze období od počátku 

„normalizace“ do vydání Charty 77, lze očekávat její pokračování. Bude zajímavé totiž 

sledovat, zda rok 1977 byl ze strany utváření dětských časopisů skutečně mezníkem i zda do 

vývoje dětské četby zasáhl rok 1985 (perestrojka, glasnosť). Práci hodnotím na rozhraní 

výborné a velmi dobré. Vzhledem k tomu, že jde však o první autorčinu odbornou práci a že 

během svého studia projevovala vždy píli, přiklonila bych se k lepšímu hodnocení. 

 

V Praze 11. září 2020                                                           doc. PhDr. Blanka Soukupová, CSc. 

     



 


