
Příloha č. 1 - Otázky zaměřené na zážitek a bezprostřední vnímání díla 

 

1. Co od knihy očekáváš? 

2. Jak na tebe působí obálka a ilustrace?  

3. Co jsi dělal/a ihned po dočtení? Co se v tobě odehrávalo? Pokus se co nejlépe 

popsat své pocity. 

4. Popiš jednu situaci či myšlenku, kterou si z knihy vybavuješ. Proč si myslíš, že sis 

vybavil/a právě tuto situaci/myšlenku? Pokus se popsat pocity, které se v tobě při 

čtení této situace/myšlenky odehrávaly a co se v tobě odehrává nyní při vybavení. 

5. Bylo v příběhu (během vyprávění) něco, co tě zarazilo, zaujalo nebo nad čím ses 

pozastavil/a? Proč se jedná právě o toto, čím tě to zaujalo? 

6. Zaujala tě nějaká slova či slovní spojení (například termíny, cizí slova, vlastní 

jména)? Jak na tebe působilo užívání těchto slov? 

7. Jak na tebe působilo to, jak autor pracoval s časem? Kolik časových rovin se podle 

tebe ve vyprávění odehrává? 

8. Cítil/a ses součástí příběhu? Jak na tebe působilo oslovování? 

9. Ztotožnil/a ses s některou z postav? S jakou a proč právě s touto? 

10. Kdo je podle tebe hlavní postava příběhu? Pokus se svou úvahu rozvést. 

11. Vybavila se ti v průběhu čtení nějaká situace, kterou jsi někdy zažil/a? Jaká? 

Vzpomeneš si, v jaké fázi čtení se to stalo? 

12. Představil/a sis v průběhu čtení nějakou situaci, která by se ti mohla stát? Jaká? 

Vzpomeneš si, v jaké fázi čtení se to stalo? 

13. Poučila tě kniha v nějakém ohledu? Buď konkrétní. 

14. Donutila tě kniha k přemýšlení? O čem? 

15. Doporučil/a bys tuto knihu někomu? Komu ano, komu ne a proč? (nemusíš uvádět 

konkrétně, ale stačí určitý typ lidí). 

16. Řekni, proč se ti kniha líbila či nelíbila. Buď konkrétní. 

17. Přečetl/a by sis ji někdy znovu? Proč ano/ne? 

18. Poznačil/a sis v průběhu čtení nějakou část? Kterou a proč právě tuto? 

19. Řekni v jedné větě, jaké je téma knihy. 

20. Převyprávěj děj knihy. 



Příloha č. 2 - Otázky zaměřené na proces čtení dané knihy 

 

1. Jak dlouho jsi četl/a knihu? Kdy čtení začalo a kdy skončilo? 

 

 

2. Kde jsi knihu nejčastěji četl/a? 

 

 

3. Kdy (v kterou denní dobu) jsi knihu nejčastěji četl/a? 

 

 

4. Kde jsi knihu dočetl/a? 

 

 

5. Kdy (v kterou denní dobu) jsi knihu dočetl/a? 

 

 

 



Příloha č. 3 - Otázky zaměřené na čtenářství jednotlivých respondentů 

 

1. Kdy a kde nejčastěji čteš? 

 

 

2. Kdy a kde nejraději čteš? 

 

 

3. Proč čteš knihy? Co ti čtení přináší a co pro tebe čtení znamená? 

 

 

 

 

 

4. Máš některé věci či situace spojené právě se čtením? Máš nějaké rituály, které 

dodržuješ při čtení? Jaké? 

 

 

 

 

 

5. Máš ve svém okolí někoho, s kým sdílíš zážitek ze čtení? Koho? 

 

 

6. Jaké knihy obvykle čteš? Uveď konkrétní tituly či autory, tématiku, žánr. 

 

 

 

7. Četl/a jsi některé knihy vícekrát? Které? 

 

 



8. Kolik knih přečteš za rok? 

 

9. Kupuješ knihy sobě nebo ostatním? 

 

10. Jak často chodíš do knihkupectví? 

 

11. Půjčuješ si knihy v knihovně či od známých? 

 

12. Jak často chodíš do knihovny? 

 

13. Jaké máš koníčky? Co děláš ve svém volném čase? 

 

 

 

 

14. Otázky pro čtenáře studující ZŠ/SŠ: 

• Bylo ti jako dítěti předčítáno? Kým? 

 

 

 

• Ovlivňuje tě škola v četbě? Jak? 

 

 

 

 

• Čtou tvoji rodiče, sourozenci či prarodiče? 

 

 

 Otázky pro čtenáře starší 18 let již nestudující SŠ: 

• Kdo nebo co ovlivnilo tvůj vztah ke čtení? 

 



 

 

• Měnil se tvůj vztah ke čtení v průběhu života? 

 

 

 

• Měl/a jsi v průběhu života období, kdy jsi četl/a méně či vůbec? 

Pokus se specifikovat, kdy a z jakého důvodu to bylo. 

 

 

 

 

 

15. Kolik ti je let? 

 

16. Jsi  žena / muž? 

 

17. Jaké máš dosažené vzdělání? Pokud ještě studuješ, uveď stupeň či obor současného 

studia. 

 

18. Jaké je/bylo dosažené vzdělání tvých rodičů? 

 

19. Co je tvým zaměstnáním? Pokud již (nyní) nepracuješ, co bylo tvým zaměstnáním? 

 

20. Jaké je/bylo zaměstnání tvých rodičů? 

 



Příloha č. 4 - Obálka knihy Dívka s pomeranči 

 

Databáze knih: knihy: dívka s pomeranči [online]. [cit. 2018-04-17]. Dostupné z: 

<https://www.databazeknih.cz/knihy/divka-s-pomeranci-868?c=all>. 



Příloha č. 5 - Odpovědi na otázky včetně analýzy - respondentka A 

Odpovědi na otázky včetně analýzy - respondentka A 

 Respondentka A tvoří výjimku tohoto výzkumu, jelikož veškeré odpovědi na otázky 

zpracovávala písemně. K tomuto kroku jsme se uchýlily z toho důvodu, že respondentce 

byla nepříjemná představa nahrávání našeho rozhovoru. Nebyl problém v tomto přání vyjít 

vstříc, protože cílem je odpovědět na otázky týkající se zážitku. Rozhovor měl pouze pomoci 

respondentovi v tom, aby se cítil přirozeně a nenuceně, pokud by ovšem tato forma byla 

respondentovi nepříjemná, mohlo by to ovlivnit i jeho odpovědi a bezprostřední reakce.  

 Čtenářka A také jako jediná četla knihu dvakrát - poprvé na základě mého 

doporučení, podruhé s odstupem zhruba půl roku, aby mohla odpovědět na otázky tohoto 

výzkumu, jelikož toho, dle jejích slov, už spoustu zapomněla a potřebovala by si to oživit. 

Tento fakt může hrát roli v některých odpovědích - nejvíce ovšem u otázky první. 

 Odpovědi vpisovala na počítači přímo do seznamu otázek, mohla si tedy případně 

pružně zvětšovat či zmenšovat prostor, který je určen k odpovědím. Jelikož jsem nebyla 

přítomna u procesu odpovídání, nebyla respondentce poskytnuta okamžitá zpětná vazba. 

V důsledku toho u některých otázek chybí odpovědi, případně nejsou blíže specifikovány, 

to znamená, že odpovědi na otázky nejsou úplné. 

 Níže budu postupně analyzovat odpovědi na otázky z prvního bloku (Otázky 

zaměřené na zážitek a bezprostřední vnímání díla) i s přihlédnutím k odpovědím na otázky 

z bloku druhého a třetího (a také s přihlédnutím k informacím, které vím na základě mého 

vztahu s respondentkou - v textu budou tyto informace vždy jako poznámka v závorce). 

Otázky zaměřené na zážitek a bezprostřední vnímání díla  

1. Co od knihy očekáváš? 

 „Nové poznatky spolu s romantikou (počátky lásky, zamilovanost a zamyšlení se nad 

vznikem života a další existencí).“ 

 Čtenářka na tuto otázku odpovídala až po prvním setkání s knihou, tudíž její odpověď 

je již ovlivněna předchozí zkušeností. Především informace, které jsou v závorce, považuji 

za ty, které přímo vyplývají z předchozí četby knihy, tudíž nemohou být soudem, který 

předchází zkušenosti. Nicméně to, že od knihy očekávala nové poznatky, naznačuje 

čtenářskou zkušenost a vztah k četbě - četba knih jí přináší nejen odreagování, ale především 



se jedná o zdroj informací (viz odpověď na třetí otázku z třetího bloku: Proč čteš knihy? Co 

ti čtení přináší a co pro tebe čtení znamená?). Čtenářka tedy očekává (na základě své 

čtenářské zkušenosti), že pro ni kniha bude přínosná. 

2. Jak na tebe působí obálka a ilustrace? 

 „Tajemně a zároveň optimisticky.“ 

 Pravděpodobně na čtenářku působí pozitivně oranžová barva obálky, představa 

tajemna může vyplývat z názvu knihy (Dívka s pomeranči - neurčité označení). Tento dojem 

mohl vhodně čtenářku naladit na čtení - byla vzbuzena její zvědavost a zároveň se vnitřně 

naladila na kladně laděný odpočinkový příběh. 

 U čtenářky nebyla potvrzena ani vyvrácena hypotéza, která se týkala zaujetí 

oranžovou obálkou (výše zmíněné jsou mé domněnky). 

3. Co jsi dělala ihned po dočtení? Co se v tobě odehrávalo? Pokus se co nejlépe 

popsat své pocity. 

 „Klid a smíření s tím, že každý člověk má svůj čas vyměřený na této Zemi, který je 

velmi krátký, poměříme-li ho s věčností času.“ 

 Na čtenářku nejvíce zapůsobila otázka bytí, která v ní rezonovala ihned po dočtení. 

Vzhledem k věku respondentky (71 let) na ní tato naléhavost smíření se s osudem člověka 

na Zemi dolehla poměrně intenzivně. Tomu nasvědčuje i fakt, že spontánně (aniž bych jí o 

něco podobného předem žádala) zvýraznila část této své odpovědi. (Pozn.: Na důvod 

zvýraznění jsem se respondentky zeptala a její odpověď byla, že jí to nějakým způsobem 

přišlo důležité.) Čtenářka využila k odpovědi bližší specifikaci toho, čeho se týká její pocit 

klidu a smíření, tudíž mi zpřístupnila své intimní myšlenky a pocity. Jelikož čtenářka 

dokázala popsat své pocity, usuzuji, že má bohatý slovník (tento fakt vyplývá i z 

dlouholeté životní zkušenosti) a je schopna sebereflexe. Sama od sebe nezmínila žádný svůj 

fyzický projev spojený s dočtením knihy, důvodem může být to, že jí tato stránka vnímání 

nepřišla natolik důležitá, aby jí zmínila (případně se domnívala, že se tato otázka vztahuje 

pouze k vnitřnímu světu čtenáře a že fyzický projev nemůže být pro tento výzkum důležitý), 

ale také to, že četbu spojuje pouze s duševními procesy a tělesné demonstraci (například 

bušení srdce, hledění do zdi apod.) nevěnuje pozornost. 

 U čtenářky nebyla potvrzena hypotéza o složitosti sebereflexe, jelikož dokázala 

popsat své pocity. 



4. Popiš jednu situaci či myšlenku, kterou si z knihy vybavuješ. Proč si myslíš, že 

sis vybavila právě tuto situaci/myšlenku? Pokus se popsat pocity, které se v tobě při 

čtení této situace/myšlenky odehrávaly a co se v tobě odehrává nyní při vybavení. 

 „Naše žití na světě je jenom malinkatá chvilka porovnaná s věčností času.“ 

 Čtenářka si vybrala myšlenku, která se vztahuje k bytí a k pomíjivosti člověka. Zde 

se projevuje její přemýšlivá, řekla bych až spirituální povaha. Bohužel neodpověděla na další 

dvě podotázky, které se vztahují k subjektivnímu vnímání každého čtenáře. Na základě toho 

mohu usuzovat, že na čtenářku tato myšlenka zapůsobila, ale nedokázala (či nechtěla) 

provést sebereflexi a uvědomit si, proč jí přišlo zajímavé právě toto a jak se při tom cítila či 

cítí právě nyní. Pokud toto nedokázala, svědčí to o složitosti procesu sebereflexe spojeného 

problematikou jazykového pojmenování. Pokud odpovědět nechtěla, důvodem může být to, 

že by se mohlo jednat o velmi intimní zpověď, které se záměrně vyhnula. Situaci, že by 

odpovědět nechtěla z důvodu pro ni irelevantní otázky, nepředpokládám, jelikož se dle 

ostatních odpovědí jedná o čtenářku hloubavou až spirituálně založenou. 

 Čtenářka nepotvrdila mou hypotézu a zaujala ji myšlenka, která nebyla v mém výčtu 

zajímavých myšlenek a situací. Na druhou stranu potvrdila můj předpoklad, že se jedná o 

velmi individuální výběr, který není možné předem určit.  

5. Bylo v příběhu (během vyprávění) něco, co tě zarazilo, zaujalo nebo nad čím ses 

pozastavila? Proč se jedná právě o toto, čím tě to zaujalo? 

 „Snaha otce Jana Olava dosáhnout ve svém vyprávění na dospělého syna, kterého 

mu nebylo dopřáno tak vidět a mluvit s ním.“ 

 Zajímavé je, že čtenářka zmiňuje spíše další myšlenku než situaci (i když je možné, 

že čtenářka tento jev vnímá jako situaci čili jako jednání Jana Olava), ačkoli se na toto 

explicitně zaměřovala otázka předcházející. Mohu z toho usuzovat, že čtenářky pozornost 

v průběhu čtení opravdu nejvíce upoutaly myšlenky a jednotlivé situace nikoli například 

užívání jazyka. 

 Vzhledem k tomu, že čtenářka opět nezdůvodňuje svůj výběr, mohu pouze tipovat, 

proč jí tato snaha otce zaujala. Možná jí připadala zajímavá vůbec myšlenka toho, že 

umírající otec napíše dopis svému synovi do budoucnosti, a tak se snaží s ním hovořit (počká 

si, až bude dostatečně starý na to, aby vše pochopil). Možná mohlo být zaujetí právě touto 

částí způsobeno tím, že si čtenářka představu vztáhla ke své osobě a ke své zkušenosti. 



(Pozn.: Respondentky manžel zemřel v poměrně mladém věku, v té době spolu měli dvě 

děti.) 

 Čtenářka potvrdila mou hypotézu, že se jedná o velmi individuální výběr, který není 

možné předem určit. V této odpovědi je ovšem možné vidět, že čtenářku zaujala myšlenka, 

která byla jedním z mých předpokladů u otázky předchozí. 

6. Zaujala tě nějaká slova či slovní spojení (například termíny, cizí slova, vlastní 

jména)? Jak na tebe působilo užívání těchto slov? 

 „Snové oslovování „dívka s pomeranči“ - tajemné.“ 

 Čtenářka hodnotila již samotnou obálku jako tajemnou (já toto interpretovala jako 

důsledek názvu Dívka s pomeranči) a tajemství shledala i v užívání spojení slov Dívka 

s pomeranči v průběhu celého čtení. Užívání tohoto slovního spojení čtenářku udržovalo 

v jakési pohádkové a romantické sféře. To, že čtenářka vnímala právě toto spojení slov, 

ukazuje, že se jedná o čtenářku duchovně až mysticky orientovanou. Zajímavé také je, že 

čtenářka užívá přívlastku snové. Jako by chtěla zdůraznit, že se nejedná o realitu, ale o 

pohádkový příběh Dívky s pomeranči. 

7. Jak na tebe působilo to, jak autor pracoval s časem? Kolik časových rovin se 

podle tebe ve vyprávění odehrává? 

 „Úžasné prolínání dvou časových rovin.“  

 Dle odpovědi čtenářka vnímala pouze dvě časové roviny (pravděpodobně minulost a 

přítomnost podle odpovědi na otázku desátou - konfrontace současnosti a minulosti 

(seznámení otce a matky - dívky s pomeranči)). To, že se nezmiňuje o časech dalších 

(konkrétnějších) znamená, že pro ni nebyly natolik stěžejní. Střídání těchto rovin označila 

jako úžasné, lze tedy předpokládat, že jí toto prolínání nijak nerušilo, naopak jí připadalo až 

nadstandardně vhodně užité a tímto upoutalo její pozornost. 

8. Cítila ses součástí příběhu? Jak na tebe působilo oslovování? 

 „a) ano b) krásně, dojemně, poeticky.“ 

 Jelikož se čtenářka cítila součástí příběhu, byl tím ovlivněn způsob čtení i celkový 

zážitek. Dalo by se říci, že přistoupila na hru autora a knihu četla tak, jak po ní bylo chtěno 

- nechala se vtáhnout. Otázkou ovšem zůstává, zda se cítila součástí příběhu díky oslovování, 

jelikož to, že na čtenářku působilo oslovování krásně, dojemně, poeticky, nabízí dvě odlišné 



interpretace. První je taková, že oslovování jí jakožto čtenáře, na ní mělo účinek takový, že 

se cítila velmi příjemně (její volba slov na mě působí tak, až jako by se vznášela v oblacích 

v naprosté symbióze s příběhem). Druhá možnost (která by byla podpořena i odpovědí na 

otázku č. 6) je taková, že čtenářka svou odpověď vztáhla spíše k oslovování a volbě slov 

obecně, tudíž oslovování jí samotné v průběhu čtení nevnímala.  

 Čtenářka mou hypotézu nepotvrdila ani nevyvrátila, jelikož z její odpovědi není 

možné s jistotou určit, jaké oslovování měla na mysli.  

9. Ztotožnila ses s některou z postav? S jakou a proč právě s touto? 

 „Ano – Jan Olav, protože jeho úvahy snílka i vnímání skutečné reality života jsou mi 

blízké a srozumitelné.“ 

 Zde čtenářka naprosto potvrdila mé předpoklady. Zaprvé to, že pokud si čtenář najde 

v příběhu spřízněnou duši, postavu, s kterou se ztotožní, ovlivní to veskrze kladně jeho 

zážitek z četby. A zadruhé, že se čtenář ztotožňuje primárně s postavou jemu blízkou svým 

jednáním či myšlením. 

10. Kdo je podle tebe hlavní postava příběhu? Pokus se svou úvahu rozvést. 

 „Syn Jana Olava - Georg. Konfrontace současnosti a minulosti (seznámení otce a 

matky – dívky s pomeranči) a současný život Georga nyní v jeho patnácti, po 11 letech od 

smrti otce.“ 

 Čtenářka označuje Georga jako hlavní postavu příběhu, jelikož ho pravděpodobně 

považuje za takovou postavu, v níž se snoubí přítomnost a minulost a která je de facto 

takovým bodem, v němž se střetává to, co bylo, a to, co nyní je. Je tedy pro ni postavou 

doslova ústřední, a to možná i z toho důvodu, že je synem Jana Olava a Dívky s pomeranči 

(dvou důležitých postav, díky nimž se s Georgem můžeme seznámit), případně proto, že je 

Georg vypravěčem příběhu. 

 Čtenářka potvrdila mou hypotézu a jako hlavní postavu určila Georga. 

11. Vybavila se ti v průběhu čtení nějaká situace, kterou jsi někdy zažila? Jaká? 

Vzpomeneš si, v jaké fázi čtení se to stalo? 

 „Ne.“ 



 Jestliže si čtenářka nepropojila četbu (příběh) s nějakým vlastním zážitkem, (nějakou 

vlastní zkušeností) lze uvažovat o tom (na základě předem stanovené hypotézy), že zážitek 

z četby nedosahoval takové intenzity, jako kdyby k tomuto propojení došlo.   

12. Představila sis v průběhu čtení nějakou situaci, která by se ti mohla stát? Jaká? 

Vzpomeneš si, v jaké fázi čtení se to stalo? 

 „Odhalování svých vnitřních pocitů – uvědomování si otce, že se blíží jeho 

neodvratný odchod ze života a láska k synovi.“ 

 Čtenářka si ke své osobě vztáhla smrt Jana Olava a všechno, co s sebou takový 

odchod nese - smíření se se smrtí a jisté vyhodnocení svého života. Sama sebe si představila 

v této situaci právě ve fázi, kdy se otec začíná s touto realitou smiřovat, tedy ve fázi, které 

vévodí velmi intimní a pravděpodobně i naléhavá (soudím podle toho, že to na čtenářku 

zapůsobilo natolik, že o této variantě budoucnosti přemýšlela) zpověď otce. Čtenářka si 

představila tuto situaci pravděpodobně proto, že je jí otázka konečnosti blízká z důvodu 

životní fáze, ve které se nyní nachází (stáří). 

 Čtenářka zde potvrdila mou hypotézu, kdy představu vztáhla ke své životní fázi. 

13. Poučila tě kniha v nějakém ohledu? Buď konkrétní. 

 „Uvědomění si nutné smrtelnosti, a přesto zároveň i krásy života.“  

 Čtenářka díky této myšlence uvažovala o svém životě a v zásadě se nechala poučit 

v tom, jak je potřeba vnímat život a smrt (ačkoli je život zakončen smrtí, neznamená to, že 

by byl špatný, ba naopak). Jako by smrt vnímanou jako negativum vyvažovala tím, co je 

v životě krásné, pozitivní. Nicméně to na mě působí tak, že jeden jediný okamžik smrti musí 

být vyvážen mnoha krásnými okamžiky, aby přijetí smrtelnosti bylo vůbec snesitelné. Z toho 

mi vyplývá, že ačkoli se člověk (čtenářka) velmi snaží smířit se se smrtí, jedná se (ve většině 

případů) jen o přijetí nutnosti. 

 Myslím, že tento pocit poučení měl vliv na zážitek z četby, jelikož se čtenářka sama 

cítí poučena, a navíc se cítí poučena v otázce existenciální, tudíž takové, která se velmi 

dotýká jejího života a smýšlení o bytí. 

 Čtenářka potvrdila mou hypotézu o tom, že se cítí poučena z hlediska vnímání smrti. 

14. Donutila tě kniha k přemýšlení? O čem? 



 „Ano – k přemýšlení, pokud by to šlo – zda si vybrat žít celkem malou chvilku na 

Zemi, pak odejít bez možnosti návratu (smrt), anebo odmítnout (vůbec se nenarodit)?“ 

 Čtenářka se nechala přimět de facto k bilancování svého života, zda, pokud by mohla, 

by se rozhodla žít s podmínkou smrti, nebo raději nežít vůbec. Opět se jedná o existenciální 

téma, které člověka sice přenese do polohy „co by kdyby“, ale která stále přímo navazuje na 

život tady a teď. Toto přemýšlení, a zvláště o vlastním bytí, si myslím vytváří silný zážitek, 

jelikož to, co čtenářka prožívala při čtení a při těchto úvahách se jí velmi dotýkalo. 

 Čtenářka potvrdila mou hypotézu, jelikož přemýšlení vztáhla k sobě samé a ke 

svému životu. 

15. Doporučila bys tuto knihu někomu? Komu ano, komu ne a proč? (nemusíš 

uvádět konkrétně, ale stačí určitý typ lidí). 

 „Komu bych knihu doporučila: člověku hloubavému, vnímavému a citlivému, spíše 

dospělejšímu.“ 

 Jelikož čtenářka hodnotí knihu kladně, na základě odpovědi usuzuji, že sama sebe 

vnímá jako člověka hloubavého, vnímavého a citlivého, ale také zkušeného (již s jistými 

životními zkušenostmi). Zároveň, pokud má takový čtenář být, z toho můžeme vyvodit 

závěr, že kniha vybízí ke čtení hloubavému, vnímavému a citlivému. Pokud takový čtenář 

přečte knihu tímto způsobem, dojde k souladu. 

16. Řekni, proč se ti kniha líbila či nelíbila. Buď konkrétní. 

 „Ano, líbila – zamýšlení se nad životem, má-li vůbec smysl ho přijmout i jen na 

kratičkou dobu, a přitom snít o něčem málo pravděpodobném, což se rovná naději.“ 

 Čtenářka zhodnotila knihu pozitivně a za jejím rozhodnutím stojí především téma 

bytí, které je doprovázeno jeho pomíjivostí. Dle této i předchozích odpovědí se jedná o 

stěžejní důvod, proč kniha čtenářku zaujala. 

 V rámci této otázky je zajímavá zvýrazněná část odpovědi. Jedná se o pro čtenářku 

zajímavou myšlenku, kterou si vybavila ve chvíli, kdy měla odpovědět na otázku libosti či 

nelibosti. Čtenářku k této myšlence dovedl pravděpodobně příběh hledání Dívky 

s pomeranči. Tato myšlenka směřuje k budoucnosti, ale ne k budoucnosti samozřejmé, ale 

naopak velmi nejisté, možná až nereálné. Na někoho by to mohlo působit pesimisticky, ale 



čtenářka z této myšlenky dokázala vytěžit optimismus, radost a sílu snít. Jako by i celkový 

dojem z knihy měl být takový, jako by kniha v sobě nesla naději. 

17. Přečetla by sis ji někdy znovu? Proč ano/ne? 

 „Ano, ještě pro hlubší prožitek a pochopení.“ 

 Vzhledem k tomu, že čtenářka četla knihu již podruhé, dá se předpokládat, že ji kniha 

natolik neodradila, aby se k ní už nikdy nevrátila. Na druhou stranu mohlo čtenářce postačit 

druhé čtení a napříště se k ní již nevracet. Zdá se ovšem, že čtenářka cítí, že jí kniha při 

dalším a dalším čtení bude mít stále co říct, a to hlubší prožitek a pochopení. (Pozn.: Při 

pozdějším rozhovoru mi čtenářka sděluje, že si knihu uložila do knihovny (pro druhé čtení 

si již koupila svou), a to, že nedělá s každou zakoupenou knihou - některé knihy vyhodí či 

někomu daruje.) Kniha se pro čtenářku stala tedy natolik zásadní, že jí udělala ve své domácí 

knihovně místo a chystá se ji někdy opět přečíst. 

18. Poznačila sis v průběhu čtení nějakou část? Kterou a proč právě tuto? 

 „Ano, více pasáží.“ 

 Čtenářka sice konkrétně nezmiňuje jednotlivé poznačené části, lze ale předpokládat, 

že myšlenky výše zmíněné jsou i ty poznačené, jelikož se mnohdy jedná o parafráze z knihy 

(domnívám se, že by si čtenářka nezapamatovala všechny tyto myšlenky téměř doslovně). 

 (Pozn.: Čtenářka je zvyklá si do knih dělat poznámky. Pokud jí něco zaujme nebo 

něčemu ihned neporozumí, vrací se k poznámkám zpět (jak v průběhu čtení, tak i mimo 

proces čtení). Poznámky si ovšem dělá pouze u knih, které jsou její - do půjčených knih 

nevpisuje.) 

