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Anotace
Tato rigorózní práce se zabývá tématem čtenářství. Formou kvalitativního výzkumu
mapuje četbu žáků středního odborného učiliště a nástavbového studia, tedy mladých lidí
ve věku 1 5 - 3 2 let. Zabývá se především dvěma tématy, a to procesem četby (výběrem
knihy, četbou knihy a dozníváním knihy) a čtenářským vývojem. Formou individuálních
rozhovorů pak zachycuje jemné aspekty čtenářství a prožitků, z něj plynoucích. Dále
charakterizuje jednotlivá čtenářská stadia v závislosti na fyzickém věku čtenáře.

Annotation
The thesis addresses the topic of reading. By means of the qualitative research it
analyzes reading of the pupils of the secondary professional school and secondary
extension courses, i.e. young people 15-32 years old. Primarily, it deals with two topics:
the process of reading (choice of the book, process of reading itself and subsiding of
reading) and the reading evolution. Moreover, using individual interviews, it surveys other
subtle aspects of reading and accompanying experience. Finally it characterizes individual
reader's stages according to the age of the child.
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„Jakmile první pisatel vymyslel nové umění tím, že na hliněné destičce vyryl
znaky, zároveň tiše vzniklo jiné umění, umění, bez něhož by tyto znaky neměly naprosto
žádný význam. Pisatel byl původce vzkazu, tvůrce znaků, ale tyto znaky a vzkazy
potřebovaly kouzelníka, který by je rozluštil, rozpoznal jejich význam, dal jim hlas. Psaní
vyžadovalo čtenáře."
(Manguel, 2007, s.231)

"Čteme, abychom se dostali na konec, kvůli příběhu. A čteme
také proto, abychom se tam nikdy nedostali, kvůli čtení samému."

(Manguel, 2007, s. 380)
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1. ÚVOD
Téma pro svou rigorózní práci jsem si zvolila z oboru čtenářství. Svou pozornost jsem
zaměřila na skupinu mladých lidí, ve věku 1 5 - 3 2 let, studujících buď nějaký tříletý
učební obor či dvouleté nástavbové studium. Jedná se o kvalitativní výzkum, jehož cílem
je zmapování četby vybraných respondentů a jejich čtenářského vývoje. Práce je rozdělena
jak do dvou teoretických, tak do dvou empirických částí, přičemž v prvé části se věnuji
především procesu četby (tedy základním motivacím výběru knihy, četby knihy - popsání
psychických procesů, které při četbě probíhají, zachycení jakési prožitkové roviny, ....atd.
a dozníváním knihy). Ve druhé části jsem se pak zaměřila na čtenářský vývoj studentů,
s předpokladem vytvoření jakéhosi přehledu čtenářské ontogeneze.

i . i Téma - formulace problému
Má rigorózní práce vychází z práce diplomové, (s názvem Školní a mimoškolní četba
žáků středního odborného učiliště a nástavbového studia), jejímž podkladem byl klinický
výzkum, (mnou realizovaný v rámci Klinického semináře školní psychologie), na který
navazovala. Chci tedy nyní stručně nastínit vývoj obou předchozích prácí a posléze i práce
rigorózní.
Můj prvotní zájem o toto téma vznikl na základě všeobecného, v poslední době dosti
proklamovaného, názoru o snižující se úrovni, nejen českého, čtenářství. Především pak
u mladé generace, která je kritizována buď za svůj výběr četby, jenž je považována za
nekvalitní, anebo za nedostatečný vztah ke knihám a četbě obecně. S těmito názory se pak
můžeme setkat nejen ze strany médií. Zajímalo mne tedy, zdaje tomu tak doopravdy a zda
skutečně například klasická literatura (známá ze školních seznamů povinné četby)
v povědomí mladých lidí vymírá.
Mou první a výchozí výzkumnou otázkou, (v rámci klinického výzkumu), byla tedy
myšlenka, zda žáci čtou literaturu, k jejíž četbě je nabádá škola a z jakého důvodu tuto
literaturu popřípadě nečtou. Svůj zájem jsem nejprve zaměřila na skupinu zhruba
patnáctiletých mladých lidí, žáků středního odborného učiliště, kteří navštěvovali první
ročník oboru prodavač. (V době výzkumu jsem tyto žáky vyučovala, proto jsem je také pro
začátek zvolila jako svou cílovou skupinu. Zajímalo mne také, pokud se mluví o úpadku
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čtenářství obecně, jaká pak musí být situace u těchto dětí, kteří se po vyučení budou živit
vesměs manuální prací.)
Jelikož žáci neměli zadávanou žádnou povinnou literaturu, zajímalo mne tedy, zda čtou
či nečtou doporučovanou literaturu, jaký k ní mají přístup, zda ji a priori odmítají či ne, zda
je k četbě motivuje vyučující, zda čtou či nečtou i jinou literaturu,... atd. Doporučovanou
literaturou jsem zde měla na mysli četbu, která je probírána v hodinách českého jazyka,
konkrétně v hodinách literatury. Jedná se

o

knihy, s jejichž stručným obsahem

nebo

námětem jsou žáci v hodině literatury seznámeni a tyto knihy jsou jim pak následně
doporučeny k četbě, jakožto prohloubení učební látky a ze kterých by si žáci mčli vést
čtenářské deníky. Pod tento pojem "doporučená literatura" lze zahrnout i knihy, které jsou
žákům uváděny pro doplnění probírané látky či pro její prohloubení i v ostatních
předmětech.
Výzkum jsem prováděla nejprve formou kolektivního rozhovoru, kterého se účastnilo
deset žáků (již zmíněného prvního ročníku oboru prodavač) a posléze jsem uskutečnila
jeden rozhovor individuální (taktéž se žákem prvního ročníku). (Osnova otázek rozhovorů
viz příloha I). Výsledky těchto rozhovorů však nebyly uspokojivé, a proto jsem podnikla
další dva individuální rozhovory, tentokrát s žáky třetího ročníku, avšak odlišných
středních odborných učilišť. Tyto rozhovory byly pak mnohem hlubší a podrobnější. Také
na základě zkoumané literatury se můj zájem postupně přesunul od původního záměru
výzkumu (tedy zda žáci čtou či nečtou doporučovanou či jinou literaturu) k otázkám j
mnohem citlivějším a diferencovanějším, a to, "jak" žáci čtou to, co čtou, bez přílišného
ohledu na to, o jakou literaturu se jedná. Jak si tuto literaturu dokáží užít, co jim přináší,
proč se k ní obrací a co od ní očekávají, zdrojem jakých zážitků pro ně je, co v ní hledají
a co jim kniha skýtá a proč to samé například neskýtá každá kniha - co je tedy pro ně
například vodítkem při výběru knihy,...atd.
Tento posun v mém výzkumném záměru pak nejen, že učinil zkoumanou problematiku
detailněji propracovanou s ohledem na hlubší a citlivější aspekty čtenářství, ale také
nastínil cestu k objasnění výchozí, výše zmíněné, otázky, a

to, proč

žáci

čtou

takové knihy

jaké čtou a proč například nečtou právě onu doporučovanou literaturu. Tyto dva
individuální rozhovory, spolu s teorií Jaroslava Freye (1929), dále přispěly k vytvoření
jakéhosi schématu procesu četby, který se pro mne nadále stal výchozím materiálem při
dalším zkoumání (viz příloha II.).
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Mým následujícím zájmem (tvořícím již obsah diplomové práce) se stalo porovnání
četby žáků ročníku prvního (jednalo se o jiné studenty než v případě klinického výzkumu)
a ročníku pátého - tedy druhého ročníku nástavbového studia zakončeného maturitní
zkouškou (z každého ročníku bylo pak zastoupeno deset studentů) středního odborného
učiliště, s předpokladem, že vzhledem k rozdílnému věku, se jejich "čtení" (tedy očekávání
od knih - s tím souvisí také preference žánrů, "užívání" si četby, nároky na knihu,....atd.)
od sebe navzájem může v určitých aspektech lišit. Tato výzkumná část mne pak nadále
inspirovala ke zkoumání dalšímu, věnujícímu se jakési „ontogenezi čtenářství". Snažila '
jsem se opět formou individuálních rozhovorů, (zastoupeno bylo deset studentů čtvrtého
ročníku nástavbového studia), retrospektivně zachytit jejich čtenářský vývoj a následně
z něj vyvodit určitá stadia čtenářství a jejich specifické charakteristiky.
V rigorózní práci jsem se pak snažila celý text zpřehlednit a utřídit. Zkompletovat
a vyzdvihnout nejdůležitější výsledky a závěry, jakož i zlepšit interpretaci těchto výsledků.
Bylo tedy zapotřebí větší systematičnosti klíčových myšlenek a také odstranění či
přeformulování některých nekonstruktivních či opakujících se pasáží práce. Do rigorózní
práce jsem pak také začlenila dva nové teoretické zdroje, a to, knihu Alberta Manguela Dějiny čtení (2007) a čtenářský výzkum Jiřího Trávníčka - Čteme? Obyvatelé ČR a jejich
vztah ke knize (2008), neboť to jsou dvě nejnovější a nejucelenější publikace o čtenářství
na českém trhu.
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2. TEORETICKÁ ČÁST - čtenářství
V této první teoretické části se chci zaměřit na jakési úvodní otázky čtenářství, které
tvoří především význam četby a proces četby. Dále chci také nastínit problematiku vlivu
rodiny a školy na četbu dítěte, na jeho vztah k literatuře, její výběr,...atd. spolu s možným
vlivem, (ať už positivním či negativním), jiných komunikačních prostředků, především
televize, na četbu dítěte. V závěru této teoretické části uvedu čtenářské výzkumy;, jež se
zabývají postavením četby v rámci volnočasových aktivit mládeže a také výzkumy, které
zachycují postoje mladých lidí k literatuře, jejich preference a tematickou oblibu. Na závěr
také výzkumy, týkající se současného českého čtenářství obecně.

2.1 Četba
Tato kapitola se snaží postihnout dva okruhy čtenářství, které se z velké části prolínají
a které tvoří jakousi podstatu čtenářství. Je jimi význam četby (To znamená, jaký význam
je četbě přisuzován, co četba čtenáři skýtá, co on u ní může prožívat, jaký vliv četba na
čtenáře má, jaké čtenářovi charakteristiky mají vliv na prožívání četby a jaký postoj je
například u mladých lidí k četbě zaujímán,... atd.) a proces četby (Tedy základní motivace
výběru knihy, četby knihy - zachycení psychických procesů, které při četbě probíhají,
zachycení jakési prožitkové roviny, a doznívání knihy). Budu se tedy snažit vysledovat co
o těchto tématech říká odborná literatura.

2.1.1. V ý z n a m četby
Když jsem se zaměřila na to, co o dané tématice a zkoumané věkové skupině říká
literatura, narazila jsem např. u Václava Příhody - Ontogeneze lidské psychiky II. (1983)
na tvrzení, že v postpubescenci (tzn. věk cca 16 až 20 let) se u člověka dotváří vztah ke
knize. Uvádí, že zvláště pro toto období je charakteristické, že četba odráží psychiku
a svou zpětnou vazbou má formující vliv na lidskou povahu. Říká: "Sám proces čtení má
v této době kouzlo dočasného úplného pohroužení do jiného světa, takže nabývá tvaru
spánku jiného druhu. Vášnivý čtenář je zcela oddělen od přítomné skutečnosti." (Příhoda,
1983, s.18) Taktéž hovoří Jaroslav Frey ve své Psychologii čtenáře (1929): „Čtením
přistupují k duševním jevům (probíhajícím za běžného života) čtenářova vědomí ještě
představy vznikající z četby. Při zajímavé četbě anebo četbě, jíž se čtenář může nerušeně
věnovat, přechází pak všechna pozornost na knižní představy a tak původní duševní život
čtenářův pomalu umlká. Smysly se pomalu odmlčují a čtenář vnímá již jen vjemy velmi
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silné. Je-li četba zvláště poutavá a ostatní podmínky příznivé, dostaví se pravidelně
okamžik, kdy vnější život zmizí tak úplně, že již žádný jeho zásah není pozorován
a nepronikne tudíž do vědomí čtoucího, jež ovládl úplně představovaný svět knihy
V důsledku toho a dále poněvadž jest čtenář svým představivým životem úplně zaujat,
považuje tyto představy - byť si to neuvědomoval - za skutečnost." (Frey, 1929, s.61)
(Domnívám se, že druhá polovina tohoto tvrzení je možná poněkud přehnaná. Osobně
bych toto mínění skončila myšlenkou, že čtenář může být knihou natolik zaujat, že
nereaguje na okolní vlivy působící na jeho smysly.) Dočtení knihy pak Jaroslav Frey
připodobňuje k probouzení se ze snu. Tedy že po četbě čtenář vidí svět mnohem jasnější,
zajímavější a může v něm objevovat i určitý skrytý půvab.
Příhoda (1983) pak dále pokračuje ve svém výkladu: "Zájem o četbu je u většiny
mládeže obsahový. Konverzační a popisná místa hoši i dívky přeskakují. Hlavní věcí je
vzrušující děj. Postpubescenta vábí to, co je vzdálené a cizí, ať jde o "Divoký západ" nebo
0 šestnácté století, takže se vyžívá ve sledování zápasu s překážkami nebo s událostmi
historického příběhu. Hoch a dívka se vciťují teprve nyní v psychické rozpory jednajících
románových osob, s jejichž starostmi i vítězstvími se ztotožňují. Stále více proniká
1 erotický vznět a snaha po idealizaci. Rozvíjí se čtenářská zkušenost, která přispívá
k formování životních směrnic, mravních zásad, ideálů i vlastní osobnosti. U četných
mladých lidí však pozbývá čtení literárních děl pouhé předmětnosti a přechází

