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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). 
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Celkové hodnocení (slovně) 

 

Ondřej Mašek zpracoval ve své bakalářské práci téma, ve kterém se protínají dějiny školství a 

československé dějiny po roce 1968. Jeho práci lze tedy řadit do proudu rostoucí produkce české 

historiografie orientované právě tímto směrem. Prizmatem vzdělávacího systému lze rozhodně lépe 

chápat období komunistického Československa. Struktura textu se zdá být vyvážená – historický 

kontext, téma ideologie ve škole, školský systém a ideologizace ve školním prostředí – avšak při 

bližším pohledu se práce jeví jako nedotažená a nedostatečně vyzrálá. Autor se v úvodu opírá – 

vcelku slibně – o současné přístupy ke konceptu totality, ideologie, propagandy, v dalších částech 

s nimi však nezachází důsledně a přizpůsobuje se naopak „řeči“ svých pramenů. Tato pramenná 

základna se pak jeví být přeci jen velmi torzovitá. Chybí memoárová literatura či případně relativně 

dostupný pedagogický tisk, nabízely se dílčí sondy do školních kronik. Na tom všem by bylo možné 

vymezené téma (či jeho dílčí části) skutečně analyzovat. Materiál ÚV KSČ totiž rozhodně není 

jediným nosným zdrojem poznání. V podstatě nadbytečné a zatím velmi rozsáhlé jsou úvodní 

kapitoly, kde se autor věnuje historickému kontextu (i světovým dějinám), jenž s vlastní prací 

nesouvisí. Práci je tak možno hodnotit pouze jako první, poněkud nejistý krok autora směrem ke 

zvolené problematice. Bakalářskou práci přesto k obhajobě doporučuji. 
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