19. Řekni v jedné větě, jaké je téma knihy. 

 „Otázka existence a smyslu života na Zemi („Být či nebýt?“)“ 

 Čtenářce se podařilo postihnout téma jednou větou. Dle odpovědi můžeme usuzovat, 

že pro čtenářku je stěžejní myšlenkou knihy otázka existence a smyslu života na Zemi.  

20. Převyprávěj děj knihy. 

 „Patnáctiletý Georg čte dopis od otce Jana Olava, který zemřel před jedenácti lety 

a teprve teď se našel a je určený synovi až do budoucnosti – dospělosti, kdy bude obsah 

schopen chápat a vyjádřit se, rozhodnout a odpovědět na otázky umírajícího otce. Otázky se 



týkají samotné podstaty lidského bytí. Líčí příběh svůj a „Dívky s pomeranči“ (Veronika= 

matka Georga), vypráví o jejich seznámení a mladé lásce. Dává synovi otázky týkající se 

krásy života, existence vesmírného času i času nám vyměřeného na tomto světě. Vyprávění 

je velmi poetické a dává naději, že život je i přesto, že někdy neodvratně musí skončit, krásný. 

To chce svému synovi ukázat a doufá, že se pro tento život na Zemi rozhodne, jak by se i 

přese všechno kruté rozhodl i on sám, a proto je rád, že tu dneska Georg je a může mu toto 

alespoň tímto způsobem sdělit. Závěr příběhu vyznívá optimisticky a dává naději. Georg ji 

přijímá.“  

 V tomto převyprávění můžeme zřetelně vidět, že se čtenářka při čtení soustředila 

převážně na existenciální a filozofické otázky, které jsou pouze jakoby doprovázeny 

příběhem mladé lásky Jana Olava a Dívky s pomeranči. Čtenářka naprosto vypouští 

jednotlivá setkání dvou zamilovaných lidí (romantický příběh) a nezmiňuje ani konkrétní 

subjektivní detaily, které si vědomě, ale i bezděčně zapamatovala. Do tohoto shrnutí čtenářka 

vsunula všechny předchozí myšlenky, které měla v hlavě a které na ní evidentně velmi silně 

zapůsobily. Toto převyprávění naprosto koresponduje s tím, jaké je dle čtenářky téma knihy. 

Otázky zaměřené na proces čtení dané knihy  

1. Jak dlouho jsi četla knihu? Kdy čtení začalo a kdy skončilo? 

 „Asi dva večery.“ 

2. Kde jsi knihu nejčastěji četla? 

 „V bytě doma.“ 

3. Kdy (v kterou denní dobu) jsi knihu nejčastěji četla? 

 „Večer.“ 

4. Kde jsi knihu dočetla? 

 „Doma.“ 

5. Kdy (v kterou denní dobu) jsi knihu dočetla? 

 „Večer před usnutím.“ 

Otázky zaměřené na čtenářství jednotlivých respondentů  

1. Kdy a kde nejčastěji čteš? 



 „V posteli.“ 

2. Kdy a kde nejraději čteš? 

 „Večer v posteli.“ 

3. Proč čteš knihy? Co ti čtení přináší a co pro tebe čtení znamená? 

 „Prožívání osudů, získávání nových vědomostí, odpočinek, odreagování.“ 

4. Máš některé věci či situace spojené právě se čtením? Máš nějaké rituály, které 

dodržuješ při čtení? Jaké? 

 „Ticho a klid.“ 

5. Máš ve svém okolí někoho, s kým sdílíš zážitek ze čtení? Koho? 

 „Ne.“ 

6. Jaké knihy obvykle čteš? Uveď konkrétní tituly či autory, tématiku, žánr. 

 „Životopisy lidí, kteří něco dokázali a ukázali. (vesměs umělci různých oborů). 

Pravdivé příběhy ze života.“ 

7. Četla jsi některé knihy vícekrát? Které? 

 „Nahý jsem přišel na svět (David Weiss), Tajná dcera (Shilpi Somaya Gowda)“ 

8. Kolik knih přečteš za rok? 

 „Asi 10.“ 

9. Kupuješ knihy sobě nebo ostatním? 

 „Někdy ano.“ 

10. Jak často chodíš do knihkupectví? 

 „Příležitostně.“ 

11. Půjčuješ si knihy v knihovně či od známých? 

 „V knihovně.“ 

12. Jak často chodíš do knihovny? 

 „Průměrně za 1,5 měsíce.“ 



13. Jaké máš koníčky? Co děláš ve svém volném čase? 

 „Četba, ruční práce, vycházky.“ 

14. Otázky pro čtenáře starší 18 let již nestudující SŠ: 

 • Kdo nebo co ovlivnilo tvůj vztah ke čtení? 

  „Škola, rodiče, kamarádky.“ 

 • Měnil se tvůj vztah ke čtení v průběhu života? 

  „Ne.“ 

 • Měla jsi v průběhu života období, kdy jsi četla méně či vůbec? Pokus se 

specifikovat, kdy a z jakého důvodu to bylo. 

  „Ano. Po MD – nástup do zaměstnání, nedostatek volného času.“ 

15. Kolik ti je let? 

 „71“ 

16. Jsi  žena / muž?  

 „Žena“ 

17. Jaké máš dosažené vzdělání? Pokud ještě studuješ, uveď stupeň či obor 

současného studia. 

 „ÚSO“ (Pozn.: Úplné střední odborné vzdělání s maturitou) 

18. Jaké je/bylo dosažené vzdělání tvých rodičů? 

 „Bylo – základní a střední.“ 

19. Co je tvým zaměstnáním? Pokud již (nyní) nepracuješ, co bylo tvým 

zaměstnáním? 

 „Bylo – úřednice.“ 

20. Jaké je/bylo zaměstnání tvých rodičů? 

 „Bylo – dělnické.“ 



Příloha č. 6 - Odpovědi na otázky včetně analýzy - respondentka B 

Odpovědi na otázky včetně analýzy - respondentka B 

 Postup zjišťování informací probíhal u respondentky B v souladu s předem 

stanovenými pravidly. To znamená, že čtenářka četla knihu poprvé, na otázky týkající se 

zážitku odpovídala ústně (jednalo se tedy o formu rozhovoru) a další dvě oblasti odpovědí 

zpracovala v písemné podobě.  

 Celý rozhovor byl nahráván na hlasový záznamník mobilního telefonu. Vzhledem 

k tomu, že se jednalo o předem nepřipravené odpovědi čtenářky B, finální podoba odpovědí 

je mírně upravená (jsou vynechána například opakující se parazitická slova apod.), kdy je 

ovšem zachována hlavní myšlenka výpovědi, případně byly ponechány zajímavé momenty, 

které lze analyzovat a mohou mít jistou výpovědní hodnotu pro tento výzkum. Odpovědi na 

otázky z druhého a třetího bloku se respondentka rozhodla psát na počítači, tudíž si prostor 

na odpověď mohla případně přizpůsobit svým potřebám.  

 O čtenářce B jsou mi známé i takové informace, které přímo nezmiňuje ve svých 

odpovědích Pokud se v průběhu analýzy uchýlím k použití nějaké takové informace z 

toho důvodu, že ji budu považovat za relevantní, bude vždy v závorce a označena 

poznámkou.  

 Níže budu postupně analyzovat jednotlivé odpovědi z prvního bloku (Otázky 

zaměřené na zážitek a bezprostřední vnímání díla) s ohledem na odpovědi z bloku druhého 

a třetího. 

Otázky zaměřené na zážitek a bezprostřední vnímání díla  

1. Co od knihy očekáváš? 

 „Vzhledem k tomu, že je to něco od češtinářky, tak asi nějakou kvalitní četbu, která 

má nějaký hlubší smysl a není to jenom nějaký románek. Hlavní hrdinkou bude nějaká slečna 

a bude tam hrát roli nějaké ovoce.“ (Pozn.: Čtenářka si začala knihu prohlížet. Nejdříve jí 

otevřela uprostřed a poté na první stránce, kde začala číst začátek a s úsměvem dodává): 

„Jak to vypadá, hrdinou bude muž, kterému umřel otec. A on předpokládám bude zjišťovat 

něco o tom otci.“ 

 Zde můžeme sledovat to, jaký vliv může mít na čtenáře doporučení od jiné osoby - 

tato čtenářka a priori předpokládá, že pokud jí bude kniha doporučena češtinářkou, tak se 



zákonitě bude jednat o literaturu kvalitní a složitější. S tímto očekáváním, které vzniklo na 

pozadí předsudku (jedná se o domněnku, nikoli o podložený fakt), vstupuje do aktu čtení. 

Z názvu usuzuje, že hlavní hrdina bude ženského pohlaví (pravděpodobně na základě 

čtenářské zkušenosti s titulem díla), ale po začtení se do prvních řádků svůj soud 

přehodnocuje a jako hlavního hrdinu označuje muže (na základě ich-formy vyprávění). 

Čtenářka tipuje, že v příběhu bude mít své místo i ovoce. Zajímavé ovšem je, že čtenářka 

nezmiňuje konkrétně pomeranče, ale svou pozornost upírá k ovoci obecně.  

 Myslím, že se čtenářka snažila od začátku s knížkou sžít a naladit se na čtení, jelikož 

si ji při prvním kontaktu spontánně začala prohlížet a listovat v ní. Z toho usuzuji, že je pro 

čtenářku důležité smyslové vnímání knihy, a to především hmat. (Pozn.: Respondentku jsem 

zatím nikdy neviděla - známe se rok a vídáme se každý všední den - s knihou v elektronické 

podobě. Z toho také (s přihlédnutím také k tomu, že často navštěvuje knihovny a 

knihkupectví) vyplývá můj úsudek o preferenci klasické knihy, nikoli elektronické čtečky.) 

 Čtenářka potvrdila mou hypotézu týkající se hlavní hrdinky a díla, které bude 

kvalitní, jelikož je vybráno do výzkumu. 

2. Jak na tebe působí obálka a ilustrace? 

 „Já mám oranžovou barvu spojenou s technickými službami v Náchodě, takže jí úplně 

nemám v lásce. A obrázek je takový jednoduchý, nic extravagantního.“ 

 Z této odpovědi můžeme usuzovat, že pokud by se čtenářka nacházela například 

v knihovně nebo v knihkupectví a měla by rozhodnout o tom, zda bude tuto knihu číst, či 

nikoli, pravděpodobně by se rozhodla pro variantu druhou. Je dokonce velmi 

pravděpodobné, že by tuto knihu přešla bez povšimnutí či ji vědomě přeskočila, jelikož na 

ilustraci nespatřuje nic zajímavého, co by mohlo její pozornost upoutat, a samotná barva 

obálky v ní vyvolává doslova nelibé pocity, které vyplývají z její vlastní zkušenosti. (Pozn.: 

Respondentka pochází z města Náchod, nyní bydlí zhruba tři roky v Praze.) 

 Ačkoli obálka čtenářku přímo nenaladila na čtení a nezapůsobila motivačně, zdá se, 

že neměla vliv na její pozitivní a silný zážitek z četby, jak se ukáže v odpovědi na další 

otázku. 

 Čtenářka potvrdila můj předpoklad o tom, že se pozastavila nad oranžovou barvou. 

3. Co jsi dělala ihned po dočtení? Co se v tobě odehrávalo? Pokus se co nejlépe 

popsat své pocity. 



 „Dvě nebo tři minuty jsem seděla, koukala do prázdna a přemýšlela o tom, co se tam 

za těch pár posledních stránek událo. Ve mně utkvělo to, kdy Georg začne vzpomínat na věci, 

které si s tátou pamatuje. A popsat pocity je hrozně těžké, vůbec nevím, jak mám svoje pocity 

popsat. Hodně jsem to vztahovala k sobě, takže jsem byla taková, nechci říct smutná, ale 

hodně jsem myslela na svého tátu, myslela jsem na věci, co by bylo kdyby. Možná bych to 

hodně přirovnala k tomu, když umřel můj děda. Vzpomínáš na lidi. Dědu jsem znala, tátu 

jsem skoro neznala, ani jeden tady už není. Ale zároveň vzpomínáš na to, co si s nimi 

pamatuješ.“ 

 Ihned po dočtení ve čtenářce doznívala situace, která na ni velmi zapůsobila, protože 

se díky ní vrátila ke své zkušenosti (ke smrti svého otce a dědy). Tento návrat v myšlenkách 

s sebou nesl pocity, které se pojí k těmto vlastním zážitkům - smutek, bezmoc plynoucí z 

nereálných představ co by kdyby. Bezprostřední zážitek z četby de facto vycházel z pocitů 

již v minulosti prožitých, které se nyní při četbě zpřítomnily. Zde by se dalo hovořit o 

řetězení zážitku, o kterém píši v teoretické kapitole Zážitek. 

 Čtenářka si sice své pocity uvědomovala a vnímala je, ale nedokázala je popsat, jak 

i sama ve své výpovědi zmínila: „A popsat pocity je hrozně těžké, vůbec nevím, jak mám 

svoje pocity popsat.“ Tento fakt potvrzuje předpoklad, že se jedná o velmi složitý 

myšlenkový proces, jehož výsledek není přesně uchopitelný a nelze jej jednoduše 

pojmenovat.  

 Zajímavé je, že čtenářka po přečtení knihy potřebovala několik minut maximální 

koncentrace na to, co právě dočetla. Myslím, že jí v této soustředěné rekapitulaci pomohlo 

prostředí domova, v němž knihu dočetla - doma (dle odpovědí na další otázky), jelikož byla 

ničím nerušená a mohla se věnovat jen sobě a svým myšlenkám. Vzhledem k tomu, že 

čtenářka sama zmiňuje to, že potřebovala přemýšlet, o tom, co se tam za těch pár posledních 

stránek událo, může to znamenat, buď že právě v poslední části bylo něco tak silného, že to 

přehlušilo ostatní vjemy a přimělo ji to k úvahám a přemýšlení, anebo také to, že se přirozeně 

zaměřila na nejnovější informace čili na to poslední, co bylo čteno. 

 Čtenářka potvrdila mou hypotézu týkající se složitosti sebereflexe. 

4. Popiš jednu situaci či myšlenku, kterou si z knihy vybavuješ. Proč si myslíš, že 

sis vybavila právě tuto situaci/myšlenku? Pokus se popsat pocity, které se v tobě při 

čtení této situace/myšlenky odehrávaly a co se v tobě odehrává nyní při vybavení. 



 „Teď jsem si jako první vzpomněla na to, jak ten táta, Jan, stál s tou dívkou s 

pomeranči u kostela a on jí sáhnul na tu stříbrnou sponku, která byla hrozně studená. Nevím, 

proč mě to zrovna teď napadlo. Zaujalo mě to asi tím, že on vlastně vůbec nevěděl, o koho 

jde, tu holku vlastně vůbec neznal, i když ona věděla, s kým je, ale zároveň tam měli podle 

mě hodně intimní chvíli mezi sebou. (Pozn.:  Čtenářka přemýšlí a neví, jak popsat své pocity.) 

Tam byl také ten moment, kdy ona mu řekla, že se půl roku neuvidí, a když na ní vydrží čekat, 

budou pořád spolu každý den toho půl roku. Táta vlastně vůbec nevěděl, s kým je, a přesto 

tolik stál o to, aby vydržel a zase se s ní viděl. Přišlo mi to takové hodně zvláštní, že si to já 

nedokážu představit, že bych potkala nějakého kluka v tramvaji, kterého bych potom 

vyhledávala a vlastně nic o něm nevěděla a měla hned nějaké ultimátum, že se půl roku 

neuvidíme a potom budeme navždy spolu. Přišlo mi to hodně takové zvláštní, nestandardní, 

nereálné.“ 

 Čtenářka si ihned vybavuje tuto situaci, ale myslím, že by do této odpovědi patřila i 

část odpovědi předchozí. Jelikož, aniž bych se ptala na konkrétní situaci, čtenářka sama od 

sebe zmiňuje situaci, kdy Georg začne vzpomínat na věci, které si s tátou pamatuje. Dalo by 

se tedy říci, že tato situace jako by stála nad situací u kostela, jelikož se jednalo o naprosto 

přirozené vybavení si vzpomínky, které nebylo řízeno žádnou konkrétní otázkou. Objasnění 

pocitů, které plynuly z této situace, proběhlo již v rámci předchozí otázky, tudíž se nyní 

zaměřím na situaci novou. 

 Respondentka si zapamatovala tuto situaci pravděpodobně z toho důvodu, že ji 

vnímala jako velmi intimní moment mezi dvěma lidmi, ale která jí připadala v běžném životě 

(situaci vztáhla přímo ke své osobě, nikoli obecně) naprosto nereálná, byla tedy v rozporu 

s její zkušeností. Na čtenářku také mohlo zapůsobit celkové vykreslení dané situace, která 

podle mě vyznívala velmi poeticky, romanticky a tajuplně až mysticky - jednalo se o období 

Vánoc, konkrétně Štědrého dne, kdy čtenář naprosto cítí atmosféru klidu a lásky, jako by se 

v příběhu ocital s Janem a Dívkou s pomeranči. Čtenářka zde projevila svůj smysl pro detail, 

který je zřetelný ze zmínky o studené sponě ve vlasech. Stejně tak můžeme usuzovat, že se 

jedná o čtenářku velmi citlivou, vnímavou, nicméně spíše realisticky založenou (situace byla 

spíše pohádková a čtenářka se s tímto vyzněním neztotožnila). Pocity plynoucí z této situace 

čtenářka nedokázala popsat, ale můžeme dle odpovědi uvažovat o tom, že by se mohlo jednat 

o pocit spíše neutrální až negativní (například naštvání, které vychází z jisté manipulace 

s otcem a udělováním mu ultimát), a to z toho důvodu, že vztahy prožívá pravděpodobně 

jinak, má odlišnou životní zkušenost. 



 Čtenářka sice nezmínila žádnou situaci či myšlenku, kterou jsem předpokládala, ale 

potvrdila mou hypotézu týkající se velmi individuálního přístupu k výběru konkrétní části. 

5. Bylo v příběhu (během vyprávění) něco, co tě zarazilo, zaujalo nebo nad čím ses 

pozastavila? Proč se jedná právě o toto, čím tě to zaujalo? 

 „Určitě, to bylo zas na konci té knížky, kdy se ten Georg dozví, kdo byl vlastně v autě, 

které čekalo na Veroniku. A to mě hodně zarazilo, že to byl vlastně chlap, se kterým máma 

teď žije. Předtím s ním něco měla a vlastně takhle flirtovala a zapletla se s tím Janem. A 

nebylo jí vůbec hloupé jít do auta za klukem, kterého asi taky měla ráda, s pocitem, že jinému 

klukovi řekla, že s ním pak bude.“ 

 Čtenářku zarazilo jednání jedné z postav. Myslím, že je poměrně zajímavé sledovat, 

že se zaměřila na de facto dynamický moment z příběhu (za dynamiku považuji jednání a 

myšlení postav), který se pojí s mezilidskými vztahy a velmi opatrně představuje 

problematiku vztahů partnerských (láska, nevěra apod.). Dle její výpovědi (užití negativně 

citově zabarvených až pejorativních výrazů jako chlap a zapletla) chování matky odsuzuje. 

Čtenářka se nad tímto momentem zarazila pravděpodobně z toho důvodu, že je v rozporu 

s jejím morálním přesvědčením. 

 Čtenářka potvrdila můj předpoklad, že se jedná o subjektivní pohled na knihu a 

příběh. 

6. Zaujala tě nějaká slova či slovní spojení (například termíny, cizí slova, vlastní 

jména)? Jak na tebe působilo užívání těchto slov? 

 „Hodně mi dělalo problém číst jména měst nebo i některých lidí. Vlastně doteď to 

neumím vyslovit pořádně, takže vlastně nevím, jestli to říkám správně nebo špatně. Jinak se 

mi to četlo fakt dobře. Přišlo mi, že se to do příběhu hodí, že to tam patří. Takže jsem to 

brala jako součást toho a musela jsem s tím nějak poprat. Možná ze začátku, když to slovo 

vidíš jako poprvé, tak si nad tím lámeš hlavu, ale já jsem si to pak překomolila do svého 

jazyka a četla jsem to prostě tak, jak jsem to cítila.“ 

 Čtenářka si vybavila především cizí slova vyplývající z norského prostředí příběhu. 

Tato slova ji během čtení mírně vyrušovala, jelikož zpočátku nevěděla, jak je číst, nicméně 

si poté sama v hlavě představila jejich výslovnost a při dalším setkání s těmito slovy již 

problém nepociťovala. To, že tato slova hodnotí tak, že se do příběhu hodí, že tam patří, 



znamená, že je vnímala jako dokreslující prvek, který navodil reálnou představu prostoru a 

celého příběhu. 

7. Jak na tebe působilo to, jak autor pracoval s časem? Kolik časových rovin se 

podle tebe ve vyprávění odehrává? 

 „Určitě tam byl čas, kdy to vypráví ten otec, kdy je nemocný a kdy je Georg malý. 

Byl tam čas, kdy táta studoval. Byl tam čas, kdy byli malí a vídali se s Veronikou. Potom je 

tam vlastně současnost, to, co vypráví Georg. Já bych řekla takhle čtyři. Mně to nepřišlo 

zvláštní. Mně přišlo, že i když se bavil o nějaké té časové rovině, tak že bylo docela snadné 

rozeznat, kdy se co odehrává. Nepřijde mi, že by to bylo nějak špatně napsané.“ 

 Vzhledem k tomu, že čtenářka označila čtyři časové roviny, lze říci, že vnímala čas 

nerovnoměrně rozdělený - objevuje se zde třikrát minulost ku jedné přítomnosti. Spontánně 

nejdříve hovoří o minulosti, z toho usuzuji, že příběh vnímala primárně jako vyprávění otce 

(vše důležité se odehrálo v minulosti). Jelikož jako první rovinu zmiňuje období nemoci a 

smrti otce, je možné, že právě tato rovina čtenářku nejvíce zaujala. Poté postupuje 

chronologicky k období studií. Zajímavé je, že také hovoří o rovině dětství Jana a Veroniky, 

jelikož tato časová rovina je v porovnání s ostatními v naprosté menšině a je o ní zmínka 

tuším pouze jedinkrát. Tato rovina mohla čtenářku zaujmout z toho důvodu, že ji bere jako 

samotný počátek vztahu Jana a Veroniky, který ji evidentně zaujal (zaujalo jí jejich intimním 

setkání u kostela, zarazil ji jistý milostný trojúhelník). 

 Čtenářka během čtení vnímá jednu rovinu minulosti (Georg vypráví) jako 

přítomnost, a to, co bylo skutečnou přítomností (Georg píše knihu) opomíjí. Ostatní roviny 

minulosti si uvědomovala. 

 V těchto čtyřech časových rovinách se čtenářka orientovala bez problémů, tudíž toto 

časové prolínání nemělo negativní vliv na její zážitek. 

8. Cítila ses součástí příběhu? Jak na tebe působilo oslovování? 

 „Občas jo, musím přiznat, že když jsem seděla doma a četla jsem si, tak jsem se úplně 

oprostila od reality. Ten otec často oslovoval toho Georga. Já mám ráda knížky, které se 

píší jako já, jako že to nevypráví někdo třetí, takže mně to asi sedlo. (Pozn.: Doptala jsem se, 

jestli vnímala oslovování jí jako čtenáře.) Ne, nebo možná jo, možná tam Georg pokládal i 

nějaké otázky tomu čtenáři, to je pravda.“ 



 To, že se čtenářka dokázala oprostit od reality, znamená, že ji knížka natolik zaujala 

a dokázala ji do sebe vtáhnout. Zde by se dalo hovořit o flow efektu, o kterém se teoreticky 

zmiňuji v kapitole Autor a dílo. Tento pocit sounáležitosti (s příběhem) je velmi podstatný 

pro celý proces čtení a následně i pro zážitek z četby, který se utváří na pozadí naladění se 

na stejnou vlnu s knížkou. A toho bylo u čtenářky dosaženo, jak je patrné z předešlých i 

následujících odpovědí. Na čtenářku v tomto ohledu zapůsobila i užitá ich-forma vyprávění, 

kterou upřednostňuje, jelikož jí vyhovuje přímost vyprávění oproti zprostředkování přes třetí 

osobu. 

 Zajímavé je, že čtenářka zmiňuje oslovování Georga otcem. Je možné, že se pro ni 

jedná o podstatný prvek z důvodu vlastní zkušenosti. (Pozn.: Čtenářce zemřel otec v době, 

kdy jí byly zhruba tři roky.)  

 Čtenářka si sice zpětně uvědomuje oslovování sebe jakožto čtenáře, ale vnímala to 

spíše jako součást textu, který nijak nevyčnívá, nikoli jako něco, nad čím by se pozastavila, 

alespoň ne zcela vědomě. Tímto se potvrzuje má hypotéza. 

9. Ztotožnila ses s některou z postav? S jakou a proč právě s touto? 

 „Určitě s tím Georgem. Přijde mi to de facto to samé, co se stalo mně.“ 

 Jelikož byl příběh vystavěn tak, že naprosto kopíroval vlastní zkušenost čtenářky, 

dokázala se ztotožnit s jednou z postav. Zajímavé je, že vlastní zkušenost potlačila i fakt, že 

se jedná o postavu mužského pohlaví a mladšího věku. Čtenářka se tedy s postavou 

ztotožnila na základě podobného osudu, nikoli na základě podobností či shod v osobnosti. 

(Pozn.: Čtenářce zemřel otec v době, kdy jí byly zhruba tři roky.) 

 Čtenářka potvrdila mou hypotézu a ztotožnila se s postavou na základě podobné 

vlastní zkušenosti. 

10. Kdo je podle tebe hlavní postava příběhu? Pokus se svou úvahu rozvést. 

 „Podle mě ta Veronika, máma, protože táta chtěl Georgovi sdělit to, jak se s mámou 

poznali, a sděloval mu i jiné různé věci okolo toho. Přišlo mi, že se to všechno hodně týkalo 

té Veroniky, co o ní všechno zjistil, co o ní věděl, co s ní prožil. (Pozn.: Doptala jsem se, 

jestli by dokázala říct, zhruba kolikrát se tam Veronika vyskytuje.) No málo, ale prostě mi 

přijde, že i přesto že tam ona moc nevystupovala, tak ta knížka byla o ní.“ 



 Čtenářka zde představuje zajímavou úvahu o tom, že hlavní postavou příběhu je 

Dívka s pomeranči, a to proto, že se stala de facto námětem k tomu všemu, navzdory tomu, 

že není vypravěčem a v příběhu příliš aktivně nevystupuje. Kdyby nebylo jí, tak 

pravděpodobně otec nebude moci vyprávět to, co synovi sdělit chtěl. V její úvaze o hlavní 

postavě hraje velkou roli příběh lásky Jana a Veroniky, až vedlejší se zdají být i jiné různé 

věci okolo toho.  