právě

v tomto období na úroveň estetického hodnocení." (Příhoda, 1983, s.l 18)
Dalším autorem, který se psychologií čtenáře zabývá je František Hyhlík. Ve své
knize Četba a její vliv na utváření osobnosti s podtitulem Psychologie čtenáře (1958)
uvádí shodně s Příhodou, že u četby dospívající mládeže postupně převažuje touha po
poznání. Nejen děj, ale i myšlenky působí na poznávací schopnosti, prohlubují zájem
a vedou k sebereflexi. Dále hovoří autor o vlivu obsahu knihy, který pak značně působí na
čtenáře,

na jeho

vnímavost,

pozorovací

schopnosti,

rozněcuje jeho

představy

a obrazotvornost. "Čtenář se zamýšlí nad dějem a nad psychologií hrdinů. Četba vyvolává
v čtenáři city, které podbarvují jednání osob líčených v knize a mnozí z čtenářů se vžívají
do rozmanitých situací autorem popisovaných, srovnávají sebe s hrdinou, přemýšlejí,
uvažují, odsuzují a souhlasí, poznávají vlastní nedostatky a přednosti, a tak četba
spolupůsobí i na utváření morálního profilu čtenáře a na formování jeho světového názoru.
Četba působí výchovně - i když mnohdy vede jen k tomu, že se čtenář zamýšlí a jen
poznenáhlu se mění." (Hyhlík, 1958, s.5) Četba může také vznítit touhu po napodobení.
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vést k jednání či je potlačit, přivést člověka k rozhodnutí a jeho následnému uskutečnění,
upevňovat charakterové vlastnosti, atd. O mládeži však autor soudí, že i když jí imponují
lidé rozhodní, pevní, energičtí, kteří dokáží jít za svým cílem, nemá mládež ještě dost síly,
aby tyto lidi napodobila. Obdivuje je však a po jejich napodobení touží.
Podle autora má pak mládež rozvinutou zálibu v tematice, která řeší životní problémy
a společenské vztahy. "Poutá ji četba, která analysuje morální vlastnosti hrdinů a četba,
která mladým lidem odpovídá na jejich aktuální problémy citové, na úvahy o vztazích mezi
lidmi, ukazuje na budoucnost, na boje za dosažení životních cílů, na překonávání překážek
a na kladné i záporné vlastnosti lidí." (Hyhlík, 1958, s.73) V četbě se může projevovat
i snaha po ujasnění životních otázek, pracovních a společenských vztahů i vztahů
k druhému pohlaví. Mládež je však mnohem kritičtější v posuzování knihy než někteří
dospělí, a proto mladí lidé chtějí pravdivé nebo velmi pravděpodobné líčení rozmanitých
situací.
Taktéž Příhoda (1983) hovoří dále o ústupu dívčí četby (milostných románů)
a chlapecké dobrodružné literatury po šestnáctém roce ve prospěch společenského románu.
"Po šestnáctém roce si mladý člověk četbou získává orientaci v životě na úkor četby
zábavné." (Příhoda, 1983, s.l 15) Příhoda však bere v potaz velké individuální rozdíly.
Přesto se ale domnívá,: "že i v současné kultuře, která zkrátila a obohatila cesty ke krásnu,
zůstane postpubescence dobou vášnivého poměru ke knize." (Příhoda, 1983, s.l 15)
(Musíme však vycházet z toho, že kniha byla psána v sedmdesátých letech a často
vycházela z výzkumů četby mládeže /termín postpubescent zde nahrazuji termínem
mládež, neboť je pro mne osobně schůdnějším/ starých čtyřicet i více let.)
Jak přibližně vypadá český čtenář dnes popisuje Otakar Chaloupka ve své knize
Takoví jsme my - čeští čtenáři (2002), která se vyjadřuje k současné úrovni českého
čtenářství a zpracovává čtenářský výzkum nakladatelství Adonai, který byl uskutečněn
v roce 2001. Zjištění, ke kterým pak Chaloupka dochází, jsou zcela protikladná
k uvedeným závěrům Václava Příhody a Františka Hyhlíka. Chaloupka píše: "Doby, kdy
se člověk ztotožňoval s postavami knih, s jejich pocity a názory, kdy v nich hledal vzor
nebo odhalení pravdy o životě, kdy mu literatura skýtala vědomí souvislostí a okouzlovala
ho bohatostí jazyka, jako by byly pryč. Vypadá to tak, že dnešnímu čtenáři postačí děj,
probíhající pokud možno rychle se spádem akčních filmů a posléze ústící v předvídaný
konec, protože konec nepředvídaný a překvapivý by ho nutil myslet, jako třeba
vančurovský jazyk by ho nutil číst pozorně a nepřeskakovat. Hlavně však to vypadá tak, že

12

pro dnešního čtenáře není literatura součástí ani národních, ani všelidských kulturních
hodnot." (Chaloupka, 2002, s. 15) (O podstatě četby však hovoří shodně s výše uvedenými
autory.) V knize Rodina a počátky dětského čtenářství (1995) totiž tvrdí, že čtenářství není
v první řadě nástroj, ale je především prožitkem něčeho příjemného, co nabývá smysl samo
o sobě a co do života vnáší pocity libosti a uspokojení. "To hlavní se totiž při četbě děje
uvnitř člověka, ve způsobu, jakým podněty zvenčí zpracovává, promítá do svého vlastního
já, jak s nimi zachází svou fantasií, citovostí i chutí poznávat." (Chaloupka, 1995, s.l 8)
O čtenářství pak Chaloupka (2002) hovoří jako o obecném společenském jevu
a považuje za nesporné, že počátek nového tisíciletí je v celém světě zpochybněním tradice
knihy jako takové. Hovoří o tzv. "konci gutenbergovské civilizace", o které se už delší čas
ve světě hovoří jako o konci civilizace knihy - jako o stavu, kdy kniha ve své nynější
podobě více či méně zanikne. Tyto myšlenky se objevily již koncem sedmdesátých let
v Německu, kdy převládaly názory, že čtení se stává záležitostí starší generace. (Toto
tvrzení pak odporuje již zmíněnému názoru Václava Příhody /a vlastně názorům většiny
autorů zde zmiňovaných/ na poměr mládeže ke knihám a k četbě. Souhlasně s Chaloupkou
0 odmítavém vztahu mládeže k literatuře hovoří jen kolektiv autorů Smetáček, Jonák,
Voznička v knize Vývoj dětského čtenáře a školní četba na základní škole (1988). )
Dále Otakar Chaloupka (2002) zmiňuje dva možné výklady významu knih v dnešní
době. Podle prvého je dnes v každé větší obci důležitější servis pro počítače než
knihkupectví, jelikož kniha jako médium je překonanou záležitostí. Podle druhého se dnes
kniha dostává ze svého náhradního poslání do poslání přirozeného. Tím má autor na mysli,
že dnes se kniha opět stává jedním z celé škály podnětů, mezi nimiž je možné svobodnč
volit, na rozdíl od dob minulých, kdy byl člověk v celém svém životě a tedy i ve výběru
Četby omezován a limitován. Zároveň ale připouští, že možná je dnes přirozeným právě
ten stav, kdv literární tvorba jako taková ustupuje do pozadí a vyklízí pole jiným
způsobům sdělování a komunikace'.
Po těchto úvahách o čtenářském přístupu Otakar Chaloupka (2002) zmiňuje zjištění
AleSe Hamana. a to: "že čtenář nepřistupuje k dílu, aby se s autorem podělil o prožitkovy
1

