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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) 

Struktura práce doznala některé změny; kromě úpravy struktury kapitol autorka rozšířila studium periodika o 

frekvenční analýzu. 

 

2. HODNOCENÍ OBSAHU VÝSLEDNÉ PRÁCE 

Vyplňujte písmeno na škále A – B – C – D – E – F (A=nejlepší, F= nevyhovující) 

  Hodnocení písmenem 

2.1 Relativní úplnost zpracované literatury ke zvolenému tématu A 

2.2 Pochopení zpracované literatury a schopnost ji aplikovat C 

2.3 Zvládnutí zvolené techniky zpracování materiálu C 

2.4 Logičnost výkladu, podloženost závěrů B 

 

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

 

Literatura:  

- autorka mohla využít starší dipl. práci, která se zabývá stejným tématem na příkladu časopisu Mateřídouška (P. 

Havránková 2015) 

 

Obsah: 

- s. 11: síť mimoškolních zařízení nevznikala pro roce 1948 kvůli "rychlému návratu žen-matek zpátky do 

zaměstnání", ale naopak odchodu žen z domácnosti do zaměstnání (též s. 21); o jakém "dobrovolném" zapojení 

do PO ČSM je zde řeč? (Š. Švec toto zmiňuje v jiném kontextu); nelze hovořit o tom, že by se dětem vytratil 

vlastní volný čas; v jakém smyslu byl "vyřešen" volný čas dětí o prazdninách zavedením pionýrských táborů? 

- s. 13: v roce 1968 neexistoval Soc. svaz mládeže; nikoli "Bienek", ale Binek 

- s. 14: za černou propagandu (podle uvedené interpretace) můžeme těžko označit anonymní články publikované 

v Ohníčku, protože je znám vydavatel periodika! 

- s. 15: P. Formánková ve své studii cituje čas. "Pionýr: škola a svět", nikoli čas. Pionýr (vych. od roku 1953) 

- s. 41: reakční ministři "chtěli pomoci reakční vládě potlačit komunistickou stranu" (??!) 

 

 



3. HODNOCENÍ KONEČNÉ PODOBY VÝSLEDNÉ PRÁCE 

Vyplňujte písmeno na škále A – B – C – D – E – F (A=nejlepší, F= nevyhovující) 

  Hodnocení písmenem 

3.1 Struktura práce A 

3.2 Funkčnost a přiměřenost poznámkového aparátu a odkazů B 

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

bez udání zdroje, hodnoťte písmenem F. Pokud v textu zjistíte přejaté pasáže 

vydávané neoprávněně autorem za vlastní zjištění, nedoporučte práci 

k obhajobě a ve „zdůvodnění v případě nedoporučení“ navrhněte, aby 

s autorem bylo zahájeno disciplinární řízení.) 

B 

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

kodifikace pravopisné normy, hodnoťte písmenem F) 

C 

3.5 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava práce A 

 

 

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

 

Jazyková úroveň, překlepy: 

- autorka nejednotně píše "Západ/západ", "Východ/východ" 

- s. 3: špatně formulovaná věta - "Část dělníků nahradila inteligence…" 

- s. 4: nikoli "díky", ale kvůli (též. s. 5); Jednotných 

- s. 5: prezident republiky je volen, nikoli jmenován 

- s. 7: od únoru 1948 

-s. 8: Ministerstvo národní obrany 

- s.11: formulace "zákon byl proto nahrazen roku 1953 zákonnou předlohou ze SSSR" 

- s. 15: nikoli "Koreji", ale Koreje (2. pád) 

- s. 16: dětské časopisy Mateřídouška či Ohníček těžko můžeme označit jako "mládežnické" 

- s. 18: "tyto témata" 

- s. 21: "společní budování" 

- s. 23: chybí čárka v souvětí a také sloveso 

- s. 25: "jak jí viděl" 

- s. 26 a 38: "Neznalova" báseň 

- s. 28: styl. - "děti dávány do srovnání" 

- s. 30: "Mao-tun" 

- s. 32: "Nezvětice" - patrně míněny Nezvěstice u plzně (rodiště R. Slánského) 

- s. 33: "Německu" 

- s. 36: "1. Československý" 

- s. 41: "dětství spisovatele Gorkije" (!!) 

- s. 44: "Pionýrských skupin"; "Pionýrské organizace" 

 

 

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

stránky, původnost zpracování tématu apod.)  

 

Diplomantka se pokusila rozkrýt využívání propagandy v dětském časopise Ohníček v letech 1950-1953. 

Výsledkem je celkem zdařilá práce, v níž autorka pojmenovala hlavní témata propagandy a pokusila se je utřídit 

do určitého systému. Téma se jí však příliš nepodařilo zasadit do dobového společenského a politického kontextu 

v ČSR v letech 1948-1953; zde je výklad tezovitý a nepříliš zdařilý (často proplétá méně podstatné události 

s klíčovými), podobně i charakteristika významných výročí režimu (s. 9-10) je schematická - málo osvětluje 

význam připomínaných událostí pro režim a přibližuje je dost nejasně. Na řadě míst autorka nesprávně 

interpretuje skutečnosti čerpané z odborné literatury (s. 11). 

Určitý problém představuje i to, že autorka sice nastiňuje obsah propagandy v časopise, ale neklade si otázku, 

nakolik se tyto snahy odrazily ve skutečném životě dětí (např. na s. 16 píše o tom, že cílem akce Děda Mráz se 

stalo "vytlačení tradiční podoby vánočních svátků"). Podobně problematická byla také propagace postavy P. 

Morozova (s. 45, 49). Opatrně bych také nakládal s argumentací, že se čas. Ohníček "snažil vytvořit propast mezi 

dětmi, které byly členy PO ČSM a těmi, které ne"; s. 44, též s. 49); je třeba si uvědomit, že i v letech 1952 a 1953 

navštěvovala PO pouhá polovina dětí příslušného věku, přičemž žádná z kampaní se nijak negativně 

nevymezovala proti dětem, které PO nenavštěvovaly a současně tyto děti mohly např. využívat nabídku letních 

dětských táborů apod. 



Práce bohužel obsahuje řadu překlepů a gramatických pochybení. 

 

 

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

5.1 Metodika frekvenční analýzy: jak autorka řešila situace, kdy jeden článek zahrnoval dvě i 

vícesledovaných témat? Skutečně lze jednoznačně stanovit "dominantní sdělení" (s. 19)? 

5.2   

 

 

6. NAVRHOVANÉ CELKOVÉ HODNICENÍ PRÁCE („kliknutím“ zakřížkujte vybrané hodnocení)  

  

A (výborně)      B      C      D      E      F (nedoporučuji k obhajobě)  
 

 

ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ 

 

      

 

 

Datum:                                                                                                Podpis: ……………………………….. 

 

 

Hotový posudek vytiskněte, podepište a odevzdejte ve dvou kopiích na sekretariát příslušné katedry. Posudek 

nahrajte do SISu ve formátu PDF nebo jej zašlete elektronicky na adresu sekretářky příslušné katedry, která 

jej do SISu nahraje v zastoupení. Nevkládejte do SISu naskenované posudky s podpisem. V SISu musí být 

posudek bez podpisu! 

 