 V tuto chvíli můžeme sledovat i změnu a vývoj názorů na hlavní postavu, jelikož 

ještě před čtením knihy čtenářka označila jako hlavní postavu nějakou slečnu (na základě 

názvu), následně své stanovisko přehodnotila (na základě ich-formy vyprávění a uvedení do 

děje) a za hlavní postavu považovala Georga, muže, kterému zemřel otec. Nyní po přečtení 

celé knihy se znovu vrátila ke své původní úvaze, tudíž, že název knihy odkazuje k hlavní 

postavě příběhu, a tímto potvrzuje hypotézu týkající se toho, že hlavní postavy. 

11. Vybavila se ti v průběhu čtení nějaká situace, kterou jsi někdy zažila? Jaká? 

Vzpomeneš si, v jaké fázi čtení se to stalo? 

 „Jo, no, jo, prostě s tím tátou. Potom, co vlastně ten Georg si začal vzpomínat na tu 

svoji vzpomínku s tím tátou, jak spolu seděli na terase. Předtím jsem to vnímala, ale až potom 

jsem si začala víc uvědomovat svou situaci a přemýšlet o ní. Do té doby jsem to vnímala, to 

jo, ale nedonutilo mě to k tomu, abych o tom nějak hlouběji začala přemýšlet.“ 

 Podle neurčité odpovědi (prostě s tím tátou - odpověď v naznačení) můžeme 

usuzovat, že se jedná o pro čtenářku velmi osobní a intimní zkušenost, o které nechce přímo 

hovořit. Zpřítomnila si svou minulost, svou zkušenost právě ve chvíli, kdy si skoro dospělý 

Georg vybavuje vzpomínku na svého otce. Napadají mě dvě varianty, které se bezprostředně 

poté mohly ve čtenářce odehrávat: buď si vzpomněla také na nějakou situaci se svým otcem, 

nebo si naopak uvědomila, že si žádnou situaci vybavit nedokáže, že žádnou takovou 

vzpomínku nemá nebo zkrátka za dlouhou dobu několika let už ztratila svůj jasný obrys a je 

z ní nyní něco neurčitého, co nelze postihnout. Obě tyto možnosti jsou, myslím si, velmi 

emocionálně nabité, a není tudíž divu, že čtenářka tuto pro ni evidentně silnou situaci 

zmiňuje i v souvislosti s bezprostředním zážitkem po dočtení knihy. (Pozn.: Při pozdějším 

neformálním rozhovoru se čtenářkou se mi zmínila, že při vybavení této situace - otec se 

synem sedí na terase, má husí kůži.)  

 Zdá se, že tento moment se stal pro čtenářku nejpodstatnější co do jejího vnímání 

sebe sama a celkového zážitku četby knihy. 



 Čtenářka potvrdila můj předpoklad, že pokud si vybavila nějaký zážitek, byl a možná 

stále je pro ni velmi důležitý. 

12. Představila sis v průběhu čtení nějakou situaci, která by se ti mohla stát? Jaká? 

Vzpomeneš si, v jaké fázi čtení se to stalo? 

 „Určitě jsem si představila, kdyby táta nechal něco mně, tak co by mi chtěl asi 

napsat, co by mi chtěl říct. Vlastně jsem si i uvědomila a vím, že je to jen příběh, že díky 

tomu, že ten táta byl tak uvědomělý a něco mu napsal, má ten kluk vlastně hrozné štěstí, že 

tady po něm něco má. Já bych dala všechno pro to, abych mohla aspoň nějaký tátův názor 

znát. Víš, že já vlastně vůbec nevím, kdo to byl. Takže podle mě je to super, že aspoň něco 

má.“ 

 V této odpovědi je zajímavé, že na ni čtenářka odpovídá podmiňovací formou kdyby 

a vztahuje ji k minulosti. Jako by jí kniha neustále vybízela k návratu do minulosti, do 

dětství, které chtě nechtě ovlivnilo a možná stále ovlivňuje její přítomnost. Tato představa 

vychází z identifikace s Georgem a jeho životním příběhem a zároveň z uvědomění si 

rozdílu mezi jeho a její zkušeností - tzn. oba přišli v dětství o otce, ale jen Georg má nějaký 

otcův odkaz, prostřednictvím kterého může otce trochu poznat. 

 Čtenářka potvrdila předpoklad, že se představy budou týkat její životní situace. 

13. Poučila tě kniha v nějakém ohledu? Buď konkrétní. 

 „Já nevím, abych pravdu řekla, tak ještě teď mám takové všelijaké pocity z té knížky, 

takže to ještě asi nedokážu říct.“  (Pozn.: Čtenářka na tuto otázku odpovídala zhruba 30 

hodin od přečtení knihy.) 

 Vzhledem k tomu, že čtenářka zatím nebyla schopna odpovědět, nevím, jestli se cítila 

poučena, či nikoli. V každém případě se domnívám, že pokud o tom čtenářka ještě nějaký 

čas potřebuje přemýšlet, knížka na ní silně zapůsobila a pravděpodobně jí i nějaké poučení 

přinesla, jen zatím neví, v jakém ohledu. Myslím, že i kdyby se čtenářka nakonec poučená 

necítila, poučení by mohlo spočívat v tom, že jí kniha žádné poučení nepřinesla. Na toto by 

ovšem přišla až na základě poměrně podrobné sebereflexe, která je žádoucí - jednalo by se 

o to, že by se de facto prostředek stal cílem. 

 Čtenářka mou hypotézu nepotvrdila ani nevyvrátila, jelikož její odpověď není úplná. 

14. Donutila tě kniha k přemýšlení? O čem? 



 „Mně přijde, že se furt opakuji, ale prostě k přemýšlení o té své situaci, co bylo, co 

by bylo kdyby.“ 

 Z odpovědi je znát čtenářčino mírné rozladění z toho, že na jednotlivé otázky 

odpovídá velmi podobně a její odpovědi se týkají stále stejných momentů. Nicméně z tohoto 

stále se opakujícího momentu můžeme usuzovat, že se jedná o stěžejní prvek celé knihy, 

který čtenářku natolik pohltil, že se jí zjevuje v několika odpovědích. 

 Respondentka vztáhla přemýšlení ke své osobě, ke své vlastní zkušenosti a k příběhu, 

s kterým se ztotožnila. Ačkoli to přímo nezmiňuje, pravděpodobně má na mysli evidentní 

paralelu mezi ní a Georgem, a to smrt svého otce. Tímto čtenářka potvrdila mou hypotézu. 

15. Doporučila bys tuto knihu někomu? Komu ano, komu ne a proč? (nemusíš 

uvádět konkrétně, ale stačí určitý typ lidí). 

 „To já právě nevím. Když se s někým někdy dostaneme na téma knížek, tak určitě o 

ní budu mluvit. A kdyby to někoho zaujalo, tak mu jí určitě ráda doporučím, ale ne že bych 

cíleně za někým šla a řekla mu: hele tuhle knížku si přečti. Možná mojí mámě, ale jinak asi 

nikomu, nikdo mě takhle nenapadá. Třeba mému příteli bych ji nedoporučila. I přesto že tam 

jsou prvky vesmíru, o který se zajímá, tak ten by to prostě nezkousl. Pro něj by to byl 

romantický příběh, a to ho nebaví.“ 

 Z této odpovědi můžeme odvodit, že by čtenářka knihu doporučila na základě svého 

zážitku komukoli, koho zaujme její povídání o knize či o zážitku, ale ne nikomu cíleně. 

Odpověď mi připadá zajímavá v tom, že čtenářka považuje za důležité moment sdílení a 

předání své vlastní zkušenosti a lze předpokládat, že obdobně postupuje i u svého výběru 

knihy, kdy doporučení a osobní zkušenost druhého člověka má pro ni velkou váhu a hraje 

důležitou roli pro motivaci a naladění se na četbu. (Pozn.: Toto vyvozuji z toho, jak se 

čtenářka projevuje v běžném životě - např. se velmi často nechává inspirovat a ovlivňovat 

druhými lidmi.) Zároveň můžeme z odpovědi usoudit, že kniha není pro čtenářku natolik 

něčím specifická, že by ji mohl číst jen určitý typ lidí, na druhou stranu nepopírá, že 

romantické prvky, které se v knize nachází, nemusí být vhodné pro typy lidí, jako je její 

přítel. (Pozn.: Přítel je spíše technicky zaměřený, konkrétně na oblast informatiky.) Zajímavé 

je, že zde čtenářka poprvé zmiňuje vesmír, který pro ni pravděpodobně nehrál žádnou roli. 

Knihu by doporučila své matce, ale nespecifikuje proč. Možná z toho důvodu, že by se 

v příběhu mohla zhlédnout stejně jako její dcera (sdílejí stejnou životní zkušenost, ačkoli 



každá v jiné roli), ale to pouze tipuji. Nicméně i přesto, že by nakonec knihu doporučila či 

nedoporučila dvěma lidem, její odpověď vyznívá velmi otevřeně a nerestriktivně. 

16. Řekni, proč se ti kniha líbila či nelíbila. Buď konkrétní. 

 „No, kniha se mi určitě líbila. Ale podle mě se mi líbila, protože se mi něco 

podobného stalo a že jsem se do jisté míry uměla vcítit do toho Georga a uměla jsem to 

ocenit. Do jisté míry té fiktivní postavě závidím, že má něco takového, co od toho svého táty 

má. (Pozn.: Doptala jsem se, jestli tam bylo něco, co se jí nelíbilo.) Možná mi ten Georg 

občas přišel takový arogantní a rozmazlený. Třeba jak jednal s tou svojí mamkou, že se jí 

snažil i podle mě tak trošku urážet. Třeba v těch chvílích, kdy dopis dočetl, a povídali si přes 

zamčené dveře, tak mně pak přišlo, že se ji tak trošku snaží zraňovat. Takže to mi tam možná 

úplně nesedělo.“ 

 Čtenářka sama zhodnotila svou výpověď, a to tak, že se jí kniha líbila, protože se 

jednalo o příběh jí velmi blízký a mohla tedy vyprávění vnímat jako jí vlastní. Negativum 

knihy spatřuje v jednání Georga, kdy se opět jedná o morální rozpor. Stejně jako u otázky, 

která se ptá na to, co čtenáře zarazilo, se odpověď týká nesouhlasu s jednáním některé 

z postav. Na základě této odpovědi usuzuji, že se čtenářka ponořila převážně do příběhu, 

v kterém zrcadlila svou vlastní zkušenost, tedy čerpala svůj zážitek převážně z příběhu, ze 

ztotožnění se s postavou Georga a z hodnocení jednání postav. 

17. Přečetla by sis ji někdy znovu? Proč ano/ne? 

 „K této knížce se určitě ráda znovu vrátím, protože vlastně i po rozhovoru s tebou je 

podle mě hrozně rozmanitá, dá se tam zaměřit na spoustu různých věcí, které jsem já při 

prvním čtení tolik nevnímala, zaměřovala jsem se hodně na shodnost "osudu" Georga a mě.“ 

 To, že by si čtenářka knihu přečetla znovu, vyplývá z toho, že v ní spatřuje potenciál. 

Uvědomuje si, že je v knize více momentů, které lze sledovat. Zde je evidentní, jak moc je 

pro zážitek důležitý moment sdílení (čtenářka zmiňuje, že se jí některé prvky zjevily až na 

základě našeho rozhovoru) - zážitek se poté jako by obrušuje, získává tak na hodnotě a de 

facto se násobí, jelikož zážitek jednoho čtenáře ovlivní zážitek druhého čtenáře, a tak dojde 

ke vzájemnému obohacení. 

 Čtenářka sebereflexí zjistila, že se zaměřovala pouze na příběh, ale že kniha v sobě 

má i další zajímavé prvky. Za podstatné v tomto ohledu považuji to, že k tomuto závěru 

čtenářka dospěla na základě následné vlastní úvahy. Domnívám se, že bývá častým jevem 



to, že čtenář nejprve čte knihu po té obsahové či dějové lince a teprve při čtení druhém se 

zaměřuje na prvky další, které kniha nabízí. 

18. Poznačila sis v průběhu čtení nějakou část? Kterou a proč právě tuto? 

 „Ne.“  

 (Pozn.: Čtenářka si nedělá poznámky nikdy, nikdy ji to nenapadlo, neměla k tomu 

důvod.) To, že čtenářka nikdy neměla potřebu si poznačit nějakou část knihy, může být 

z toho důvodu, že ji například nikdy nic natolik nezaujalo, případně se nic takového v knize 

vůbec nenacházelo, aby si to poznačila a následně o tom přemýšlela, či ji nepřipadá správné 

psát do knihy, nebo se zkrátka plně oddává četbě a dělání poznámek by jí odvádělo myšlenky 

jinam.  

19. Řekni v jedné větě, jaké je téma knihy. 

 „To je těžké. Tak je to podle mě příběh o tom, že otec vypráví synovi o svém životě, 

chce mu předat nějaké své poznatky a moudrosti, a snaží se ho vychovávat, i přesto, že s ním 

nemůže být.“ 

 Vzhledem k tomu, že čtenářka po celou dobu sledovala především příběh, logicky se 

od toho odvíjí i představa o hlavní myšlence, Smysl díla spatřuje v odkazu otce, jehož 

posláním je syna poučit o důležitých otázkách života (o bytí a o vyrovnání se se smrtí). Na 

základě odpovědi můžeme vidět, že vystihnout a pojmenovat téma v jedné větě nebylo pro 

čtenářku jednoduché, jak sama na začátku uznává.  

20. Převyprávěj děj knihy. 

 „Začíná to tím, že ke Georgovi domů přijde babička s dědou s tím, že našli obálku, 

která je adresována jemu. Našli jí v kočárku. Otec před svou smrtí všem nakázal, že tento 

kočárek se nikdy nesmí vyhodit. Obálku tedy předají Georgovi, aniž by se do ní kdokoli 

podíval. On si ji vezme, zavře se ve svém pokoji a čte, dokud tu knížku nebo dopis od svého 

otce nedočte. Je to o tom, že táta vypráví o matce, jak jí poznal. A končí to tím, že pak 

popisuje ty svoje pocity a vypráví svoje zážitky a podobně ten Georg (I v průběhu, kdy to ten 

táta píše, tak ten Georg tam jakoby vsunuje svoje poznámky, myšlenky.) Na konci knížky se 

dozvídáme, že si dopis Georg nejdřív přečetl a na základě toho našli nějaký počítač, na 

kterém táta dopis psal. Georg na tom stejném počítači začne do jeho dopisu vpisovat tohle 

svoje a udělá z toho knížku.“ 



 V rámci tohoto převyprávění děje můžeme vidět, že se čtenářka zaměřila převážně 

na příběh Georga, který zjišťuje, jaký měl jeho otec život. Zmiňuje i hlubší stránku knihy 

(pocity a myšlenky), ale nijak ji nekonkretizuje. Z toho je patrné, že tuto rovinu vnímala, ale 

nebyla pro ni podstatná. Čtenářka si vybavuje několik poměrně detailních prvků, kterým 

pravděpodobně z nějakého důvodu dává větší váhu než ostatním, jako je například uschování 

dopisu v kočárku, nalezení počítače a de facto tvorba této knihy. Důvody zapamatování 

těchto detailů si ovšem netroufám odhadovat. 

 V této odpovědi můžeme sledovat, že čtenářka vynechala několik momentů, o 

kterých se ovšem zmiňuje v předchozích odpovědích (například situace se stříbrnou sponkou 

či to, jak sedí otec se synem v noci na terase). Důvodem může být to, že tuto odpověď chtěla 

co nejvíce zobecnit s přihlédnutím k tomu, že podrobnější informace již sdělila. 

Otázky zaměřené na proces čtení dané knihy  

1. Jak dlouho jsi četla knihu? Kdy čtení začalo a kdy skončilo? 

 „Knihu jsem četla zhruba 3 týdny.“ (Pozn.: K rozhovoru došlo po zhruba 30 

hodinách od dočtení.) 

2. Kde jsi knihu nejčastěji četla? 

 „Knihu jsem nejčastěji četla doma a v metru.“ 

3. Kdy (v kterou denní dobu) jsi knihu nejčastěji četla? 

 „Nejčastěji jsem četla přes den, občas večer.“ 

4. Kde jsi knihu dočetla? 

 „Knihu jsem dočetla doma.“ 

5. Kdy (v kterou denní dobu) jsi knihu dočetla? 

 „Knihu jsem dočetla ráno.“ 

Otázky zaměřené na čtenářství jednotlivých respondentů  

1. Kdy a kde nejčastěji čteš? 

 „Nejčastěji čtu odpoledne doma.“ 

2. Kdy a kde nejraději čteš? 



 „Nejraději čtu večer, s hrnkem dobrého čaje.“ 

3. Proč čteš knihy? Co ti čtení přináší a co pro tebe čtení znamená? 

 „Knihy čtu hlavně pro “zábavu”. Čtení je pro mě forma odpočinku, relax.“ 

4. Máš některé věci či situace spojené právě se čtením? Máš nějaké rituály, které 

dodržuješ při čtení? Jaké? 

 „Se čtením si nevybavuji žádné konkrétní situace. Rituály také nemám, ale mám ráda 

zalézt si do postele, udělat si čaj a číst knihu.“ 

5. Máš ve svém okolí někoho, s kým sdílíš zážitek ze čtení? Koho? 

 „Určitě s matkou a babičkou, někdy také tchýni.“ 

6. Jaké knihy obvykle čteš? Uveď konkrétní tituly či autory, tématiku, žánr. 

 „Hodně mě baví Jodi Picoult, hlavně její kniha Vlk samotář a Je to i můj život. Za 

poslední dobu jsem si také oblíbila Radku Třeštíkovou.“ (Pozn.: Z pozdějšího rozhovoru 

vyplynulo, že také ráda čte knihy s tématikou druhé světové války, konkrétně týkající se 

koncentračních táborů.) 

7. Četla jsi některé knihy vícekrát? Které? 

 „Určitě ano, ale jediná kniha, kterou si teď dokážu vybavit je Heidi, děvčátko z hor, 

kterou jsem milovala jako dítě a četla ji pořad dokola.“ 

8. Kolik knih přečteš za rok? 

 „Řekla bych kolem 15.“ 

9. Kupuješ knihy sobě nebo ostatním? 

 „Ano, často kupuji knihy jako dárek. Sobě méně, dostávám je často také jako dárek.“ 

10. Jak často chodíš do knihkupectví? 

 „Pokaždé, když nějaké potkám, mi to nedá a alespoň nakouknu.“ 

11. Půjčuješ si knihy v knihovně či od známých? 

 „Ano, často.“ 

12. Jak často chodíš do knihovny? 



 „Zhruba 2x do měsíce.“ 

13. Jaké máš koníčky? Co děláš ve svém volném čase? 

 „Mým největším koníčkem je můj pes, se kterým se snažím trávit co nejvíce času. 

 Potom také vaření a pečení.“ 

14. Otázky pro čtenáře starší 18 let již nestudující SŠ: 

 • Kdo nebo co ovlivnilo tvůj vztah ke čtení? 

  „Přišlo to podle mě samo s věkem a také s přestěhováním do Prahy, kde je 

 spoustu času na čtení v MHD.“ 

 • Měnil se tvůj vztah ke čtení v průběhu života? 

  „Ano, určitě. Ve škole bylo čtení povinné četby opravdu mou noční můrou. 

 Když mám ale možnost číst to, co mě baví a zajímá, je to o poznání příjemnější a 

 čtu víc.“ 

 • Měla jsi v průběhu života období, kdy jsi četla méně či vůbec? Pokus se 

 specifikovat, kdy a z jakého důvodu to bylo. 

  „Ano, právě ve škole. Vadilo mi číst knihy, které mi někdo nadiktoval.“ 

15. Kolik ti je let? 

 „22“ 

16. Jsi  žena / muž?    

 „Žena“ 

17. Jaké máš dosažené vzdělání? Pokud ještě studuješ, uveď stupeň či obor 

současného studia. 

 „Středoškolské s maturitou.“ 

18. Jaké je/bylo dosažené vzdělání tvých rodičů? 

 „Středoškolské s maturitou.“ 

19. Co je tvým zaměstnáním? Pokud již (nyní) nepracuješ, co bylo tvým 

zaměstnáním? 

 „Personalistka.“ 



20. Jaké je/bylo zaměstnání tvých rodičů? 

 „Matka - vedoucí směny. Otec - vedoucí výroby.“ 



Příloha č. 7 - Odpovědi na otázky včetně analýzy - respondentka C 

Odpovědi na otázky včetně analýzy - respondentka C 

 Postup zjišťování informací probíhal u respondentky C v souladu s předem 

stanovenými pravidly. To znamená, že čtenářka četla knihu poprvé, na otázky týkající se 

zážitku odpovídala ústně (jednalo se tedy o formu rozhovoru) a další dvě oblasti odpovědí 

zpracovala v písemné podobě.  

 Celý rozhovor byl nahráván na hlasový záznamník mobilního telefonu. Vzhledem 

k tomu, že se jednalo o předem nepřipravené odpovědi čtenářky C, finální podoba odpovědí 

je mírně upravená (jsou vynechána například opakující se parazitická slova apod.), kdy je 

ovšem zachována hlavní myšlenka výpovědi, případně byly ponechány zajímavé momenty, 

které lze analyzovat a mohou mít jistou výpovědní hodnotu pro tento výzkum. Odpovědi na 

otázky z druhého a třetího bloku se respondentka rozhodla psát rukou, tudíž si prostor na 

odpověď nemohla případně přizpůsobit svým potřebám a byla nucena dodržet vymezený 

prostor. 

 O čtenářce C jsou mi známé i takové informace, které přímo nezmiňuje ve svých 

odpovědích. Pokud se v průběhu analýzy uchýlím k použití nějaké takové informace z 

toho důvodu, že ji budu považovat za relevantní, bude vždy v závorce a označena 

poznámkou.  

 Níže budu postupně analyzovat jednotlivé odpovědi z prvního bloku (Otázky 

zaměřené na zážitek a bezprostřední vnímání díla) s ohledem na odpovědi z bloku druhého 

a třetího. 

Otázky zaměřené na zážitek a bezprostřední vnímání díla  

1. Co od knihy očekáváš? 

 „Myslím, že bude o nějaké holce, která bude mít něco dočinění s pomeranči. A 

doufám, že se mi to bude líbit.“ 

 Čtenářka na základě názvu usuzuje, že se bude jednat o příběh s dívčí hrdinkou a že 

zde budou hrát roli pomeranče. Pravděpodobně její úvaha vyplývá z její čtenářské zkušenosti 

- vzhledem k věku čtenářky (12 let) má zatím zkušenosti převážně s literaturou pro děti a 

mládež, kde zpravidla název knihy odpovídá i příběhu (z názvu například můžeme 

odhadnout, kdo bude hlavní hrdina apod.). Z četby by ráda vytěžila pozitivní zážitek (doufá, 



že se jí to bude líbit, ale neočekává to), pravděpodobně z toho důvodu, že poslední dobou 

nerada čte. Domnívám se, že zásadní vliv na tento odklon od čtenářství má věk čtenářky 

(postupně začínající období puberty) a škola (je nucena číst tituly z povinné literatury). 

 I přes její momentální nechuť k četbě se ovšem rozhodla výzkumu účastnit, z čehož 

soudím, že jí literatura není zcela cizí a vztah k ní má, jen je nyní potřeba, aby si k ní opět 

našla cestu. (Pozn.: V rozhovoru mimo výzkum čtenářka sdělila, že knihy hodně četla na 

prvním stupni ZŠ.) Samozřejmě v jejím rozhodnutí mohla hrát roli i snaha pomoci mi či 

vnímání mé osoby jako jisté autority (Pozn.: Se čtenářkou nejsem v žádném rodinném 

vztahu, doučuji ji.), na druhou stranu se domnívám, že pokud by to tak opravdu bylo a vnější 

motivace by byla silnější než vnitřní, tak by knihu nedočetla (což samozřejmě také mohla a 

několikrát jsem ji upozorňovala, že ji dočíst nemusí, pokud ji nebude bavit). 

 Čtenářka potvrdila mou hypotézu - očekává, že hlavní hrdinkou bude žena. 

2. Jak na tebe působí obálka a ilustrace? 

 „Vypadá to zajímavě a líbí se mi. Působí to na mě hezky a malíř určitě uměl kreslit.“ 

 Pokud čtenářka vnímá obálku libě, můžeme se domnívat, že ji a priori neodradila, 

naopak ji naladila na čtení. Ilustraci hodnotí kladně a je zajímavé, že si všímá netypické 

kresby, jejíž autorství přisuzuje malíři. Možná ji zaujala právě tato podoba, jelikož se 

například častěji setkala s obrázky animovanými či přímo s fotografiemi, které bývají 

součástí knih určených pro děti a mládež, možná se také může jednat o to, že je ilustrace 

výhradně černobílou, a tudíž pro čtenářku neobvyklá vzhledem k jejím čtenářským 

zkušenostem. 

 Čtenářka potvrdila hypotézu zčásti - nezaujala ji oranžová obálka, ale okomentovala 

kladně ilustraci. 

3. Co jsi dělala ihned po dočtení? Co se v tobě odehrávalo? Pokus se co nejlépe 

popsat své pocity. 

 „Byla jsem celkem překvapená, ale napůl jsem to tak čekala, ten konec, protože 

kdyby to tak nebylo, tak by mi to nedávalo smysl. Ten konec jsem očekávala asi dvacet 

stránek předtím, protože by se jinak zamiloval do někoho jiného než do té mámy. Asi jsem 

se nijak necítila, když jsem to dočetla.“ 



 Čtenářka se ihned po dočtení zaobírala příběhem a jistým momentem překvapení. 

Ačkoli zmiňuje, že se nijak necítila, myslím, že z výpovědi předešlé vyplývá, že se cítila 

překvapená. Autor tedy dokázal čtenářku udržet v napětí, a ačkoli měla určité tušení, jistá si 

nebyla, a tak se nechala vést až k samému rozuzlení, které v ní zanechalo nesmazatelnou 

stopu (jelikož po dočtení přemýšlela právě o tomto) a které ovlivnilo samotný zážitek 

z četby. Myslím, že pocit překvapení je pro čtení důležitý, jelikož čtenáře vrátí v myšlenkách 

zpět a donutí ho mnohdy k přehodnocení jeho úsudků. Podstatný ho spatřuji především u 

čtenářů ne tolik čtenářsky zkušených, jelikož podporuje jejich myšlení (jak zmiňuji výše - 

návrat zpět a přehodnocování) a navíc nemají pocit čtení prvoplánového (po dočtení si 

neřeknou, že to věděli od samého začátku a nebudou brát celý proces čtení za zbytečný), a 

v důsledku toho všeho je motivuje k četbě knih dalších. 