Dalo by se tedy říci, že u nás literatura ztratila svou náhradní roli po roce 1989, kdy se objevily nové
možnosti nejen mediální, ale i v životním stylu. Autor charakterizuje polistopadové táze přistuDu Ceskeii- •
čtenáře ke knize, a to následně: První vlna po listopadu 1989 byla věnována autorům dříve zakázaným,
druhou vlnu představovala věcná literatura, tedy literatura faktu nebo non fiction, třetí vlnu pak tvořila hlavně
překladová literatura (především literatura oddechového typu - westerny a milostné romány pro ženy), čtvrtá
vlna pak obsahovala v2pomínkové knihy populárních, často medializovaných osobností. Všechny tyto vlny
jsou ovšem dnes už více či méně pasé.
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obsah vědomí, ale jako ke sdělení o věcné skutečnosti, jako k informaci. Nejedná se
v podstatě o nic jiného, než že pro čtenáře stojí v popředí "sdělování příběhu" - tedy děj,
události, vývoj situací, jednání postav, zápletka." (Chaloupka, 2002, s.17)
V rozporu se zmiňovanými závěry Otakara Chaloupky a Aleše Hamana (2002) je
i tvrzení Jaroslava Freye (1929), který uvádí mezi vlivy, které četba vyvolává, na první
místo požitek z knihy. Požitek, který rozděluje na požitek plynoucí z formální stránky
knihy (lyrika) a požitek vznikající z obsahu, děje četby a jeho prožívání (epika). (Většina
knih je však jakýmsi středem.) Podle autora pak ovšem kdo čte jednu knihu za druhou
a knihy doslova hltá, nemůže ani tuto formální stránku knihy vychutnat, jelikož se žene
pouze za dějem. "Takový polykač papíru, jak ho můžeme bez ukřivdění nazvati, považuje
naopak krásnou formu za zbytečnost a domnívá se, že je třeba si jí nevšímati, poněvadž
zdržuje děj. Přeskakuje proto příslušná místa a není téměř nikdy spokojen, neboť z knihy
poznal jenom zlomky." (Frey, 1929, s.l 12) (Takovéhoto čtenáře pak měl nejspíše Otakar
Chaloupka a Aleš Haman na mysli. Já osobně se však nedomnívám, že dnes by byl
takovýmto povrchním čtenářem každý současný čtenář.)
Taktéž kolektiv autorů Smetáček, Jonák, Voznička (1988) se s názory uvedených
autorů ohledně prožitku četby neztotožňují. Upozorňují na to, že porozumění uměleckému
dílu nespočívá pouze v pochopení jeho poznávacích, informativních funkcí, ale
i v emocionálním a estetickém prožití díla. Na výsledek četby, tedy estetický prožitek díla
má však vliv mnoho faktorů, kterými je čtenář stimulován. Jsou to např. osobnostní
charakteristiky (věk, pohlaví, stupeň inteligence, tělesné a psychické dispozice,...), sociální
charakteristiky (rodinné okolí, vliv třídy, vrstevníků, učitelů, vliv širšího kulturního
prostředí), charakteristiky knihy (vnější-formát, barva papíru, velikost písma,...jazykové
charakteristiky knihy, tematické, obsahové a dějové charakteristiky), charakteristiky
výtvarného doprovodu (grafická úprava, ilustrace).
Četba je tedy "komunikačním aktem mezi čtenářem na straně jedné a literárním dílem
na straně druhé. Přitom platí, že čtenář do této komunikace vstupuje jako bytost vždy už
relativně zformovaná, determinovaná svými předchozími čtenářskými zážitky, životními
zkušenostmi a postoji, charakterovými vlastnostmi, stupněm vnímavosti a zábran,
sociálním zázemím apod. Umělecké literární dílo zase vstupuje do komunikace jako
soubor světonázorových, etických, emocionálních, estetických aj. podnětů, které se
v průběhu četby mohou, ale nemusejí realizovat. Z tohoto pohledu je četba sledem
komunikačních aktů probíhajících mezi čtenářem a uměleckým literárním dílem, jimiž se
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modifikuje čtenářův "model světa" a zároveň se v závislosti na čtenářových dispozicích
dotváří samotné literární dílo. Stupeň úspěšnosti komunikace bude tedy záviset na:
a) na souboru čtenářových dispozic
b) na souboru podnětů uložených v literárním díle
c) na stupni korelace mezi čtenářem a literárním dílem" (Smetáček, Jonák, Voznička,
1988, s. 13). Výstižné pak o tomto hovoří i Alberto Manguel ve své knize Dějiny čtení:
„Kafka byl čten doslovně, alegoricky, politicky, psychologicky. Fakt, že tato čtení vždy
převyšovala počet textů, které byly jejich příčinou, je banálním postřehem, a přesto je na
tvořivé povaze aktu čtení cosi odhalujícího v tom, že si nad touž stránkou může jeden
čtenář zoufat a jiný se smát." (Manguel, 2007, s. 124-125)
Již zmíněny Jaroslav Frey (1929) pak vymezuje jako tři hlavní podmínky, které
ovlivňují četbu - čtenáře, knihu a prostředí. Na rozdíl od zmiňovaných autorů (Smetáček,
Jonák, Voznička) pak zahrnuje do procesu četby tedy i čtenářovu interakci s prostředím, ne
jen s knihou. Důraz na prostředí četby zmiňuje opět i Alberto Manguel, jehož kníhaje pak
částečnou autobiografií: „Když si vybírám knihu do postele, k pracovnímu stolu, do vlaku
nebo jako dárek, zvažují mé ruce její tvar stejně jako obsah. Podle okolnosti a podle místa,
kde si chci číst, dávám přednost něčemu malému a příjemnému, anebo něčemu objemnému
a solidnímu." (Manguel, 2007, s. 165) „Jsou knihy, které jsem četl v křesle, a jsou knihy,
které jsem četl u stolu; jsou knihy, které jsem četl v metru, v tramvajích a autobusech.
Zjistil jsem, že knihy čtené ve vlaku mají v sobě něco z knih čtených v křesle, snad proto,
že v obou se snadno dokážu odpoutat od svého okolí." (Manguel, 2007, s. 198)
Čtenářova individualita je však při četbě nepochybně nejvýznamnějším činitelem.
Stejná kniha totiž na každého čtenáře zapůsobí jinak, někdy dokonce naprosto protichůdně.
("Roubakine vystihl obtíže, které se čtenáři v tomto směru naskýtají, přirovnáním, že
čtenář jako by četl skrze mříž, která jest u každého jiná a která zakrývá mnoho z knižního
obsahu." (Frey, 1929, s.77) Taktéž: "Sokrates tvrdil, že čtením může být vzníceno pouze
to, co čtenář již znal, a že vědomosti nelze získat prostřednictvím mrtvých písmen."
(Manguel, 2007, s. 116)
Silný účinek má pak také čtenářova obrazivost, to znamená větší či menší schopnost
vybavovat si názorné a intensivní představy. Tato obrazivost má vliv na duševní život při
četbě a na stopy, jenž četba zanechá. Člověk, který má tuto schopnost obrazivosti malou
pak nejspíše, podle Jaroslava Freye, příliš náruživým čtenářem nebude.
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Roli v tomto směru hraje jistě i slovník. To znamená, že čtenář musí mít slovník
alespoň tak velký, aby té které knize porozuměl (i když pochopitelně každý čtenář může
porozumět stejnému textu jinak) a aby věděl co jednotlivá slova znamenají. Je ovšem bez
pochyby, že čím větší slovník čtenář má, tím více knize porozumí a o to víc ho bude kniha
zajímat a bavit. Přičemž je také jisto, že kniha pak zpětně ovlivňuje a rozšiřuje čtenářovo
slovní bohatství, zlepšuje vyjadřovací schopnosti, přispívá ke snadnějšímu ovládání
pravopisu, napomáhá k rozeznávání jemných výrazových nuancí,...atd.
Význam pro vztah ke knize má pak též "světový názor" čtenářův a "světový názor"
zastávaný v knize. Názorová shoda je pak předpokladem nejen kladného vztahu ke knize,
ale také předpokladem vžití a ztotožnění. Čtenář ale naopak může též díky knize svůj názor
poupravit či dokonce změnit. Kniha tak rozšiřuje čtenářův obzor. O významu blízkosti
názorů autora a čtenáře pro čtenářovo zaujetí knihou pak hovoří také Alberto Manguel:
„Každá kniha byla svět. sám o sobě a já jsem v něm nacházel útočiště. Ačkoliv jsem věděl,
že sám nedokážu vymýšlet takové příběhy, jaké psali moji oblíbení autoři, cítil jsem, že se
mé názory často shodovaly s jejich." (Manguel, 2007, s.25)
Zvláště důležitou okolností vztahu čtenáře ke knize je pak podle Jaroslava Freye
(1929) současný čtenářův život. Na kolik ho tento život uspokojuje či neuspokojuje. Lidé
nespokojení se svým životem jsou často velkými čtenáři. Nachází tak v knižních
představách náhradu za skutečnost. V případě, kdy události života pak člověka doslova
zraňují, přistupuje většina čtenářů ke knize jako k oproštění se od reality, jako k útěku ze
života. V takových chvílích se čtenář dokáže do knihy neobyčejně silně vžít. Volí však
knihy obsahově co nejodlehlejší jeho skutečnému životu, aby mu pokud možno nic z knihy
jeho současný život nepřipomnělo.
Takovou schopnost mají na prvním místě historické romány, neboť odvádí pozornost
od bolestivé současnosti a líčí krásnou či slavnou minulost. Proto je takováto četba zvlášť
oblíbená např. v období válek či různých nepokojů v zemi nebo také ve vězeních,
nemocnicích,... "Kniha je pak přímo lékem. Čtenář, jenž ještě před chvílí trpěl svým
neutěšeným životem, sedá ke knize a pomalu odkládá jednu bolest za druhou, až je jich
úplně prost. Tehdv je šťasten a počíná žiti novým krásným životem, jehož se snad ve svém
skutečném žití nikdy nedočká. To, co by docílil - ovšem s nesmírně škodlivými následky alkohol, opium, revolver, dociluje klidně a bez následků kniha." (Frey, 1929, s.l 14)
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Obdobně vypovídají i tyto dva úryvky z knihy Alberta Manguela: „

