
Hodnocení disertační práce Olgy Kovaříkové: Cenzura a její vliv na divadelní 

život  v Protektorátu Čechy a Morava 

 

 

Disertační práce Olgy Kovaříkové se tématicky vrací k období protektorátu, které se 

v posledních letech  stalo častým předmětem odborného zájmu mnoha badatelů, 

publicistů i řady uměleckých námětů.  Tím se téma stává pochopitelně složitější, 

neboť mnohé již bylo zpracováno a není snadné si formulovat dosud nezpracovanou 

a novou oblast, nebo přinést či doplnit  již zpracované téma o další poznatky. Olga 

Kovaříková se pokusila vymezit si  téma (cenzuru) již z různých pohledů zpracované, 

ale ve vztahu k divadlu jde o téma, které v podobném přístupu a  rozsahu 

zpracované nebylo.  

 

Autorka práci rozčlenila do dvou dílů: První díl  věnovaný hlavnímu výkladu je 

rozdělený do deseti hlavních kapitol (nepočítám Úvod, Závěr a Použité prameny a 

literaturu). Druhý díl Příloha představuje velmi cenný podkladový soubor výčtových 

tabulek. Jde o seznamy  povolených divadelních her, seznamy zakázaných her 

členěných podle různých hledisek (podle doby uvedení, podle autorů, podle zákazů, 

podle původů ad.), ale  sestavených s mimořádnou pečlivostí.  Svazek Přílohy je 

doplněn rovněž Přehledem pražských českých divadel činných v době protektorátu. 

Pokud však název práce slibuje divadelní život  pro celý protektorát, je škoda, že 

v příloze je zaznamenaná pouze Praha. Jako čtenářka bych se také ráda dozvěděla 

více o divadelních scénách v Plzni či v Brně, popř. Ostravě. Právě totiž mimo 

centrum – Prahu -  nebylo téma uplatňování cenzury ještě dostatečně zpracované a 

ponechává dostatek prostoru k novému objevování (např. v Plzni působení Skupy).  

 

V první výkladové části Olga Kovaříková postupuje od obecného vymezení 

protektorátu přes kapitolu věnovanou cenzuře jako celku a jejím jednotlivým 

podobám v oblasti tisku, filmu a divadla.Zamýšlí se nad programovým zaměřením 

cenzury a od 6. kapitoly (s. 50) se autorka již zabývá specifickou formou divadelní 

cenzury. Věnuje se jednotlivým vybraným tématům  (8. kapitola) v souvislosti se 

zákazy a dokládá je na konkrétních textech. Domnívám se, že tuto část autorka 

dobře pojala, vybrala reprezentativní témata a pokouší se je se znalostí dobových 

souvislostí vyložit.  

 

Pokud se nyní zaměřím na některé detailnější připomínky, chci jen doložit, že přeci 

jen některé formulace by bylo možné ve výkladu ještě upřesnit. Právě obecná část 

tvoří pro další výklad předpoklad správného pochopení cenzurních postupů „..etapy, 

které ovlivňovaly chování okupantů v protektorátu…“.(s. 22). Domnívám se, že 

detailní časové úseky jsou až do bodu osm pojaty z hlediska obecných dějin, není 

proto zcela jasné, proč najednou bod devět je pojatý se specifikou divadla, navíc 

pouze do roku 1944. Už předtím bych však v bodě tři pokládala za potřebné zmínit 

rozsáhlé zatýkání z první poloviny září 1939. Na s. 24 by stálo asi za to, uvést, že  

v období Heydrichiády (24. 6. 1942) manifestovali  herci v Národním divadle  věrnost 



říši. Tisk tomu sice nevěnoval přílišnou pozornost, avšak sešla se tam skupina 

významných českých herců. V celém textu dochází u Moravcovy funkce k 

nepřesnostem, kdy autorka užívá termín ministr školství a národní osvěty, ministr 

školství a lidové osvěty apod. Moravec měl 2 ministerstva, správně by se tedy mělo 

užívat od 19. 1. do května 1942 ministr školství a vedoucí Úřadu lidové osvěty, pak 

užívat ministr školství a ministr lidové osvěty (vždyť i archivní fondy na Chodovci jsou 

oddělené, což se v práci zmiňuje). Podobně na s. 25 – se neuvádí celý název – 

Kuratorium pro výchovu mládeže v Čechách a na Moravě, totéž u České ligy proti 

bolševismu (nikoli jen Ligy proti bolševismu), neuvádí Frankovu funkci od léta 1943 – 

Německý státní ministr pro Čechy a Moravu. Na stejné stránce by možná bylo dobré 

uvést i funkci Veřejné osvětové služby a její akci po zastavení divadel – Umění všem, 

v rámci které byly pořádány kulturní akce. Podobných drobností je v práci více, např. 

na s. 40 by jistě bylo správné uvést  ve vedení tiskového odboru zajímavou osobu 

Ctibora Melče. 

  

Pokud jde o divadelní cenzuru, resp. výběr her, zřejmě by bylo např. zajímavé 

sledovat a více objasnit počty zahraničních autorů a jejich zastoupení na divadelním 

životě protektorátu (resp. na pražských scénách).  Tedy vysvětlit, či zřetelněji propojit 

text kapitoly 11 (s. 169) s tabulkami III z Příloh.  

 

Celkově bych chtěla konstatovat, že Olga Kovaříková svou disertační práci napsala 

pečlivě, nenechala v textu příliš překlepů (např. s. 20 – Henrichu Himmlerovi) a 

prokázala jednoznačně schopnost  vědecké erudice. 

Disertační práci Olgy Kovaříkové  Cenzura a její vliv na divadelní život  v Protektorátu 

Čechy a Morava doporučuji k obhajobě. 

 

Barbara Köpplová 

 

10. února 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


