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Cíl práce: 

Cílem této práce bylo zachytit  historii a dosavadní činnost nakladatelství Ministerstva 
obrany - od roku 1997 do současnosti. Práce se měla zaměřit jak na činnost interní – 
vnitřní organizaci nakladatelství, vznik knihy, ediční činnost, i na činnost externí, jako 
význam státního nakladatelství, jeho postavení vůči knižnímu trhu a problematiku 
distribuce nekomerčních publikací. 
 

Shoda se zadáním diplomové práce: 

Zadání bylo z velké části dodrženo. Postrádám pouze pasáž o vzniku knihy. V úvodu 
autorka avizovala shrnutí historie redakce Impuls.  Ačkoli tuto změnu se mnou se 
mnou nekonzultovala, tento doplněk je velmi stručný a nemám proti němu výhrady 

Struktura práce: 

Práce je shrnuta do sedmi kapitol, které ani obsahově nejsou příliš vyvážené.Po 
stručném úvodu následuje popis jednotlivých nakladatelství. 3.kapitola „ Práce 
nakladatelství v součinnosti s ministerstvem je jednostránková.. Obsáhlou a zřejmě 
stěžejní části je 4. kapitola, ve které jsou podrobně popsány interní činnosti 
nakladatelství. Externí činnost je opět pouze na jedné stránce. Nespokojená jsem 
s kapitolou 6. Ediční profil nakladatelství MO. Seznamuje pouze s časopisy, které 
vydává MO, což lze zjistit na internetu. 

Stylistická úroveň práce: 

Práce není napsaná výhradně odborným stylem. Výrazy jako „kámen úrazu“ nebo 
„pod taktovkou ministra“ atd. by neměly v práci být. Velké výhrady mám k používání 
zkratek. V nadpisech nelze uvádět zkratku a studium zkratek by čtenáři zabralo velmi 
mnoho času. Co je např. BOZP, PO, NMO-Ř,KaMO. Na straně 13 se vyskytuje 
chybné slovo „nejoptimálnější“. 

https://is.cuni.cz/studium/kdojekdo/index.php?id=bae533e17c35ec2da405daf493a1d23b&tid=7&do=detail&si=255841&fap=dipl_uc&x_do=main&x_doo=detail&x_did=97058
https://is.cuni.cz/studium/kdojekdo/index.php?id=bae533e17c35ec2da405daf493a1d23b&tid=7&do=detail&si=255841&fap=dipl_uc&x_do=main&x_doo=detail&x_did=97058


Volba informačních zdrojů: 

Vzhledem k tomu, že autorka nemohla používat běžně publikované zdroje, odkazy 
na literaturu nejsou četné V mnoha případech využila ústních sdělení, která jí poskytli 
zaměstnanci nakladatelství. 
 

Formální úprava práce:   

Jak jsem výše uvedla, v práci chybí seznam zkratek a výhrady mám k příloze práce. 

Hodnocení průběhu spolupráce: 

Autorka se mnou vůbec nekonzultovala. 
 
Přesto předloženou diplomovou práci doporučuji k obhajobě 
 
         Podpis 
 