v šedivé

vesnici Saint - Sauveur - en - Puisaye, si osmiletá dívka potichu čte Bídníky Victora
Huga. Nečte příliš mnoho knih; čte tytéž knihy stále znova a znova. Miluje Bídníky; cítí,
že se může v jejich stránkách schoulit ,jako pes v boudě"." (Manguel, 2007, s. 195)
„Nikdo mě nevolal a nechtěl po mně, abych udělal to nebo ono; mé tělo, nehybné pod
přikrývkami nic nepotřebovalo. Co se dělo, dělo se v knize, a já byl vypravěčem. Život se
žil, protože jsem obracel stránky. Myslím, že si nedokážu vybavit žádnou intenzivnější
všeprostupující radost než dostat se k několika posledním stránkám a odložit knihu, aby
konec nenastal dřív než přinejmenším zítra, a zabořit se do peřin s pocitem, že jsem právě
zastavil čas." (Manguel, 2007, s. 197)
Dobrodružné a detektivní romány si pak získaly oblibu pro svou lehkost a jednoduchost
četby. Zvláště lidé, kteří jsou přes den zaměstnáni duševní činností, se večer obracejí
k takovéto četbě, která má hodně děje a netřeba tudíž u ní příliš přemýšlet. Mezi čtenáři
pak často panuje názor, že detektivky jsou duševním odpočinkem.
Druhou podmínkou, která pak podle Jaroslava Freye ovlivňuje četbu a její intenzitu je
kniha sama. Kniha působí na čtenáře již svým zevnějškem. O tom však bude pojednáno
dále. Nyní se zaměřím na vliv stavby knihy. Neobyčejně významné jsou první dojmy, které
čtenář z knihy má. Díky nim knihu buď odloží nebo bude v četbě pokračovat s větším či
menším zájmem. Ještě významnější místo pak ovšem v celkovém dojmu o knize zaujímá
závěr knihy, neboť většinou jako poslední dojem utkví čtenáři v paměti nejvíce. Také však
proto, že na konci knihy je rozuzlení všech zápletek a konfliktů a závěr knihy je tedy velmi
bohatý na děj. Závěrem knihy se dá pak účinek četby zesílit či zeslabit. Tento vliv pak
může být okamžitý (projevující se během četby) či vliv trvalý (jakási stopa procesu četby),
projevující se za neurčitou dobu po četbě (u každého čtenáře je pak tato doba jiná). Jisté
také je, že stopu nezanechá kniha celá, ale většinou jen nějaká její část, která čtenáře zvlášť
zaujala. V některých případech pak kniha nezanechá stopu žádnou.
Důležitým aspektem je pak při četbě také jazyk, kterým je kniha psána. Neboli jakási
větší či menší "lehkost čtení", jež četbu ovlivňuje. Nakolik je autorovo vyprávění schopné
zaujmout. Jaroslav Frey (1929) pak o tomto píše: "Lidé, kteří by pro své přesvědčení
nedovedli dočisti knihu s tendencí jim protivnou, dočtou ji přece, a snad i s příjemným
dojmem, bude-li vypravovatelské umění autorovo dosti schopné, aby je při četbě udrželo.
Tak dovedou následkem vyprávěcího kouzla čisti ateisté bibli a lidé nábožensky založení
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Voltaira. konservativci čisti socialistické romány a socialisté nejburžoasnější četbu, je-li
toto kouzlo dosti mocné, aby vyrovnalo rozdíly názorové." (Frey, 1929, s.90)
Význam má při četbě, dle mínění Jaroslava Freye (1929), také fakt, zda má čtenář
pocit pravdivosti líčeného příběhu. Podle autora pak platí zásada, že proces četby má tím
intensivnější průběh, čím pravděpodobnější je dojem, že se líčené skutečně přihodilo. Stačí
však, když má tento dojem čtenář při četbě, než před ní nebo po ní (V takovém případě je
však vliv ještě mocnější.). Proto budou mít jistě silnější vliv knihy, o kterých je všeobecně
známo, že líčí pravdivý nikoli fiktivní příběh a že tedy nejsou žádným výmyslem. (Tato
tendence je pak zvláště patrná u mladých lidí jak uvedl již výše zmíněný František Hyhlík
(1958).)
Jaroslav Frey (1929) dále uvádí jako důležitý faktor četby novost motivů. Čtenář chce
najít v knize něco jiného než ve svém životě, proto čte rád takové knihy, které jsou
obsahově co nejdále ód jeho života. Např. v případech náročného zaměstnání, kdy má
kniha poskytovat určitou změnu. (S tímto tvrzením bych souhlasila pak pouze v některých
případech- viz. příklad výše uvedený. Jinak se domnívám, že je to otázka velmi
individuální a že naopak někteří čtenáři vyhledávají knihy obsahově jim velmi blízké.)
Posledním předpokladem k četbě je pak, podle autora, prostředí. Jistě nejvhodnějším
prostředím pro četbu bude prostředí klidné a tiché, které neútočí na čtenářovy smysly. Jsou
čtenáři, kteří v jiném prostředí ani číst nedovedou a jsou pak naopak takoví, kterým hluk
z okolí při četbě nevadí a dokáží se plně soustředit jen na knihu. Obecně je pokládána
četba během dne za méně výhodnou, neboť dojem z knihy je zatlačován dojmy dalšími,
vznikajícími v průběhu dne. V některých případech však i četba v rušivém prostředí může
působit příznivě, jelikož nutí čtenářovu obrazotvornost, aby svou intenzitou rušivé vlivy
překonala. Příznivou podmínkou pro četbu (z hlediska izolace od vnějšího světa a jeho
hluku) je pak podle autora například nemoc.
František Hyhlík (1958) pak upozorňuje na to (stejně kolektiv autorů Smetáček, Jonák
Voznička /1988/), že v procesu četby nelze opomíjet a podceňovat ani formální stránku
kmhx. Tedy úpravu, ilustrace, tisk, členění kapitol, rozsah, charakteristiku děje a osob,
jejich vztah k textu,....Rovněž Příhoda (1983) uvádí, že kvantum i kvalita četby jsou
závislé na předběžném vzdělání, na množství volného času, na prostředí, ve kterém člověk
Žije, na příležitostech získání či výběru knih, na zájmech mladého člověka,...atd. Studující
mládež však podle Příhody (1983) čte průměrně více, s vhodnějším výběrem a zralejším
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hodnocením než mládež pracující. (I když jsem se zmínila o tom, že ne všechny autorovy
závěry mohou být, vzhledem k roku vydání této jeho knihy, stále platné, domnívám se
však, že toto tvrzení ohledně rozdílu četby mládeže pracující a studující je platné
i v současné době.)
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2.1.2 Proces četby
Tuto podkapitolu jsem zpracovávala především na základě teorie Jaroslava Freye.
Proces četby pak, dle tohoto autora, zahrnuje tři základní oblasti, a to, výběr knihy, četbu
knihy a doznívání knihy. Výběr knihy tedy označuje za první (předběžnou) fázi procesu
četby, neboť výběr prý ovládá četbu velmi despoticky. Autor označuje výběr knihy za
"jakéhosi nevyzpytatelného censora, který nám zabraňuje čisti celou řadu dobrých knih,
o nichž víme dokonce, že jsou dobré a že na druhé straně necháme se týmž činitelem
zlákati k četbě knih bezvýznamných, ba dokonce i nezajímavých." (Frey, 1929, s.13)
Výběr pak těsně souvisí s četbou samou, tvoří se při něm totiž úsudek o knize, jenž pak
alespoň na začátku četbě dominuje.
Zevnějšek knihy - tedy formát, vazbu, objem, titulní obrázek, barvu desek, ... autor
označuje za tzv. fysiognomii knihy. Vliv fysiognomie knihy (pouhé spatření knihy na
dálku, bez ohledu na obsah) se uplatňuje podle autora při výběru hlavně u dětí a čtenářů
primitivních (často nevědomě). Takováto úskalí dětského výběru pak popisuje Alberto
Manguel: „Mnohokrát jsem si vybíral knihy podle obálky. Některé okamžiky si vybavuji
dokonce i dnes: například jak jsem uviděl matné přebaly Rainbow Classic a jaké potěšení
mi působily orazítkované vazby pod nimi, nebo jak jsem si domů odnášel knihu Hans
Brinker aneb stříbrné brusle, která se mi nikdy nelíbila a kterou jsem nikdy nedočetl."
(Manguel, 2007, s.27)
Čtenář však vybírá i zblízka - tzn. podle ilustrací, tisku, papíru,... Jaroslav Frey
následně hovoří o souladu vnějšku knihy a její vnitřní úrovně. Tedy že čtenář usuzuje
z výpravy knihy na její vnitřní hodnotu, domnívá se, že kniha bude takto v harmonickém
souladu. Potvrzují to i slova Alberta Manguela: „Knihy o sobě mluví prostřednictvím
svého názvu, autora, svého umístění v katalogu nebo na regále v knihkupectví, ilustrací na
obálce; knihy o sobě mluví rovněž prostřednictvím svých rozměrů. V různých dobách a na
různých místech jsem se naučil u jistých knih očekávat, že budou vypadat jistým
způsobem, a jako v každé módě svážou tyto proměnlivé rysy definici nějaké knihy
s konkrétními vlastnostmi. Posuzuji knihu podle obálky, posuzuji knihu podle tvaru."
(Manguel, 2007, s.165)
Objem knihy je pak jednou ze složek oné fysiognomie knihy, které je ze strany čtenářů
věnována zvláštní pozornost. Autorovy poznatky dokládají, že knihy s větším objemem
jsou oblíbeny spíše u žen než u mužů. Odmítány jsou pak zejména dětmi a staršími čtenáři
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z důvodu neschopnosti paměti zvládnout větší celky a z důvodu pomalého čtení. Někdy
jsou pak naopak odmítány knihy s malým objemem, tedy kratším příběhem - povídkou,
a to kvůli názoru, že povídka bývá ve většině případů dílo méně umělecky vyzrálé.
Uvědomělý výběr knihy pak nastává až při zkoumání obsahu knihy. Čtenář se soustředí
na název knihy, jméno autora, ilustrace, nahlížení do knihy, případně letmé přečtení
několika vět či odstavců knihy (snaha zjistit dějový obsah), či přečtení stručného obsahu
knihy (umístěného většinou na zadní straně knihy). Roli zde hrají také kritiky
a doporučení. Podle Jaroslava Freve (1929) bv pak neispolehlivěiším vodítkem při výběru
knihv mělo bvt iméno autora. (Někteří čtenáři mají odpor k některým autorům z toho
důvodu, že je měli jako povinnou školní četbu.)
Čtenáři však údajně používají nejraději názvu knihv jako vodítko pro svůj výběr, neboť
se domnívají, že název je stručně stylizovaným obsahem knihy. "Název představuje čtenáři
jakousi zkratku, z níž lze vyčisti celý děj knihy.'"(Frey, 1929, s.20) Dle Jaroslava Freye
(1929) se však při výběru podle názvu musí čtenáři často zklamat. Nezřídka totiž podřadní
autoři používají lákavých názvů a naopak. Čtenář pak hledá v názvu ta slova, která
odpovídají jeho požadavkům vzhledem k obsahu. (Např. pokud hledá žena milostný
román, bude hledat knihy, jejichž názvy obsahují slova jako: láska, polibek, manželství,
hřích, žárlivost,....) Název knihy pak může mít značný vliv na její prodej.
Vyspělí čtenáři pak mohou svůi výběr řídit též podle jména nakladatele či u knih
Přeložených podle jména překladatele. Mnozí čtenáři pak dále svůj výběr řídí podle
listování v knize či čtení kratších úryvků z knihy. Podle Jaroslava Freye (1929) začátku
knihy čtenáři příliš pozornosti nevěnují, neboť podvědomě tuší, že na začátku nebude děj
příliš rozvitý. Naopak se hodně soustředí na střední část knihy, kde pročítají jednotlivé
věty, odstavce, někdy dokonce strany. Výjimkou však nejsou ani čtenáři, kteří si přečtou
závěr knihy, aby věděli, jak příběh dopadne. Záiem o knihu dokáží vzbudit také vhodné
ilustrace. Mají na čtenáře mnohdy větší vliv než text. Mládež pak svůj výběr podle ilustrací
řídí prý velmi často. Čtenář posuzuje ilustrace jako dějový úsek knihv. Usuzování
z ilustrací na obsah knihy je pak, podle Jaroslava Freye (1929), ovšem ještě
nespolehlivějším vodítkem než usuzování obsahu knihy z názvu, neboť ilustrátor většinou
není autorem knihy. Ilustrace pak ovšem mohou být také nežádoucí v případě, že ruší
čtenářovy představy. Měly by se tedy podle autora považovat spíše za jakýsi doplněk knihy
& její výzdobu než součást.
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Oběma skupinám pak (nadmíru vybíravým lidem i těm, kteří si berou knihy téměř bez
výběru) autor přisuzuje výběrovou neschopnost. Samotný výběr knihv pak velmi silně
ovlivňuje četbu (názor na knihu), přinejmenším v jejím počátku a taktéž silně působí na
konečný dojem o knize. Např. při četbě knihy autora od kterého čtenář již něco četl a kniha
se mu líbila, bude předpokládat, že i tato další kniha se mu bude líbit. O to větší bude jeho
zklamání, pokud tomu tak nebude a naopak.
Výběr knihy tedy Jaroslav Frey (1929) označuje za předběžnou fázi procesu četby.
Vlastní proces četby pak podle něj začíná až soustavným čtením knihy - čtením slovních
znaků. Samotné čtení pak možno rozložit na dva hlavní jevy - jevy převážně rázu
fyziologického (činnost oka, mluvidel,...) a ievv rázu psychického (vybavování představ).
Poněvadž fyziologická stránka čtení není ve středu zájmu této práce, zaměřím se dále na
psychickou stránku čtení, tedv na vybavování představ.
Text knihv tedv ve čtenáři vyvolává určité duševní iew, z nichž pro nás nejdůležitější
jsou představy. Z představ isou pak neičastěiší představy zrakové. Tedy představy místa,
předmětů, osob,...atd. Zrakové představy isou pak jakýmsi pozadím, na kterém se děj
knihv odehrává. Podle autora čtenář věnuje nejméně pozornosti představám místa, tedy
hlavně popisům krajiny (ty mnoho čtenářů dokonce přeskakuje, neboť je na prvém místě
zajímá děj a prostor, v němž se děj odehrává, jim stačí jen načrtnout), budov, místností.
Více zájmu pak čtenář věnuje osobám, nejvíce však hlavním hrdinům. Při četbě pak tyto
zrakové představy probíhají tak rychle (a jsou tudíž velmi nejasné), že se objevily názory,
že mají tak malý význam, že nejsou ani zapotřebí. Více pozornosti prý čtenář věnuje
vlastnostem líčených osob či jejich minulým osudům.
Oproti statickým představám (tedy líčením místa,... kde se děj odehrává, osob,...atd.) se
vyskytují i představy dynamické, které znázorňují pohyb a vnáší tak do statické scenerie
děj. Tvto představy pak vzbudí ve čtenáři zájem. Postava v knize líčená utíká, padá,...
rozvíjí se zajímavé zápletky a konflikty. Dynamické představy tedy jistě zaujímají pro
čtenáře významnější místo než představy statické. Podle autora však první místo v procesu
četby maií představy motorické, tedv představy "na vlastním těle". Čtenář, který čte, že
např. jeho knižní hrdina podniká nějaký namáhavý výkon, může se vmýšlet do situace, že
tento výkon sám podniká. Tyto představy isou na vysokém stupni názornosti a dávají tak
Podklad spoluprožívání děie. Při četbě se jich však vyskytuje o dosti méně než představ
zrakových. I tyto motorické představy lze pak rozdělit na statické a dynamické.
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Při všech představách pak podle autora nastává inervace příslušného svalstva. Tak při
zrakových představách dochází k inervaci oka a při sluchových představách k inervaci
hlasivek. K nejsilnější inervaci (to znamená také k největší názornosti) však dochází
u představ motorických, kdy se příslušný sval může napnout či stáhnout, ale může dojít
i k samotnému představovanému pohybu. Inervace se ale může projevovat např.
i v činnosti žláz při představě dobrého jídla v knize líčeného, atd.
Při četbě pak čtenář může dále podléhat i různým tělesným pocitům, jako např. pocitu
tepla, chladu, úderu, bodnutí

pocitům příjemným i nepříjemným. Tvto představy jsou

pak doplněny představami různých duševních stavů hrdiny, do kterých se čtenář vmýšlí.
Čtenář pak tedy prožívá většinu citů osob v knize popisovaných. Ovšem mimo tv city,
které i sou v knize doslovné popsány, prožívá většinou čtenář i jiné duševní stavy, které
vyplývají 7, knižní situace (např. blíží-li se hrdina do nebezpečné situace, aniž by to tušil,
pociťuje čtenář o hrdinu strach). Neisložitěiší případ procesu čtení pak může nastat, když je
ve čtenáři vyvolána představa ztotožnění s některou postavou knihy.
Mimo představ zrakových se u čtenáře mohou objevovat i představy sluchové, chuťové
či hmatové. Jelikož však ani v běžném životě tyto jevy nezastupují tak významné místo
jako jevy zrakové, nebude ani v procesu četby jejich frekvence příliš vysoká. Podle toho
jaké smyslové představy u kterého člověka převládají, pak Jaroslav Frey (1929) hovoří
0 Příslušnosti k určitému tvpu představivosti. Neičastěiší je prý typ zrakový (tzn. že např.
při slově ozvěna se takovému člověku vybaví ne představa sluchová, ale např. představa
skalní stěny, dlouhého černého tunelu,....). Příslušníci tohoto typu budou pak v procesu
četby spíše diváky. Z typů smíšených jsou pak nejčastějšími typ zrakově motorický
a sluchově motorický. Osobv typu motorického (nebo s jeho kombinací) budou pak míti
značný sklon k spoluúčasti na ději. Z tohoto pak autor vyvozuje závěr, že náruživí čtenáři
budou patřit nejspíše k tvpu zrakovému či zrakově - motorickému a naopak mezi lidmi
typu např. sluchového příliš mnoho čtenářů nenalezneme. Tito lidé budou naopak mít
velmi kladný vztah k hudbě. Autor však připouští, že během života se příslušnost
k určitému typu představivosti může měnit.
Co se názornosti týče, označuje Jaroslav Frey (1929) za nejnázornější představy
individuální, které jsou vyvolané určitým, vždy stejným slovním výrazem. Tyto představy
opakují nějaký vjem, který jsme již nejméně jednou měli. Důležitou roli zde tedy hraje
paměť, neboť tyto představy jsou vlastně vzpomínky, reprodukce. Názornost této
Představy pak záleží na tom, kolikrát jsme zmíněný vjem měli - čím víckrát, tím je
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shoda mezi čtenářem a knižním hrdinou, tím větší možnost ztotožnění. Zvláště pak u osob
typu motorického se bude ztotožnění vyskytovat velmi často, jelikož tyto osoby mají
značný sklon k spoluúčasti na ději. Ztotožnění bude také častější u osob citlivých, které se
dokáží vcítit do duševních stavů někoho jiného.) Vytvořením kladného vztahu je pak
umožněno, aby čtenář prožíval spolu s hrdinou jeho líčený život v knize (raduje se s ním,
prožívá s ním bolest,....). "Čtenář se prostě úplně ztotožňuje do jeho osobv. aniž bv si to
ovšem jasně uvědomoval. Toto ztotožnění ie umožněno tím, že čtenář nemá po dobu četby
představu svého "já", která ustoupila prožívání představ knihy, takže snadno na toto
"prázdné" místo může vstoupíti ono hrdinovo "iá". (Frey, 1929, s.64) Většinou však bývá
toto ztotožnění jen chvilkové. V zásadě ale probíhá u všech postav líčených v knize, rozdíl
je jen v jejich intensitě. V některých případech pak může ztotožnění s jednou postavou
zatlačit všechna ostatní. Jak již bylo řečeno ke svému ztotožnění si ve většině případů
čtenář zvolí osobu stejného pohlaví.
Tímto tématem pak Jaroslav Frey (1929) zakončuje proces četby a následně hovoří
0 dočtení knihv a doznívání procesu četby. "Když čtenář dočetl poslední stránku knihy,
kterou s takovým zájmem četl, poznenáhlu opouští ho její svět a opět vítězí skutečný
smyslový a představivý život čtenářův. V takové chvíli se čtenářovi zdá, že probouzí se ze
snu, mnohdy čarovně krásného. Proti dřívějším poměrně neživým a matným představám
dostavuje se nyní názorné a živé vnímání, které na něho ihned počne mocně působiti
a čtenář objevuje opět ve svém okolí půvab, kterého dříve nepozoroval. Svět jeví se mu
pojednou zajímavějším než předtím, barvy a jiné dojmy sytější a jasnější než dříve.
Působila-li kniha silně na jeho cit, je ještě mocněji dojat, takže je i poněkud rozteskněn
a rozechvěn." (Frey, 1929, s.69) Někdy se ovšem takovýto pocit nedostaví a to z důvodu
únavy či proto, že dojem z četby byl natolik silný, že duševní stav, jaký byl v knize, trvá
u čtenáře i po dočtení knihy. Proces četby se tedy v takovémto případě neskončil jejím
dočtením.
Při poutavé četbě atmosféra knihv trvá i určitou dobu po jejím dočtení. Zbude tedy po
njjakási nálada (doznívání obsahu čtené knihy) závislá na celkové náladě vyvolané knihou
či na dojmu, jež vyvolá závěr knihy. Např. končí-li kniha šťastným koncem, pociťuje
Čtenář dobrou náladu a naopak tomu je např. při tragickém závěru knihy. Může se projevit
1

