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Předložená diplomová práce je věnována problematice pracovní motivace v době budování 

socialismu v Československu. Nastupující komunistický režim byl nucen řešit otázku 

pracovní motivace a zajistit si tak poslušnost pracujících. Tak jako v ostatních oblastech 

hospodářského života se inspiroval sovětskými zkušenostmi. Způsoby řešení, které se 

prosazovaly v SSSR, byly na počátku 50. let nekriticky adorovány a přejímány i 

v Československu. 

Téma diplomové práce je vhodně zvoleným příspěvkem ke zkoumané problematice a 

přispívá k hlubšímu pochopení souvislostí pracovní kázně i motivace zaměstnanců v době 

budování socialismu. Po zavedení pracovní povinnosti si stát tuto otázku začal dobře 

uvědomovat a současně i hledat vhodná řešení. Je zřejmé, že se jedná o dílčí příspěvek, který 

vychází z diskurzivní analýzy dvou textů publikovaných v 50. letech 20. století. 

Diplomová práce je logicky strukturována. Vedle úvodu a závěru je text tvořen pěti 

kapitolami. V úvodu diplomantka stručně nastínila zkoumanou problematiku. Vlastní cíle a 

metodologická východiska nejsou obsažena v úvodu, ala až ve druhé kapitole Specifikace 

výzkumného cíle a jeho řešení (s. 32 – 39). První kapitola s názvem Teoretická východiska (s. 

10 – 31) zasazuje zkoumanou problematiku do širšího teoretického rámce, kdy se 

diplomantka opřela především o M. Foucaulta. 

Vlastní jádro diplomové práce tvoři kapitoly tři až pět. Diplomantka analyzovala dvě 

publikace. První je překlad sovětské práce Socialistická pracovní kázeň N. G. Alexandrova a 

byla vydána na počátku 50. let, druhým analyzovaným textem je kniha J. Škrlanta 

Společenská práce za socialismu, publikovaná ve druhé polovině 50. let. Ve výstupu 

provedené analýzy diplomantka dospěla k závěrům, které zřetelně ukazují proměnu pojetí 

pracovní motivace ve sledovaném období. Analýzu obou textů dále doplnila sledováním 

kontextu pojetí práce a vzniku teoretické otázky pracovní motivace a jejich vývoji ve 20. 

století. Zajímavé je též nastínění dopadů na ekonomický systém. Právě sledování reálného 

účinku pracovní motivace by bylo vhodným doplněním práce, kde by bylo možné ukázat 

praktické dopady na chování pracujících. 



Hlubšího propracování by si zasloužil závěr diplomové práce, který je spíše stručným 

shrnutím. Kladně hodnotím dobře strukturovaný bohatý seznam pramenů a literatury, 

využitých ke zpracování diplomové práce. 

Na závěr mohu konstatovat, že předložená diplomová práce je zpracována s patřičným 

zaujetím pro řešené téma. Diplomantka ukázala svou schopnost práce s prameny a literaturou 

a prokázala, že je schopna získané poznatky zpracovat a interpretovat. Po jazykové stránce je 

diplomová práce na dobré úrovni, jak po stránce stylistické, tak i gramatické. 

 

S ohledem na výše uvedené, tak mohu konstatovat, že diplomová práce paní Hany Gruntové 

Kolingerové splňuje formální i obsahové náležitosti kladené na diplomové práce. Dokládá 

schopnost autorky k samostatné odborné práci, proto mohu text doporučit k obhajobě před 

komisí a navrhuji hodnocení v e l m i  d o b ř e, při zdařilém průběhu obhajoby i v ý b o r n ě.  
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