 Čtenářka se dle odpovědi cíleně nezaměřovala na své pocity, což může vyplývat 

z toho, že na podobné vnímání sebe sama není zvyklá, případně není zvyklá na to, že by 

přemýšlela o tom, jaké pocity v ní kniha vyvolává (natož čím je to způsobeno). Jak ovšem 

ukazuje odpověď předcházející, nějaký pocit měla a naprosto bezděčně jej zmiňuje. Z tohoto 

můžeme vyvodit dva závěry. Prvním je, že čtenářka zatím není schopná vědomé sebereflexe. 

A druhý je to, že ačkoli není schopna svůj pocit přímo identifikovat, pocity po dočtení nějaké 

má. Tyto závěry korespondují s mými hypotézami. 

4. Popiš jednu situaci či myšlenku, kterou si z knihy vybavuješ. Proč si myslíš, že 

sis vybavila právě tuto situaci/myšlenku? Pokus se popsat pocity, které se v tobě při 

čtení této situace/myšlenky odehrávaly a co se v tobě odehrává nyní při vybavení. 

 „To, že se tam zapojil ten vesmír a že ty myšlenky tam přirovnávali k tomu vesmíru 

a tak. (Pozn.: Konkrétní myšlenky čtenářka nedokázala říct.) Líbilo se mi to, protože to byla 

první knížka, kterou jsem četla a bylo tam zapojená romantika a vesmír. A s tím vesmírem 

se mi to četlo dobře.“ (Pozn.: K vesmíru blízko nemá, jen ji opravdu zaujalo zapojení 

vesmíru do příběhu.) 

  Vzhledem k odpovědi lze soudit, že čtenářku nejvíce zaujal v příběhu vesmír, ačkoli 

se nejedná o konkrétní situaci či myšlenku. Obdivuhodné je, že vnímala propojení vesmíru 

a myšlenek knihy (svým způsobem se myslím přiblížila k odhalení role vesmíru v tomto 

příběhu), ale bohužel nedokázala uvést konkrétní příklad či tuto svou úvahu více rozvést. 

Přisuzovala bych to zatím nedostatečné slovní zásobě a nerozvinuté schopnosti reflektovat. 



Jak sama zmiňuje, nikdy se s takovým prvkem nesetkala, a především proto upoutal její 

pozornost.  

 Pocity opět přímo nedokázala popsat, ale vzhledem k tomu, že se jí to četlo dobře, 

můžeme usuzovat o pocitech spíše pozitivních. V rámci této odpovědi je opět viditelná 

absence sebereflexe čtenářky (možné odůvodnění zmiňuji u předchozí otázky č. 3). 

 Čtenářka potvrdila mou hypotézu otázky následující (ocenila téma vesmíru).  

5. Bylo v příběhu (během vyprávění) něco, co tě zarazilo, zaujalo nebo nad čím ses 

pozastavila? Proč se jedná právě o toto, čím tě to zaujalo? 

 „Mně se tam líbilo, jak tam bylo zmíněno, že Dívka s pomeranči ho taky hledala a že 

se hledali navzájem. A také to, že ten kluk vůbec nevěděl, že se znali z dětství, a přesto se do 

ní zamiloval hned na první pohled. To se mi zdálo hezké, jak mu to Dívka s pomeranči říkala, 

protože se mi to zdá takové překvapivé, vůbec jsem nečekala, že se tam ještě něco stane.“ 

 Tato odpověď se velmi blíží k odpovědi na třetí otázku, která se vztahuje 

k bezprostřednímu vnímání díla po dočtení. Zmiňuje zde de facto stejný moment, z něhož 

pro ni vyplynulo překvapení. Zdá se, že čtenářku zaujal především romantický příběh 

hledání dvou lidí, který je zahalen do tajemství, z něhož později vyplývá již zmiňovaný zlom 

v příběhu a moment překvapení. Myslím, že zaujetí právě tímto, odpovídá životní fázi 

čtenářky (jelikož se jedná o dívku, preferuje téma lásky). 

 Čtenářka potvrdila můj předpoklad, že se jedná o velmi subjektivní vnímání díla, a 

tedy i jeho zajímavých prvků. 

6. Zaujala tě nějaká slova či slovní spojení (například termíny, cizí slova, vlastní 

jména)? Jak na tebe působilo užívání těchto slov? 

 „Asi ne. Nijak to na mě nepůsobilo.“ 

 V průběhu čtení se čtenářka nepozastavila nad žádným slovem či slovním spojením. 

Důvodem může být to, že jí tyto prvky opravdu nepřišly ničím zajímavé, tudíž jejich užití 

vůbec nereflektovala, anebo to také může být způsobeno tím, že není zvyklá se na podobné 

prvky během čtení orientovat a svou pozornost upírá k tomu, co je vyprávěno, nikoli k tomu, 

jak je to vyprávěno. 

7. Jak na tebe působilo to, jak autor pracoval s časem? Kolik časových rovin se 

podle tebe ve vyprávění odehrává? 



 „Já jsem to prostě úplně nevnímala, v jakém čase se to odehrává, prostě jsem to četla 

a věděla jsem, v jaké je to době. Asi pět rovin. To, jak tam je ten kluk, jak to vypráví v té 

době. Pak příběh dívky s pomeranči a Jana. Pak přítomnost, kdy to ten Jan psal. Pak to, co 

se odehrávalo v té nejbližší době s jeho nemocí a to, jak Georga vodil do školky. A ještě to, 

kdy to Georg vypráví - třeba to, co se děje v přítomnosti a v jeho rodině.“ 

 Čtenářka neměla v průběhu čtení pocit, že by ji prolínání časových rovin nějakým 

způsobem rušilo, tudíž nemělo negativní vliv na její zážitek. Na druhou stranu se 

pravděpodobně nejednalo ani o prvek, který by zásadně zážitek ovlivnil pozitivně, jelikož 

čtenářka tento postup vyprávění přijala a prostě četla, aniž by vnímala, v jakém čase se to 

odehrává. Tento způsob čtení opět signalizuje, že se čtenářka zaměřila spíše na příběh než 

na dějovou linii.  

 Z odpovědi můžeme vysoudit, že čtenářka smíchala dvě časové roviny, a to dvě různé 

minulosti (vnímá je jako dvě přítomnosti - Georg vypráví, co se děje v jeho rodině, Jan píše 

dopis a blíží se jeho smrt). Tento její pocit dvou přítomností pravděpodobně vznikl z toho 

důvodu, že otcův dopis navozuje atmosféru reality, současnosti. Domnívám se, že čtenářka 

nevnímala přítomnost v podobě aktuálního psaní Georga. 

8. Cítila ses součástí příběhu? Jak na tebe působilo oslovování? 

 „Jo, celkem jo. To mi přišlo zvláštní, že nejdřív říkal Dívka s pomeranči, pak 

Veronika a pořád to měnil. Říkala jsem si, že když už zjistil, že je to Veronika, tak proč neříká 

jenom Veronika nebo nezůstal u té Dívky s pomeranči. (Pozn.: Poté jsem položila otázku, 

zda vnímala oslovování sebe jako čtenáře.) Ne.“ (Pozn.: Poté jsem jí sdělila jednu konkrétní 

pasáž, na tu si posléze vzpomněla a uznala, že tam oslovování bylo.) 

 To, že se čtenářka cítila součástí příběhu, mohlo být způsobeno tím, že se jednalo o 

pro čtenářku přitažlivé téma romantické lásky, ale také tím, že byla jakožto čtenářka 

vtahována do děje například pomocí oslovování. Čtenářka sice toto oslovování primárně 

vědomě nevnímala, ale po doptání si tento jev uvědomila. Domnívám se tedy, že tento prvek 

na čtenářku jistý vliv mohl mít. Myslím, že nereflektování tohoto prvku je důsledkem toho, 

že absence podrobné znalosti literární teorie čtenářce brání v identifikaci a pojmenování 

tohoto jevu. Toto potvrzuje mou hypotézu. 

 Zajímavé je, že se čtenářka pozastavila nad oslovováním Dívky s pomeranči a 

Veroniky v jedné osobě, a to z toho důvodu, že se zamýšlela nad záměrem autora a kladla si 



otázku, proč to tak je. Čtenářka se v průběhu čtení setkala s něčím, co odporovalo její logice 

a zkušenosti, podrobila to kritice a snažila se zamyslet nad tím, z jakého důvodu to tam je. 

Zde se čtenářka projevila jako velmi přemýšlivá, jelikož se nespokojila s vysvětlením, že to 

tak prostě je, ale měla tendenci hledat důvod tohoto dvojího oslovování - pozastavila se nad 

záměrem vypravěče Jana (potažmo autora). 

9. Ztotožnila ses s některou z postav? S jakou a proč právě s touto? 

 „Ne, asi ne. Prostě jsem to četla a ani jsem neuvažovala, že bych byla nějaká 

postava.“ 

 Čtenářka se dle této odpovědi s žádnou postavou neztotožnila. V rámci odpovědi na 

otázku č. 14 (Donutila tě kniha k přemýšlení? O čem?) ovšem zmiňuje, že přemýšlela, jestli 

by to někdy mohla zažít, že se takhle s někým potká. Zde by se dalo uvažovat o tom, že se 

čtenářka primárně s žádnou postavou neztotožnila (nebo jisté ztotožnění vědomě či 

nevědomě popírá), ale u jedné postavy nalezla něco, co si vztáhla ke své osobě. Myslím, že 

toto vztažení by se dalo považovat za jistý projev ztotožnění se s postavou, jelikož si de facto 

představovala, že by se jí něco takového mohlo stát také, že jednou bude jako tato postava. 

 Podobný moment bychom mohli najít i v odpovědi na otázku č. 12 (Říkala jsem si, 

že by bylo zajímavé, kdyby mi taky takhle někdo z předků napsal.), kde se také svým 

způsobem snaží přiblížit k postavě Georga, nikoli na základě podobných charakteristických 

rysů či jednání, ale na základě situace, kterou si dokázala vztáhnout ke své osobě. 

 Domnívám se, že podobná nepřímá a nevědomá ztotožnění, mohou ovlivnit zážitek 

obdobně jako identifikace vědomá. S tím rozdílem, že u vědomé identifikace bude, myslím 

si, zážitek silnější, jelikož jej vědomě a záměrně vztahuji ke své osobě a ke své zkušenosti.,

 Čtenářka potvrdila mou hypotézu, jelikož ztotožnění s postavou korespondovalo 

s její životní zkušeností. 

10. Kdo je podle tebe hlavní postava příběhu? Pokus se svou úvahu rozvést. 

 „Podle mě ten Georg, protože ten dopis je hlavně a jenom pro něj, i když psal o Dívce 

s pomeranči.“ 

 Pro čtenářku je hlavní postavou Georg především z toho důvodu, že stěžejní dopis je 

adresován právě jemu. Georg je tedy tak důležitý, že nebýt jeho, tak pravděpodobně nebude 

ani žádný dopis. Roli v této její úvaze mohlo hrát i to, že Georg je tím, kdo příběh primárně 

vypráví. 



 Čtenářka touto odpovědí potvrzuje hypotézu o tom, že je Georg hlavní postavou. 

11. Vybavila se ti v průběhu čtení nějaká situace, kterou jsi někdy zažila? Jaká? 

Vzpomeneš si, v jaké fázi čtení se to stalo? 

 „Asi ne. Nevzpomínám si, že by tam byla nějaká situace, kterou bych zažila. (Pozn.: 

Upřesnila jsem otázku, jestli si během čtení vzpomněla na něco, co zažila.) Ne, asi ne.“ 

  Vzhledem k tomu, že si čtenářka během čtení nezpřítomnila nějakou svou vlastní 

zkušenost, domnívám se, že zážitek nebyl tak silný, jako kdyby k takovému zpřítomnění 

vzpomínky došlo, a tudíž by i došlo k umocnění celkového zážitku. Nepopírám ovšem, že 

by zážitek z četby nemohl být silný. 

12. Představila sis v průběhu čtení nějakou situaci, která by se ti mohla stát? Jaká? 

Vzpomeneš si, v jaké fázi čtení se to stalo? 

 „Říkala jsem si, že by bylo zajímavé, kdyby mi taky takhle někdo z předků napsal.“ 

 Obdobně jako čtenářka B se i tato čtenářka v této odpovědi pohybuje v poloze co by 

kdyby. Čtenářku evidentně velmi zaujala forma dopisu z minulosti, a proto se i k tomuto 

prvku vztahuje její představa.  

 Jistou představu zmiňuje i v rámci odpovědi na otázku číslo 14 (jak jsem již objasnila 

výše u otázky č. 9), a to, jestli se někdy s někým takto potká (jako Jan s Dívkou s pomeranči). 

Zde se projevuje reálná orientace na budoucnost v tom smyslu, že si čtenářka představuje 

například svou první lásku apod. Toto potvrzuje mou hypotézu týkající se životní fáze 

jedince. 

13. Poučila tě kniha v nějakém ohledu? Buď konkrétní. 

 „Asi ne.“ 

 To, že se čtenářka necítí být poučena, může být z toho důvodu, že opravdu v průběhu 

čtení nenarazila na informaci novou, která by zapříčinila další formování a obohacování její 

osobnosti, anebo také například tím, že si takové poučení neuvědomuje. 

14. Donutila tě kniha k přemýšlení? O čem? 

 „Přemýšlela jsem o tom, jak se tam potkali a jestli bych to někdy mohla zažít, že se 

takhle s někým potkám. Přemýšlela jsem o tom, jestli se mi to zdá reálné a tak. (Pozn.: Na 

tuto odpověď jsem navázala otázkou, zda jí to přišlo reálné.) Něco se mohlo stát, ale něco 



mi přišlo už velká shoda náhod. Třeba to, jak se většinou potkali na těch místech. Přišlo mi 

také divné to, že ho ta Dívka s pomeranči hledala, a přitom se tam nezastavila a nepočkala 

na něj - třeba jak byla na tom tržišti, tak že mu odjela, a přitom ho taky sama hledala. To mi 

připadalo takové zvláštní.“ 

 Čtenářka hodně přemýšlela nad tím, zda je pro ni příběh uvěřitelný (ve srovnání s její 

životní zkušeností), či nikoliv, a na základě svých zkušeností a znalostí světa příběh 

podrobovala kritickému zkoumání. Jakoby tyto tajemné a pohádkové prvky čtenářce 

nezapadaly do jejího celkového obrazu tohoto příběhu. Čtenářka by nereálnými a 

fantastickými prvky neměla být vyvedena z míry, jelikož ve své odpovědi na otázku Jaké 

knihy obvykle čteš? odpověděla, že nejraději čte fantasy a sci-fi. Na druhou stranu je možné, 

že čtenářka tušila, že se nejedná o jeden z těchto žánrů, a proto byla těmito prvky 

zneklidňována. 

 Čtenářka potvrdila hypotézu zčásti - přemýšlení se zpočátku týkalo její osoby, 

přemýšlela, zda by se jí to mohlo stát, poté ale svou pozornost upnula k příběhu a přemýšlela 

hlavně o něm a jeho pravděpodobnosti. 

15. Doporučila bys tuto knihu někomu? Komu ano, komu ne a proč? (nemusíš 

uvádět konkrétně, ale stačí určitý typ lidí). 

 „Určitě bych ji doporučila, ta knížka se mi líbila. A doporučila bych ji asi někomu, 

kdo má rád nějaké romantické knížky nebo vesmír.“ 

 Z této odpovědi můžeme usuzovat, že pro čtenářku byly v knize nejvýraznější a 

nejzajímavější prvky romantiky a vesmíru a v závislosti na nich by i knihu doporučila. 

16. Řekni, proč se ti kniha líbila či nelíbila. Buď konkrétní. 

 „Mně se líbilo asi hlavně to, že dopis našli po několika letech a dali ho tomu klukovi, 

který ho začal číst. Pak se mi líbilo, že to bylo takové romantické, to, jak se s tou holkou 

seznámili, že se hledali, že se znali, když byli malí, že spolu zůstali až do konce a že se jednalo 

o jeho mámu. Taky se mi líbilo, jak byla láska mezi nimi velká, že se měli tolik rádi. (Pozn.: 

V návaznosti na odpověď jsem se doptala, podle čeho soudí, že se měli tolik rádi - může 

uvést situaci.) Třeba asi s tou nemocí, že s ním zůstala a stála při něm.“ (Pozn.: Poté jsem 

se zeptala, zda bylo něco, co se jí tam nelíbilo.) Mně se tam nelíbilo to, jak si tam našla toho 

nového chlapa a že spolu měli i dítě. Já nevím, prostě bych byla radši, kdyby, asi bych nebyla 

ráda, kdyby si nikoho nenašla, ale … (Pozn.: Doptala jsem se, proč se jí nelíbil Jörgen.) 



Nevím, asi se mi moc nelíbilo to jméno a byla jsem celkem nerada, že Jan umřel. Byla bych 

radši, kdyby zůstal žít a byli společně jako rodina. (Pozn.: Položila jsem čtenářce otázku, 

zda nějak vnímala smrt.) Asi na začátku, jak psal, že mu umřel táta, ale pak, když už jsem to 

věděla, tak jsem to úplně nevnímala.“ 

 Čtenářka na knize ocenila romantický příběh dvou lidí (u zdůvodnění jejich lásky 

pravděpodobně vychází ze své životní zkušenosti), kteří bohužel nemohli být spolu navěky, 

a v závislosti na to odmítla přijmout představu nového otce v podobě Jörgena. Zde můžeme 

sledovat to, že má čtenářka jistou představu o tom, jak by měla rodina vypadat, a 

neodpovídající podobu odmítá. (Pozn.: Čtenářka žije v kompletní původní rodině.) V tomto 

případě bychom mohli uvažovat o jistých morálních zásadách a životních hodnotách 

(instituce rodiny, láska, podpora) čtenářky, které se projevují souhlasem či naopak 

nesouhlasem s danou situací. Toto budování hodnot může souviset s věkem čtenářky, jelikož 

se nachází v životním období, kdy buduje svou hodnotovou orientaci (v tomto období mívají 

dospívající radikální soudy a vidí věci poněkud černobíle). 

17. Přečetla by sis ji někdy znovu? Proč ano/ne? 

 „Ano, přečetla, protože mě zaujala. Kdybych ji přečetla znovu, možná bych v ní ještě 

našla to, co mi třeba uniklo. (Pozn.: Zeptala jsem se, jestli má nějaký tip, co by podruhé 

sledovala.) Asi jestli tam byl někdy náznak toho, že ho ta Dívka s pomeranči také hledala.“ 

 Z odpovědi můžeme odvodit, že čtenářka vidí v knize další potenciál, tudíž ji natolik 

zaujala, že by si ji přečetla znovu, ačkoli ji knihy podruhé nebaví číst (jak uvedla ve své 

odpovědi na otázku, zda některé knihy četla vícekrát). Onen potenciál spatřuje v tom, že by 

se tentokrát na příběh dívala z jiného úhlu pohledu (hledala by náznak toho, že ho ta Dívka 

s pomeranči také hledala.), protože se při prvním čtení držela dějové linie kolem Jana a 

z jeho úhlu pohledu (což je naprosto logické, jelikož informaci o tom, že ho Dívka 

s pomeranči také hledala, se dozvídá až později). 

18. Poznačila sis v průběhu čtení nějakou část? Kterou a proč právě tuto? 

 „Ne.“  

 (Pozn.: Čtenářka si nedělá poznámky nikdy.) To, že čtenářka nikdy neměla potřebu 

si poznačit nějakou část knihy, může být z toho důvodu (stejně jako u čtenářky B), že jí 

například nikdy nic natolik nezaujalo, případně se nic takového v knize vůbec nenacházelo, 



aby si to poznačila a následně o tom přemýšlela, či ji nepřipadá správné psát do knihy, nebo 

se zkrátka plně oddává četbě a dělání poznámek by jí odvádělo myšlenky jinam.  

19. Řekni v jedné větě, jaké je téma knihy. 

 „Je to o tom, že se dva lidé zamilovali a jeden z nich onemocněl a umřel. O lásce 

mezi lidmi.“ 

 Vzhledem k tomu, že čtenářka po celou dobu sledovala především příběh dvou 

zamilovaných lidí, přirozeně se od toho odvíjí i představa o hlavní myšlence, kterou se jí 

nakonec podařilo trefně pojmenovat.  

20. Převyprávěj děj knihy. 

 „Jednomu klukovi umřel táta. Potom babička našla v kočárku dopis, který byl určen 

tomu synovi, který si ho přečte. Je o tom, jak se seznámil s jeho matkou. Poprvé se s Dívkou 

s pomeranči střetli v tramvaji - Dívka s pomeranči proto, že držela papírový pytlík s 

pomeranči. A pak ji hledal a asi třikrát ji potom na chvíli viděl. Nejvíc to bylo asi na Štědrý 

den na vánoční mši v kostele. Tam si povídali a Dívka s pomeranči mu řekla, že ještě musí 

půlrok čekat a pak se každý den uvidí. Ona pak odjela a on ji stále hledal. Potom mu přišel 

dopis, kde bylo napsáno, že na něj čeká a musí ještě vydržet. A on pak odjel do nějakého 

města a tam jí hledal, protože věděl, že tam byla nebo tam stále je. Čekal tam v kavárně na 

náměstí a Dívka s pomeranči tam šla s nějakým mužem, který zakřičel Jan Olav a ukázal na 

něj. Dívka k němu přišla a poté si povídali. Dívka s pomeranči mu řekla, jak to všechno bylo, 

že se znali od dětství, že ho taky hledala, že tam studuje školu a že ty pomeranče malovala. 

On odjel zpátky, ona tam dostudovala, pak se vrátila, začali spolu žít, měli toho syna o on 

pak onemocněl a umřel.“ 

 V rámci tohoto převyprávění děje můžeme vidět, že se čtenářka převážně orientovala 

na příběh seznámení otce s Dívkou s pomeranči, což naprosto koresponduje s předchozími 

odpověďmi, které se týkají zážitku. Čtenářka zcela ignoruje rovinu existenčních otázek a 

úvah, stejně jako opomíjí příběh Georga, o kterém se sice v rámci některých odpovědí 

zmiňuje, ale evidentně pro ni nesehrál takovou podstatnou roli, jelikož jeho jméno (v 

porovnání s tátou - Janem Olavem a Dívkou s pomeranči) ani nesděluje ve shrnutí. 

 Čtenářka si vybavuje několik detailních prvků, kterým pravděpodobně z nějakého 

důvodu dává větší váhu než ostatním, jako je například uschování dopisu v kočárku nebo 

přítomnost jiného muže po boku Dívky s pomeranči, který zakřičí Jan Olav. Důvody 



zapamatování těchto detailů si ovšem netroufám odhadovat. Zajímavé také je, že čtenářka 

sama od sebe vysvětluje, proč se celou dobu hovoří o Dívce s pomeranči (držela papírový 

pytlík s pomeranči). Z toho můžeme usuzovat, že ji toto tajemné pojmenování natolik 

zaujalo, že chtěla objasnit jeho původ.  

Otázky zaměřené na proces čtení dané knihy  

1. Jak dlouho jsi četla knihu? Kdy čtení začalo a kdy skončilo? 

 „Okolo tří týdnů.“ 

2. Kde jsi knihu nejčastěji četla? 

 „Doma.“ 

3. Kdy (v kterou denní dobu) jsi knihu nejčastěji četla? 

 „Večer.“ 

4. Kde jsi knihu dočetla? 

 „Doma.“ 

5. Kdy (v kterou denní dobu) jsi knihu dočetla? 

 „Odpoledne.“ 

Otázky zaměřené na čtenářství jednotlivých respondentů  

1. Kdy a kde nejčastěji čteš? 

 „Večer, doma.“ 

2. Kdy a kde nejraději čteš? 

 „Večer, doma.“ 

3. Proč čteš knihy? Co ti čtení přináší a co pro tebe čtení znamená? 

 „Protože musím. Nic moc nečtu.“ 

4. Máš některé věci či situace spojené právě se čtením? Máš nějaké rituály, které 

dodržuješ při čtení? Jaké? 

 „Asi ne.“ 

5. Máš ve svém okolí někoho, s kým sdílíš zážitek ze čtení? Koho? 



 „Kamarádky.“ 

6. Jaké knihy obvykle čteš? Uveď konkrétní tituly či autory, tématiku, žánr. 

 „Nejradši mám asi fantasy a sci-fi.“ 

7. Četla jsi některé knihy vícekrát? Které? 

 „Ne, knihy mě podruhé už nebaví.“ 

8. Kolik knih přečteš za rok? 

 „Asi 8.“ 

9. Kupuješ knihy sobě nebo ostatním? 

 „Sobě.“ 

10. Jak často chodíš do knihkupectví? 

 „Celkem často, ale hlavně kvůli tomu, abych si udělala přehled, a ne abych je 

kupovala.“ 

11. Půjčuješ si knihy v knihovně či od známých? 

 „Spíš ne.“ 

12. Jak často chodíš do knihovny? 

 „Nechodím, jen výjimečně.“ (Pozn.: Čtenářka v době rozhovoru a vyplňování 

dotazníku neměla zřízený čtenářský průkaz.) 

13. Jaké máš koníčky? Co děláš ve svém volném čase? 

 „Sportuji.“ (Pozn.: Chodí na atletiku a tančí. Kroužky obecně vyplňují její odpoledne 

ve všedních dnech.) 

14. Otázky pro čtenáře studující ZŠ/SŠ: 

 • Bylo ti jako dítěti předčítáno? Kým? 

  „Ano, rodiči.“ 

 • Ovlivňuje tě škola v četbě? Jak? 

  „Ano, protože pokud bych nečetla, tak dostanu špatnou zámku ze   

 čtenářského deníku.“ 



 • Čtou tvoji rodiče, sourozenci či prarodiče? 

  „Moc ne.“ 

15. Kolik ti je let? 

 „12“ 

16. Jsi  žena / muž?  

 „Žena“ 

17. Jaké máš dosažené vzdělání? Pokud ještě studuješ, uveď stupeň či obor 

současného studia. 

 „7. třída, druhý stupeň ZŠ.“ 

18. Jaké je/bylo dosažené vzdělání tvých rodičů? 

 „Vysoká škola, střední odborná škola.“ 

19. Co je tvým zaměstnáním? Pokud již (nyní) nepracuješ, co bylo tvým 

zaměstnáním? 

 - 

20. Jaké je/bylo zaměstnání tvých rodičů? 

 „Právnička, kuchař.“ 



Příloha č. 8 - Odpovědi na otázky včetně analýzy - respondent D 

Odpovědi na otázky včetně analýzy - respondent D 

 Postup zjišťování informací probíhal u respondenta D nestandardně obdobně jako u 

respondentky A. To znamená, že čtenář D odpovídal na všechny otázky v písemné podobě, 

ale na rozdíl od čtenářky A četl knihu poprvé. K tomuto kroku jsme se uchýlili, jelikož byl 

respondent D časově vytížen a tato varianta pro něj byla nejvíce vyhovující. 

