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Cíl práce 

Dle SIS: (kráceno) Diplomová práce se bude věnovat fenoménu pálení knih v Rusku, kde 

bylo během posledních let zaznamenáno několik málo případů tohoto činu. Tyto události 

budou uvedeny do společensko-politického kontextu současného Ruska. Cílem bude 

postihnout aspekty společenských a politických poměrů, které tyto trendy mohou podněcovat 

či podporovat. Lze však úspěšně pochybovat o přímé participaci vládní garnitury či 

federálních úřadu na těchto činech. V samostatné kapitole budou podrobně popsány jednotlivé 

případy pálení knih, kdo je inicioval a vykonal. Klíčovým aspektem diplomové práce bude 

důsledná verifikace informací o událostech v Rusku. 

 

Cíl práce byl splněn  

 

  Bodový zisk za práci Hodnocení   

  0-50  bodů Neprospěl, nedoporučeno k obhajobě   

  51-60 bodů Dobře (3)   

  61-80 bodů Velmi dobře (2)   

  81-100 bodů Výborně (1)   

    

    



 

 

 

Hodnocení práce 

  
  

Aspekt kv. práce 

Vysvětlení Možné hodnocení 

  

metodologie a věcné 

zpracování tématu 

Pomocí zevrubné rešerše zadaného tématu 

z domácích i mezinárodních zdrojů práce 

vytyčuje problematiku ideových a 

ideologických dějin soudobého Ruska 

včetně problematiky anektovaného Krymu, 

a jejich vztahu k současné ruské knižní 

kultuře z perspektivy restrikcí vůči svobodě 

slova.  

Ačkoli se příliš nezaobírá meta-narativní 

problematikou historiografie či 

metodologie historického zkoumání, je 

zřetelné, že se autor lépe orientuje 

v problematice dějin a současnosti Ruské 

federace, než v dějinách a historiografii 

knižní kultury. Přesto práce představuje 

solidní a poučené shrnutí faktů i aspektů 

dané problematiky.  

 Je třeba ocenit, že autor shromáždil 

značné množství dat, s nimiž dokáže 

kriticky nakládat (viz např. problematika 

verifikace informací z internetových 

zdrojů). Své závěry dokládá rozsáhlým 

empirickým materiálem a doprovází 

přesvědčivou argumentací.  

35 bodů 

  

přínos a novost 

práce 

Ačkoli téma ničení knih není nové, jak 

ostatně autor přesvědčivě dokazuje, je 

nepochybně stále velmi aktuální a to pro 

jakoukoli společenskovědní oblast, včetně 

informační.  

20 bodů 



  

citování, korektnost 

citování, využití inf. 

Zdrojů 

Autor korektně cituje použité prameny dle 

normy, opírá se o zdroje z několika 

jazykových oblastí. Přesto bych v Seznamu 

použité literatury uvítala spíše rozdělení 

zdrojů podle jiného než jazykového kritéria 

(např. primární a sekundární). 

15 bodů 

  

slohové zpracování Ačkoli autor nezapře jistou zálibu v, 

řekneme, velkoplošných narativech, text 

odpovídá požadavkům kladeným na 

odborný styl vyjadřování, a je zároveň 

čtivý. V zásadě netrpí zjednodušujícími 

klišé a frázemi, vyhýbá se sémioticky 

vyčerpaným a zobecňujícím pojmům typu 

„cenzura“.  

15 bodů 

  
gramatika textu Ke gramatické úrovni textu práce nemám 

zásadních námitek. 

5 bodů 

      

  CELKEM  90 bodů 

 

 

 

 

 

 

      

 Slovní hodnocení: 

Text představuje solidní ukázku toho, jak by diplomové práce na špičkové evropské 

univerzitě měly vypadat: mezioborové ambice, citované zdroje z několika jazykových oblastí 

(nezbývá než doufat, že s nimi autor nekomunikuje pomocí Google Translate), bohatý 

důkazový materiál a tematika neodtržená od (řekneme) aktuálních problémů současného 

světa. Moje poznámky jsou tak spíše diskusního než vyloženě kritického charakteru.  

Samotná problematika ‚burning books‘ se objevuje až na str. 60 – je otázkou, zda by bylo 

účelnější pokrátit úvodní historizující části (jakkoli jsou pro kontextualizaci dané 

problematiky klíčové). I zde lze vysledovat jistou zkratkovitost nepochybně danou zdroji 

(Wikipedie, byť anglická) – shodou okolností jsem měla tu čest na bývalém Ústavu pro 



filosofii a sociologii tehdejší AV ČSR trávit několik let ve světle oslňujícího ducha (a v 

oblacích dýmu z cigaret) Ivana Savického (ano, syna Petra Nikolajeviče), a troufám si 

odhadovat, že myšlenkový svět i životní osudy jeho otce byly poněkud komplexnější, než 

nabízí autorem citovaná Wikipedie.  

Také bych navrhovala znovu promyslet výchozí teoreticko-empirická stanoviska, neboť 

Baézova perspektiva (spíše populárně naučného charakteru) se sice jeví jako atraktivní, ale 

poněkud omezená (pro další užitečné vhledy viz Lucien X. Polastron, Books on Fire: The 

Destruction of Libraries Throughout History, 2007; Rebecca Knuth, Burning Books and 

Leveling Libraries: Extremist Violence and Cultural Destruction, 2006; G. Partington, A. 

Smyth, eds. Book Destruction from the Medieval to the Contemporary, 2014). Také bych 

doporučila důkladněji konzultovat domácí zdroje, např. k problematice panslavismu, což 

ovšem může být věc teoretického vkusu (Putna, Martin C.: Slávy dcera. Báseň lyricko-epická 

v pěti zpěvích). 

Autor se netají tím, na čí straně stojí, a svůj postoj neváhá vyjádřit s razancí hraničící s jistou, 

řekla bych až, historiografickou naivitou. „Knihy jsou zhmotněním paměti, jakožto nástroj 

proti beztrestnosti, dogmatismu, manipulaci, dezinformaci. (…) Dogmatici, utlačovatelé a 

fašisté mají strach z knih a obecněji z psaného textu proto, že jsou to pochodně paměti a 

paměť je podstatou boje za rovnost a demokracii.“ (s.115) Jistě není třeba připomínat 

notoricky známé bestsellery typy Mein Kampf, abychom autora přesvědčili o opaku. Autorova 

oblíbená slůvka („spektakulární“) lze pak chápat spíše jako známku zaujetí tématem, než 

stylistické vybočení směrem k repetitivnímu jazyku.  

Závěrem bych doporučovala zkrácenou verzi diplomové práce k publikaci a ráda popřála 

autorovi ‚civilizovanou‘ cestu k případnému disertačnímu projektu vydlážděnou (opět 

v duchu špičkových evropských vzdělávacích institucí) řádným zafinancováním příslušného 

terénního výzkumu v oblastech jeho zájmu a prezentacemi na mezinárodních odborných 

fórech.  

 

 


