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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) 

Předložená práce byla vypracována na základě předem stanovené metodiky, jasně definuje cíle; od toho se také 

odvíjí struktura práce. 

 

2. HODNOCENÍ OBSAHU VÝSLEDNÉ PRÁCE 

Vyplňujte číslicí na škále 1 – 2 – 3 – 4 – 5 (výborné – velmi dobré – dobré – dostatečné – nedostatečné) 

  Hodnocení známkou 

2.1 Relativní úplnost zpracované literatury ke zvolenému tématu 2 

2.2 Schopnost kriticky vyhodnotit prostudovanou literaturu a aplikovat ji 2 

2.3 Úroveň zpracování materiálu, resp. zvládnutí techniky empirického výzkumu 1 

2.4 Schopnost sestavit a použít soubor metod přiměřený cíli 1 

2.5 Původnost práce, přínos práce k rozvoji oboru 2 

 

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  

 

Literatura: 

- zejména v kap. 4 postrádám monografii ŠVEC, Štefan: Česky psané časopisy pro děti (1850–1989). Praha 

2014, která se meritorně věnuje obsahu této kapitoly. V případě zmiňovaných čtenářských klubů (s. 27) se mohla 

autorka opřít o zásadní knihu PÍREK, Zdeněk: Čtenářské kluby Jaroslava Foglara. Brno 1990. Místo toho 

autorka cituje kusý projketový sylabus D. Dudka. 

- k Pionýrské organizaci ČSM diplomantka cituje jako zdroj Wikipedii - zde by bylo nanejvýš vhodné opřít se o 

některou z publikací k vývoji této organizace 

 

Obsah: 

- s. 9: vágní konstatování, že klíčovou "v politickém boji o moc sehrávala dvě ministerstva: Ministerstvo vnitra 

a Ministerstvo informací" - jistě bychom našli více rezortů; jde o to, jakým úhlem nazíráme na vývoj v letech 

1945–1947 

- s. 9: V. Kopecký byl "jedním ze spoluautorů kulturní politiky" - jaké? Stranické?, státní? 

- s. 11: Kulturní rada; rozumí se při ÚV KSČ 

- s. 12: spolky po právní stránce neexistovaly již od roku 1951, pouze tzv. dobrovolné organizace 



- s. 15: problematika vztahu nacionalismu a totalitních, resp. komunistických režimů je složitější, než autorka 

nastiňuje; např. SSSR byl mnohonárodnostním státem, jehož rusifikace byla pozvolná, doktrína proletářského 

internacionalismu přímo vylučovala nacionalistické tendence apod. Na druhou stranu teze "Lze se proto 

domnívat, že v případě Československa byla národní hrdost režimem záměrně potlačována…" je velmi 

problematická. 

- s. 16-17: nástin pojetí propagandy a propagace kom. režimem v 70. a 80. letech je z hlediska tématu práce 

nepodstatý 

- s. 19: "československá dětská literatura" - literatura je česká, nebo slovenská 

- s. 20-21: autorka se dopouští chyby v metodologii, když směšuje dobové pojetí poslání čas. Mateřídouška z r. 

1974 (citováno doslovně) s posláním literatury pro nejmenší čtenáře poč. 50. let (zde se opírá o stať P. 

Formánkové); mezi oběma výroky není kauzální vztah; podobně na s. 49 autorka využívá hodnocení díla O. 

Sekory marxistickou kritikou v r. 1984 - z kontextu by spíš bylo na místě hodnocení dobové, z přelomu 40. a 50. 

let 

- s. 20: "Dostupná literatura pro děti a mládež…" - věta je najasná; má autorka na mysli čítankovou četbu? 

Povinnou četbu? 

- s. 20: "dominance socialistického realismu byla prezentována… zaměřeným dílům." - věta nedává smysl 

- s. 26: čas. Mladý hlasatel vycházel již od r. 1935, od té doby také s redakcí externě spoluracoval J. Foglar 

- s. 27: "Seriál /Rychlé šípy/ časopisu dominuje a dokonce se dostává do jeho názvu (Vpřed)." - věta nedává 

smysl 

- s. 31: "Na rozdíl od populárních čtenářských klubů Jaroslava Foglara v časopisech Mladý hlasatel a Vpřed se 

podobná síť čtenářů kolem Mateřídoušky nevytvořila." - tvrzení nedává smysl, neboť nelze obě periodika 

porovnávat s ohledem na odlišné věkové kategorie dětí. 

- s. 54: jaký "rasistický kontext" má autorka na mysli? 

- s. 69: František Nečásek byl nejen Gottwaldův životopisec, ale v dané době také přednosta kult. odboru 

Kanceláře prez. republiky a tajemník ÚV KSČ 

 

 

3. HODNOCENÍ KONEČNÉ PODOBY VÝSLEDNÉ PRÁCE 

Vyplňujte číslicí na škále 1 – 2 – 3 – 4 – 5 (výborné – velmi dobré – dobré – dostatečné – nedostatečné) 

  Hodnocení známkou 

3.1 Logičnost struktury práce, podloženost závěrů  2 

3.2 Zvládnutí terminologie oboru 2 

3.3 Funkčnost, úroveň, přiměřenost poznámkového aparátu 1 

3.4 Dodržení citační normy (pokud se v textu opakovaně objevují pasáže přejaté 

bez udání zdroje, hodnoťte stupněm 5. 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/kou bylo zahájeno disciplinární řízení.)  

1 

3.5 Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně porušována platná 

kodifikace pravopisné normy, hodnoťte stupněm 5) 

2 

3.6 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava 1 

 

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  

 

Jazyková a stylistická úroveň: 

- text je místy zatížen drobnými překlepy, stylistickými neobratnostmi apod. (např. s. 26, 30, 52, 55, 58, 71, 72, 

85, 91, 94) 

- s. 52: nikoli "Rusy", ale lépe sovětskými vojáky 

- s. 94: nikoli "z Ruska", ale SSSR 

 

 

4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE/KY (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 

stránky, původnost tématu a závěrů apod.)  

 

Diplomantka předložila zajímavou práci, v níž předkládá výsledky výzkumu prvních deseti ročníků čas. 

Mateřídouška. Jádro diplomové práce představuje analýza více než 230 článků tohoto dětského časopisu, které 

autorka roztřídila do devíti tematických skupin, jež dále podrobuje zkoumání v dílčích podkapitolách. Rozbor 

charakteristik těchto devíti skupin je přesvědčivý, autorka svá zjištění dobře dokládá. Zajímavý je např. postřeh o 

absenci tematiky vykonstruovaných politických procesů. Určitou slabinou práce jsou úvodní kapitoly; některé její 



části jsou dílem kompilací několika málo titulů, dílem je výklad poněkud schematický, některé formulace sporné 

či nejasné. Autorka mohla využít ještě několik dalších prací, které se váží k tématu (zvl. Š. Švec). V úvodních 

kapitolách v některých pasážích málo rozlišuje v kategorii dětské literatury: těžištěm zájmu diplomantky je 

tvorba pro nejmenší děti mezi 5.-8. rokem věku, přitom místy píše i o četbě (časopisech) pro starší děti okolo 10 

let (není jasné, k čemu se výklad vztahuje). Postrádám také zmínky o formách distribuce čas. Mateřídouška mezi 

dětmi. Text je bohužel zatížen stylistickými obratnostmi, překlepy a gram. chybami. 

 

 

5. OTÁZKY NEBO NÁMĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁDŘIT: 

5.1 Je zajímavé, že na stránkách Mateřídouřky (alespoň se to zdá z diplomové práce), nebylo příliš 

exponováno téma války v Koreji. 

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! 

 