 Respondent D byl jediným čtenářem, který knihu nedočetl. Otázky zůstaly ve 

stejném znění (kromě otázky předposlední a poslední - odůvodnění se věnuji níže), jelikož 

si myslím, že i když čtenář knihu nedočte, odpovědi na tyto otázky nám pomohou blíže 

sledovat zážitek, byť byl v tomto případě spíše negativní. Otázky 19. a 20. (předposlední a 

poslední), které se zaměřují na pojmenování tématu knihy a na převyprávění děje, jsem 

nepoužila z toho důvodu, že mi vzhledem k nedokončení četby připadaly irelevantní. 

Myslím, že na tyto dvě otázky mohou odpovědět jen ti čtenáři, kteří knihu přečtou celou, 

případně dojdou ve čtení alespoň k polovině (respondent D ukončil čtení zhruba na 18. straně 

ze 160). Jedná se totiž o otázky, které vyžadují pohled na dílo jako na celek se všemi 

informacemi, které v sobě nese. 

 Vzhledem k tomu, že respondent na téměř všechny otázky odpovídal písemně 

(výjimku tvoří první dvě otázky, jejichž odpovědi byly nahrány na hlasový záznamník 

mobilního telefonu), a to přímo na počítači, mohl si prostor, který byl určen na odpověď, 

případně přizpůsobit svým potřebám (zvětšit či zmenšit prostor). Jelikož jsem nebyla 

přítomna u procesu odpovídání, nebyla respondentovi poskytnuta okamžitá zpětná vazba. 

V důsledku toho u některých otázek chybí odpovědi, případně nejsou blíže specifikovány, 

to znamená, že odpovědi na otázky nejsou úplné. 

 O čtenáři D jsou mi známé i takové informace, které přímo nezmiňuje ve svých 

odpovědích. Pokud se v průběhu analýzy uchýlím k použití nějaké takové informace z 

toho důvodu, že ji budu považovat za relevantní, bude vždy v závorce a označena 

poznámkou.  

 Níže budu postupně analyzovat jednotlivé odpovědi z prvního bloku (Otázky 

zaměřené na zážitek a bezprostřední vnímání díla) s ohledem na odpovědi z bloku druhého 

a třetího. 

Otázky zaměřené na zážitek a bezprostřední vnímání díla  



1. Co od knihy očekáváš? 

 „Asi nemám žádné očekávání, protože to není knížka, kterou bych si já obvykle 

vybral. Myslím si, že se to může Kátě hodit, když má na to napsat nějakou práci. Ale jinak 

jsem od toho nic víc neočekával.“ 

 Čtenář již z prvního kontaktu s knihou usuzuje, že to nebude knížka, kterou by 

obvykle četl. (Pozn.: Toto naprosto koresponduje s jeho čtenářskou preferencí, jak můžeme 

sledovat v odpovědích v rámci třetího bloku.) Myslím, že toto prvotní naladění determinuje 

i jeho přístup k samotnému čtení. Nicméně je zde zajímavý moment, a to snaha, možná až 

touha pomoci druhému člověku. (Pozn.: Čtenář se chtěl sám účastnit tohoto výzkumu a poté 

jej mrzelo, že knihu nezvládl dočíst a tím mi pomoci.) Pro tohoto čtenáře byla motivace ryze 

vnějšího charakteru (obdobně jako u ostatních čtenářů, jelikož všichni četli knihu až na 

základě mého popudu), která se ovšem v průběhu četby nepřeměnila na motivaci vnitřní, 

která by mohla být jistou hnací silou. 

 U tohoto čtenáře se potvrdila hypotéza týkající se „nesvobody“ výběru knihy. 

2. Jak na tebe působí obálka a ilustrace? 

 „Na první pohled má takovou zajímavou obálku, umělecky ztvárněnou. Řekl bych, že 

to bude podle jména něco z Francie, nějaký francouzský autor. Děj samozřejmě zjistím až 

vevnitř, ale je relativně slabá. Já nevím, co mám o tomhle tom říkat! Podle typu postavy, jak 

je to vykreslené, si myslím, že to bude francouzská literatura. I v obsahu bych čekal 

francouzské prostředí a nějaký zamilovaný příběh plný láskyplných zápletek.“ 

 Na základě jména autora čtenář od začátku uvažoval o francouzském prostředí, 

v němž se bude odehrávat příběh lásky. Jelikož čtenář tuto literaturu nevyhledává, předem 

sám sebe ovlivňuje. Dle věty v průběhu odpovědi: Já nevím, co mám o tomhle tom říkat! a 

odpovědí na otázky ze třetího bloku můžeme usuzovat, že se bude jednat o čtenáře spíše 

racionálně a fakticky založeného, to znamená, že mu nepřipadalo na místě o tomto více 

hovořit, případně se může jednat o čtenáře, který není zvyklý podobně o knihách přemýšlet 

a všímat si jednotlivých částí, protože se ho na toto zatím nikdo nezeptal. 

 Čtenář potvrdil moji hypotézu - obálka a ilustrace mu připadala zajímavá.  

3. Co jsi dělal ihned po dočtení? Co se v tobě odehrávalo? Pokus se co nejlépe 

popsat své pocity. 



 „Především musím říct, že jsem knihu nedočetl. Skončil jsem relativně záhy po 

začátku. Mé pocity ovšem byly rozdělené na dvě strany. Jedna ze stran uznala zajímavý 

koncept knihy, který jsem doposud nikde neviděl, a zároveň hezký hlubší smysl, který byl 

patrný od prvních slov v knize. Na stranu druhou musím bohužel uznat, že jsem byl od 

začátku k dílu mírně skeptický. Nebudu soudit, jestli je kniha dobrá či nikoli, musím ovšem 

říct, že je to zcela mimo mé preference a takovýto obal, autor, žánr nebo název by mě nikdy 

nezaujal.“ 

 V rámci této odpovědi můžeme sledovat celkový vztah ke knize. Čtenář i přes svou 

prvotní skepsi dokázal ocenit koncept knihy a hezký hlubší smysl (čtenář bohužel ale neuvádí 

konkrétní příklad či myšlenku), který ovšem nebyl dostatečně motivující, aby ve čtení 

pokračoval. Z odpovědi nemůžeme jasně usuzovat, co se v něm při dočtení odehrávalo, ale 

myslím, že se mohlo jednat o pocit rozporuplný (na jednu stranu v knize spatřil jisté klady, 

ale na druhou stranu ne přínosné pro něj), dále mohl pocítit úlevu, když se rozhodl, že knihu 

dál již číst nebude, anebo také možná i jistý pocit provinění, že knihu nedočetl do konce, 

jelikož měl ve své odpovědi potřebu vyzdvihnout klady knihy a obhájit své rozhodnutí. 

 Z této odpovědi nemůžeme uvažovat o potvrzení či vyvrácení hypotézy. 

4. Popiš jednu situaci či myšlenku, kterou si z knihy vybavuješ. Proč si myslíš, že 

sis vybavil právě tuto situaci/myšlenku? Pokus se popsat pocity, které se v tobě při čtení 

této situace/myšlenky odehrávaly a co se v tobě odehrává nyní při vybavení. 

 „Intenzivně jsem se zamýšlel nad odkazem člověka. Odkaz, který zanechal otec v 

knize v podobě uschovaného dopisu, byl velice zajímavý a předpokládám, že provází celý 

děj, nebo alespoň naprostou většinu. Usoudil jsem, že odkaz pro rodinu a nejbližší je to 

velice hezký, na druhou stranu se domnívám, že by člověk měl zanechat na světě pro všechny 

ostatní něco víc, pokud k tomu má možnost. Nějaký zajímavý nápad, myšlenku, která 

zpříjemní lidem život, pozvedne kulturu, bezpečnost, zdraví, radost, vědění. Rád bych jednou 

zanechal na světě jeden otisk pro nejbližší a jeden pro ty ostatní, volbu dopisu mi nepřísluší 

hodnotit. Osobně bych ovšem něco takového nevolil, nebo alespoň nejen to.“ 

  Čtenář se nejvíce zaměřil na dopis a na to, co bylo jeho smyslem. Za tím stojí 

pravděpodobně to, že se s podobným pojetím zatím nesetkal, a tudíž ho to zaujalo. Z 

odpovědi volbu dopisu mi nepřísluší hodnotit a osobně bych ovšem něco takového nevolil se 

ovšem domnívám, že forma dopisu čtenáře zaujala spíše negativně, to znamená, že se vůči 

němu vymezil. S tím souvisí i pocit plynoucí z vybavení této myšlenky - čtenář velmi silně 



uvažoval o odkazu člověka a o tom, jakou podobu by měl mít. Svým způsobem se čtenář 

zamýšlel nad smrtí, ale nikoli z pohledu konečnosti, ale naopak jisté nesmrtelnosti, která 

spočívá právě v odkazu, který zanechá pro druhé. 

 Čtenář svou opovědí myslím potvrdil hypotézu - myšlenka dopisu. 

5. Bylo v příběhu (během vyprávění) něco, co tě zarazilo, zaujalo nebo nad čím ses 

pozastavil? Proč se jedná právě o toto, čím tě to zaujalo? 

 „Možná jsem se neprokousal dostatečným množstvím stránek, ale na nic takového 

jsem nenarazil.“ 

 Z prvních několika stran čtenáře nic nezaujalo či nezarazilo, čemuž by víceméně 

odpovídaly i odpovědi ostatních respondentů, jelikož převážně zmiňovali momenty, které se 

vyskytovaly v příběhu až později. 

 Jako odpověď na tuto otázku bychom mohli považovat i odpověď předchozí, tudíž 

zamyšlení se nad odkazem. Jak bude vidět dále, jisté zaujetí odkazem se bude promítat do 

většiny odpovědí. 

6. Zaujala tě nějaká slova či slovní spojení (například termíny, cizí slova, vlastní 

jména)? Jak na tebe působilo užívání těchto slov? 

 „Nic, nad čím bych se pozastavil nebo zamyslel.“ 

 Domnívám se, že volba slov neměla zásadní vliv na zážitek, jelikož na čtenáře nijak 

nepůsobila, alespoň co se samotné výpovědi respondenta týká.  

7. Jak na tebe působilo to, jak autor pracoval s časem? Kolik časových rovin se 

podle tebe ve vyprávění odehrává? 

 „K těmto pasážím jsem pravděpodobně nedošel.“ 

 Domnívám se, že stejně jako volba slov ani časové uspořádání nemělo zásadní vliv 

na zážitek, jelikož na čtenáře nijak nepůsobilo, ačkoli se v knize nachází od samého začátku 

(prolínání několik rovin minulosti s přítomností a budoucností). 

8. Cítil ses součástí příběhu? Jak na tebe působilo oslovování? 

 „Do jisté míry ano, jako přihlížející, ze třetí osoby. Zvláštní pocity z oslovování jsem 

ale neměl.“ 



 Na čtenáře sice nijak nepůsobilo oslovování, ale součástí příběhu se cítil jakožto 

takový neaktivní pozorovatel. Zajímavé je, že ačkoli se čtenář cítil součástí příběhu, 

nepřimělo ho to k pokračování ve čtení. Důvodem by mohlo být to, že nebyl natolik do děje 

vtažen jako například u knih s tematikou sci-fi nebo se zde odrazil jeho současný vztah 

k beletrii, kdy dle jeho odpovědí ve třetím bloku nyní preferuje ryze naučnou literaturu a 

čtení beletrie považuje za „flákání“. 

 Čtenář potvrdil mou hypotézu, kdy oslovování čtenáře nijak nevnímal. 

9. Ztotožnil ses s některou z postav? S jakou a proč právě s touto? 

 „Otec, ten mi přišel, že je myšlením ke mně nejblíže a zároveň jsem mohl přemýšlet 

a porovnávat, jak bych se zachoval já na jeho místě.“ 

 Ačkoli se čtenář ztotožnil s jednou z postav, a to přímo s otcem, jeho zážitek byl 

víceméně negativní a nevedl ani k dočtení díla. Důvody bych spatřovala stejné jako u otázky 

předchozí. 

 Čtenář potvrdil mou hypotézu, jelikož se ztotožnil s otcem (Janem) na základě 

podobných rysů. 

10. Kdo je podle tebe hlavní postava příběhu? Pokus se svou úvahu rozvést. 

 „Přišlo mi, že nejdůležitější postavou je syn zesnulého otce. Kolem něho se teprve 

pohybuje celá rodina, a i on sám je spoluautorem textů. Otec je teoreticky také důležitý, ale 

pochybuji, že může být hlavní postavou celého díla.“ 

 Čtenář považuje Georga za nejdůležitější postavu, protože je vypravěčem a ústřední 

postavou, díky které teprve můžeme poznávat ostatní. Z této odpovědi můžeme usuzovat, že 

čtenář na základě své čtenářské zkušenosti předpokládá, že právě tímto se hlavní postava 

vyznačuje. Dále zmiňuje i otce, o kterém ovšem sám pochybuje pravděpodobně proto, že 

jeho čtení skončilo záhy po tom, co otec začal vyprávět svůj příběh, a tudíž nedokázal 

pohlédnout na příběh jako na celek.  

 V této odpovědi se čtenář projevuje přemýšlivě, jelikož z toho mála, co z příběhu ví, 

uvažuje o možnostech, které jsou poměrně vyspělé, a jeho odpověď tudíž není zcela 

jednoznačná. 

 Čtenář potvrdil mou hypotézu o Georgovi jako hlavní postavě.  



11. Vybavila se ti v průběhu čtení nějaká situace, kterou jsi někdy zažil? Jaká? 

Vzpomeneš si, v jaké fázi čtení se to stalo? 

 „Mám jednu vzpomínku, kterou si někdy vybavuji, a stejně tak jsem si vzpomněl 

během těch prvních stránek této knížky. Je to ovšem natolik soukromé, že o tom ví jen dva 

lidi na světě a byl bych rád, kdyby to tak zůstalo.“ 

 Kniha ve čtenáři vyvolala velmi intimní vzpomínku. Nedovolím si odhadovat, jaké 

povahy vzpomínka byla (zdali byla pozitivní či negativní) či o jakou vzpomínku mohlo jít 

konkrétně. Jisté ovšem je, že toto zpřítomnění vlastního zážitku nepřimělo čtenáře 

pokračovat ve čtení. Důvodem by mohlo být to, že na něj nezapůsobilo propojení fiktivního 

příběhu s vlastní vzpomínkou motivačně (nepřimělo čtenáře v četbě pokračovat) nebo také 

právě naopak to, že tato asociace s intimním zážitkem byla příčinou ukončení četby, tudíž 

se jednalo přímo o demotivaci (přimělo čtenáře k ukončení četby). Nyní se ovšem pohybuji 

na velmi osobní hranici jedince, tudíž bych další úvahy považovala za nekorektní.  

 Čtenář potvrdil můj předpoklad, jelikož si vybavil velmi silnou vzpomínku. 

12. Představil sis v průběhu čtení nějakou situaci, která by se ti mohla stát? Jaká? 

Vzpomeneš si, v jaké fázi čtení se to stalo? 

 „Zase se vrátím k zanechání nějakého odkazu. To je věc, kterou by podle mě měl 

zanechat každý. Je asi jedno, co konkrétního to je, hlavně by na to měl být hrdý ten, co tu 

daný odkaz zanechal. Forma je čistě na každém z nás a možná na vnímání lidí, kterých se to 

dotýká.“ 

 Čtenář se v rámci této otázky opět obrátil k myšlence odkazu, která koresponduje i 

s tím, že se ztotožnil s postavou otce, který dopis vytvořil. Svým způsobem si tedy 

představil, že se ho něco podobného také týká, že může být také ten, kdo něco účelného 

vytvoří. Na základě této odpovědi a informací vyplývajících z odpovědí dalších (například, 

že jde o čtenáře s profesí programátora z oblasti IT) si myslím, že se jedná o cílevědomého 

a kreativního člověka, který touží po tom, aby po něm na světě něco zůstalo, k čemuž vybízí 

i samotná povaha jeho profese. 

 Čtenář nepotvrdil mou hypotézu, jelikož se představa přímo nevztahovala k jeho 

momentální životní fázi či situaci. 

13. Poučila tě kniha v nějakém ohledu? Buď konkrétní. 



 „Poučení jsem si žádné asi nevzal, ačkoliv předpokládám, že jako většina dětských 

knížek, i tato nějaké to poučení měla.“ 

 Čtenář na základě své čtenářské zkušenosti předpokládá, že kniha poučení měla, 

jelikož se jednalo o knihu dětskou, sám se ovšem necítí být poučen. Důvod zde spatřuji 

především v tom, že knihu nedočetl. Domnívám se ovšem, že i kdyby čtenář knihu dočetl, 

pravděpodobně by se necítil poučen, jelikož poučení spojuje s vědomostmi. Tato má 

domněnka vyplývá z toho, že se čtenář orientuje na literaturu naučnou, tudíž tu, díky které 

získá a obohatí své znalosti a vědomosti. 

14. Donutila tě kniha k přemýšlení? O čem? 

 „Myslím si, že jsem to vystihl již v předchozích otázkách. Přemýšlel jsem evidentně 

hlavně nad odkazem, rodinou a v neposlední řadě sám nad sebou.“ 

 Jak už bylo zmíněno několikrát výše, na čtenáře nejvíce zapůsobila myšlenka odkazu 

a přiměla ho k úvahám o sobě a svých nejbližších. Jistý otisk knihy tedy ve čtenáři zůstal, 

ačkoli sám knihu hodnotí jako v zásadě pro něj nepřínosnou. 

 Čtenář zde potvrdil mou hypotézu a přemýšlení vztáhl ke své osobě. 

15. Doporučil bys tuto knihu někomu? Komu ano, komu ne a proč? (nemusíš 

uvádět konkrétně, ale stačí určitý typ lidí). 

 „Knihu bych asi nedoporučil. Není to můj žánr a knížka mě ani moc nenadchla, a to 

je ostatně i důvod, proč bych ji neměl dále já někomu vychvalovat. Věřím, že si své čtenáře 

najde, respektive našla, ale doporučovat něco, co mě osobně příliš neoslovilo, by určitě 

nebylo správné.“ 

 V rámci této odpovědi můžeme sledovat, že se čtenář nedokázal na knihu podívat 

s jistým nadhledem a doporučení vztahuje přímo ke své osobě (Není to můj žánr a knížka mě 

ani moc nenadchla) a ke své zkušenosti s knihou. Čtenář se nedokázal vymanit ze svého 

subjektivního pohledu, a jelikož se jemu samotnému kniha nelíbila, nedoporučil by ji ani 

nikomu dalšímu pravděpodobně proto, že za své doporučení svým způsobem „ručí“. 

16. Řekni, proč se ti kniha líbila či nelíbila. Buď konkrétní. 

 „Přijde mi hodně dětinská. Nechci samozřejmě nikomu brát jeho přesvědčení, 

respektuji samozřejmě i kritické názory na mou oblíbenou literaturu. Na knížku mám spoustu 

nároků a sám mám problém si nějakou vybrat a pak i dočíst. Musí mít především zajímavý 



spád, vyprávět o něčem, co mě osobně velmi zajímá i ve volném nebo pracovním čase. Dále 

od ní většinou požaduji, že mě nějak vzdělá, může to být tedy literatura cizojazyčná, memoár 

nebo vyloženě naučná. Preferuji mužské autory a mužské hlavní postavy. Nejsem sexista, ale 

podrobnosti, kterým se autor věnuje, jsou většinou právě ty, které mě osobně opravdu 

zajímají.“ 

 Čtenáři se kniha nelíbila z toho důvodu, že se nejednalo o knihu dle jeho představ, 

jak uvádí i konkrétněji ve své odpovědi. Jako podstatný argument bychom mohli považovat 

to, že nejednalo o knihu, která by byla literatura cizojazyčná, memoár nebo vyloženě naučná, 

jelikož se jedná o poměrně jasně identifikovatelný údaj (kniha Dívka s pomeranči nespadá 

ani do jedné z těchto kategorií). Ačkoli čtenář preferuje mužské autory a mužské hlavní 

postavy, tato kniha ho nezaujala. Ostatní argumenty vycházejí ze subjektivního pohledu a 

vnímání jedince, které nemůžeme nijak zpochybnit, jelikož se tato práce zaměřuje na 

subjektivní vnímání zážitku nikoli například na správnost interpretace díla. 

17. Přečetl by sis ji někdy znovu? Proč ano/ne? 

 „Znovu bych nečetl, třeba k tomu někdy dospěji ze zvědavosti, ale vzhledem k tomu, 

že se mi to nepodařilo ani nyní, trochu o tom pochybuji.“ 

 Čtenáře kniha nezaujala, tudíž nemá potřebu četbu opakovat. Na druhou stranu si 

ovšem ponechává jistou možnost, že si ke knize někdy cestu najde. 

18. Poznačil sis v průběhu čtení nějakou část? Kterou a proč právě tuto? 

 „Nic jsem si ohledně knihy nepoznamenal. Pouze své vlastní myšlenky a ty jsem již 

rozprostřel do svých odpovědí.“ 

 Z odpovědi můžeme vyčíst, že je čtenář zvyklý si v průběhu čtení poznamenávat 

myšlenky ať už své, nebo autorovy. V rámci čtení si tedy poznačil myšlenky vztahující se 

k odkazu.   

Otázky zaměřené na proces čtení dané knihy  

1. Jak dlouho jsi četl knihu? Kdy čtení začalo a kdy skončilo? 

 „Začalo ihned a skončilo velmi záhy po onom počátku. Dostal jsem se ke knize asi 

dvakrát, během dvou dnů. (Pozn.: Skončil na zhruba 18. straně.) 

2. Kde jsi knihu nejčastěji četl? 



 „Jen doma.“ 

3. Kdy (v kterou denní dobu) jsi knihu nejčastěji četl? 

 „Četl jsem jen odpoledne, ale jiné knihy čtu převážně večer, nebo v metru cestou do 

práce a z práce.“ 

4. Kde jsi knihu dočetl? 

 „To se mi bohužel nepodařilo.“ 

5. Kdy (v kterou denní dobu) jsi knihu dočetl? 

 „Platí to samé, co v bodě č. 4.“ 

Otázky zaměřené na čtenářství jednotlivých respondentů  

1. Kdy a kde nejčastěji čteš? 

 „Nejvíce asi v metru při cestách do práce a z práce. Je tam nuda, chybí internet a 

nic mě nerozptyluje. Čtu ale i večer doma, záleží na knize. Pokud čtu naučnou literaturu, tak 

k té si vlastně nikdy jindy čas nenajdu. Pokud čtu nějakou volnější, nemám problém číst o 

odpoledne doma.“ 

2. Kdy a kde nejraději čteš? 

 „Nejraději asi doma, případně na návštěvě u tchýně se mi čte dobře. Přítelkyně něco 

vytváří s rodiči a já mám čas a nikdo mě nerozptyluje.“ 

3. Proč čteš knihy? Co ti čtení přináší a co pro tebe čtení znamená? 

 „Od knihy většinou vyžaduji nějakou přidanou hodnotu v podobě znalostí. Proto tedy 

memoáry, naučná a cizojazyčná literatura nejčastěji. Naučná literatura jsou vlastně 

učebnice, většinou o programování, nebo přípravné k certifikaci na zkoušky. Rád ale přečtu 

i knihu volnější, ačkoliv mám zvláštní pocit z toho, že se vlastně „flákám“ a nic nedělám celé 

dny, jen se bavím u knihy.“ 

4. Máš některé věci či situace spojené právě se čtením? Máš nějaké rituály, které 

dodržuješ při čtení? Jaké? 

 „To mě ani nikdy nenapadlo. Zkusím o tom popřemýšlet, jak si čtení zpříjemnit. 

Možná stojí za zmínku, že při čtení, vyloženě naučné literatury rád poslouchám hudbu. 

Ideálně nějakou klidnou, relaxační, příjemná je pro mě akustická, například klavír a housle, 



například, The Piano Guys, Lindsey Stirling a opravdu jen různé skladby na klavír od 

nekonkrétních autorů.“ 

5. Máš ve svém okolí někoho, s kým sdílíš zážitek ze čtení? Koho? 

 „- Většinou s přítelkyní, případně s maminkou. Z naučné literatury pak třeba s 

kolegy v práci.“ 

6. Jaké knihy obvykle čteš? Uveď konkrétní tituly či autory, tématiku, žánr. 

 „Volnočasovou ideálně sci-fi, katastrofické, postapokalyptické. Konkrétně Temná 

hmota nebo Blackout. Skvělé knihy i autoři, chystám se i na další tvorbu těchto autorů, ale 

zatím nebyl čas. 

 Naučnou. Zde to jsou hlavně učebnice. Konkrétně musím pochválit Oracle Certified 

Associate Java 8 SE Programmer I, I Study Guide. Scott Selikoff je skvělý autor i jiných knih 

a článků a už se pomalu chystám na jeho další pokračování, navíc skvěle do jinak relativně 

nudných učebnic zahrnuje i různé interní vtipy. Dále pak kniha Java Web Services Up and 

Running, která je také příjemně a detailně psaná. Tuto knihu jsem ovšem přečetl jen z 

poloviny, neboť mě zajímala pouze jedna ze dvou rozebíraných technologií. Ještě pochválím 

knihu No Place to Hide od Edwarda Snowdena. Je výborně psaná, opět jde velmi do hloubky 

v popisované problematice a zároveň obsahuje velké množství z uniklých dat, právě Edwarda 

Snowdena.“ 

7. Četl jsi některé knihy vícekrát? Které? 

 „Asi jen zmíněnou knihu od Scotta Selikoffa, protože jsem si chtěl zopakovat všechny 

zmíněné informace. Jinak ovšem nemám potřebu moc číst knihu dvakrát. Temná hmota je 

ovšem jednou z knih, které bych si možná ještě taktéž někdy znovu přečetl.“ 

8. Kolik knih přečteš za rok? 

 „Spíše jednotky. Řeknu třeba 5.“ 

9. Kupuješ knihy sobě nebo ostatním? 

 „Knihy kupuji i sobě i ostatním, ale třeba z oné naučné literatury jsou knihy natolik 

drahé a málo dostupné, že bych je musel vždy objednávat z ciziny, proto tyto knihy většinou 

stáhnu z internetu.“ 

10. Jak často chodíš do knihkupectví? 



 „Rád se podívám, co je nového a zároveň zde většinou panuje příjemná a klidná 

atmosféra. Podívám se tedy tak 2x do měsíce.“ 

11. Půjčuješ si knihy v knihovně či od známých? 

 „V knihovně jen málokdy. Od známých nikdy, neboť nikdo z blízkých mou literaturu 

nečte. Stejně tak ovšem ani knihovny v 90 % nemají knihu, co sháním a potřebuji.“ 

12. Jak často chodíš do knihovny? 

 „Jednou měsíčně přibližně, ale většinou jen jako doprovod.“ 

13. Jaké máš koníčky? Co děláš ve svém volném čase? 

 „Turistika, snažím se být se psem. Rád čtu zprávy, informace okolo Elona Muska, 

SpaceX, ISS, doporučuji server teslarati.com a český ElonX.cz. Pořídil jsem si i teleskop, 

abych se mohl podívat, na nějaké zajímavosti ve vesmíru, když je vhodné počasí a nálada.“ 

14. Otázky pro čtenáře starší 18 let již nestudující SŠ: 

 • Kdo nebo co ovlivnilo tvůj vztah ke čtení? 