Pocit strachu např. po dočtení detektivního příběhu. Samozřejmě však čím více času od

Četby oné knihy uplyne, tím je její vliv na čtenáře menší. Čtenář je totiž stále více
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představa názornější a naopak. Vedle individuálních představ je pak třeba se zmínit také
o představách všeobecných. Jsou to představy kolektivní skupiny určitých příbuzných
objektů. (Tak např. při slově dům - pokud není blíže popsán, se čtenáři vybaví neurčitá
směsice všech možných domů, které kdy viděl. Tedy všechny vjemy všech domů, které
čtenář kdy viděl se spojí v jedno.) Jako třetí skupinu představ pak autor označuje představy
fantasijní. Ty jsou opět závislé na paměti, neboť tyto představy jsou tvořeny naší
obrazivostí z prvků uložených v paměti, které jsou skládány v nové celky. Dochází tedy ke
kombinační činnosti.
Zjistí-li čtenář, že má málo pomůcek na vytvoření úplné představy, bude hledat
pomůcky další, které mu kniha může poskytnout - např. k přesnější představě nějaké osoby
v knize líčené může přispět způsob, jakým se zachovala v nějaké situaci, její každodenní
život,...atd. To pak bude mít důsledek i v představě zevnějšku této osoby, protože
s určitými duševními vlastnostmi bývá spojována i určitá fysiognomie. Jinak je
představován neohrožený muž, jinak zbabělec a ještě například jinak lakomec či
intelektuál,...atd. Někdy se stává, že čtenář má spojenou nějakou vlastnost s určitou
osobou. Při vylíčení nějaké osoby, jíž je tato vlastnost přiřknuta se pak může stát, že čtenář
si za tuto osobu v knize líčenou dosadí osobu jemu známou. Tento zjev pak autor nazývá
jndividualisací knižních představ.
Jaroslav Frey dále uvádí tvrzení Meumanna a Ziehena, kteří dospěli k závěru, že děti
jndividualisují velmi silně. Téměř každé slovo je pak u nich doprovázeno individuální
představou, kdežto u dospělých je tomu tak pouze asi ve 20% případů. Je tomu tak proto,
že dítě disponuje poměrně malým počtem představ a to, co je pro dospělé představou
všeobecnou je pro dítě představou individuální. (Tak např. při slově pes si dítě vybaví
svého psa, psa souseda,...mí sto nějaké všeobecné představy psa.) Individuální představy
jsou pak spojeny s mnoha asociacemi, jsou tedy vždy zařazeny do určitého místního
a časového prostředí. To pak proces četby neobyčejně obohacuje. Zařazení nějaké situace
do určitého známého prostředí (lokalizace), pak může mít v některých případech za
následek, že se na toto místo lokalizuje celý děj.
Dále pak v procesu četby autor hovoří o vžití a ztotožnění. To nastává, když se čtenář
začne do určitých situací vmýšlet. Předpokladem je. aby čtenář nalezl alespoň částečně
kladný vztah k některému hrdinovi knihy. Většinou, dle autora, nachází tento sympatický
vztah k osobě stejného pohlaví. Působí pak při tom spíše společné či podobné vlastnosti
nebo dokonce slabosti či chyby, než nějaké honosné charakteristiky. (Platí, že čím větší
25

okolnostmi vtahován do svého běžného života. Někdy se pak vliv knihy může projevit i ve
snech čtenáře. Opět ale většinou v době nepříliš vzdálené od četby.
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2.2 Vliv televize, rodiny, školy na četbu
Kolektiv autorů - Smetáček, Jonák, Voznička (1988) hovoří o častém malém zájmu
žáků o literami díla či dokonce o odmítavém vztahu žáků k četbě vůbec. Důvodem se
domnívají, že může byt konkurence jiných komunikačních prostředků, zejména televize
a filmu (Zároveft však tvrdí, že zpracování literárního díla v televizi podněcuje zájem
o knižní podobu tohoto díla.) či vytížení žáků ve volném čase činnostmi, které sice
mnohdy souvisejí se školou, avšak ne se souvislou četbou. Zamýšlejí se také nad důvody
jako je přílišná náročnost literárního díla na čtenáře, nebo nepřipravenost či nedostatečná
motivovanost čtenáře.
O vztahu knih a televize hovoří také Příhoda v již zmiňované Ontogenezi lidské
psychiky II.: "Rádio a televize přesycují konzervovanou hudbou a dramatizací duši
mládeže, ale ubírají času i chuti k četbě, která ještě před padesáti lety uspokojovala skoro
výhradně její estetické zájmy na vesnici i ve městě střední velikosti." (Příhoda, 1983,
s. 115)
Také Jaroslav Frey (1929) se o této tematice zmiňuje. Filmu či divadlu dává pak
Přednost v tom, že poskytují přímé vjemy, kdežto při četbě má čtenář pouze představy,
které jsou nproti zmíněným vjemům dosti nejasné. Knize však na druhé straně přisuzuje
určité přfiHnniti • "Při četbě může si čtenář libovolně zvoliti čas, místo, kde chce čisti, do
divadla však musí jiti v přesnou hodinu, ať již má stále ještě náladu pro onen program či
ne

> musí si sednout na místo třeba velmi nepohodlné, do sousedství osob mnohdy

nepříjemných. K četbě může si čtenář zvoliti samotu, v níž může se knižnímu líčení úplně
věnovat, v divadle však jest obklopen cizími lidmi, před nimiž musí míti stále nasazenu
masku a nemůže se tudíž plně oddat dojmům pramenícím z předváděného. Význačným
činitelem je tu též tempo, ve kterém probíhá příslušný děj. Kdežto v knize volí si čtenář
toto tempo sám, v divadle musí se přizpůsobit tempu udanému, jehož přílišná rychlost
nebo pomalost rušivě zasahuje do tohoto prožívání." (Frey, 1929, s.137)
Co se týče televize lze ji v současné době přisoudit snad pouze poslední zmíněnou
nevýhodu (tempo děje) z celého výčtu. Což jistě není pro čtenářství příliš povzbudivé,
neboť televizní divák může mít všechny zmíněné výhody jako u četby (pohodlí, samotu,
může si zvolit čas, kdy chce televizi sledovat - v tomto případě se musí přizpůsobit snad
jen vysílacímu času, i když ani ten není v dnešní době videorekordérů a dvd přehrávačů
Příliš určující).
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K tomuto tématu se pak vyjadřuje i další autor, a to Otakar Chaloupka ve své knize
Rodina a počátky dětského čtenářství (1995a). O televizi v ní hovoří přímo jako o "požírači
času" a to nejen pro děti. Čas, který dítě nebo mladí lidé tráví u televize, se stále
prodlužuje. Tento čas pak dále narůstá i díky videím. Doba strávená u televizoru pak chybí
např.u aktivního tělesného pohybu, v práci pro školu, ale i v četbě. Dále autor poukazuje
na to, že nahrazování četby sledováním televize může mít negativní dopad na celkový
rozvoj všech psychických předpokladů člověka. Zejména na vlastní představivost
a představivost dotvářecí. Televizní divák svou fantasii a představivost totiž rozvíjet
nemusí. Autor dle mého názoru trefně vystihuje tuto myšlenku slovy: "u televizního diváka
dochází k atrofii duševních vybaveností". (Chaloupka, 1995a, s.47)
Vzápětí však přiznává, že u dnešních dětí a mládeže se (také díky televizi) prudce
rozvíjejí poznatkové schopnosti. Zároveň však klesá schopnost představivosti. Určité místo
televizi, v životě člověka, autor ale připouští, (Připouští dokonce, že televize může být
nejen nepřítelem, ale i spojencem dětského čtenářství - záleží na tom, jaké místo v životě
dítěte zaujímá a proč.), neměl by se však podle něj okruh zájmů, činností a uspokojení,
z nichž by čtenářství u dětí mohlo vyrůstat, redukovat na televizní obrazovku.
Jak vyplývá již z názvu, autor hovoří hlavně o vlivu rodiny na vytváření dětského
čtenářství_(a tím i čtenářství pozdějšího). Zdůrazňuje úlohu rodičů v souvislosti
s principem nápodoby. "Dítě napodobuje, co vidí kolem sebe. Protože kolem sebe vidí ze
všeho nejdřív rodiče, napodobuje ovšem rodiče." (Chaloupka, 1995a, s.8) "-dítě vidí, že
čtení ie činnost, jíž je možno se zabývat a iíž zabývat se zřejmě rodičům něco skýtá. To je
Boznatek. kterv se zapíše v mysli dítěte dávno před tím, než samo čte, ještě hluboce
V-Eředškolním věku...." (Chaloupka, 1995a, s.9) Autor dále neopomíná zdůraznit úlohu
cílených podnětů pro rozvoj čtenářství, a to například předčítání nebo vypravování
pohádek a povídání si o nich, písničky, říkanky,...důležitá je celá rovina mluvení s dítčtem
(vzájemné vypravování, ptaní se dítěte na jeho zážitky, pocity, hry,...). Jak moc je tato
rovina pro vývoj nejen dětského čtenářství, ale pro rozvoj dítěte jako celku důležitá, svědčí
následující autorova slova: "Zcela zřetelně se totiž projevilo, že ti z dotázaných, kteří
vykazovali vyšší úroveň vlastních kulturních zájmů (ve čtenářství, hudbě, návštěvě
divadla, výběru filmů a televizních programů, setkání s výtvarným uměním) se nějak
Pamatují na spoluúčast rodičů v dětství." (Chaloupka, 1995a, s.31)
Jednou z dalších kapitol je význam dětské knihovny - otázka jaké místo mohou knihy
v životě dítěte zaujímat. Autor hovoří o knihách jako o části životopisu člověka. Díky své
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vlastní knihovně si dítě uvědomuje existenci knih, že patří k jeho nejbližšímu okolí a že
mají své vlastní místo v jeho světě. Z čtenářských výzkumů pak, dle Otakara Chaloupky
(1995a), povětšinou vyplynulo, že děti, které svou vlastní knihovničku měly, zájem o četbu
projevovaly a naopak děti, které svou vlastní knihovnu neměly zájem o četbu
neprojevovaly. Rozhodně však nelze předpokládat, že by pouhá existence dětské knihovny
zapříčinila zálibu v četbě. Ve výzkumu se údajně objevily i děti, které svou vlastní
knihovničku měly a přesto nečetly. Autor tento fakt zdůvodňuje opět vztahem mezi
rodičem a dítětem:"...i kdybyste dítěti vybudovali doma knihovnu jako na Strahově, není to
nic platné, jestliže si s ním občas o jeho četbě nepopovídáte, jestliže s ním
nezavzpomínáte, co vy sami jste četli, jestli se ho nezeptáte, jak se mu ta či ona knížka
líbila." (Chaloupka, 1995a, s.72)
"Dětská knihovnička není ozdoba dětského pokoje, ale má být kusem dítěte samotného,
součástí jeho životní paměti, jeho citů, vzpomínek, lásek, přátelství." (Chaloupka, 1995a,
s.73) S tímto souvisí i následující autorova slova z jeho další knihy Škola a počátky
dětského čtenářství (1995b): "Získat pro čtenářství znamená nejprve předvést čtenářství."
(Chaloupka, 1995b, s.91) Tím má autor na mysli ne pouhé předvedení knih, ale hlavně
vztahu k nim a jejich smyslu.
Dále Otakar Chaloupka (1995b) hovoří o možném vlivu školy na počáteční čtenářský
výběr dítěte. Ovlivnit dítě v tomto směru lze například i tím, že škola nabízí žákovi
srovnání s žáky ostatními, což může být zdrojem dalšího rozvoje a růstu. V jednom
výzkumu měli žáci za úkol vyprávět před třídou pět minut o své četbě, přičemž vždy
věděly, kdy na ně přijde ve vyprávění řada. Po roce tohoto pokusu projevovali žáci v této
třídě o četbu daleko větší zájem a uměli se o ní lépe vyjadřovat než žáci v jiných
Paralelních třídách. Dítě tím, že o četbě vypráví, si ji znovu oživuje, skládá si opět
dohromady onen příběh, vybavuje si svůj zvnitřnělý prožitek četby a nově ho zpracovává.
Škola ie tedv místem, které hv dítě mělo hnát dopředu. Ovšem hnát dopředu čtenářství
by znamenalo brát dítěti charakteristické rysy jeho čtenářského prožívání. Směrovat však
dítě k rozvoji jeho čtenářského výběru, podle autora, třeba je. Musí se tak ale dít
nenucenou formou, a to například tak, že dospělý dítěti knížku půjčí, daruje, že s ním
0

