
Posudek oponenta diplomové práce 

Bc. Martina Spáčilová: Zmizelé knihy: Původní české beletristické knihy, které byly na 

přelomu šedesátých a sedmdesátých let dvacátého století cenzurou z ideologických 

důvodů „zastaveny“ v různých fázích výroby či distribuce 

 

   Diplomová práce Martiny Spáčilové zpracovává zajímavé, ačkoliv nikterak nové téma 

cenzury knih v Československu v období totality (1948-1989). Soustřeďuje se především, ale 

nikoliv výlučně, na problematiku likvidace "závadných" knih, jejichž edice, připravované 

v atmosféře uvolnění druhé poloviny 60. let, byly po nástupu normalizace zakazovány a již 

realizovaná vydání zabavována a likvidována ve stoupě. 

   Autorka zpracovala toto téma s příkladnou zevrubností. Stručně, avšak v dostatečné míře 

vymezuje termín cenzury tak, jak ho chápaly odlišné dějinné etapy lidské historie, a zvláštní 

pozornost věnuje dosud publikovaným studiím na téma cenzura obecně. Nástup cenzurních 

opatření komunistického Československa vysvětluje autorka jako jeden z parciálních projevů 

obecné kulturní politiky komunistického režimu po roce 1948. Seznamy proskribovaných 

autorů a titulů, které vznikaly po roce 1948 a sloužily především k "očišťování" fondů 

veřejných knihoven, uvádí autorka jako předchůdce pozdějších soupisů zakázaných knih, dle 

nichž byly rovněž zakazovány edice nepohodlných autorů a likvidovány dosud 

nedistribuované náklady knih.  

   Zvláštní pozornost věnuje autorka také samizdatovým publikacím a edicím exilových 

nakladatelství. Nejvýznamnější zástupce obou kategorií potom ve stručnosti výstižně 

charakterizuje a nabízí tak odvrácenou stranu dobového kontextu, v němž se likvidace knih 

odehrávala.  

    Diplomová práce představuje zdařilou kompilaci několika relevantních titulů sekundární 

literatury vydaných na toto téma, archivních pramenů a ústních svědectví pamětníků, 

převážně osobností, které se pohybovaly v oblasti dobového knižního obchodu a v prostředí 

neoficiální undergroundové kultury, jejíž neoddělitelnou součástí byly také samizdatové edice 

zakázaných autorů a knih.  

   Kompilační postup je metodicky dobře zvládnutý a jeho hlavní kvalitou je obratné řazení 

relevantních informací do odpovídajícího kontextu a odhalování nových souvislostí 

s informacemi excerpovanými z jiných titulů.  

   Za hlavní přínos této diplomové práce však lze považovat zveřejnění rozhovorů, které 

autorka vedla s konkrétními pamětníky, kteří (Jiří Gruntorád) rovněž ovlivnili výslednou 

podobu práce. I v tomto případě postupovala autorka metodicky promyšleně, a rozhovory 

vedla podle metodických doporučení projektu pro zaznamenání orální historie Paměť národa.  

   Práce je psána stylisticky velmi živým a čtivým jazykem. 

   Z výše uvedených důvodů doporučuji tuto diplomovou práci k obhajobě a navrhuji hodnotit 

ji jako výbornou. 

 

   V Praze dne 4. 9. 2014, 

 

        PhDr. Richard Šípek, Ph.D. 

    

 



 

 

 

Aspekt kv. práce Vysvětlení Možné hodnocení 

metodologie a věcné 

zpracování tématu 

V půdorysu a koncepci práce je zřetelná 

propracovaná metodika a fundované 

zpracování tématu 

35 bodů 

přínos a novost práce Práce je z větší části kompilací starších 

prací. Obsahuje však několik původních 

rozhovorů s pamětníky a analýzu archivních 

pramenů. 

13 bodů 

citování, korektnost 

citování, využití inf. 

zdrojů 

Práce důsledně a správně odkazuje na 

použitou literaturu a archivní prameny 

18 bodů 

slohové zpracování Práce je psána mimořádně čtivým a živým 

jazykem 

15 bodů 

gramatika textu Gramaticky nemám vážnějších výhrad 4 body 

      

CELKEM   max. 85 bodů 

 

 Hodnocení bc. a dipl. prací 

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) 

 