  „Asi do jisté míry i škola. Nucení četby pro mě naprosto nezajímavé  

 literatury mi ukázalo, jak špatně je postavený systém „povinné četby“. Sice jsem 

 si veškerou maturitní literaturu přečetl a udělal z ní záznamy, ale jediné, co mi  to 

dalo, bylo, že jsem se utvrdil v tom, že se nikdo nemá nutit číst konkrétní knihy  nebo typ 

literatury.“ 

 • Měnil se tvůj vztah ke čtení v průběhu života? 

  „Dříve jsem měl velký odpor, ale bylo to hlavně tím, co mě bylo 

 předkládáno, jako dobrá literatura. Každý by se měl dle mého říct sám, co je 

 dobrá literatura.“ 

 • Měl jsi v průběhu života období, kdy jsi četl méně či vůbec? Pokus se 

specifikovat, kdy a z jakého důvodu to bylo. 

  „Když jsem byl malý, knihy jsem vlastně vůbec nečetl, se školou pak ano, 

 ale jen z donucení a nikoli z radosti nebo nabývání vědomostí.“ 

15. Kolik ti je let? 

 „21“ 



16. Jsi  žena / muž?   

 „Muž.“ 

17. Jaké máš dosažené vzdělání? Pokud ještě studuješ, uveď stupeň či obor 

současného studia. 

 „Střední s maturitou.“ 

18. Jaké je/bylo dosažené vzdělání tvých rodičů? 

 „Střední s maturitou.“ 

19. Co je tvým zaměstnáním? Pokud již (nyní) nepracuješ, co bylo tvým 

zaměstnáním? 

 „Java programátor“ 

20. Jaké je/bylo zaměstnání tvých rodičů? 

 „Maminka pracovala jako zootechnička a nyní je fakturantka, otec pracoval jako 

vedoucí servisu lisovacích strojů, nyní pracuje jako vedoucí zkušebny lisovacích strojů.“ 



Příloha č. 9 - Odpovědi na otázky včetně analýzy - respondent E 

Odpovědi na otázky včetně analýzy - respondent E 

 Postup zjišťování informací probíhal u respondenta E v souladu s předem 

stanovenými pravidly. To znamená, že čtenář četl knihu poprvé, na otázky týkající se zážitku 

odpovídal ústně (jednalo se tedy o formu rozhovoru) a další dvě oblasti odpovědí zpracoval 

v písemné podobě.  

 Celý rozhovor byl nahráván na hlasový záznamník mobilního telefonu. Vzhledem 

k tomu, že se jednalo o předem nepřipravené odpovědi čtenáře, finální podoba odpovědí je 

mírně upravená (jsou vynechána například opakující se parazitická slova apod.), kdy je 

ovšem zachována hlavní myšlenka výpovědi, případně byly ponechány zajímavé momenty, 

které lze analyzovat a mohou mít jistou výpovědní hodnotu. Odpovědi na otázky z druhého 

a třetího bloku se respondent rozhodl psát na počítači, tudíž si prostor na odpověď mohl 

případně přizpůsobit svým potřebám.  

 O čtenáři E jsou mi známé i takové informace, které přímo nezmiňuje ve svých 

odpovědích. Pokud se v průběhu analýzy uchýlím k použití nějaké takové informace z 

toho důvodu, že ji budu považovat za relevantní, bude vždy v závorce a označena 

poznámkou. 

 Níže budu postupně analyzovat jednotlivé odpovědi z prvního bloku (Otázky 

zaměřené na zážitek a bezprostřední vnímání díla) s ohledem na odpovědi z bloku druhého 

a třetího. 

Otázky zaměřené na zážitek a bezprostřední vnímání díla  

1. Co od knihy očekáváš? 

 „Já jsem očekávání neměl, já jsem to bral spíš tak, že ji jako musím přečíst, takže 

jsem k tomu přistupoval s takovou nechci říct s nechutí, ale tak jako neutrálně, moc se mi do 

toho nechtělo. Říkal jsem si dívka s pomeranči, tak jestli to nebude něco pro děti, takže jsem 

nevěděl, co od toho mám očekávat. Ale máma říkala, která to četla, že to čtivé je.“ (Pozn.: 

Čtenář na tuto otázku odpovídal až po dočtení knihy. Jeho odpověď tudíž může být zkreslena 

získanou zkušeností. Z tohoto důvodu nelze uvažovat o potvrzení či vyvrácení hypotézy.) 

 Čtenářova motivace ke čtení pocházela z vnější, a to především z jistého doporučení 

další osoby - matky. Zde se objevuje důležitý moment sdílení zážitků, kdy v něm vzbudilo 



očekávání, že to čtivé je. Ačkoli se na čtení této knihy nijak zvlášť netěšil, na základě 

doporučení důvěřoval, že knihu přečíst zvládne, i když se dle jeho očekávání jednalo o knihu 

pro děti. 

2. Jak na tebe působí obálka a ilustrace? 

 „Taková těžká otázka docela pro mě. To jsi mě zaskočila touto otázkou. Na to jsem 

se moc nesoustředil. Působí na mě takovým tajemstvím trošku, nebo jak bych to řekl. Tak 

nějak neurčitě, já to asi nedokážu úplně popsat. Přímo že by to ve mně zanechávalo nějaký 

dojem, to se říct nedá. Oranžová barva je příjemná, ale furt jsem měl takový dojem, že to 

bude spíš něco pro mladší ročníky, pro náctiletý.“ (Pozn.: Čtenář na tuto otázku odpovídal 

až po dočtení knihy. Jeho odpověď tudíž může být zkreslena získanou zkušeností z četby 

celé knihy.) 

 V rámci této odpovědi můžeme sledovat, že pro čtenáře není obvyklé se nad tímto 

zamýšlet. Soudím, že je to především z toho důvodu, že se ilustrace v knihách, které běžně 

čte, víceméně nevyskytují. Obálka na čtenáře působí příjemně (oranžová barva), tajemně a 

neurčitě, což může podpořit jeho motivaci ke čtení tak, že bude mít touhu číst, aby očekávané 

tajemství odkryl. Na základě čtenářských zkušeností čtenář usoudil (oranžová barva obálky 

a ilustrace), že se bude jednat o četbu určenou dětem a mládeži. 

 Čtenář potvrdil zčásti mou hypotézu - sice ho zaujala oranžová barva, ale ilustrace 

ho nijak nezaujaly (neměl z nich pocity ani kladné, ani záporné). 

3. Co jsi dělal ihned po dočtení? Co se v tobě odehrávalo? Pokus se co nejlépe 

popsat své pocity. 

 „Tak samotný ten obsah knížky člověka nutí k určitému zamyšlení se nad významem 

žití. Říkal jsem si, že člověk by si měl vážit toho, co v životě má, že má možnost žít. Protože 

ten hlavní aktér knížky takové štěstí neměl. Já jsem po přečtení měl dobré pocity, chytilo mě 

to. Zpočátku jsem se nemohl prokousat těch pár stránek, ale pak to začalo mít nádech 

tajemství a člověk očekával, co se z toho vyvine. Tak jsem měl takový docela příjemný pocit. 

Jsem si přečetl po docela dlouhé době něco zajímavého.“ 

 Ve čtenáři ihned po dočtení rezonovala otázka bytí, kterou si vztáhnul ke své osobě 

a k tomu, že má de facto štěstí, že může žít. Z této představy a z celkového příběhu, který se 

nesl v duchu odkrývání tajemství, vyplývaly i jeho pozitivní a příjemné pocity. Konkrétně 

ovšem pocity nepopsal. Ke konci knihy, kdy je v popředí otázka bytí, se čtenář 



pravděpodobně velmi hluboce začetl, jelikož knihu dočetl až po půlnoci (Pozn.: Dle pozdější 

odpovědi ve dvě hodiny ráno.). I toto bezprostřední okolí (prostředí domova) mohlo mít vliv 

na jeho pozitivní pocity, v jejich vyjádření spatřuji i jistou pokoru (Říkal jsem si, že člověk 

by si měl vážit toho, co v životě má, že má možnost žít.).  

 Čtenář nepotvrdil mou hypotézu, jelikož byl po dočtení schopen jisté sebereflexe.  

4. Popiš jednu situaci či myšlenku, kterou si z knihy vybavuješ. Proč si myslíš, že 

sis vybavil právě tuto situaci/myšlenku? Pokus se popsat pocity, které se v tobě při čtení 

této situace/myšlenky odehrávaly a co se v tobě odehrává nyní při vybavení. 

 „Když Georg dočetl dopis, pak mluvil s mámou a ze srandy se jí zeptal, s kým 

odjížděla tím autem, a ona se zarazila, a řekla o tom ti psal taky? Nevěděla, co má říct a 

řekla, že to byl ten Jörgen. Tak já už jsem to trošku tušil, že by to mohl být on, že se tam ty 

osudy mohly takhle míchat. Tak překvapení Georga a jak ho hned napadlo, jestli měla radši 

tátu nebo Jörgen a. Jako by si říkal, že je táta chudák, že původně byl s mámou on, ale teď 

s ní je Jörgen. Možná mi to připomíná příběhy z mého života. V tu chvíli to ve mně budilo 

dojem životní nespravedlnosti a teď s odstupem tří neděl si říkám, že takhle to na světě někdy 

je.“ 

  Čtenáře zaujala jedna z pasáží, která se nacházela ve druhé polovině knihy. Vztáhnul 

ji ke své zkušenosti (kterou sice konkrétně neuvedl, ale je pravděpodobné, že se mohlo jednat 

o podobný životní scénář) a ke svým morálním hodnotám (spravedlnost vs. nespravedlnost). 

V rámci této odpovědi můžeme vidět, jak se prvotní pocity mohou s odstupem času měnit. 

Kdy prvotní pocit je velmi intenzivní a čistý (čtenář jej nepodroboval zkoumání z vnějšího 

a do jisté míry nezaujatého úhlu pohledu) a pocit o tři týdny pozdější je již smířlivý a je z něj 

cítit menší zainteresovanost čtenáře. Z toho všeho můžeme usuzovat, že se jedná o čtenáře 

přemýšlivého, který je vázán na morální hodnoty a který je schopen sebereflexe. 

 Čtenář potvrdil mou hypotézu týkající se toho, že se jedná o velmi subjektivní 

vnímání díla, a tudíž se situace neshodovala s žádnou mnou uvedenou. 

5. Bylo v příběhu (během vyprávění) něco, co tě zarazilo, zaujalo nebo nad čím ses 

pozastavil? Proč se jedná právě o toto, čím tě to zaujalo? 

 „Zajímavé to bylo do té chvíle, než vyšlo najevo, že dívka s pomeranči je jeho 

kamarádka a on si to furt nevybavil. Furt v tom hledal nějaké tajemno a hledal všechny 



možné vysvětlení a nedokázal si ani vysvětlit, jak mohla znát jeho jméno. To bylo zajímavé. 

Nemůžu říct, že by mě na knížce něco nezaujalo, to ne.“ 

 Pro čtenáře byla, zdá se, vedle otázky bytí (soudím dle odpovědí na jiné otázky) 

velmi podstatná atmosféra tajemna a záhady, kdy je udržován v napětí a zároveň, dokud 

nedojde k rozuzlení, vzniká prostor pro jeho možné interpretace. Orientace na tento jev 

koresponduje se čtenářovým zaměřením na detektivní literaturu. (Pozn.: Toto zaujetí 

záhadou, která předchází rozuzlení, se objevuje i v detektivkách, které má čtenář v oblibě.) 

 Čtenář potvrdil mou hypotézu týkající se toho, že se jedná o velmi subjektivní 

vnímání díla. 

6. Zaujala tě nějaká slova či slovní spojení (například termíny, cizí slova, vlastní 

jména)? Jak na tebe působilo užívání těchto slov? 

 „Vzhledem k tomu, že to bylo z Norska a člověk to moc nezná, alespoň já, tak ty města 

a oblasti ani člověk neví, jak má vyslovovat a nic si pod tím nepředstaví, protože tu zemi 

nezná. Je to pro nás hodně vzdálené. Asi to zní fádně, ale nemůžu si vybavit, že by to na mě 

působilo nějak konkrétně. Není tato otázka směřovaná spíše k užívání slovního spojení, té 

jeho metaforiky, kterou on užíval? (Pozn.: Konkrétně ale neuvedl a jejich působení na sebe 

popřel.)“ 

  Během čtení si čtenář na základě užívaných slov plně uvědomoval, že se jedná o 

příběh z norského prostředí, nicméně na něj tento jev nijak nepůsobil. Můžeme z toho 

usuzovat, že čtenář nebyl těmito slovy ani rušen, ani nijak zvlášť aktivován (nepodněcovalo 

ho to například k zamyšlení či dohledávání konkrétních míst na mapě). Zajímavé ovšem je, 

že sám zmiňuje metafory, které jsou v příběhu zastoupeny. Ačkoli čtenář nedokáže uvést 

konkrétní případ a popírá to, že by na něj nějakým způsobem působily, domnívám se, že již 

toto vybavení si toho, že se tam metafory vyskytovaly, znamená, že na čtenáře zapůsobily, 

a to naprosto podvědomě. Právě metafory mohly ve čtenáři podpořit pocit tajemna a 

aktivovat jeho přemýšlivou povahu. 

7. Jak na tebe působilo to, jak autor pracoval s časem? Kolik časových rovin se 

podle tebe ve vyprávění odehrává? 

 „Příběh se odehrává, když tomu chlapci je 15 let. Ve vyprávění otce je minulost před 

11 lety, pak tam mluví o vzniku světa, což jsou miliardy let zpátky, a pak tam mluví o 



budoucnosti, jak to asi bude dál. Takže možná čtyři. Chápal jsem to, nevadilo mi to, neměl 

jsem s tím problém. Naopak to člověka nutí, aby se zamyslel.“ 

 V této odpovědi čtenáře je velmi zajímavé, že jako minulost zmiňuje i vznik světa 

před mnoha lety. Dle toho se také domnívám, že se jedná o čtenáře velmi vnímavého, který 

odhalil, že tato zmínka má v příběhu své místo, byť tento čas přímo neinterpretuje. Vedle 

toho ovšem vypouští jednotlivé odchylky v minulosti - nezmiňuje otcovo dětství a otcovo 

seznámení s Dívkou s pomeranči, a naopak se zaměřuje na období, kdy otec umírá a píše 

dopis. Právě toto období chvílemi vnímal jako přítomnost. (Pozn.: Dle odpovědi na 

následující otázku: V příběhu je to podávané tak, že Georg s tátou skoro promlouvá, že to 

na člověka působí, jako by to bylo v reálném čase, že to není dopis z minulosti.) 

 Prolínání časových rovin ho při čtení nijak nerušilo a uznal, že jej přimělo 

k zamyšlení. Z toho můžeme usuzovat, že se nejednalo pro čtenáře o četbu zcela 

jednoduchou a nezajímavou, jelikož jej vyzývala k přemýšlení a de facto i k pozornému 

čtení. 

8. Cítil ses součástí příběhu? Jak na tebe působilo oslovování? 

 „Já jsem dost vnímavý si myslím, tak místy ano. Těmi otázkami, které má pro toho 

Georga, tak tím, že on se ho tam ptá na ten Hubbleův teleskop, ptá se ho, jak by se rozhodl 

on, jestli kdyby věděl, jak bude mít život krátký, jestli by chtěl ten život vůbec žít nebo ne. 

Nutilo mě to k zamyšlení. V příběhu je to podávané tak, že Georg s tátou skoro promlouvá, 

že to na člověka působí, jako by to bylo v reálném čase, že to není dopis z minulosti.“ 

 Čtenář byl vtažen do děje pravděpodobně proto, že stejně jako Georg, tak i on sám 

na otázky, které pokládal otec, odpovídal. Ačkoli oslovování sebe jakožto čtenáře evidentně 

přímo nevnímal, čímž potvrzuje mou hypotézu, cítil se součástí příběhu myslím z toho 

důvodu, že byl tématu příběhu otevřen, přistoupil na hru autora a otázky vztahoval k sobě 

samému a přemýšlel nad nimi. 

 Zajímavé je, že čtenář informaci o reálném čase (V příběhu je to podávané tak, že 

Georg s tátou skoro promlouvá, že to na člověka působí, jako by to bylo v reálném čase, že 

to není dopis z minulosti.) zmiňuje v rámci této otázky. Možná i tento pocit zapříčinil to, že 

se čtenář cítil součástí příběhu. 

9. Ztotožnil ses s některou z postav? S jakou a proč právě s touto? 



 „Hodně jsem se vžíval do toho Jana při hledání té dívky. Protože se člověk často 

někde s někým potká a pak tak přemýšlí, kde tak mohl být. A taky jsem se trochu ztotožnil s 

tím klukem, protože můj táta zemřel, když mi bylo 16. I když v mém případě se už nestalo, že 

bych měl mladšího sourozence, jako měl on, a že by máma měla přítele. Myslím, že jsem se 

dokázal ztotožnit s Georgem i s tím jeho otcem.“ 

 Na základě své vlastní zkušenosti se čtenář ztotožnil jak s postavou otce, tak syna. 

Domnívám se, že toto ztotožnění ovlivnilo jeho zážitek, jelikož do četby projektoval i sám 

sebe, své pocity a zážitky. 

 Tato odpověď potvrzuje mou hypotézu, jelikož se čtenář ztotožnil s postavami na 

základě své životní zkušenosti. 

10. Kdo je podle tebe hlavní postava příběhu? Pokus se svou úvahu rozvést. 

 „Pro mě spíš ten otec. I když ono je to těžké, jestli spíš syn nebo otec. Ale spíš ten 

otec, protože on tady nechal nějaký dopis, nějaké poselství svému synovi a syn zjišťuje, že se 

s těmi věcmi, které táta popisuje, dost ztotožňuje a uvědomuje si je. Jak třeba seděli na zimní 

zahradě a koukali spolu na noční nebe. Do té doby si na to Georg nepamatoval, až teprve 

když mu to táta popíše, tak si na to vzpomene. Není to pro mě Dívka s pomeranči, to určitě 

ne. Ona je pomocná postava k vysvětlení příběhu, toho pocitu štěstí, hledání a smyslu života. 

Ona nic nevypráví, ona tam vystupuje. Ale je těžké říct, jestli je hlavní postava ten, co to čte, 

nebo ten, co to píše. Pro mě teda asi oba.“ 

 V rámci této odpovědi čtenář odpovídá nejednoznačně - váhá mezi dvěma hlavními 

postavami, které spojuje jeden dopis, tedy mezi tím, kdo dopis napsal a tím, kdo dopis nyní 

čte. O tom, kdo je vypravěč, se čtenář nezmiňuje, lze tedy uvažovat o tom, že jako vypravěče 

v průběhu čtení vnímal jak otce, tak syna (v závislosti na tom, zda se jednalo o vyprávění 

příběhu v dopisu - otec, nebo mimo něj - syn), případně že celý příběh vnímal jako dialog 

těchto dvou postav, což může vyplývat z jedné z předchozích odpovědí (V příběhu je to 

podávané tak, že Georg s tátou skoro promlouvá, že to na člověka působí, jako by to bylo v 

reálném čase, že to není dopis z minulosti.). Tato odpověď potvrzuje mou hypotézu - zvažuje 

obě postavy na základě jejich dialogu. 

 Velmi zajímavý mi připadá postoj, který čtenář zaujal k postavě Dívky s pomeranči. 

Říká, že se de facto jedná pouze o účelnou postavu, skrze kterou je demonstrován pocit štěstí, 



hledání a smyslu života. Zde se čtenář projevuje opět velmi hloubavě, přemýšlivě a čtenářsky 

zdatně (poměrně trefně interpretuje postavu Dívky s pomeranči a její funkci v příběhu). 

11. Vybavila se ti v průběhu čtení nějaká situace, kterou jsi někdy zažil? Jaká? 

Vzpomeneš si, v jaké fázi čtení se to stalo? 

 „Když dostal ten dopis od dívky s pomeranči a odjel do toho Španělska a tam na ní 

čeká, tak jsem si vzpomněl, že když jsem byl mladší, tak jsem na některé dívky taky takhle 

čekal.“ 

 Čtenář si během četby vzpomněl na situaci, která byla velmi podobná té, o které četl. 

Ve svých vzpomínkách se vrátil do svého mládí a dalo by se říci, že své tehdejší pocity nyní 

zpřítomnil za pomoci příběhu v knize. Domnívám se, že jeho zážitek z četby byl o tuto 

vzpomínku silnější. Tato odpověď potvrzuje můj předpoklad o vztahu vzpomínky a zážitku. 

12. Představil sis v průběhu čtení nějakou situaci, která by se ti mohla stát? Jaká? 

Vzpomeneš si, v jaké fázi čtení se to stalo? 

 „Představil jsem si, že bych mohl taky třeba onemocnět a že bych věděl, že mi zbývá 

třeba 3 měsíce života. Říkal jsem si, že bych byl nerad, kdyby ten život byl kratší a nedej 

bože, že bych tady zanechal malé dítě. (Pozn.: Doptala jsem se, v jaké fázi čtení si toto 

představil.) Já bych řekl asi ke konci knížky, když mu pokládá tu zásadní otázku a chce, aby 

mu na ní řekl odpověď. Jestli by si vybral život na tomto světě, kdyby věděl, co bude a 

nebude.“ 

 V této odpovědi můžeme opět vidět, že otázka bytí čtenáře velmi zasáhla. 

Existenčním tématem se tedy zabýval i ve svých představách (myslím, že tato představa 

možná mohla přimět čtenáře k úvaze o jeho současném životě v tom slova smyslu, že je rád, 

že žije a byl by nerad, kdyby ten život byl kratší a že může být šťastný, že už v životě něco 

prožil, jak zmiňuje v následující otázce), v nichž sám sebe projektoval do postavy otce. Tato 

projekce je dle mého názoru zcela logická vzhledem k životním zkušenostem čtenáře, a tudíž 

i potvrzuje mou hypotézu. 

 13. Poučila tě kniha v nějakém ohledu? Buď konkrétní. 

 „Já myslím, že ano. Aby si člověk uvědomoval, že je zdravý a že už dosáhl nějakého 

věku (já teda už většího než ten Jan). Pak jsem si říkal, že můžu být šťastný, že už jsem v 

životě něco prožil.“ 



 Čtenářovo poučení se pohybuje spíše v duchu mementa. Varování v tom smyslu, aby 

život na Zemi nebral jako samozřejmou věc, ale jako něco, co se může velmi rychle změnit 

bez možnosti návratu. Mimo toto uvědomění čtenář bilancoval svůj dosavadní život s tím 

závěrem, že toho v životě neprožil málo a může být za to šťastný. 

 Jeho pocit poučení tedy vyplývá z uvědomění si své konečnosti, které mohlo být o to 

intenzivnější, jelikož si sám sebe představil v roli umírajícího mladého člověka (jak zmiňuje 

v předchozí odpovědi) - vědomí své konečnosti si de facto prožil prostřednictvím postavy 

otce. Tento druh poučení odpovídá mé hypotéze. 

14. Donutila tě kniha k přemýšlení? O čem? 

 „Když se otec ptá se Georga na to, jak by se rozhodl, kdyby věděl, jak bude mít život 

krátký, jestli by chtěl ten život vůbec žít nebo ne. To mě nutilo k zamyšlení. Vůbec ta knížka 

člověka nutí k zamyšlení nad tím, jak se život může vyvinout a co může do života vstoupit. A 

hlavně to, že kdo chce žít, tak dál žít nemůže.“ 

 I v tomto případě se čtenář obrací k otázce bytí a možná i k určité osudovosti a 

nepředvídatelnosti života, kdy dochází k závěru, že nelze svůj život zcela ovlivnit a 

naplánovat ve smyslu jeho konečnosti. Ze čtenářovy výpovědi cítím i jistý pocit 

nespravedlnosti, který vychází z myšlenky, že není možné život ovlivnit, a který je zřetelně 

cítit z výpovědi: kdo chce žít, tak dál žít nemůže. 

 Čtenář se v této a předešlé otázce projevuje velmi hloubavě s poměrně rozvinutou 

schopností sebereflexe a orientací na duševní procesy, což koresponduje i s jeho 

sebehodnocením (moje záliba ke čtení spíše pramení z mé hloubavé a zvídavé povahy a čtení 

mi přináší vnitřní uspokojení a znamená pro mě důležitou součást uspokojování mých 

duševních potřeb) v rámci odpovědí na otázky, které se týkají čtenářství. 

 Čtenář potvrdil mou hypotézu, jelikož přemýšlení vztáhl k sobě samému a ke svému 

životu. 

15. Doporučil bys tuto knihu někomu? Komu ano, komu ne a proč? (nemusíš 

uvádět konkrétně, ale stačí určitý typ lidí). 

 „Já přesně nevím, na jakou kategorii čtenářů je zaměřená, od kolika let. (Pozn.: 

Reaguji, že se jedná o knihu pro čtenáře od dvanácti let.) Myslím, že těm to ještě moc nedá. 

Já bych si myslel, že je to zaměřené na člověka staršího, který má už nějaké životní 

zkušenosti. A určitě přemýšlivým typům lidí. Někdo, kdo se zamýšlí nad smyslem bytí a 



nebytí. Určitě ne někomu, kdo nad těmito věcmi vůbec nepřemýšlí. Takže spíš hloubavým 

typům. Věkem bych to viděl spíš rozmezí třicet a čtyřicet let než kolem dvaceti, ten si řekne: 

rodiče mám, děti nemám, holku mám a chodíme spolu pařit. Prostě pro člověka, který v 

životě už něco zažil.“ 

  Vzhledem k tomu, že se čtenářovi kniha líbila a doporučil by ji přemýšlivým lidem, 

kteří mají již nějaké životní zkušenosti, sám sebe takto vidí a hodnotí (toto ostatně vyplývá 

i z toho, jak vyhodnocuje otázky ze třetího bloku). 

16. Řekni, proč se ti kniha líbila či nelíbila. Buď konkrétní. 

