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Hodnotící kritéria                                                            

 splňuje splňuje 

z větší 

části 

splňuje 

z menší 

části 

nesplňuje 

Problematika a cíl práce jsou zformulovány a odpovídají 

zadání a názvu práce. 

  x  

Metody využité autorem jsou adekvátní vzhledem k cíli práce a 

tématu. 

  x  

Autor se opírá o relevantní prameny a literaturu.   x  

Struktura práce je vyvážená a logická.  x   

Zpracování vykazuje rysy originality a vlastního přínosu.  x   

Práce je prosta gramatických a stylistických chyb.  x   

Práce je psána kultivovaným odborným jazykem za použití 

správné terminologie. 

 x   

Autor správně cituje.   x  

Autor nic podstatného neopomenul (obsah, úvod, závěr, seznam 

pramenů použité literatury, anotace v češtině a cizím jazyce, 

rozsah odpovídá zadání). 

x    
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Celkové hodnocení (slovně) 

  

Bakalářská práce Ondřeje Maška slibuje svým titulem více, než mohl autor na šedesáti stranách (dolní hranice 

nutného rozsahu!) kdy předložit. Ambiciózní cíl je sice již v úvodu poněkud redukován, bohužel však nelze souhlasit 

s tím, že by se jej podařilo bez výhrad naplnit. Výtahy ze stranických materiálů, které jsou předloženy zejména ve čtvrté a 

páté kapitole, nepřibližují „obecné roviny školství v tehdy socialistické vlasti a vliv politiky na ni“; nepřinášejí ani 

kriticky reflektované „informace o personálních a politických změnách, které proběhly v rámci školství na počátku 70. let 

20. století, o způsobu jakým režim prováděl ideologickou výchovu občanů či jak si zajišťoval loajalitu pedagogických 

pracovníků“ (s. 7). 

Nadějný pokus autora vypořádat se již v úvodu s proměnou odborné terminologie, vychází rovněž na prázdno. 

Ondřej Mašek používá pojem „totalita“ v duchu tradičních středoškolských výkladů nejen v celé práci, ale dokonce i tam, 

kde se odvolává na autory, kteří důsledně hovoří o diktaturách a autoritářských režimech, když pojem „totalita“ 

problematizují (Buben, Pullmann, Spurný, Růžička in Storchová a kol., Koncepty a dějiny. Proměny pojmů v současné 

historické vědě, Praha 2014, s. 281 – 307). Celá první pětina práce pak obsahuje zdlouhavé pojednání poválečných dějin 

Československa do sedmdesátých let 20. století, které se opět pohybuje na úrovni středoškolského výkladu, avšak s řadou 

odboček ke světovým dějinám, jež s tématem práce naprosto nesouvisejí. Teprve třetí kapitola slibuje shrnout proměny 

školského systému za státního socialismu v Československu. Autor tak ovšem činí na pouhých třech stranách! Vzhledem 

k cílům práce měla tato kapitola podle mého soudu poskytnout nezbytný historický kontext a pojmenovat východiska pro 

archivní bádání – jeví se však jako zcela nedostatečná. Nejedná se ani o systematický popis historické reality čerpající 

z odborné literatury, ani o diskusi dobových souvislostí, které ke změnám v období tzv. konsolidace a normalizace 

poměrů po roce 1968 vedly. Kapitoly následující, jak už bylo naznačeno výše, se omezují pouze na reprodukci dobových 

promluv, respektive politických záměrů, o sociálních praktikách však nevypovídají téměř nic. Škoda, neboť v současné 

době je již možné čerpat z řady relevantních odborných monografií (nedávno vyšly například publikace o Spartakiádách, 

cestování do zahraničí, trávení volného času apod.), ale také celé řady pamětnických vyprávění, která se dotýkají různých 

aspektů sledované problematiky. Prezentované skutečnosti pak Ondřej Mašek neproblematizuje ani v závěru. Jak je 

možné, že učitelé propuštění či přeřazení v souvislosti s normalizačními čistkami nacházeli nové působiště nejčastěji na 

odborných učilištích, která měla být středobodem socialistického vzdělávacího systému? Nakolik byla „pasivita“ straníků 

i nestraníků spíše brzdou než hynou silou stranických záměrů na poli edukace? Do jaké míry se odrazila rozdílná platová 

politika ve školství v různé míře loajality zaměstnanců (učitelé vs. mistři odborného výcviku a vychovatelé)? To jsou jen 

některé otázky, na které by se autor předložené bakalářské práce mohl pokusit odpovědět alespoň u obhajoby. Poslední 

výtka se pak týká neúplných, respektive nepřiznaných druhotných citací (viz převzaté citace z publikace Storchová, L. a 

kol., Koncepty a dějiny. Proměny pojmů v současné historické vědě, Praha 2014; a dále Otáhal, M., Nosková, A., 

Bolomský, K., Svědectví o duchovním útlaku 1969-1970: dokumenty, Praha 1993). 

I přes uvedené výhrady však práci doporučuji k obhajobě. 

 

 

V Praze dne 3. září 2017 

PhDr. Hana Havlůjová, Ph.D., v. r. 