knize promluví,...atd....Cesta k četbě jako součást životní cesty je totiž pořád cestou

dítěte samotného. Sebelepší učitel nebo sebelepší rodič mu může jen radit a pomáhat."
(Chaloupka, 1995b, s.64) Skutečný výběr četby však bude vždy jen na dítěti samotném.
A tak bylo, dle autora, dost nešťastným počinem, když se v padesátých letech začala
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rozlišovat dětská četba "pro školu" a dětská četba "pro sebe". Škola se tímto chtěla
distancovat od pokleslé literatury, za následek to však mělo pouze dětské předstírání.
Výběr četby přicházel místo zevnitř čtenáře zvenčí a k tzv. "velké" literatuře to stejně
nikoho zvlášť nepřimělo. Neboť i dítě stejně jako dospělý hledá v četbě i prostý oddech,
zábavu, rozptýlení.
Autor však dále upozorňuje na to, aby význam četby nesklouzl od běžného zdravého
úniku ke knihám do útěku před životem, kdy četba vytváří jakousi ochrannou zeď před
realitou. Také však abv čtenářství bvlo pro dítě přirozenou aktivitou a aby nezasahovalo
ani do jedné z kraiností - ani do nečtenářství. ani do hltačství knih. V tomto druhém
případě může totiž dojít k velmi povrchnímu čtení bez vlastního citového prožitku, tedy
bez toho, co by čtenářství mělo v prvé řadě poskytovat. Je jistě důležitější iak dítě čte, co
ze své čethy má. než kolik čte. (V tomto se pak Otakar Chaloupka /1995b/ shoduje
s tvrzením Jaroslava Freye /1929/.)
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2.3 Výzkumy čtenářství
V této kapitole chci nejprve zaznamenat postavení četby v rámci volnočasových aktivit
mládeže - tedy jakou oblibu mladí lidé četbě vyjadřují, jak často se jí věnují a kterým
jiným aktivitám dávají ve svém volném čase například přednost, dále pak také jakousi
stručnou charakteristiku čtenářství v období dospívání - tedy jaká témata mají mladí lidé
například v oblibě, co od nich očekávají a co v nich hledají. A na závěr v kapitole čeští
čtenáři obecný vztah české populace k četbě dle posledních výzkumů.

2.3.1 Četba jako volnočasová aktivita
Nejprve jsem se tedy zaměřila na výzkumy. které se zabývají trávením volného času
dětí a mládeže. Zajímalo mne, kolik procent z tohoto volného času děti věnují právě četbě.
Sociologický výzkum Bohuslava Krause (2004) se nejprve orientuje na celkové množství
volného času, kterým středoškolská mládež disponuje.2 Za rok 2001 až 2003 je to podle
autora v průměru pro Českou republiku 42,42 hodin za týden (tedy 6,06 hodin denně). Dle
autora jsou pak zřetelné rozdíly mezi žáky středních odborných učilišť a studenty ostatních
středních škol, kteří reagují na rozdílné množství školních povinností. U množství volného
času podle pohlaví lze

zaznamenat

jisté rozdíly, a to, že nižší průměrné hodnoty volného

času uvádějí více dívky než chlapci.
Z volnočasových aktivit pak dle výzkumu zcela převládá sledování televize č j _ y j f e To
tvoří v průměru 11 a půl hodiny týdně (tedy 1,63 hodiny denně). Nejvíce pak středoškoláci
sledují televizi v neděli (2,3 hodiny). V průběhu sledovaných let (tedy od roku 2001 do
roku 2003) došlo k nárůstu sledování televize či videa o 1,3 hodiny týdně. Mezi pohlavím
studentů, ani mezi jednotlivými typy škol pak nebyly v průměrné délce sledování televize
shledány žádné statisticky významné rozdíly.
Druhou neivíce zastoupenou aktivitou ve volném čase byla u středoškolské mládeže
eSerava do školv a další sebevzdělávání (Domnívám se, že do této kategorie by četba ve
své velké míře mohla také spadat. Autor však četbu vymezuje spolu s dalšími kulturními
aktivitami jako je kino, divadlo, poslech hudby,...atd.). Příprava do školy a další
sebevzdělávání tedy v průměru činilo 9,275 hodiny týdně (tedy 1,325 hodiny denně).

Mládež pak autor definuje věkem 1 5 - 1 9

let. Vý2kum byl realizován v Královéhradeckém kraji

3 fKastnilo se ho 1323 respondentu.
Autor též zmiňuje průměrnou hodnotu na konci sedmdesátých let, kdy tato hodnota činila 32 hodin volného
u
V roce 1986 pak 36 hodin týdně.
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V rámci sledovaných let došlo k poklesu o 1,2 hodiny týdně. Třetí nejvíce zastoupenou
volnočasovou aktivitou hvlv pohybová sportovní aktivity, do kterých byly zahrnuty různé
druhy sportu, ale například i turistika a vycházky. Za sledované období pohybové aktivity
v průměru zabíraly 6,825 hodin týdně. (V roce 2001 to však bylo 8,23 a v roce 2003 už jen
5,46 hodin týdně). Z hlediska typu škol nebyla zaznamenána žádná statisticky významná
souvislost, z hlediska věku však ano. Projevilo se, že mladší věková kategorie respondentů
sportovním aktivitám věnuje více času.
Jako čtvrté se na žebříčku volnočasových aktivit umístily kulturní akce jako je kino,
divadlo, koncerty, četba či poslech hudby. (Autor bohužel neuvádí množství volného času
Věnovaného pouze četbě.) Ty tvořily v průměru 6,055 hodin týdně (tedy 0,865 hodiny
denně.) V žebříčku aktivit pak následovala diskotéka, tanec (4,375 hodiny týdně, 0,625
hodiny denně) dále domácí práce, pomoc rodičům (4,165 hodin týdně, 0,595 hodiny
denně) a počítač, internet (3,640 hodiny týdně, 0,520 hodiny denně).
Jako další aktivitu volného času (která se svým průměrným časovým zastoupením
vyrovnala času strávenému u počítače či internetu) pak autor uvádí nudu, nicnedělání.
Prožívání pocitů nudy, nicnedělání tvořilo dle výzkumu 3,675 hodiny týdně (tedy 0,525
hodiny denně). Najevo však vyšly významné statistické rozdíly co se pohlaví týče - chlapci
uváděli vyšší dobu denního nudění nežli dívky. „Jiné" činnosti pak zabíraly v týdenním
rozvrhu 6, 405 hodin týdně (tedy 0,915 hodiny denně).
Dalším výzkumem, věnujícím se neien volnočasovvm

aktivitám

mládeže, je

sociologický výzkum Petra Saka předkládající 44 činností, kterým se mládež4 ve svém
volném čase věnuje.3 Tyto činnosti jsou posléze seřazeny podle své frekvence, přičemž
četba zauiímá pro respondenty ve věkn 15 - 18 let v žebříčku osmé místo a pro
respondenty

ve

věku 1 5 - 30 let místo sedmé. (Četbě knih předchází u obou skupin

sledování televize, poslech rozhlasu, povídání si s přáteli, známými, poslech magnetofonu,
gramofonu, CD, četba novin a časopisů, dále pro skupinu ve věku 15 - 18 let i studium,
Příprava na školu, odpočinek, nicnedělání a pro skupinu 1 5 - 3 0 let domácí práce.) Autor
dále hovoří o jednotlivých aktivitách v závislosti na věku. Mezi aktivity s věkem rostoucí
řadí četbu novin a časopisů. Samotnou četbu knih pak shledává jako aktivitu s věkem
4

Mládež autor pojímá ve věkovém rozmezí od konce základní školní docházky (tedy zhruba 15 let) do věku
•JKoncem sociální zralosti, převzetí všech rolí dospělých a získání plnohodnotného občanského statutu.
Obvykle je tedy za horní hranici považován věk přibližně 26 až 30 let.
' Tento výzkumný grant „Struktura a vývoj volnočasových aktivit dětí a mládeže" byl uskutečněn v roce
19
9 6 a navazoval na předchozí autorovi výzkumy tohoto tématu. Výzkum byl realizován pomocí
standardizovaných rozhovorů s respondenty ve věku 11 - 26 let.
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klesající do určitého věku a pak rostoucí, přičemž věk, kdy by tato aktivita měla být
neinižší je podle autora 1 7 - 1 8 let.
Zajímavé je i srovnání výsledků výzkumu volnočasových aktivit v průběhu několika let.
Autor uvádí výsledky z let 1982, 1984, 1992 a 1996, tedy v časovém rozpětí 14 let, týkající
se ovšem pouze mládeže ve věku 1 5 - 1 8 let. Nejen četba, jakožto náplň volného času,
pak zaznamenala určité posuny. V letech 1982 a 1984 se četba pohybovala na žebříčku
frekvence činností na pátém místě. V roce 1992 už to bylo 6 místo a v roce 1996 místo
sedmé. V obou letech (1992 a 1996) pak před četbu přibylo povídání si s přáteli a známými
a v roce 1996 i odpočinek, nicnedělání. Pro mládež ve věku 1 5 - 2 6 let byla pak četba
v roce 1984 na sedmém místě a v roce 1992 na místě šestém.
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2.3.2 Četba jako součást vývoje
Václav Příhoda (1983) uvádí ve své knize také výsledky výzkumů čtenářství
realizovaných u nás do roku 1973. Velký význam, ale i stálou platnost, co se povahy
a obsahu četby mládeže týká, přikládá hlavně jedné z prvních studiích (zhruba z 20.1et).
I tehdy byly prý v oblibě knihy líčící dobrodružství a cesty smyšlené i skutečné. Také
romány a povídky historického rázu. Neivětší frekvenci četby měli např. Jules Verne,
Karel Mav. Alois Jirásek a H. Sienkiewicz. (Co se současnosti týče, nemyslím si, že tito
autoři vymizeli, spíše se domnívám, že své čtenáře si nacházejí mezi dětmi podstatně
mladšími.)
Jedním z dalších výzkumů, který Příhoda (1983) uvádí, je práce Josefa Apetaura.
Výzkum byl prováděn na základě 1566 dotazníků pro učedníky a učednice různých
řemesel. Jeho výsledkem bylo zjištění, že knihy čte pouze 58,7 % učedníků či učednic
a časopisy, především denní tisk, sledovalo pouze 30,5 % mládeže. Apetauer konstatuje, že
tato mládež čte převážně bez výběru, nahodile.
Také František Hyhlík (1958) provedl rozsáhlé zkoumání četby mládeže, při němž šlo
většinou o rozbor výpůjček v knihovnách, ale i o individuální rozhovory, dotazníky
a pozorování. Knihovníci sledovali, který druh literatury mládež nejraději volí. Tento
hromadný výzkum se týkal 4920 čtenářů ve věku od 14 do 18 let, individuální výzkum pak
345 osob. Z uvedeného výzkumu vyplynulo mimo jiné i pořadí oblíbenosti druhů
literatury. Pro chlapce ve věku od 14 do 18 let to bvla na prvním místě literatura
dobrodružná, dále historická, cestopisná, odborná, vojenská, humoristická, klasická,
fantastická, detektivní, beletristická, sportovní, poezie a braková literatura. Pro dívky
V-Jomtéž věku pak bvla na prvním místě literatura klasická (romány), dobrodružná,
historická, noezie. cestopisná,