 „Líbilo se mi to. Je to knížka, která tě nutí zamýšlet se nad životem. To se mi líbilo a 

také to určité napětí, pocit tajemna, jak to dopadne. Nelíbilo se mi, že tam bylo moc 

vyprávění toho táty o Hubbleovu teleskopu, to už bylo hodně zdlouhavé. To zrovna není můj 

šálek kávy. Patřilo to k tomu, ale mohlo to být méně.“ 

 Čtenář dokázal přesně pojmenovat důvody, proč se mu kniha líbila. Tyto argumenty 

naprosto korespondují s tím, jak reagoval a odpovídal na jednotlivé předchozí otázky, tj. že 

ho zaujaly jak motivy tajemna, tak téma lidské existence (její pomíjivosti). Z toho, že čtenáře 

nezaujalo vyprávění o Hubbleovu teleskopu, můžeme usuzovat, že se nejedná o příliš 

technicky orientovaného člověka se zálibou vesmíru, ale zároveň můžeme vidět, že se jde o 

velmi přemýšlivého jedince, jelikož nalézá důvod, proč je v knize Hubbleův teleskop vůbec 

využit, jaký význam má: Ten Hubbleův teleskop tam podle mě používá jako takový spojení 

s vesmírem a vznikem naší civilizace. (Pozn.: Takto se o něm vyjadřuje v rámci poslední 

otázky, která se táže na děj knihy.) 

 Jelikož čtenář spontánně zmiňuje složky, které se mu v knize líbily a zároveň ty, které 

se mu nelíbily, myslím, že ke knize s odstupem času přistupuje s nadhledem a svým 

způsobem se snaží i o objektivní zhodnocení svého dojmu. 

17. Přečetl by sis ji někdy znovu? Proč ano/ne? 

 „Nejsem si jistý, jestli bych si ji přečetl, protože to hlavní napětí, které člověka drží 

při čtení, je do té chvíle, než se Georg dozví, že je to jeho máma a že ta Dívka s pomeranči 

je dívka, kterou Jan poznal mnohem dřív. Potom už ta knížka trošku ztrácí náboj. A pak už 

je to hodně filozofické a k zamyšlení se. Asi bych si ji dokázal někdy zase přečíst, ale není to 

knížka, kterou bych toužil si vzít do ruky. Protože ten příběh tam je celkem jasný a myslím 



si, že nezapomenu, o co tam jde. Teď tedy asi ne, protože jsem se těmi myšlenkami dost 

zabýval, tak si toho hodně pamatuji. Nevím, co bude za 20 let, ale teď ne.“ 

 Ačkoli čtenář knihu hodnotí pozitivně, nemá potřebu ji v blízké době číst znovu. Toto 

rozhodnutí vyplývá z toho, že co mu měla kniha říct, to mu sdělila a více není potřeba (autor 

čtenáře udržoval v napětí a při druhém čtení by toto již pravděpodobně nefungovalo, 

případně s velkým časovým odstupem). Z tohoto můžeme vysoudit, že je čtenář motivován 

ke čtení napětím, které jej „nutí“ číst. V knize nespatřuje další potenciál, jelikož se zdá, že 

knihu napoprvé četl v její úplnosti - dokázal sledovat jak příběh lásky, tak existenční otázky. 

Tento fakt opět nasvědčuje tomu, že se jedná o čtenáře přemýšlivého s velmi vyspělými 

čtenářskými dovednostmi. 

18. Poznačil sis v průběhu čtení nějakou část? Kterou a proč právě tuto? 

 „Neznačil jsem nic. Neznačím si, pokud to není jazykového typu nebo fakta. Do 

knížek obecně nerad píšu, protože tím tu knížku znehodnocuji. Knížky mám rád, a než bych 

knížku vyhodil, tak ji třikrát otočím zleva doprava, jestli si ji mám nechat nebo ne. Já jsem v 

životě moc knížek nevyhodil.“ 

 V této odpovědi můžeme vidět, jaký vztah má čtenář ke knihám obecně - v knize 

jako takové spatřuje hodnotu. Do knih píše pouze v případě, že se jedná o nové informace a 

znalosti, které je potřeba si zapamatovat. 

19. Řekni v jedné větě, jaké je téma knihy. 

 „Pro mě je hlavním tématem pokus autora o zamyšlení se nad tím světem, v kterém 

člověk žije. Hlavní téma je, že člověk by měl být rád, že tady žije a měl by se zajímat o to, 

proč tady je a jaký je jeho význam, jeho smysl na tomto světě. Je to o smyslu bytí.“ 

 Čtenáři se nakonec podařilo vystihnout téma jednou větou, byť tomu nejdřív 

předcházela delší úvaha (v podobě souvětí). Dle odpovědi můžeme usuzovat, že pro čtenáře 

je stěžejní myšlenkou knihy to, že člověk by měl být rád, že tady žije a měl by se zajímat o 

to, proč tady je a jaký je jeho význam. 

20. Převyprávěj děj knihy. 

 „Vypráví to patnáctiletý Georg, který se v 15 letech dozví, že tady otec, který zemřel 

před 11 lety, zanechal dopis, který tenkrát, když umřel, nikdo nemohl najít, protože ho dal 

do starého růžového kočárku (Pozn.: Kočárek byl červený.), který byl v garáži. Dopis našla 



babička a on ho dostane a rodina se sejde, jsou tam prarodiče od toho otce, jeho máma, je 

tam malá sestra a nový přítel mámy. Georg si bere ten dopis a jde ho číst. Pak už se jenom 

prolíná jeho vyprávění a vyprávění táty. Vyprávění o tom, jak potká v tramvaji Dívku s 

pomeranči, kterou chce oslovit. Nějak do ní strčí a ona vysype pomeranče. On v tu chvíli 

nemá odvahu jí oslovit, ona mu řekne, že je nešika. Ona na něj působí mysticky, připomíná 

mu veverku. Pak tu dívku začíná hledat, chtěl by se s ní potkat. Chodí v okruhu, kde ji potká, 

vymýšlí, na co ty pomeranče potřebovala. Jestli se chystá na nějakou cestu a vlastně žárlí, 

že by mohla mít nějakého přítele, s kterým by jela někam do Grónska. Pak se s tou dívkou 

potká v kavárně, kam chodí. Tam spolu jenom krátce promluví, pak ji potká v kostele o 

Vánocích a furt neví, kdo to je. A ona mu řekne, že se můžou vidět furt, ale musí nejdřív půl 

roku čekat a vydržet. Než odjede tím taxíkem, tak mu řekne Jane Olave. A on je už úplně 

zmatený, že netuší, jak ví jeho jméno. Pak přijde pohled ze Španělska. Tak se za ní vypraví, 

tam ji uvidí s nějakým chlapem a myslí si, že to je její přítel. On to není její přítel, ona mu 

řekne, odkud ho zná, stráví tam s ní asi dva dny. Pak se vrátí domů, ona se pak vrátí taky. 

Dozvídáme se, že je to budoucí malířka, která nyní studuje konzervatoř. Georg si mezitím 

klade otázky, proč mu to ten otec vypráví a jaký to má pro něj význam. A když vyjde najevo, 

že je to jeho máma, tak už to začíná více chápat. Ten Hubbleův teleskop tam podle mě 

používá jako takový spojení s vesmírem a vznikem naší civilizace. Knížka dál pokračuje tak, 

že otec synovi potom říká, že je pro něj těžký jeho konec, že musí opustit jeho a jeho mámu. 

A vypráví mu o tom, co s ním zažil do těch jeho čtyř let a on si to nepamatuje. Dopis mu 

pomáhá v tom, že si některé ty věci vybaví a zjistí, že s tím tátou má dost společného. Třeba 

zájem o Hubbleův teleskop, což je velice zajímavé, že se na to ten táta ptá a Georg na to píše 

zrovna seminární práci. Pak ještě tam bylo, jak Georg sám chtěl oslovit dívku na hodinách 

klavíru a taky se stydí. Takže tam je taky určitá podobnost s tím tátou. No pak mu táta položí, 

otázku, jak by se rozhodl on, a on se nakonec rozhodne, že ano.“ 

  Z tohoto převyprávění děje je evidentní, že se jedná o čtenáře s velmi dobrou pamětí 

a s orientací na detail. V knize se převážně zaměřil na příběh Jana a Dívky s pomeranči, 

jelikož právě tato část pro něj měla náboj, jak už sám výše zmínil. Ostatní momenty, jako 

například vyprávění o malém Georgovi, zmiňuje jen okrajově. To znamená, že si jich je 

vědom, ale nebyly pro něj podstatné. Tato preference hledání a seznamování se dvou lidí jde 

ruku v ruce s tím, že právě tuto či podobnou svou zkušenost si čtenář zpřítomnil během čtení. 

Utkvěla v něm tudíž víc, protože si tuto situaci propojil se sebou samým. Zajímavé také je, 

že vysledoval jistou paralelu mezi otcem a synem, která pro něj pravděpodobně měla 



nějakou váhu. Je možné a jedná se opravdu o pouhou domněnku, že ho tento moment přiměl 

k přemýšlení o jeho otci a o tom, co mají společného. Za samotný konec příběhu považuje 

to, že se Georg rozhodne pro život, což koresponduje s tím, co ve čtenáři doznívalo po 

přečtení a co se v něm odehrávalo.  

Otázky zaměřené na proces čtení dané knihy  

1. Jak dlouho jsi četl knihu? Kdy čtení začalo a kdy skončilo? 

 „Knihu jsem četl postupně, celkem přibližně 3 týdny, začátek cca 3. 1. 2018, konec 

cca 25. 1. 2018.“ 

2. Kde jsi knihu nejčastěji četl? 

 „Často jsem četl v dopravních prostředcích cestou do práce a zpět. Nejčastěji pak 

večer před spaním.“ 

3. Kdy (v kterou denní dobu) jsi knihu nejčastěji četl? 

 „20 % ráno, 20 % odpoledne, 60 % večer.“ 

4. Kde jsi knihu dočetl? 

 „Doma v posteli.“ 

5. Kdy (v kterou denní dobu) jsi knihu dočetl? 

 „2 hodiny po půlnoci.“ 

Otázky zaměřené na čtenářství jednotlivých respondentů  

1. Kdy a kde nejčastěji čteš? 

 „Doma v podvečerních hodinách.“ 

2. Kdy a kde nejraději čteš? 

 „Doma v podvečerních hodinách.“ 

3. Proč čteš knihy? Co ti čtení přináší a co pro tebe čtení znamená? 

 „Knihy čtu především pro zábavu. Čtení mi přináší vnitřní uspokojení a znamená pro 

mě důležitou součást uspokojování mých duševních potřeb.“ 



4. Máš některé věci či situace spojené právě se čtením? Máš nějaké rituály, které 

dodržuješ při čtení? Jaké? 

 „Se čtením knih mám spojenou domácí chvíle soukromí a klidu. Rituály si žádné 

konkrétním nevybavuji.“ 

5. Máš ve svém okolí někoho, s kým sdílíš zážitek ze čtení? Koho? 

 „Zpravidla ne.“ 

6. Jaké knihy obvykle čteš? Uveď konkrétní tituly či autory, tématiku, žánr. 

 „Poslední dobou čtu zpravidla detektivní romány. Moje oblíbenou autorkou je 

Agatha Christie.“ 

7. Četl jsi některé knihy vícekrát? Které? 

 „Ano. Například Černé barony od Miloslava Švandrlíka jsem četl 3x.“ 

8. Kolik knih přečteš za rok? 

 „Přibližně 4-6 knih ročně.“ 

9. Kupuješ knihy sobě nebo ostatním? 

 „Ano sobě i ostatním.“ 

10. Jak často chodíš do knihkupectví? 

 „Minimálně 1x za měsíc.“ 

11. Půjčuješ si knihy v knihovně či od známých? 

 „Ano půjčuji si knihy od známých.“ 

12. Jak často chodíš do knihovny? 

 „Téměř vůbec.“ 

13. Jaké máš koníčky? Co děláš ve svém volném čase? 

 „Pokud zdraví dovolí tak sport, tenis. Jinak četba, divadlo, film.“ 

14. Otázky pro čtenáře starší 18 let již nestudující SŠ: 

 • Kdo nebo co ovlivnilo tvůj vztah ke čtení? 



  „Nemyslím si, že by můj vztah ke čtení byl někým, nebo něčím výrazně 

 ovlivněn. Moje záliba ke čtení spíše pramení z mé hloubavé a zvídavé povahy.“ 

 • Měnil se tvůj vztah ke čtení v průběhu života? 

  „Ano, čím jsem starší, tím více času věnuji čtení.“ 

 • Měl jsi v průběhu života období, kdy jsi četl méně či vůbec? Pokus se 

specifikovat, kdy a z jakého důvodu to bylo. 

  „V mladších letech (15 - 30let) jsem se více věnoval sportu, takže na 

 čtení bylo méně času. Někdy i v případě většího pracovního vytížení se člověku 

 dostává méně času i sil na čtení.“ 

15. Kolik ti je let? 

 „40 let.“ 

16. Jsi  žena / muž?   

 „Jsem muž.“ 

17. Jaké máš dosažené vzdělání? Pokud ještě studuješ, uveď stupeň či obor 

současného studia. 

 „Střední odborné s maturitou.“ 

18. Jaké je/bylo dosažené vzdělání tvých rodičů? 

 „Střední odborné s maturitou.“ 

19. Co je tvým zaměstnáním? Pokud již (nyní) nepracuješ, co bylo tvým 

zaměstnáním? 

 „Jsem specialista tvorby cen (rozpočtář) v nadnárodní stavební firmě.“ 

20. Jaké je/bylo zaměstnání tvých rodičů? 

 „Matka toho času v důchodu pracovala jako personalistka, později jako účetní. 

Otec byl překladatel v zahraničním styku.“ 



Příloha č. 10 - Odpovědi na otázky včetně analýzy - respondent F 

Odpovědi na otázky včetně analýzy - respondent F 

 Postup zjišťování informací probíhal u respondenta F v souladu s předem 

stanovenými pravidly. To znamená, že čtenář četl knihu poprvé, na otázky týkající se zážitku 

odpovídal ústně (jednalo se tedy o formu rozhovoru) a další dvě oblasti odpovědí zpracoval 

v písemné podobě.  

 Celý rozhovor byl nahráván na hlasový záznamník mobilního telefonu. Vzhledem 

k tomu, že se jednalo o předem nepřipravené odpovědi čtenáře, finální podoba odpovědí je 

mírně upravená (jsou vynechána například opakující se parazitická slova apod.), kdy je 

ovšem zachována hlavní myšlenka výpovědi, případně byly ponechány zajímavé momenty, 

které lze analyzovat a mohou mít jistou výpovědní hodnotu. Odpovědi na otázky z druhého 

a třetího bloku se respondent rozhodl psát rukou, tudíž si prostor na odpověď nemohl 

případně přizpůsobit svým potřebám.  

 O čtenáři jsou mi známé informace i takové, které přímo nezmiňuje ve svých 

odpovědích. Pokud se v průběhu analýzy uchýlím k použití nějaké takové informace z 

toho důvodu, že ji budu považovat za relevantní, bude vždy v závorce a označena 

poznámkou.  

 Níže budu postupně analyzovat jednotlivé odpovědi z prvního bloku (Otázky 

zaměřené na zážitek a bezprostřední vnímání díla) s ohledem na odpovědi z bloku druhého 

a třetího.  

Otázky zaměřené na zážitek a bezprostřední vnímání díla  

1. Co od knihy očekáváš? 

 „Vycházím z názvu knihy, co od toho čekat. Tak, myslím si, že to bude nějaká asi 

nenáročná literatura, která by měla příjemným způsobem zaměstnat čtenáře.“ 

 Čtenář své očekávání opírá o předpoklad, že mu název napoví, jaká kniha je. Vychází 

pravděpodobně ze své čtenářské zkušenosti, kdy žánry a konkrétní tituly, které rád čte (dle 

odpovědi na otázku z třetího bloku) opravdu dokážou navodit hororovou atmosféru. 

 Čtenář nepotvrdil mou hypotézu - nenechal se ovlivnit tím, že se jedná o výzkum, a 

tudíž očekává nenáročnou literaturu. 

2. Jak na tebe působí obálka a ilustrace? 



 „Takovým milým dojmem. Jsem si vědom, že se teďka uchyluji ke genderovému 

stereotypu, ale dle obálky bych tipoval, že cílová skupina budou zřejmě ženy. Ale je možné, 

že mě to třeba příjemně překvapí a že si přijdu na své i já jako muž.“ 

 Jelikož kniha na čtenáře působí mile a žensky, domnívám se, že již předem bude 

tímto jeho postoj ke knize ovlivněn. Čtenář je od začátku skeptický, byť má naději, že ho 

nakonec kniha zaujme. 

 Čtenář sám hodnotí svůj výrok jako nevhodný z hlediska genderu, kdy dává najevo, 

že i přesto, že si toto myslí, tak ví, že to není správné. (Pozn.: Tento čtenář má vystudované 

Gender Studies.) 

 Tato odpověď zčásti potvrdila mou hypotézu - čtenář sice se nezmínil oranžovou 

barvu, ale ilustraci vnímal pozitivně. 

3. Co jsi dělal ihned po dočtení? Co se v tobě odehrávalo? Pokus se co nejlépe 

popsat své pocity. 

 „Asi jsem se uložil ke spánku, protože těsně před tím, než jsem šel spát, jsem dočetl 

poslední stránku. Přemýšlel jsem nad stěžejní otázkou knihy, kterou pokládá otec Georgovi. 

Tak jsem to nějak vztáhl na sebe, jakým způsobem bych já odpovídal nebo jakým způsobem 

se s tím já ztotožňuju nebo neztotožňuju, tak jsem to porovnával, jak to vnímám já, jestli mi 

to dává smysl nebo nedává. (Pozn.: Kterou otázku máš na mysli?) Zdali by si Georg vybral 

nevědomí, anebo zakusit život, ale vědět, že o něj jednou přijde. (Pozn.: Co se v tobě 

odehrávalo?) Hodně mi tam z nějakého důvodu naskakovala asociace dospívání. I svého, 

protože to čtenář dost často vztahuje na sebe a tohle mi tam přišel jako stěžejní motiv, který 

mi tam vyskakoval na mysl. Takový životní zlom. Třeba mi tam hodně naskakovalo, že si 

člověk začíná všímat hodně detailů v životě a v přírodě. Zápal pro věc, nadšení pro věc. Jako 

nějaký pocit jsem určitě měl, ale není to takový pocit na té základní škále jako smutný, veselý, 

rozčarovaný, spíše takový jako smíření, uvolnění. To mě více méně provázelo celou dobu 

čtení, takový uvolněný pocit, protože ta knížka mi nepřišla moc náročná, takže jsem byl po 

celou dobu takový uvolněný.“ 

 Vzhledem k tomu, že čtenář knihu dočetl ve večerních hodinách a ihned poté šel spát, 

měl naprostou svobodu v přemítání myšlenek (nebyl rušen svým okolím). Tomu odpovídá i 

to, že se dle jeho odpovědi nesoustředil pouze na jednu myšlenku, ale jednotlivé momenty a 

asociace mu na mysl přicházely jako neřízený proud vědomí.  



 Jak je na první pohled vidět, nejvíce jej zaujala myšlenka, která se nachází na konci 

knihy, a to otázka, kterou otec pokládá synovi. Čtenář se touto otázkou nechal ovlivnit a 

inspirovat, jelikož ho přiměla ke stejné úvaze a možná i k jistému kritickému pohledu na 

celou tuto situaci (zvažoval, zda s ní souhlasí, či nesouhlasí). Mimo to se ovšem dále ubíral 

k zajímavé interpretaci, a to že se v knize nachází motiv dospívání, který si také vztáhl k sobě 

samému. V průběhu sebereflexe si plně uvědomuje to, že jednotlivé tyto momenty vztahoval 

ke své osobě. Z toho usuzuji, že se jedná o čtenáře zdatného s rozvinutou schopností 

pozorovat a analyzovat sebe sama (víceméně odhalil, jaký je záměr autora - přimět čtenáře 

k aktivitě, a na jeho hru přistoupil). 

 Pocity smíření pravděpodobně vyplývají, z toho, jak se rozhodl naložit se se situací 

či myšlenkou (kriticky ji uchopil, vztáhl k sobě a rozhodl se žít naplno), o které se na začátku 

své výpovědi zmiňuje. A jelikož v knize nespatřil v průběhu čtení náročnost, jeho četba byla 

po celou dobu v duchu klidu a uvolnění. 

 Čtenář nepotvrdil mou hypotézu, jelikož byl po dočtení schopen jisté sebereflexe. 

4. Popiš jednu situaci či myšlenku, kterou si z knihy vybavuješ. Proč si myslíš, že 

sis vybavil právě tuto situaci/myšlenku? Pokus se popsat pocity, které se v tobě při čtení 

této situace/myšlenky odehrávaly a co se v tobě odehrává nyní při vybavení. 

 „Tak třeba ta základní otázka, jak jsem říkal. Protože jsem s ní měl upřímně trošku 

problém, trošku jsem ji porovnával s vlastními názory, takže jsem se k tomu několikrát vrátil 

(i během čtení taková ta situace, kdy sice čteš slova, ale přemýšlíš nad něčím jiným). Mně 

přijde ta otázka taková zbytečná, že si nedokážu představit situaci, že by člověk chtěl spíš tu 

variantu, že to radši nikdy nevyzkoušet, nezakusit krásy života, abych neměl strach o to přijít. 

Přijde mi, že není moc nad čím polemizovat. Přišlo mi i takové zvláštní, že ta postava 

popisuje rozčarování v okamžiku, kdy si uvědomuje svoji konečnost, že se cítí jako zrazený, 

že má pocity na zvracení. Tohle to já úplně neznám. Přijde mi spíš, že je to takové jakoby 

naopak, že tohle vědomí může být hodně inspirativní, hodně motivující věci dělat a ne 

naopak. To vědomí, že tady nejsme věčně, tě může posouvat dál, může motivovat v tom, abys 

byl aktivní v různých věcech, abys měl zájem vyzkoušet různé věci, a ne že je člověk od 

začátku rezignovaný, že to nemá smysl. Nebo že to bude nepříjemný, když o to přijdu. A v 

těch situacích se na ně soustředit, když pro tebe mají tu váhu.“ 

 Čtenáře nejvíce zaujala myšlenka, která v něm doznívala ihned po dočtení, a to 

pravděpodobně z toho důvodu, že s ní jistým způsobem nesouhlasil. V zásadě si neuměl 



představit, že by se na světě mohl nacházet člověk, který by raději nikdy nežil, kdyby věděl, 

že ho bude čekat velké příkoří v podobě smrti, a tato představa čtenáře, řekla bych, až 

rozhořčila. (Pozn.: I při povídání s odstupem času ze čtenáře tento pocity nevyprchal či se 

nezmírnil.) Domnívám se, že ve čtenáři tento moment zůstal takto intenzivně z toho důvodu, 

že si jej vztáhnul ke své osobě a svým způsobem jej vnímal jako atak na svou osobu a na 

svůj postoj k životu. 

 Tato odpověď potvrdila můj předpoklad, že si čtenář vybavil myšlenku na základě 

velmi subjektivního vnímání díla. 

5. Bylo v příběhu (během vyprávění) něco, co tě zarazilo, zaujalo nebo nad čím ses 

pozastavil? Proč se jedná právě o toto, čím tě to zaujalo? 

 „Úplně nějaký takový moment bych neřekl. Pro mě ta knížka měla takové dvě 

poloviny - ze začátku mi to přišlo takové příjemně tajemné, i když jsem od začátku tušil, kdo 

je Dívka s pomeranči a jaké bude vyústění. Mě tam bavila na začátku ta forma, že to bylo 

hodně takové hravé, metaforické, že jsem si trošku pohrával s myšlenkou, že by ta postava 

mohla být fiktivní, že si ji člověk vytvořil v hlavě sám, že to bude nějaká alter, vysněná nebo 

spřízněná postava, která nikdy neexistovala. To byly momenty, které mi přišly na začátku 

hodně výrazné, že to byla taková pohádková bytost, zformování ideálů a romantických 

představ. Ta druhá půlka, kdy Georgovi dojde, že je to jeho maminka, mi přišla hodně taková 

pragmatická, ta mě tolik nebavila. V okamžiku, kdy dočte ten dopis a rozhodne se, jak s tím 

naloží, tak tam mi přišel takový předěl. Forma mě zaujala tím, že je netradiční, jsou tam 

písmena, obrázky, hezky se to čte, hodně rychle to utíká. Ta první poloha mi přišla taková 

dětsky naivní, že to je takové hodně obrazové, barevné. A ta druhá už byla taková, že tam je 

vidět, že ten Georg jako by dospěl. Ale mě víc Georg bavil, když byl takové to dítě, a v 

okamžiku, kdy začal být dospělý kluk, tak už mě to tolik nebavilo.“ 

 Zajímavé je, že čtenář na začátku sděluje, že se v knize nic takové nenacházelo, ale 

poté zmiňuje několik případů, které ho bavily a zaujaly. Důvodem by mohlo být to, že ho 

případy napadly až posléze po krátkém zamyšlení se, případně se také mohlo jednat i jistou 

pózu, kterou de facto demonstroval, že v knize nebylo nic, co by ho zaujalo, a vymezoval se 

vůči jasně položené otázce, na kterou poté odpověděl, ale nepřímo a možná i nevědomě. 

 Čtenář velmi pozitivně hodnotil první polovinu knihy díky atmosféře tajemna, která 

byla navozena mimo jiné i metaforami, díky pohádkovosti, naivitě a hravosti, které podlehl 

a kreativně vymýšlel možné varianty. Dalo by se říci, že právě první polovina byla pro 



čtenáře velmi motivující a inspirativní. Čtenář přisoudil vyšší čtenářskou hodnotu první 

polovině knihy a její formě, která spočívala v pohádkovém pojetí než pragmatické a reálné 

povaze druhé poloviny knihy. Toto upřednostnění může plynout ze čtenářských preferencí 

a založení respondenta- čtenář má raději knihy typu horor a fantasy (Pozn.: Ve třetím bloku 

otázek odpověděl, že obvykle čte horror, thriller, filmové adaptace, fantasy, sci-fi.), kde se 

přirozený svět a jeho zákonitosti nevyskytují, případně nejsou v převaze. 

 Tato odpověď potvrdila můj předpoklad, že byl čtenář jednotlivými prvky zaujat na 

základě velmi subjektivního vnímání díla. 

6. Zaujala tě nějaká slova či slovní spojení (například termíny, cizí slova, vlastní 

jména)? Jak na tebe působilo užívání těchto slov? 

