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UK FF v ?raze, Celet!�á 20, I 16 38 Prahc. ; , místnost č. l 03 
doc. ?hDr. �,f riarn LO\venstcir:ová, Ph.D .. 

Lomová, CSc., doc. PhDr. František Ondráš, Ph.D. (ško\
.
tei), d0c. ?1-D:-. Ubuše Heczko·,á, ?'.'!.D. 

(oponentka), Mg,. iva Lšková, Ph.D. 
Hladíková, Ph.D., prof. Olga Lonová. 

W:35 Předseda komise zahájit obhajobu, pozd:-áv;; kar.b:iút\:, i přítomné '.,c�ty, pfedst2.vi'. sebe 2. prncmr:6 
členy komise a pří-::cr:-,:,é opone::ty. 
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dosavadní publi\ačnf a odbornou činncst. 

10:40 Předsedkyně vyzvala kandidátku, aby stručně představ:;,-_ svou prás;. 

10:41 Následně kandidátka sh-m.i1a a předsta,,ib svoj: ;:cé.ci. Zača\,, t2.ké postcperr, vyrtez1;;.-,f té,-,nt�; 



i l :40 -ano, cenzura si!ná, autocenzura, & uvádí konkrétní příklad. Rozdflné přístupy v různých zemích. 

J i :4 J - Lišková - rostoucí zájem o manželskou nevěru v seriáiech - odv::l.df pozornost od poltky? Ondráš 

odpovídá, že poltická cenzura ostřejší, než jiná.

1 I :4 l - uvádí další příklady

11 :42 -předsedkyně ukončiia debatu a otevřeia uzavfe:10� diskuzi. Po krátké rozpravě komise konstatovala, 

že položené otázky byly všechny zodpovězeny. Skruté.tor: doc.!. Malečková

Všichni členové komise souhlasí s rozhod;,utfrn forn,ou aklamací.

Předsedkyně komise konstatow:! jmé:�e:,1 ko::iise, že disertační práce byla rozhodnutím členů komise 

obhájena.




