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Cíl práce:
Hlavním cílem předkládané diplomové práce měl být nástin "znovuzrození" cenzury, a 

zejména popis působení československé knižní cenzury na přelomu 60. a 70. let 20. století.

Shoda se zadáním diplomového úkolu:
Zadání diplomové práce bylo splněno ve struktuře i obsahu.

Struktura práce:
Předkládaná diplomová práce je členěna do čtyř hlavních částí. První část je věnována 

cenzuře a její typologii. Druhá část se zabývá zakázanými knihami v letech 1948-1968, třetí 
pak 1969-1989. Čtvrtá část sleduje reakci společnosti na zakazování knih. Autorka nezůstává 
při svém bádání jen ve sféře vzniku a distribuce knihy, ale všímá si též problematiky 
knihoven a vyřazování závadné literatury z jejich fondů. Text předkládané diplomové práce 
doplňují vhodně zvolené obrazové přílohy.

Stylistická a gramatická úroveň práce:
Předkládaná diplomová práce je spíše kompilačního charakteru, nicméně je psána 

velmi čtivě. Místy by bylo možné diplomantce vyčítat přílišnou závislost na sekundární 
literatuře, v tom smyslu, že části předloženého textu jsou koncipovány jako přesné citace 
přebíraných textů. Řadu z nich by bylo možné parafrázovat vlastními slovy se zachováním 
významu. Tento přístup by umožnil použít odbornější styl či terminologii. Na druhou stranu je 
třeba ocenit autorčinu maximální snahu o nalezení autorů, jejichž díla byla zakázána, výroba 
či distribuce zastavena nebo dokonce náklad zničen, což přehledně zpracovala do tabulek. 

Předkládaná diplomová práce je psána gramaticky správně.

Volba informačních zdrojů:
Autorka předkládané diplomové práce vhodně volila literaturu, ze které vycházela při

zpracování textu. Bohužel nebyly plně využity archivní prameny (např. fondy Národního 
archivu apod.). Na druhou stranu si ocenění zaslouží zachycení řady pamětnických svědectví. 

Formální úprava práce:
Po formální stránce je předkládaná diplomová práce zpracována pečlivě. Text je 

doplněn o grafy, tabulky a bohatou obrazovou přílohu. 

Je možné shrnout, že se autorce předkládané diplomové práce podařilo zachytit 
základní problémy, které přehledně a výstižně charakterizují nakladatelskou činnost 
nelehkého období naší nedávné minulosti. Předloženou diplomovou práci doporučuji
k obhajobě a hodnotím stupněm výborně.

V Praze, dne 5. září 2014 PhDr. Petra Večeřová, Ph.D.



Aspekt kv. práce Vysvětlení Možné hodnocení

metodologie a věcné 
zpracování tématu

Téma bylo po metodologické stránce dobře 
zpracováno a autorce se podařilo zachytit 
všechny základní problémy.

40 bodů

přínos a novost práce Přestože je práce převážně kompilačního 
charakteru, pokusila se autorka doplnit 
informace o svědectví pamětníků.

10 bodů

citování, korektnost 
citování, využití inf. 
zdrojů

Autorka korektně cituje použité prameny a 
literaturu. 

15 bodů

slohové zpracování Text je psán velmi čtivě, nicméně místy 
přebírání doslovných citací neumožnilo 
použít odbornější styl.

12 bodů

gramatika textu Práce je psána gramaticky správně. 4 body

CELKEM 81 bodů


