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Studentka, navzdory svému studovanému oboru přírodovědného zaměření, zvolila téma své bakalářské práce 
směřující ke čtenářství žáků druhého stupně. V médiích bývá často zmiňováno, že české děti nečtou, a jaké 
problémy nízké osvojení čtenářské gramotnosti přináší. Autorka se proto rozhodla prozkoumat podrobněji 
výzkumy čtenářství a zjišťovat od hlavních aktérů – žáků druhého stupně – co je (ne)motivuje ke čtení a jak 
by jim škola mohla pomoci. 
Teoretická část vymezuje základní pojmy, koncepty a obsahy, které autorka využívá ve své praktické části (tj. 
čtenářství, čtenářská gramotnost, charakteristika pubescentů a možnosti rozvoje čtenářství v současné škole). 
Za nejvydařenější kapitolu považuji tu věnovanou čtenářské gramotnosti pohledem výzkumů – českých 
i zahraničních). Za nejvíce inspirativní kapitolu směřující do praxe potom 3. kapitolu zaměřenou na možnosti 
rozvoje čtenářství v současné základní škole, která navíc vhodně koresponduje s praktickou částí. Pro studenty 
učitelství českého jazyka a literatury nepřináší příliš nových informací, ale pro autorku samotnou byla tato 
cesta za poznáním rozvoje čtenářské gramotnosti velmi inspirativní. 
Cílem empirické části této práce bylo nejprve zmapovat čtenářské zájmy (žánrové preference) žáků druhého 
stupně (předvýzkum s volbou dotazníku pro žáky) a následně od žáků zjistit, jak je může škola motivovat ke 
čtení v kritickém období, kdy čtenářství konkuruje mnoha dalším aktivitám dnešních pubescentů. 
V tomto případě považuji design výzkumu a metody sběru dat za relevantní. Autorka nejprve zmapovala 
formou dotazníku žánrové preference žáků. Mohlo by se zdát, že otevřené položky dotazníku byly zbytečné 
a že data známe z rozsáhlých výzkumů. Ale v těchto výzkumech se mnohdy vychází jen z uzavřených otázek, 
a nemůžeme tak bezpečně vědět, nakolik jsou žáci, byť druhého stupně, schopni (a někde i ochotni) přiradit 
svůj preferovaný žánr. Proto považuji tuto formu mapování za relevantní. A v kapitole 2.1.2 vhodně propojuje 
výsledky svého výzkumu s výsledky relevantního domácího výzkumu. 
Na tento předvýzkum navázaly ohniskové skupiny s žáky ze dvou základních škol. Autorka vedla s žáky 
polostrukturované rozhovory na základě předpřipravených otázek. Autorka dokázala využít své zkušenosti 
z předvýzkumu, přesto se jí ne vždy podařilo jít v rozhovoru s žáky do potřebné hloubky. Je však patrné 
z nahrávek na diktafonu, že rozhovory (i nad konkrétními tituly, které studentka vždy fyzicky žákům přinesla) 
vedla empaticky, žáci ji důvěřovali. Postupně se zvyšovala také její dovednost klást žákům otázky prohlubující 
a doplňující otázky. Vyhodnocení ohniskových skupin probíhalo v softwaru MAXQDA, se kterým se 
studentka sama seznámila a pokusila se zcela samostatně o přiřazování kódů a kategorií v závislosti na 
položených výzkumných otázkách.  
Původně zamýšlená triangulace dat (tj. doplnění rozhovorů s žáky ještě o rozhovor s vyučujícími českého 
jazyka) nebyla uskutečněna, ale autorka dokázala nasytit výzkumné otázky dostatečným množstvím dat 
a přináší zajímavé pohledy žáků na dané téma, jejich výroky jsou upřímné a svědčí o tom, že nad tématem 
čtenářství přemýšlí a chápou ho jako podstatné pro svůj další život. Ne vždy však byli schopní vhodně 
verbalizovat své myšlenky a ne vždy se podařilo autorce klást další doplňující otázky, které by téma více 
rozkryly, což však není snadné ani pro zkušeného výzkumníka, natož studenta bakalářského stupně 
vzdělávání. Je to však dobré východisko pro navázání dalších výzkumů k tomuto tématu. Navíc autorka opět 
velmi vhodně doplňuje výsledky svého výzkumu o výsledky s rozsáhlým českým výzkumem České děti jako 
čtenáři, který byl realizován v roce 2014. Oceňuji, že i autorčina práce v této části je přehledná – odpovědi na 
výzkumné otázky jsou přehledně zaznamenány (tučně vyznačeny kategorie či důležité kódy s přiložením 
autentických výroků žáků).  



V závěru se autorka vrací k výzkumným otázkám a pokouší se na ně stručně odpovědět. Oceňuji také 
sebereflexi, v níž autorka přiznává, co sama se při zpracování bakalářské práce naučila a že se jí podařilo na 
základě relevantních výzkumů a rozhovorů s žáky vymýtit některé informace, které jsou, zejména médii, 
občas prezentovány české veřejnosti. 
Autorka pracovala s relevantní a aktuální literaturou. Pravidelně konzultovala postupy i výsledky své práce, 
zároveň prokázala vysokou míru samostatnosti při zpracování bakalářské práce včetně samostatnosti 
v ovládání programu MAXQDA (verze 2018) a s kódováním dat z realizovaných ohniskových skupin s žáky, 
což oceňuji zejména k bakalářskému stupni vzdělávání. Závěrem musím vyzdvihnout autorčin výrazný posun 
v oblasti komunikačních dovedností. Začátky psaní práce spadaly spíše do stylu prostě-sdělovacího, postupně 
se však naučila používat odbornou terminologii i jazyk a velice vhodně dokázala vystihnout podstatu všech 
výzkumů, s nimiž se seznámila. Zároveň dokázala zachovat odborný styl pro čtenáře srozumitelný a čtivý. 
Práce splňuje veškeré formální požadavky kladené na bakalářské práce, až na drobné chyby v citacích je vše 
řádně zdokumentováno a odcitováno. 
 

Návrh otázek pro zodpovězení při obhajobě: 
1. Co Vás osobně na výsledcích nejvíce překvapilo? 
2. S jakými obtížemi jste se potýkala při sběru a zpracování dat?  
3. Co vše jste se při zpracování bakalářské práce naučila? 

 
Předložená práce splňuje veškeré požadavky kladené na bakalářské práce, shody v systému Theses jsou 
pod 5 % a všechny zdroje jsou řádně citovány. 
 
Práci doporučuji k obhajobě. 
 
Navrhovaná známka:  
                     
 

15. 5. 2019, Veronika Laufková 
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