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Kateřina Přibylová si ve své diplomové práci (dále jen DP) vytkla tyto cíle: 

„Cílem práce je zjistit, zda lze zážitek (vnímaný jako velmi křehký moment, který se 

odehrává ve vnitřním světě jedince) uchopit a určit, co všechno jej ovlivňuje. A pokud 

ano, blíže specifikovat jednotlivé faktory ovlivňující čtení či prvky díla, které za 

zážitkem stojí (analyzovat, jaký je zážitek z četby a co ho zapříčinilo). Dílčím cílem je 

zjistit, do jaké míry jsou respondenti schopni vyjádřit a popsat svůj zážitek, jak se 

zážitky jednotlivých respondentů vycházející z jednoho díla shodují či naopak liší 

(více způsobů čtení jednoho díla) a jaký vliv má čtenářská a životní zkušenost na 

zážitek.“  (viz DP, s. 6-7). Jak vyplyne z dalších odstavců, tyto cíle se jí podle mého 

názoru podařilo úspěšně naplnit.  

K psaní práce přistupovala autorka velmi pečlivě a zodpovědně. Pravidelně 

se mnou konzultovala další postup, přicházela s vlastními nápady, jak 

komplikovanou a jen obtížně slovy zachytitelnou problematiku zážitku uchopit. Jak 

je zřejmé z obsahu práce (viz DP, s. 4 - 5), K. Přibylová jí vtiskla promyšlenou 

strukturu.  

Zároveň usilovala o to, aby teoretická část práce (první kapitola zaměřená 

na Zážitek, druhá kapitola na Čtenáře a čtenářství a třetí na Autora a dílo) byla 

přirozeně provázaná s částí praktickou, tedy aby jí teoretické zázemí posloužilo jako 

východisko a potřebný nástroj při formulování otázek, pomocí nichž se rozhodla 

zmapovat čtenářské zážitky respondentů, a při následné analýze jejich odpovědí. 

Otázky, které autorka pro potřeby výzkumu vytvořila, se týkaly nejen zážitku a 

bezprostřední čtenářovy reakce na dílo, ale i okolností čtení, které by mohly 

potenciálně mít vliv na samotný zážitek, a čtenářství a čtenářského chování 

jednotlivých respondentů. Analýzu jednotlivých zážitků tedy mohla provádět 

komplexně, s oporou o širší souvislosti respondentovy „čtenářské biografie“.    

Na diplomové práci dále oceňuji vhodný výběr literárního díla (Gaarderovy 

Dívky s pomeranči), které v sobě skrývá mnoho významových vrstev, dá se číst 

několika způsoby a má v sobě potenciál oslovit čtenáře napříč několika generacemi 



(od čtenářů pubertálních po seniory), a popis a analýzu vlastního autorčina zážitku, 

opřené o výše zmíněné výzkumné otázky a obohacené o uvažování o dalších 

hypotetických odpovědích respondentů. Zkušenost z analýzy vlastního zážitku K. 

Přibylová zúročila při analýze zážitků jednotlivých respondentů.  

Velké množství času K. Přibylová věnovala prostudování v češtině 

dostupné odborné literatury týkající se zážitku z umění obecně i zážitku plynoucího 

z literárního díla (více viz první tři kapitoly teoretické části, s. 8-47) a následně 

analýze konkrétních zážitků jednotlivých respondentů (o tom svědčí na diplomovou 

práci nezvykle rozsáhlé přílohy, v nichž se čtenář může přesvědčit o autorčině 

mravenčí analytické práci). Nezůstala ovšem pouze u analýzy jednotlivých 

čtenářských zážitků, ale v závěrečné kapitole nazvané Čtenářské profily respondentů 

a jejich zážitky z četby (viz DP, s. 82 - 91) svá zjištění invenčně spojuje pomocí 

syntézy a předkládá návrh možné typologie čtenářských zážitků na základě toho, co 

je jejich hlavním zdrojem. Tato typologie může posloužit jako podklad pro další 

podobné výzkumy a zároveň může učitelům literatury pomoci při jejich uvažování o 

prožitkovém čtení, o motivování žáků k četbě a o formě podpory žáka při výběru 

vhodného literárního titulu, který by se mohl stát zdrojem čtenářského zážitku.  

Práce je psaná kultivovaným stylem a jazykem.  

Celkově práci považuji za velmi zdařilou a doporučuji ji k obhajobě. 

 

V Praze dne 8. 5. 2018                                          ….…………………………. 
                                                                                   Podpis  