 „Mě tam bavily různá přirovnání, takové ty odbočky o vesmíru (kdy ten teleskop 

přirovnává k tomu oku). Přišlo mi to jako Malý princ. Takové metafory, první asociace, které 

napadnou malé dítě, když něco vidí a nemá z toho rozum, a tak něco řekne. Docela mě bavila 

taková ta pseudo-záhada, k čemu vlastně potřebuje ty pomeranče. Tak to mě bavilo, jak tam 

vymýšlel ty varianty. (Pozn.: Doptala jsem se na to, jak na něj působily termíny apod.) Já 

jsem si to vztáhnul k té kultuře a zasadil do kontextu. Ten teleskop možná, ale jinak mi to 

přišlo takové srozumitelné, nenáročné.“ 

 Čtenáře hodnotím jako velmi vnímavého, přemýšlivého, hravého a velmi čtenářsky 

zdatného, jelikož ve vyprávění pozoroval nejen to, co bylo vyprávěno, ale také jak to bylo 

vyprávěno, tudíž se velmi pozorně se soustředil na formu (všímá si přirovnání, metaforiky a 

variace motivu s pomeranči). Užívání netradiční formy ho bavilo a motivovalo ke čtení, 

ostatní výrazy, jako Hubbleův teleskop či vlastní názvy měst ho nijak při čtení nerušily a 

víceméně se nad nimi nepozastavoval. 

 Zajímavé je také přirovnání k Malému princovi na základě podobných prvků a 

podobného pojetí příběhu (fantazie, hloubka myšlenek, metafory, asociace apod.). Čtenář 

takto soudí na základě své čtenářské zkušenosti. 

7. Jak na tebe působilo to, jak autor pracoval s časem? Kolik časových rovin se 

podle tebe ve vyprávění odehrává? 

 „Mně přišlo, že v té první polovině se tam nedrží časový rámec, že je tam takové 

bezčasí, takový zvláštní stav, kdy je možné všechno, takové téměř pohádkové. To se mi líbilo, 

přišlo mi to takové snové, že to bylo odtržené od takové šedi, od takových nepříjemných 



aspektů života. Nepřišlo mi to nějak komplikované, nijak na přeskáčku. Spíš mi přišlo, jako 

by se zastavil ten čas. Některé ty momenty si člověk představí jako zpomalený záběr ve filmu 

(třeba v té tramvaji, nebo na tom tržišti, kdy ho chytne za ruku). Tak já bych vnímal nějaký 

tří - přítomnost, kdy on je s tou rodinou, kdy si čte ten dopis, je doma před večeří; nějaká 

minulost, kterou popisuje táta, která je reálná, kterou si i on pamatuje, ty vzpomínky na otce; 

a pak ta třetí, z mého pohledu ta toho dopisu, napůl fantazijního, taková jiná dimenze mimo 

náš čas - toho příběhu o té Dívce s pomeranči, kdy i postavy jsou jiné - maminka není 

maminka, ale Dívka s pomeranči, Jörgen je nějaký muž.“ 

 V této odpovědi můžeme opět sledovat to, jak je čtenář vnímavý, jelikož si 

uvědomoval, jak netradičně autor s časem pracoval. To, že na něj první polovina knihy 

působila tak, jako by se nacházela v bezčasí, či to, že v průběhu čtení vnímal vyprávění jako 

zpomalený záběr ve filmu, jen potvrzuje můj dojem, že se jedná o velmi citlivého čtenáře. 

Velmi zajímavé je, že čtenář označuje právě tyto tři druhy času (přítomnost, minulost a 

bezčasí), kdy de facto konfrontuje realitu (minulost a přítomnost) s fantazií (bezčasí).  

8. Cítil ses součástí příběhu? Jak na tebe působilo oslovování? 

 „Asi ani ne. Vybavuji si momenty, kdy tam otevřeně postava Georga promlouvá ke 

čtenáři. Zaujala mě ta část, kdy on popisuje svoji rodinu a dělá tam takové představení a je 

tam u každého nejčastější slovo nebo věta. Tak to mi přišlo, že trošku apeluje i na mě, abych 

se i já zamyslel, jak je to u nás, jak bych je popsal a jaké nejčastější věty bych použil. Nebo 

taky na konci, jak tam je to lucky you, tak to si vybavuji. Jako je tam hodně těch situací, kdy 

tam k tobě promlouvá ta postava, abys ses sám zamyslel, jak to vnímáš ty. Je to ozvláštnění 

toho příběhu, má to blízko k těm časovým rovinám, kdy se to tak jako prolíná a není to 

konzistentní děj, kdy tě to vždycky vrátí do toho pokojíčku k tomu Georgovi, dostává to i 

takový lidský rozměr, není to úplně nějaká fikce nebo vysněný příběh, člověk z toho pak může 

mít pocit, že takový příběh někdy byl.“ 

 U této odpovědi mám podobný pocit jako u odpovědi na otázku číslo pět. Čtenář opět 

na začátku popírá, že by se cítil součástí příběhu, a přesto poté zmiňuje moment, kdy tě to 

vždycky vrátí do toho pokojíčku k tomu Georgovi a kdy se sám zamýšlí nad svou rodinou po 

vzoru Georga. Oslovování jeho jakožto čtenáře nejen registroval, ale také na ně reagoval, to 

znamená, že na otázky v mysli odpovídal a přistoupil tak na hru autora. Oslovování hodnotí 

velmi pozitivně, jelikož tak vznikl nový lidský rozměr. Díky oslovování byla překonávána 



propast mezi čtenářem a příběhem, protože působilo jako most mezi přítomností a něčím, co 

je v zásadě časově nezakotvené. 

 Pokud se čtenář v této odpovědi nestavil do pózy poučeného literárního teoretika, 

který popisuje stav věci objektivně a svým způsobem nezaujatě, ale odpověď vycházela 

z něho samého a z jeho cítění, to znamená, že vše, co popsal výše, se týkalo jeho, nikoli že 

by se to mohlo týkat někoho obecně, domnívám se, že byl do děje vtažen. 

 Čtenář nepotvrdil můj předpoklad, jelikož si oslovování sebe jako čtenáře 

uvědomoval. 

9. Ztotožnil ses s některou z postav? S jakou a proč právě s touto? 

 „Asi ne. Přiznám se, že Georg mi nebyl úplně sympatický, protože mi vadilo, jak se 

choval třeba ke své mamince. Nelíbilo se mi, jak bezprostředně potom, co si přečetl citlivé 

informace o jejím životě, že ji tak trošku škádlil, citoval a došlo to až do té situace, kdy se 

ona rozplakala.“ 

 Jelikož se čtenář dle svých slov s žádnou postavou neztotožnil (jak se ovšem ukáže 

později v odpovědi na otázku č. 11 a 12, domnívám se, že k jistému, pravděpodobně 

nevědomému či naopak záměrně popíranému ztotožnění došlo), je pravděpodobné, že byl 

tímto jeho zážitek z četby ovlivněn, protože nenašel společnou řeč. Toto je viditelné již 

z předchozích odpovědí, kdy měl potřebu se spíše vymezovat vůči názorům vypravěče a 

vůči postavám než jejich jednání přijmout za své či sobě blízké (například pocity na zvracení 

při uvědomění si konečnosti odmítá a připadají mu zvláštní, nesmyslné). 

 Čtenář potvrdil hypotézu, jelikož k jistému ztotožnění došlo s Georgem i s Janem na 

základě podobné zkušenosti a věkové skupiny. 

10. Kdo je podle tebe hlavní postava příběhu? Pokus se svou úvahu rozvést. 

 „Hlavní postava je trojice - táta, máma a syn. Vypravěčem je Georg, ale přijde mi, 

že to je o té trojici, o interakci mezi nimi.“ 

 Čtenář jednoznačně označuje rovnou tři postavy, které jsou dle jeho názoru hlavní. 

Tento názor opírá o odůvodnění, že ačkoli příběh vypráví Georg, celá kniha se točí kolem 

všech třech a všichni jsou tím pádem důležití, jelikož bez jedné by nemohly fungovat 

zbývající dvě a podobně. 



 To, že čtenář odpovídá tímto způsobem, ukazuje, že si uvědomil a vnímal jistou 

nejednoznačnost pojetí hlavní postavy, která spočívá mimo jiné v tom, že se prolíná 

vyprávění Georga a vyprávění Jana Olava, a také v tom, že jednotlivé postavy hrají různé 

role vzhledem k časovému rámci (jak zmiňoval i výše u otázky číslo sedm: maminka není 

maminka, ale Dívka s pomeranči, Jörgen je nějaký muž). 

 Čtenář nepotvrdil mou hypotézu, jelikož označil jako hlavní postavu trojici. 

11. Vybavila se ti v průběhu čtení nějaká situace, kterou jsi někdy zažil? Jaká? 

Vzpomeneš si, v jaké fázi čtení se to stalo? 

 „Jo, že jsem chtěl oslovit dívku, ale neměl jsem na to odvahu. Když Georg popisuje 

situaci, že čeká na lekci klavíru a ví, že tam je dívka, která chodí na housle a on se s ní chce 

seznámit, ale neví, jak na to.“ (Pozn.: Také chodil v dětství na housle.) 

 Ačkoli čtenář popřel ztotožnění se s některou z postav, z této odpovědi vyplývá, že 

jistou podobnost našel, a to přímo s Georgem i Janem Olavem (ve strachu z oslovení dívky 

se shodují). Myslím, že se v tomto případě ale přiblížil více k postavě Georga, jelikož mu 

tuto vzpomínku vybavila právě situace kolem něj. Tato odpověď potvrzuje můj předpoklad 

o vztahu vzpomínky a zážitku. 

12. Představil sis v průběhu čtení nějakou situaci, která by se ti mohla stát? Jaká? 

Vzpomeneš si, v jaké fázi čtení se to stalo? 

 „Tak taky asi tohle to, že se potkám s někým, kdo mi přijde zajímavý a chtěl bych ho 

oslovit, tak jak bych to udělal. I takové si snění, kdy někoho vidíš v davu a přijde ti zajímavý 

a říkáš si, kdo to vlastně je a jaký je a jaký by to bylo se s ním bavit a něco s ním prožívat. 

Takové to první setkání s Dívkou s pomeranči v tramvaji nebo v tom kostele. To mi přijde 

takové dost reálné, kdy jsi třeba na promoci, na něčem ne úplně zábavném, a hledáš něco, 

na co by ses upnul, kdo tě tam zaujme.“ 

 V této odpovědi můžeme vidět, že se jedná o moment, který je velmi podobný 

předchozí otázce. Z toho, že si obě tyto otázky (otázka č. 11 a 12), z nichž jedna se orientuje 

do minulosti a druhá naopak do budoucnosti, vztáhl k problematice vztahů a začínajícího 

partnerství, usuzuji, že se čtenář možná nyní nachází v takové životní situaci, kdy mu je 

podobné téma blízké a je pro něj aktuální.  

 Čtenář touto odpovědí potvrzuje mou hypotézu, jelikož představu vztahuje ke své 

fázi života. 



13. Poučila tě kniha v nějakém ohledu? Buď konkrétní. 

 „Poučila, ale ne v tom smyslu, že bych se řídil tím, co jsem se tam dočetl. Bylo to pro 

mě inspirativní, že jsem se nad některými otázkami zamyslel i sám, takže se cítím poučen. 

Ale ne v tom smyslu, že to, co jsem si uvědomil, jsem se tam dočetl. Inspirovalo mě to k 

zamyšlení se, ale není to tak že bych to zjištění nalezl v té knize. Otázka po tom smyslu, jak 

se smířit s tím, že lidi umírají a tak.“ 

 Čtenář se cítí být poučen, nicméně jak sám říká, jeho poučení nespočívá v tom, že by 

se v knize dočetl nějakou pravdu, ale kniha ho ponoukla k tomu o něčem přemýšlet. To 

znamená, že poučení nevzniklo pasivně, ale naopak z přicházející pasivní informace, kterou 

z textu vysoudil (vyčetl mezi řádky) a propojil se svým životem, vznikla čtenářovou 

aktivitou (v podobě kritického uchopení a přehodnocení) hodnota, která je čtenáři vlastní a 

s kterou se ztotožňuje.  

 Jako konkrétní případ uvedl otázku po smyslu, jak se smířit s tím, že lidi umírají. 

Otázka smyslu bytí spojená s tím, jak se vyrovnat s konečností, byla ta, která čtenáře přiměla 

k úvaze a v důsledku toho i přinesla poučení.  

 Čtenář potvrdil mou hypotézu a cítí se být poučen díky myšlenkám, které se v knize 

nacházely. 

14. Donutila tě kniha k přemýšlení? O čem? 

 „Ano. O základních životních otázkách.“ 

 Ačkoli čtenář nespecifikuje, o jakých konkrétních otázkách přemýšlel, můžeme 

usuzovat, že se jednalo o téma bytí, smysl bytí, vědomí konečnosti jakožto hnacího motoru 

bytí, zkrátka že se jednalo o všechny velké myšlenky, které zmínil v rámci všech odpovědí. 

 Jelikož kniha čtenáře přiměla k přemýšlení o nelehkých otázkách bytí, které nějakým 

způsobem silně prožíval (jelikož se jedná o otázky, které se velmi dotýkají každého člověka, 

který je otevřen se jimi zabývat), domnívám se, že zážitek z četby byl tímto ovlivněn.  

 Z této odpovědi nemůžeme odvodit, zda potvrdila hypotézu či nikoli, jelikož čtenář 

nezmiňuje konkrétní úvahu (nevíme, zda přemýšlení vztáhl ke své osobě a ke svému životu, 

či jej nechal v obecné rovině). Nicméně z odpovědi předchozí vyplývá, že přemýšlel o sobě 

samém, tudíž hypotézu potvrdil. 



15. Doporučil bys tuto knihu někomu? Komu ano, komu ne a proč? (nemusíš 

uvádět konkrétně, ale stačí určitý typ lidí). 

 „Zcela subjektivně, protože já jsem člověk, který si vybírá jiné žánry a jiné náměty, 

bych knihu asi nedoporučil. Ale je to z toho důvodu, že se většinou bavím o jiných tématech 

se sortou lidí, kteří mají podobný vkus jako já. Takže si myslím, že by tahle kniha třeba mého 

kamaráda úplně neoslovila, protože ho baví thrillery, detektivky, horrory a tak. Ale určitě 

bych to doporučil svojí neteři, až bude starší. Mně to připomínalo toho Malého prince, 

taková hravá forma, jak číst, protože si myslím, že by lidé měli číst, aby se kultivovali. Jsou 

tam motivy, které jsou inspirativní, milé, hezké, které mohou člověka potěšit, mohou dojmout. 

Mně to přijde i dobrá knížka v tom, že je to dobrý impuls k tomu, aby člověk začal sám tvořit, 

aby si napsal třeba krátkou povídku, aby se naučil vyjadřovat své pocity. Přijde mi takové 

deníkové - Georg tam otevřeně říká, co si myslí, není svázán společenským konsenzem. Ta 

knížka je podle mě hodně specifická, tím že je určená určité věkové kategorii a té bych to 

doporučil, ale třeba svému vrstevníkovi, člověku ve 30 letech a muži, bych ji nedoporučil. 

Ne že by se mi nelíbila, ale pokud bych se neúčastnil tohohle výzkumu, tak bych si ji asi nikdy 

nepřečetl.“ 

 Čtenář by knihu nedoporučil obecně muži ve věku zhruba třiceti let a navíc někomu, 

kdo v četbě preferuje žánry, jako jsou horory, thrillery a detektivky, tudíž někomu jako je on 

sám. Naopak vidí velký potenciál u čtenářů mladších, kteří dle něj ocení formu a to, že se 

jedná o subjektivní vyprávění, v němž vypravěč otevřeně vyjadřuje své pocity, a bude pro 

ně kniha inspirativní.  

16. Řekni, proč se ti kniha líbila či nelíbila. Buď konkrétní. 

 „Mně se ta knížka líbila v tom, jaké pocity ve mně vyvolávala. Zaměření se na rodinu, 

s tím já se ztotožňuju. A takový milý způsob popisování věcí. V opozici k tomu, jsem 

neschvaloval chování ústřední postavy - jak se choval k té mamince. Jinak spolu ale měli 

hezký vztah, ale pak jsem hledal, kdy mu to bude třeba líto a kdy za ní přijde a omluví se jí, 

což se teda nestalo. Čekal jsem, kdy ji začne utěšovat nebo jí řekne něco hezkého z toho 

dopisu, co jí potěší. Tak mi to přišlo i tak v rozporu s chováním té postavy. Myslel jsem si, 

že je to citlivý kluk a pak mi místy přišlo, že se chová jako blbeček. Když to čte dítě v tom 

věku, tak aby to nepřijímalo jako to, že je to správné a v pořádku.“ 

 Jelikož se čtenáři kniha líbila, myslím, že jeho zážitek byl veskrze pozitivní. 

Zajímavé je, že knihu posuzoval podle toho, jaké pocity z ní měl. Zde se čtenář projevuje 



velmi uvědoměle s velmi dobrou schopností sebereflexe a jako čtenář citově založený se 

silnou vazbou na rodinu, pro něž jsou zásadní vztahy mezi lidmi. Protipólem rodiny a milého 

popisování věcí je Georg a jeho vztah s matkou, kdy čtenář neschvaluje jeho jednání a je 

tedy pravděpodobně v rozporu s jeho morálními zásadami. S tímto úzce souvisí i to, že by 

tyto zásady rád předával dál a de facto se obává toho, že by se dětský čtenář mohl v tomto 

špatném chování vzhlédnout. 

17. Přečetl by sis ji někdy znovu? Proč ano/ne? 

 „Asi ne. Přišlo mi to srozumitelné a rozsahem krátké, takže to ještě nějakou dobu 

budu v hlavě mít. Poměrně dost knížky čtu, a když už mám chuť si knížku přečíst znovu, tak 

je to z toho důvodu, že jsem některé věci úplně nepochopil, něco mi tam uniklo a chtěl bych 

to tam zachytit, anebo mi v té knížce přišlo něco hodně zajímavého, co bych si chtěl 

připomenout (slovní obraty nebo motivy).“ 

 Čtenář by si knihu znovu nepřečetl, protože v ní nespatřuje nic, co by bylo potřeba 

dovysvětlit či připomenout, byla pro něj naprosto srozumitelná již při prvním čtení. Ačkoli 

se mu kniha líbila, tak nebýt tohoto výzkumu, tak by ji nikdy nečetl, jak zmiňuje u otázky č. 

15 (Ne že by se mi nelíbila, ale pokud bych se neúčastnil tohohle výzkumu, tak bych si ji asi 

nikdy nepřečetl.). Myslím, že není tedy divu, že by knihu nečetl znovu. 

18. Poznačil sis v průběhu čtení nějakou část? Kterou a proč právě tuto? 

 „Ne, ale je to ovlivněné tím, že kniha nebyla moje, ale byla půjčená. Poznačuji si, 

když jsem vlastník knížky. Do půjčené knížky ne, přijde mi to takové nevychované. Takže to 

u mě není směrodatné, protože kdyby knížka byla moje, tak bych si poznačil zajímavá slovní 

spojení, něco, co mi přišlo vtipné, nějaké hezké motivy - například jak jsou na ovocném trhu 

nebo jak za ní jede do Španělska - člověk se při tom zasní. V knize běžně podtrhuji to, k čemu 

by stálo za to se vrátit, pak si v knížce zalistuju a vidím tam ty motivy.“ 

  Čtenář si sice nic nepoznačil, ale kdyby četl knihu, která by byla jeho, tak by si 

jednotlivé části, které mu připadaly zajímavé, poznačil, jelikož je na to zvyklý. To, co by si 

býval poznačil, naprosto koresponduje s tím, co ho dle předchozích odpovědí v knize 

zaujalo.  

19. Řekni v jedné větě, jaké je téma knihy. 

 „Dospívání.“ 



 Jelikož čtenář pojmenoval téma knihy jedním slovem (Pozn.: A poměrně okamžitě 

bez přípravy a dlouhého přemýšlení.), domnívám se, že nad tímto již přemýšlel a dokázal si 

tedy v hlavě vytvořit představu o smyslu díla.  

 To, že jako téma označil dospívání, víceméně odpovídá jeho vnímání této knihy, jak 

je zřetelně vidět v následující odpovědi, kde sám odůvodňuje, proč si myslí, že je tématem 

dospívání: … je to o dospívání, protože v průběhu čtení toho dopisu Georg dospívá a vyústí 

to v to, že při společné večeři rozděluje jídlo (taková iniciace), hodně si toho uvědomí, se 

spoustou věcí se smíří, je tam i popisované, že si tak trochu sedne jeho vztah s nevlastním 

otcem, kdy tam i plánuje nějaké věci do budoucna, že se rozhodne oslovit dívku z houslí. 

Z kluka se vlastně stává mladý muž. Vlastně mladý Jan Olav. On sám je teď připraven zažít 

podobný příběh jako ten jeho táta v dopise. Zde se čtenář projevuje extrémně vnímavě a 

přemýšlivě, jelikož v knize hledal paralelu mezi otcem a synem a odhalil motiv dospívání, 

který se v knize objevil v několika různých případech. 

20. Převyprávěj děj knihy. 

 „Mladý Georg pubertálního věku je člen rodiny, která přišla o tatínka po vážné 

nemoci, byl to lékař. A jednoho dne dostane od svojí babičky zapečetěný dopis, ve kterém by 

mělo být něco od tatínka. Je zrovna nějaká situace, že tam jsou všichni pospolu, kdy tam je 

nevlastní otec, babička, dědeček, nevlastní setra a máma. A on se zavře do pokoje a předčítá 

si dopis. Místy od toho čtení odbíhá na záchod, pro pití a tak. A začíná rozplétat ze začátku 

velice tajemný příběh, později už méně tajemný o záhadné dívce s pomeranči, která mapuje 

seznámení jeho otce s matkou, kdy je to taková romantická záležitost. Přišlo mi zvláštní, že 

ve knížce určené mladším čtenářům jsou věci i jako sex a tak (mluví se tam o tom). To mě 

překvapilo. A čte ten děj a později se dozvídáme, že záhadná dívka s pomeranči je jeho 

maminka, kdy on si v průběhu toho čtení uvědomuje, jaké bylo pozadí seznámení jeho rodičů, 

což je i jedna z hlavních otázek směrem ke čtenáři, aby si zkusil taky zjistit, jak se rodiče 

seznámili a může zjistit víc o sobě. Proto jsem odpověděl na tu otázku, že je to o dospívání, 

protože v průběhu čtení toho dopisu Georg dospívá a vyústí to v to, že při společné večeři 

rozděluje jídlo (taková iniciace), hodně si toho uvědomí, se spoustou věcí se smíří, je tam i 

popisované, že si tak trochu sedne jeho vztah s nevlastním otcem, kdy tam i plánuje nějaké 

věci do budoucna, že se rozhodne oslovit dívku z houslí. Z kluka se vlastně stává mladý muž. 

Vlastně mladý Jan Olav. On sám je teď připraven zažít podobný příběh jako ten jeho táta v 

dopise.“ 



 V této odpovědi je zřetelně vidět čtenářova orientace na rodinu, jelikož se jedná o 

detail, který si z knihy vybavuje a který spontánně sděluje. Vedle toho na něj velmi působil 

tajemný příběh seznámení, který se nachází právě v první polovině knihy, naopak to, co se 

odehrávalo ve druhé polovině, nijak nezmiňuje pravděpodobně proto, že ho tato část 

nebavila, jak již řekl dříve. Domnívám se, že motiv dospívání ve čtenáři zanechal hlubokou 

stopu, jelikož jej spatřoval v průběhu celé knihy a byl také pro něj završením celého 

vyprávění. 

Otázky zaměřené na proces čtení dané knihy  

1. Jak dlouho jsi četl knihu? Kdy čtení začalo a kdy skončilo? 

 „Cca 3 týdny.“ (Pozn.: K rozhovoru došlo zhruba týden po dočtení.) 

2. Kde jsi knihu nejčastěji četl? 

 „V ložnici.“ 

3. Kdy (v kterou denní dobu) jsi knihu nejčastěji četl? 

 „Večer.“ 

4. Kde jsi knihu dočetl? 

 „V ložnici - před spaním.“ 

5. Kdy (v kterou denní dobu) jsi knihu dočetl? 

 „Večer.“ 

Otázky zaměřené na čtenářství jednotlivých respondentů  

1. Kdy a kde nejčastěji čteš? 

 „Večerní hodiny nebo víkendy přes den, doma.“ 

2. Kdy a kde nejraději čteš? 

 „Večerní hodiny nebo víkendy přes den, doma.“ 

3. Proč čteš knihy? Co ti čtení přináší a co pro tebe čtení znamená? 

 „Seznámit se se zajímavým/inspirativním příběhem - přináší mi pocit uklidnění, 

relax.“ 



4. Máš některé věci či situace spojené právě se čtením? Máš nějaké rituály, které 

dodržuješ při čtení? Jaké? 

 „Nemám specifické rituály.“ 

5. Máš ve svém okolí někoho, s kým sdílíš zážitek ze čtení? Koho? 

 „Obecně se rád bavím o filmech, knihách a muzice se svými přáteli - 

NEPRAVIDELNĚ.“ 

6. Jaké knihy obvykle čteš? Uveď konkrétní tituly či autory, tématiku, žánr. 

 „Horror, thriller, filmové adaptace, fantasy, sci-fi. Clive Barker, Stephen King, 

Thomas Harris.“ 

7. Četl jsi některé knihy vícekrát? Které? 

 „Thomas Harris - Červený drak, Clive Barker - Věčné zatracení.“ 

8. Kolik knih přečteš za rok? 

 „Cca 8-9 knih, někdy čtu výrazně více - ovlivněno zájmem o knihy a konkrétní tituly.“ 

9. Kupuješ knihy sobě nebo ostatním? 

 „Ano.“ 

10. Jak často chodíš do knihkupectví? 

 „1x měsíčně, někdy jen ze zvědavosti.“ 

11. Půjčuješ si knihy v knihovně či od známých? 

 „Již ne.“ 

12. Jak často chodíš do knihovny? 

 „Již nechodím.“ 

13. Jaké máš koníčky? Co děláš ve svém volném čase? 

 „Sport, muzika.“ 

14. Otázky pro čtenáře starší 18 let již nestudující SŠ: 

 • Kdo nebo co ovlivnilo tvůj vztah ke čtení? 



  „Můj zájem o filmy se promítl do mého vztahu ke čtení.“ 

 • Měnil se tvůj vztah ke čtení v průběhu života? 

  „Ano.“ 

 • Měl jsi v průběhu života období, kdy jsi četl méně či vůbec? Pokus se 

specifikovat, kdy a z jakého důvodu to bylo. 

  „Období puberty, kdy jsem chtěl většinu času trávit venku s kamarády.“ 

15. Kolik ti je let? 

 „32“ 

16. Jsi  žena / muž?    

 „Muž“ 

17. Jaké máš dosažené vzdělání? Pokud ještě studuješ, uveď stupeň či obor 

současného studia. 

 „VŠ -Magistr.“ 

18. Jaké je/bylo dosažené vzdělání tvých rodičů? 

 „Mgr.“ 

19. Co je tvým zaměstnáním? Pokud již (nyní) nepracuješ, co bylo tvým 

zaměstnáním? 

 „HR-Konzultant.““ 

20. Jaké je/bylo zaměstnání tvých rodičů? 

 „Speciální pedagog, Lektor hry na kytaru.“ 

 


