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Posudek

Autorka se zabývá specifickou oblastí, a to nakladatelskou činností českého Ministerstva 
obrany. Přínosem práce je jednak autorčin osobní vklad v podobě důkladné znalosti 
prostředí a také práce s prameny, které nejsou běžně k dispozici. 

Hned v úvodu však postrádám zasazení tématu do obecného kontextu a zdrojového 
zázemí oboru informační studia a knihovnictví. Například v kapitole 1.1., kterou by bylo 
velmi zhruba a pouze pro neexistenci alternativy v textu možno chápat jako teoretické 
uvedení problematiky, zcela chybí odkazy na zdroje. Práce je zaměřena prakticky a lze ji 
chápat jako ucelenou případovou studii – v takovém případě pak také schází popis 
použité metody a její výhody/nedostatky. I pro případové studie však platí, že patřičný 
kontext je dán alespoň rámcovým srovnáním s jiným objektem podobného charakteru. 
Autorka mohla například alespoň zhruba zjistit řešení nakladatelské činnosti v jiném 
resortu nebo v jiné zemi. Autorka v závěru píše, že nakladatelství, kterým se zabývala, je 
vedeno nevhodně. Aby však mohla takový závěr učinit kvalifikovaně, musel by být 
podložen nejen domněnkami a osobními názory, ale také podloženými fakty 
v adekvátním kontextu. Dále například uvádí, že o publikace je mezi veřejností značný 
zájem. Provedla průzkum nebo vychází z průzkumu, které opomněla citovat? Autorka se 
pravděpodobně vzhledem ke znalosti prostředí nemýlí, ale ke svým závěrům dochází 
neodborně a její závěry nejsou pro obor jako takový velkým přínosem. 

Autorčin styl psaní lze jen částečně považovat za odborný a určité nedostatky vykazuje 
také stylistika obecně – například nekompletní věty v některých kapitolách. Struktura
práce je nevyvážená. Celkově by práci prospěla důkladnější jazyková a grafická 
korektura. 

Tuto práci doporučuji k obhajobě s hodnocením dobře, a to pouze pokud v rámci
obhajoby autorka uspokojivě prokáže znalosti souvislostí, které jsou pro zpracované 
téma nezbytné v oborovém kontextu. 
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