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Průběh obhajoby: Studentka představila badatelsko-historickou práci, popisující reformní

proces v roce 1968. Její badatelská otázka byla, jak knihovníci reagovali
na změněnou situaci, jak se vyrovnali s cenzurou a nedostatečnou
informovaností. Vysvětlila, že knihovníci požadovali vytvoření svazu a
navýšení kvót pro nákup zahraniční literatury. Vedoucí práce Mgr. Jindřich
Marek, PhD., kladně hodnotí výběr málo zpracovaného tématu a práci s
dobovým tiskem. Nejcennější je podle něj kapitola, popisující jak
knihovníci hodnotili stav oboru a jak na jejich požadavky reagovala
politická moc. Líbí se mu i srovnání s profesní skupinou spisovatelů.
Nedostatky vidí v tom, že autorka neodkazuje na díla Petra Šámala.
Oceňuje ale původní výzkum a práci s prameny. Navrhuje hodnotit
známkou výborně. Oponentka Mgr. Alena Petruželková také vyzdvihuje
sebereflektující hodnocení knihovníků a práci s historickými prameny,
připomíná ale slabší formulační zdatnost autorky, frázovitost a povšechnou
znalost faktů. Myslí si ale, že autorce se podařilo naplnit stanovené cíle a
chválí ji za práci s prameny, opět s výtkou chybějících děl Šámala.
Navrhuje hodnotit práci jako velmi dobře. Diplomantka se vyjadřuje k
absenci Šámalových prací, vysvětluje, že je zná, ale protože z nich přímo
nečerpala, do seznamu literatury je neuvedla. Diplomantka také nesouhlasí
s označením práce jako kompilace. Komise se ptá, jaké metody použila
diplomantka ve svém výzkumu. Také ji zajímají paralely mezi stavem v
knihovnách v roce 1968 a dnes. Diplomantka zodpovídá otázky a orientuje
se v tématu.
Hodnocení komise: Komise se shodla na hodnocení výborně.
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