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Kateřina Vondráčková si zvolila na bakalářskou práci poměrně složité téma, a to zvláště z hlediska 
interpretačního.  

Struktura práce je přehledná a logická. Text je rozdělen do osmi částí včetně úvodu a závěru. Určitý 
problém, třebaže spíše technického charakteru, spatřuji v tom, že název práce nedostatečně odráží její 
obsah. Název se redukuje na analýzu období 70. let, ale jemu je ve skutečnosti věnována jen výrazná 
menšina textu. Na druhé straně je zase dobře, že autorka zpracovala v takové míře i 50. a 60. léta, díky 
čemuž může demonstrovat změny a vývojové linie v diachronní perspektivě. Z hlediska obsahu bych 
pak ještě namítl, že rozbor vlastního ideologického působení není v práci příliš rozsáhlý. Taková 
analýza rozhodně není jednoduchá, tak možná i proto měla autorka zřejmě tendenci (nevím, nakolik 
intencionální) utíkat při psaní práce ke snadnějším tématům, jako jsou dějiny dětských časopisů, 
redakční obsazení, grafická stránka apod. Uznávám, že tato témata určitě nejsou irelevantní, avšak 
v proporcích této práce je jich podle mého názoru až příliš mnoho. 

Na práci je rovněž sympatická snaha o interdisciplinaritu a vědomí nutnosti konceptualizace 
teoretických pojmů, s nimiž se pracuje. U bakalářských prací toto rozhodně nebývá zcela běžným 
standardem, který by v posudku nezasluhoval zvláštní zmínku. Této problematice věnovala autorka 
první a druhou kapitolu. V první definuje pojem „ideologie“ a „propaganda“. K tomu využila podle 
mého názoru dostatečné množství relevantní teoretické literatury. V druhé se orientuje na do značné 
míry psychologicky koncipovaný obraz adresáta, na kterého se manipulativní narativní formy 
v časopise orientují. Za určitý nedostatek bych v tomto směru považoval nedostatečné promítnutí této 
teoretické části v části analytické, věnované samotnému obsahu časopisu Mateřídouška. Přesto na 
druhé straně musím jako vedoucí práce konstatovat, že oproti původní verzi textu se autorka alespoň 
pokusila v určité míře tento nedostatek odstranit.  

Cíle práce jsou formulovány uspokojivě a navíc rozhodně ne nezajímavě. Měl jsem původně problém 
s tezí převzatou od Macury o tom, že socialismus připravoval děti o jejich právo na dětství. Svým 
výzkumem však autorka uspokojivě ukázala, že pokud je správně tato teze pochopena, má jistě své 
opodstatnění. Myslím si, že toto je jeden z nejsilnějších momentů této práce a zasloužil by si bližší 
diskusi při obhajobě. Dalším cílem, který konkretizuje obecné zaměření, je zvláštní důraz na sledování 
kolektivistických nároků ve střetu s individualistickými hodnotami a jejich vzájemné napětí. Tento 
způsob přístupu k analýze ideologických forem považuji za velmi šťastně zvolený.  

Stylisticky je místy práce poněkud kostrbatější, ale jinak rozhodně se nevymyká běžným standardům 
bakalářských prací odevzdávaných na historických oborech FFUK. Navíc oproti původním verzím 
textu je vidět, že v této věci na něm navíc autorka velmi výrazně zapracovala při finální redakci. 

Množství prostudovaných pramenů a související literatury považuji za dostatečně reprezentativní pro 
účely bakalářské práce a nemám k tomu z pozice vedoucího žádné námitky. 

Domnívám se, že Kateřina Vondráčková vytvořila kvalitní bakalářskou práci a s přihlédnutím k výše 
uváděným dílčím námitkám bych komisi doporučoval hodnotit ji známkou „velmi dobře“. 
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