vojenská, humoristická,

dívčí romány,

fantastická,

bgletristická. odborná, detektivní a literatura braková.
Jak mluví výše uvedená fakta, chlapci tohoto věku preferují spíše literaturu
dobrodružnou, tedy převládá u nich zájem o dobrodružství, sílu, obratnost, techniku,
vynalézavost, důvtip, činy a výkony, kde by se uplatnila fyzická síla či duševní vlastnosti
jako například vůle. Také se zvyšuje zájem o sport, zejména o výkony, které vyžadují
odvahu, zdatnost a riziko. Naproti tomu dívky se více zajímají o vztahy mezi lidmi. Proto
mají v oblibě spíše četbu, v níž jde o citové vztahy mezi mužem a ženou, o rodinné vztahy,
společenské jevy, životní problémy lidí, pestré životní osudy,.... Probouzející se pohlavní
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život se obráží v zájmech o milostné romány a povídky. U mládeže celkově je pak zvýšený
zájem o životopisy významných osob, které žily bohatým a pohnutým životem, o satiru,
o ostré diskuse, vtipné výpady a o kritiku jednostranného života.
Zájem o historickou literaturu se ve zmíněném výzkumu oblíbenosti druhů literatury
objevil u chlapců na druhém místě, u dívek pak na místě třetím. Podle Františka Hyhlíka
lze nalézt význam historického románu v obohacování znalostí a ve snazším zapamatování
dějinných událostí. "Četba působí na paměť historických dat velmi blahodárně. Dokonce
dobrý historický román podněcuje k hlubšímu zájmu o historii a vede i k většímu zájmu
o dějepis nebo o obory s ním spjaté." (Hyhlík, 1958, s.74) Podle Jaroslava Freye (1929)
pak k přechodu od dobrodružné literatury k historické dochází zhruba ve 13 až v 15 letech.
V důsledku nastávající skepse se pak dětský zájem obrací k historické četbě, jakožto
zaručeným událostem a informacím. Mládež ztotožňuje historickou beletrii s dějepisem.
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2.3.3 Čeští čtenáři
V této kapitole bych chtěla zmínit dva nejnovější rozsáhlé výzkumy českého čtenářství,
které se domnívám, že v této práci nelze opominout. Prvním je kniha Otakara Chaloupky
Takoví jsme my - čeští čtenáři (2002), která zpracovává čtenářský výzkum, jenž
uskutečnilo nakladatelství Adonai v roce 2001. Druhým je pak kniha Jiřího Trávníčka
Čteme? S podtitulem Obyvatelé České republiky a jejich vztah ke knize, která přináší
výsledky z průzkumu čtenářů a čtení v české populaci, jenž v roce 2007 organizovala
Národní knihovna ČR a Ústav pro českou literaturu AV ČR.
Průzkum Otakara Chaloupky hvl prováděn formou ankety a byl zaměřen především
k volným vvrokům účastníků. Odpovědi pak poskytují určitý obraz o tom, co pro dnešního
čtenáře literatura může znamenat, co si myslí, že by pro něj měla znamenat a co pro něj
skutečně znamená.
Z průzkumu autor wvozuie čtyři následující hypotézy:
1) Výběr četbv ie u většiny čtenářů náhodný, není cíleně zaměřen na určité autory, ani na
určité knihy podle předem daných hledisek. Podstatnější je okamžitá nabídka - jednoduše
to, co čtenář vidí. Podněcující účinek má pověst, jakou si kniha získá (např. medializací
autora, doporučením přátel,...). Čtenář je často díky tomu otevřen i tvorbě, u které by se to
neočekávalo. Zanedbatelný vliv má např. literární kritika nebo postavení autora v systému
literární vzdělanosti.
2) Často dochází k tomu, že čtenáři určitý druh literatury nečtou. Ne však proto, že by ho
číst nechtěli, nýbrž proto, že na trhu chybí. Řada nakladatelů se soustředí na jeden druh
literatury jenom proto, že u titulů určitého typu byl zaznamenán úspěch. Následně pak
dochází k přesycení trhu knihami stejného druhu.
3) Náhodnost výběru čtenáře se zvvšuie tím, čím nepřehlednější pro něj trh s knihami je.
Čtenář se často v nepřeberném množství nakladatelství neorientuje. K zvýšení orientace
čtenářů ve své produkci (tím pádem i zvýšení zájmu o jejich produkci) mohou nakladatelé
uapř. vyprofilováním edičních řad.
4

) Ylcg "reklamy" na knihy v jednom z největších médií - televizi (ať už veřejnoprávní či

komerční) ve formě besed, rozhovorů,... atd. zaměřených k širokému okruhu čtenářů by
fflohlopřispět k cílenému a ne náhodnému výběru knih, ale také k rozvoji čtenářství vůbec.
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Kniha Jiřího Trávníčka pak předkládá statistická data o tom, kolik knih čeští čtenáři
během roku čtou, jak často čtou, kolik knih kupují, jací jsou jejich nejoblíbenější autoři
a knihy, v jakém poměru je četba knih k četbě časopisů, sledování TV, poslechu
rozhlasu,...a jiným volnočasovým aktivitám, pokouší se charakterizovat českou čtenářskou
kulturu, podává srovnání s některými průzkumy jinde ve světě... atd.
Zde uvedu však pouze témata, která se ktéto práci vztahují a která byla již zmíněna
v předchozích částech. Tedy kupříkladu o vztahu knih a jiných médií pak autor sice
přiznává, že, dle výzkumu, čas věnovaný sledování televize je třikrát až pětkrát delší než
čas věnovaný čtení a že stále větší procento lidí se setkává s klasickými díly literatury
vjejich vizuální podobě, která často samotnou četbu plně nahrazuje (zároveň však
samozřejmě filmové zpracování vzbuzuje zájem o knižní podobu - často se tak udržují
v povědomí klasická díla) , avšak že internet (který je často považován také za velkého
konkurenta četby podobně jako televize) se neukazuje jako nepřítel knih, ale spíše jako
jejich blíženec - velcí čtenáři ison ti. kteří maií pravidelný přístup k internetu. (Výzkumy
ve světě pak hovoří o tom, že silní uživatelé internetu jsou i silnými čtenáři.) Internet pak
naopak ukrajuje z času televizi iakož i novinám a časopisům. Dále, že v rámci kultury čtení
dochází ke znatelnějšímu úbvtku 11 novin a časopisů než u knih.
Internet pak nahrazuje některé druhy knih - zejména slovníkové a referenční příručky hlavně však u dětí a mládeže. Zajímavé pak také je, že podle výzkumu, se v České
republice kupuje stále více knih, ale více - adekvátně tomuto nakupování - se nečte. Také
že čas věnovaný čtení se snižuje, ale počet přečtených knih nikoli (fenomén Lese zapping - zejména u mládeže).
Podobně jako Otakar Chaloupka pak i Jiří Trávníček upozorňuje na stále větší
rozlehlost, nepřehlednost knižního trhu, což zapříčiňuje chaos, ve kterém se čtenář jen
těžko orientuje. („Denně - včetně sobot, nedělí a svátků - u nás vychází asi padesát knih!"
(Trávníček, 2008, s.168) Hlavním vodítkem při výběru knihy se tak stává opět osobní
doporučení blízkých a známých. Dále také shodně s Chaloupkou hovoří o významu rodiny
Broutyáření dětského čtenářství. Z výpovědí respondentů totiž vyplynulo, že rozhodujícím
socializačním prostředím pro osvojení čtenářských praktik a návyků není škola,ale rodina.
Podle výzkumu je škola schopna socio - kulturní vzorec zděděný z rodiny rozvinout, ale
jen těžko ho dokáže nastolit tam, kde není již zafixován - tedy to, co není dáno v rodině,
Škola již není schopná změnit.
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Obecně je pak hodnocení ěeskvch čtenářů velmi příznivé. Procento těch, co se deklarují
jako čtenáři, je v rámci západní civilizace u naší populace velmi nadprůměrné. Podle Jiřího
Trávníčka pak ve většině ukazatelů vysoce převyšujeme průměr ostatních zemí EU. (Pro
Evropu dlouhodobě platí, že nejvíce se čte na severu - ve skandinávských zemích, nejméně
pak na jihu - v Portugalsku, Řecku, Španělsku, Itálii. Podle autora tento fakt souvisí
s větším důrazem na vzdělání na severu a rozvinutější sítí knihoven a programů na rozvoj
čtenářství.) Rovněž přepočtené údaje o prodeji knih v ČR za rok 2006/2007 jsou podle
výzkumu positivní. Autor dále uvádí, že 83% občanů České republiky přečte alespoň jednu
knihu za rok, v průměru přečte za rok více než 16 knih, nejčastěji čte několikrát týdně
a četbě knih věnuje v průměru 41 minut denně. Osobně mi tedy tyto závěry přijdou
poněkud nadsazené - obzvláště 16 přečtených knih za rok průměrným českým čtenářem se
mi zdá poněkud nereálné.
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3. VÝZKUMNÁ ČÁST - čtenářství
Tato empirická část představuje jakési srovnání četby dvou skupin žáků odlišných
ročníků. (na základě individuálních rozhovorů), v rámci rozpracovaného procesu četby,
s předpokladem, že vzhledem k rozdílnému věku studentů, se jejich "čtení" (tedy přístup ke
knihám, očekávání od knih - s tím souvisí také preference žánrů, "užívání" si četby - tedy
prožitky, nároky na knihu,....atd.) od sebe navzájem může v určitých aspektech lišit.

3.1 Pasportizace vzorku
Svůj výzkum jsem uskutečnila s žáky Prvního českého soukromého středního
odborného učiliště v Praze 10 Hostivaři. A to s deseti žáky prvního ročníku (oboru
prodavač - žáci byli tedy ve věku okolo 1 5 - 1 6 let) a s deseti studenty ročníku pátého
(tedy druhého ročníku nástavbového studia oboru provoz obchodu - studenti byli ve věku
18 — 21 let). Žáci pak byli vybráni zcela náhodně, víceméně na základě své ochoty se
výzkumu zúčastnit. Z oněch deseti žáků pak první ročník zastupovalo sedm dívek a tři
chlapci, ročník pátý pak pět dívek a pět chlapců.

3.2 Design výzkumu
Rozhovory jsem realizovala individuální formou dle předem připraveného okruhu
otázek, který jsem přizpůsobovala průběhu rozhovoru. Mým stěžejním materiálem
k vypracování těchto otázek se staly výsledky z mého výzkumu předchozího - tedy již
zmiňované schéma procesu četby (viz příloha 2), jenž jsem vytvořila především na základě
knihy Jaroslava Freye - Psychologie čtenáře a materiálu získaného ze dvou předešlých
individuálních rozhovorů.
Vzhledem k počtu dotazovaných však bylo třeba toto schéma eliminovat na stěžejní
okruhy a otázky. Těmi se stali p —

knihv

základním rozdělením prolínalo
důležitý

aspekt

především

ČPíhv k n i h y a d ( , z n í v á n í knihy

-

Tímto

» formv knihv. jenž jsem shledala taktéž za
při

procesu

četby.

