
Posudek oponenta  disertační práce: 

„Cenzura v Čechách v kontextu předbřeznové habsburské monarchie“ 

Práce je předkládaná v roce 2018 na Ústavu českých dějin 

 

I. Stručná charakteristika práce 

Disertační práce Petra Píši se zabývá dějinami cenzury v Čechách resp. Rakousku v období první 

poloviny 19. století. Práce vychází z důkladné znalosti dobové legislativy, analýzy dopadů cenzurních 

zásahů a autor doplňuje podrobný rozbor působení cenzury  třemi případovými studiemi potíží, které 

s cenzurou měly významné literární osobnosti předbřeznového období, K.H. Mácha, Václav Hanka a 

Bernard Bolzano.  

II. Stručné celkové zhodnocení práce 

S potěšením lze konstatovat, že studie „Cenzura v Čechách v kontextu předbřeznové habsburské 

monarchie výrazně přesahuje běžný standard produkce disertačních prací jak po věcné, tak i 

stylistické a formální stránce. Na předloženém textu je zřejmé, že se autor danou problematikou 

zabývá dlouhodobě, jeho práce je zhodnocením výsledků široce založeného výzkumu a navazuje na 

předcházející autorovy publikace z této oblasti. Práce má nejen jednoznačnou  historickou a literárně 

vědnou hodnotu, ale významně přesahuje do oblasti komunikačních studií, sociologie a politologie. 

Předností práce je nekonvenční a vyvážený přístup k dané tématice, neotřelý a komplexní pohled na 

fenomén cenzury a střízlivá argumentace.  

 

III. Podrobné zhodnocení práce a jejích jednotlivých aspektů 

 

Dizertační práce je rozdělena do devíti resp. včetně závěru, deseti dále vnitřně členěných kapitol, 

z nichž první dvě se zabývají vymezením pojmů a obecnými přístupy k výzkumu cenzury a tvoří 

metodický pendant práce. Další čtyři kapitoly detailně rozebírají historický kontext a praxi cenzury 

v předbřeznovém období rakouské monarchie, které jsou následně ilustrovány a doloženy ve třech  

případových studiích.  Struktura práce je logická a velice efektivně vede čtenáře od obecné 

problematiky ke konkrétnímu výkladu cenzurní praxe předbřeznového období. Práce je stylisticky 

velmi zdařilá a dá se říci, že se „čte jedním dechem“. Autor disponuje širokým rejstříkem asociací a 

odkazů, je zřejmé, že má svoje téma „zažité“,  dokonale promyšlené a je dobře obeznámen 

s rozsáhlou sekundární literaturou k danému tématu. 

Uvedené přednosti se vztahují na celý rozsah práce. Přesto je potřeba vyzvednout druhou kapitolu 

věnovanou proměnám cenzurního výzkumu a právem doplněnou v názvu dodatkem Výzvy a 

inspirace. Petr Píša se vymezuje proti tradičnímu liberálnímu modelu cenzurního bádání a jeho 

konjunkturální a vesměs povrchní aplikaci a klade si ambiciózní cíl pochopit cenzuru v dobovém 

kontextu a porozumět jej kulturní logice. Přehledně informuje o alternativních přístupech 

zahrnovaných pod pojem „nová cenzura“ a bere si z nich racionální jádro bez toho, že by podléhal 

jejich alternativní atraktivnosti. Jeho řešení, k němuž společně s kolegy dospěl v rámci úvah nad 

konceptualizací dějin cenzury v českých zemích, tedy zachování základní dichotomie mezi cenzurou a  

strukturální regulací je vyvážené a věcné. Mimořádně zajímavé a podnětné jsou i další části druhé 

kapitoly, např. úvaha o „produktivní roli cenzury“ či vymezení „ideálních typů cenzury“. Představení 

cenzury jako komplexního kulturního fenoménu místo úzce pojatého administrativního opatření je 



výrazným posunem současného zjednodušujícího a ideologicky zatíženého pohledu na cenzuru a je 

v řadě ohledů nečekaně aktuální, například pro současné úvahy o funkcích, roli a působení tzv. 

bulvárních, ale také sociálních médií. 

 Velice podnětný je z tohoto hlediska rozbor diskurzivních zdrojů a vývoje legislativy ve třetí kapitole 

práce, který rozšiřuje znalosti o dobových postojích k „čtenářské nákaze“ a „boji proti přílišné četbě“. 

Zajímavě zpracovaný je i „diskurz o cenzuře: mezi ´moudrými zábranami´ a ´překážkou pro svobodu 

slova´. 

Čtvrtá a pátá kapitola – „Pole cenzurních interakcí: synchronní popis“ a „Tematická a žánrová těžiště 

předbřeznové cenzury“ dokládá odbornou erudici autora a je podnětným příspěvkem k historiografii 

habsburské monarchie. Shrnutí této problematiky je obsahem šesté kapitoly práce – „Důsledky 

literární cenzury“ se zajímavou úvahou o autoregulačních tendencích českého národního hnutí. 

Případové studie střetů významných literárních osobností předbřeznového období Karla Hynka 

Máchy, Václava Hanky a Bernarda Bolzana s cenzurní praxí habsburské monarchie vhodně doplňují 

předchozí výklad a přispívají k čtivosti celé práce. Konkrétní příklady uplatněných stratégií 

vyjednávání s cenzory a institucí cenzury velice plasticky ilustrují základní teze historické analýzy. Za 

velice zdařilý pokládám i výběr literárních osobností.  

Nakolik mohu posoudit, předkládaná disertační práce je založena na reprezentativním výběru  

sekundárních pramenů a pečlivém využití úctyhodného konvolutu primárních pramenů. V tomto 

ohledu je zřejmé, že  práce navazuje na systematický a dlouhodobý výzkum dané problematiky. Je 

třeba ocenit i přílohu práce, která obsahuje přehled cenzurních zákazů publikační činnosti v Čechách, 

na Moravě a v Rakouském Slezsku. 

Po formální stránce práce odpovídá všem požadavkům na podobný typ práce, což je při zjevné 

erudici autora samozřejmostí. 

Disertační práce „Cenzura v Čechách v kontextu předbřeznové habsburské monarchie“ je 

samostatným, původním  a velice podnětným dílem, které je relevantní pro řadu oborů  a podle 

mého názoru by si zasloužilo vydání knižní formou. 

Předložená disertační práce v plném rozsahu a velice podnětným způsobem splňuje požadavky 

kladené na disertační práci, a proto ji doporučuji k obhajobě a předběžně ji klasifikuji jako prospěl.  

 

Barbara Köpplová 

V Praze 5. června 2018 