V

rámci

těchto

základních

a neopomenutelných stádií (tedy výběru knihy, četby knihy a doznívání knihy) jsem
vymezila ústřední otázky, na které jsem se žáků jednotlivě dotazovala.
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Jelikož mou snahou bylo realizovat rozhovory co nejpřirozenější a nejuvolnčnčjší
formou, začala jsem rozhovor přímo oním procesem četby (neboť začít rozhovor dle
logické hierarchie - tedy výbčrem knihy by bylo sice přehledné, avšak možná jaksi
křečovité a ve svém důsledku - pokud dotazovaný není příliš náruživým čtenářem i dosti
nelogické). Vzhledem k tomu, že žáci prvního ročníku nemají zadávanou žádnou povinnou
literaturu (oproti žákům ročníku pátého) týkaly se mé první otázky toho, zda žáci čtou
jakoukoli literaturu. (O vymezení zda se jedná o jakousi "doporučenou" literaturu představující pro mne v tomto výzkumu knihy, o kterých se žáci dozví ve škole - buď už
přímou výukou o nich nebo jakkoli jinak, jsem se snažila až během rozhovoru.)
Nejprve jsem se tedy žáků dotazovala, zda vůbec nějaké knihy čtou, zda mají například
nějakou knihu momentálně rozečtenou - o čem kniha je, co se jim na ni líbí/nelíbí, jací jsou
hlavní hrdinové,...atd. Dále jaký žánr je jejich oblíbený a především proč ho upřednostňují,
co je na něm přitahuje,...atd. a jaký žánr by naopak nikdy nečetli a proč. V případě, že
dotazovaný knihy nečte, jsem se ptala po četbě například časopisů, novin, komiksů či
jiných textů. Zároveň i zde jsem chtěla znát například oblíbený časopis či noviny a důvod
jeho preference před ostatními. Pokud pak dotazovaný vypověděl, že knihy v současné
době nečte vůbec, snažila jsem se zavést rozhovor alespoň na knihy v minulosti přečtené
(interval mezi současností a poslední, ve dvou případech prý i první a poslední, přečtenou
knihou pak tvořil jisté překážky, které se pochopitelně zvyšovaly s rozsahem této časové
prodlevy.)
Mé další otázky pak směřovaly k onomu procesu četby, a to k uskutečňování představ
(statických, dynamických a motorických - tedy představ osob, místa, děje,....výkonu,
zvuku, chuti, vůně,....), vžívání do děje, ztotožňování se s hrdinou knihy (porovnávání
čtenářových vlastností, myšlenek, jednání,... s vlastnostmi, myšlenkami, jednáním,... knižní
postavy -

s

tím souvisí také možnost ovlivnění čtenářova názoru, mínění nebo například

inspirace pro jeho chování, rozhodnutí, cíle,...atd. Při tomto tématu jsem se pak
neopomněla vyptat i na pravdivost příběhu - zda je pro čtenáře důležitá jakási
"uvěřitelnost" čteného. Dalšími tématy našich rozhovorů (v rámci procesu četby) bylo
Prožívání duševních stavů společně s hrdinou knihy či prožívání duševních stavů
vyplývajících z dění v knize (radost, smutek,....) a pociťování tělesných změn (teplo, chlad,
závratě, hlad,...). Také jsem se dále dotazovala na "míru" vžití do děje (tedy jak moc se
čtenář dokáže "začíst" do knihy - zda při četbě nevnímá své okolí, anebo ho naopak vyruší
sebemenší podnět).
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V závěru rozhovoru jsem se pak dotazovala po výběru knihy (tedy podle čeho si
dotyčný knihy pro svou četbu vybírá - zda podle názvu, obsahu, jména autora, na něčí
doporučení, vzhledu knihy - tzv. fysiognomie knihy,..atd) a po doznívání knihy (tedy
přetrvávání nějakého duševního stavu vyvolaného četbou do jakési nálady i po ukončení
četby - například úzkost či naopak radost,...atd.) Dále mne zajímalo i zda dotyční o své
četbě následně s někým hovoří (kamarády, rodiči,....) a z jakého důvodu.
Až potud se témata našich rozhovorů týkala většinou onoho obsahu knihy, v průběhu
diskuse jsem však naladila i na otázky formy knihy. Jednalo se především o estetické
hodnocení knihy (tedy zda čtenář pohlíží na styl knihy - styl v jakém je kniha psána,
obtížnost textu, přítomnost nějaké myšlenky, poslání, které kniha obsahuje - tzn. zda se
čtenář zamýšlí nad obsahem knihy,...atd. Zároveň ale i zda si čtenář všímá formálního
provedení knihy - tzn. tisku, papíru, barevného zpracování ať už titulní strany či vnitřku
knihy - tedy ilustrací /zda jsou například pro čtenáře tyto ilustrace potřebné či na ně pohlíží
neutrálně nebo mu dokonce při vytváření svých vlastních fantasií vadí...atd./) Dále jsem se
snažila zjistit, zda se čtenářův zájem soustředí více na děj a například popisným pasážím
věnuje menší pozornost č i j e rovnou přeskakuje a zajímá ho pouze samotný děj, nebo zda
jsou pro čtenáře oba tyto aspekty stejně důležité (případně jaké rozdílné zážitky přinášejí).
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3.3 Prezentace materiálu
V této kapitole nejprve uvedu volně přepsané rozhovory s žáky prvního ročníku, kdy
dám důraz především na ústřední témata, která z oněch rozhovorů vykrystalizovala a která
byla nejvíce prodiskutovávaná. Zároveň se budu snažit k jednotlivým okruhům vytyčit
pouze stěžejní a nejčastěji uváděné výpovědi (formou citací), tzn. že nebudu uvádět
doslovné výpovědi všech žáků. Stejným způsobem zde potom nastíním rozhovory s žáky
ročníku pátého a v následné diskusi se pokusím srovnat navzájem výpovědi obou těchto
skupin, ale taktéž srovnat jejich výsledky s literárními prameny.

3.3.1 První ročník
Jako první zde tedy uvedu téma čtené a oblíbené literatury žáků prvního ročníku.
Z oněch deseti žáků pouze jeden vypověděl, že knihy nečte a ani nikdy nečetl (nebere-li
v potaz četbu knih v rámci školní výuky - při vyučovací hodině). Dotazovala jsem se tedy
dále například po četbě časopisů, novin, komiksů či jiných textů, avšak ani v těchto
Případech jsem se nesetkala s kladnou odpovědí. Maximálně prý: "Když se ve škole
nudím, tak se zeptám, jestli někdo nemá něco ke čtení - je jedno co. Většinou má někdo
Metro, tak si přečtu to, ale většinou jen úvodní stránku - tam je to nejdůležitější, takový ty
novinky, co se děje a tak." O knihách pak tvrdí "Je to nezajímavý, to jsou jak dějiny, co se
kde stalo, to můžu vidět i v televizi. Mě to prostě nezajímá a číst mě nebaví. Vyhovuje mi
koukat na televizi, to totiž nemusím dělat vůbec nic, jen koukat." (Mezi jeho záliby pak
Patří hudba či hraní šachů.)
U zbylých devíti žáků byli pak nejvíce zmiňovanými tituly Pán prstenů a Harry Potter
(obě knihy ve třech případech). Oba tyto tituly bych pak zařadila k jakési fantasijní (či
dobrodružné^ literatuře. K tomuto žánru se pak vyslovily ještě dvě dívky, a to knihou
čaroději" (přesný název si dotyčná nepamatovala) a knihou Mýty a legendy. Oblibu
tohoto Žánru, pak jeden žák zdůvodnil následujícími slovy: "Líbí se mi fantasie, protože
re

alita je furt." Jeho spolužačka pak shodně říká: "Baví mě knížky o magii, fantasii,

Protože je to něco, co přesahuje reálno. Realita je ošklivá, ale ta fantasie může být krásná.
Najímá mě to, co není, co neexistuje - to mě baví."
J

ako další oblíbený žánr, který z našich rozhovorů vykrystalizoval, bych uvedla

^ěíSkíivní (zmínkou

ve

třech případech) a milostnou literaturu (ve dvou případech).
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Oblibu detektivních příběhů pak jedna z žákyň shrnuje následujícími slovy: "Mám ráda
napětí a tajemno. Představuju si, že jsem sama tím detektivem. Taky mě baví to postupný
odhalování případu, že se to nedozvíte všechno hned, ale tak nějak po kouskách nebo třeba
jen v náznacích, že to člověku jen tak naťukává, kdo je například vrah a tak a vy na to
můžete přijít třeba i dřív než je to pak v tý knížce napsaný. Do toho se člověk fakt dokáže
vžít oproti třeba sci-fi nebo něčemu válečnýmu. Když je ta detektivka dobrá, tak se mi
o tom někdy třeba i zdá."
Co se milostné literatury týče, zdůvodňuje svou preferenci jedna z žákyň následovně:
"Líbí se mi, že je to o lásce, o trápení, o životě, že se s tím můžu ztotožnit. Teď co čtu tu
Víru a lásku, tak tam se mi hlavně líbí, že je to o lásce, že to dobře skončí" /knihu čte již
potřetí/ "a že je to neobvyklej příběh, že by se židovka zamilovala do katolíka. Když ona
tam popisuje, jak ho miluje, ale že ho chce nechat žít jak chce on, tak to mám slzy ve
vočích, to mě fakt vždycky dojme."
Dalšími zmíněnými žánry byly knihy "o životě někoho" (biografie), klasická literatura
(romány) a válečná literatura (všechny čtyři žánry byly pak uvedeny ve dvou případech).
Na knihách o známých nebo slavných osobnostech jako nejzajímavější jedna z žákyň
shledává: "Baví mě dozvědět se o tom, jakej ten konkrétní člověk byl, jaký měl zájmy,
Přání, jakej měl život, dětství, rodinu, proč dělal to, co dělal...- to se většinou o nich moc
neví,... jestli to byl třeba fakt takovej magor jak se o něm říká,... Nebo že napíšou něco
v

novinách a ve skutečnosti to třeba bylo úplně jinak a jen se z toho udělala velká kaše a

ono to zas tak velký třeba nebylo."
V jednom případě pak byly jako oblíbené označeny i knihy historické a knihy
S-drogách. Jako hlavní důvod preference historické literatury onen žák uvedl: "Prostě chci
vědět jak to bylo skutečně. Chci znát ten pravdivej obrázek". V případě knih (nejen)
0
mi
a

drogách pak žákyně mluvila následovně: "Člověk se z toho poučí, odradí ho to. Líbí se
skutečnost toho příběhu a třeba souvislost s vlastním životem. Obecně se mi líběj
zajímaj mě životní příběhy lidí, protože je plno různejch lidí a všichni prožívaj něco

jinýho."
S oblíbeným žánrem a výběrem literatury pak souvisí i otázka pravdivosti příběhu.
ž-Výeovědí vyplynulo, že záleží především na tom, iak dotyčný k literatuře přistupuje, co
Sájcnih očekává a za iakým účelem se k nim obrací. (Proto zde nebudu uvádět, kolik žáků
odpovědělo tak či onak, neboť je to v tomto případě zcela irelevantní a záleží především na
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žánru, který dotyčný čte.) Pokud je čtenářovým záměrem dozvědět se z knih nějaké nové
informace (o osobě, události,....atd.) nebo pokud čte knihu, jež zpracovává příběh
z "běžného života" (ať už ze současnosti či minulosti) dává pak čtenář na pravdivost
příběhu obzvláště velký důraz. (Buď přímo na pravdivá fakta či alespoň na jakousi
uvěřitelnost příběhu). Pokud si pak čtenář vybere knihu z okruhu fantasijní literatury,
pochopitelně jsou jeho očekávání a nároky jiné. Čtenář naopak hledá jakési oproštění se od
reality a běžného života s jeho pravdivými a nezlomnými fakty a vyhledává jakési
překročení striktních pravidel denní skutečnosti.
Proto pak jeden a tentýž žák může říci: "Pravdivost příběhu? No, záleží na tom, co čtu.
Když čtu třeba něco z historie, tak je jasný, že chci, aby tam nebyly blbosti, ale aby to bylo
popsaný fakt tak, jak to bylo. Když jsem ale pak zas četl třeba toho Pána prstenů, tak jsem
věděl, že je to vymyšlený, tak jsem to taky tak bral." U jiných pak důraz na pravdivost
příběhu určuie výběr čteného žánru: "Co bych nečetla? No, asi bych nikdy nevzala do ruky
nějakou červenou knihovnu, nepřijde mi to totiž, že by to bylo reálný. No a nějaký sci-fi to
už bych vůbec nečetla." Co se milostné literatury týče jsou si často její malé souvislosti
s reálným životem vědomy i dívky, které ji preferují. Samy říkají: "Sice asi není moc
Pravdivá, ale to neva. Baví mě to." "No, nesmí to bejt zase úplná blbost, ale trošku
zkreslený nevadí." (Přesto mají tuto literaturu v oblibě. Je tedy vidět, že v rámci toho, aby
jirnkniha poskytovala to. co chtěií (onen požitek z čethvl tolerují i jistou zkreslenost nebo
BŽghnanost příběhu.)
Při rozhovorech na téma oblíbeného žánru jsem se dotazovala i na velmi neoblíbený
žánr a důvod jeho neoblíbenosti. Ne každý ze žáků na tuto otázku odpověděl, neboť řada
z nich nemá neoblíbenou tématiku své četby jasně vyhraněnou.(Bylo to tedy spíše jakési
doplňující téma). Pokud pak žáci svůj "neoblíbený" či dokonce "zavrhovaný" žánr zmínily,
jednalo se nejčastěji o literaturu milostnou a válečnou. V jednom případě i o sci-fi
Uíeraturu. O milostné literatuře pak jedna dívka soudí: "Mě ty milostný romány přijdou tak
nějak všechny stejně psaný. Má to podobnej děj, stejnej happyend,...většinou je to hodně
Přitažený za vlasy,....prostě mě na tom nic nebaví. Nic to nedává." Neoblibu válečné
literatury pak žáci zdůvodňovali nezájmem o tuto tématiku a její neatraktivností pro ně.
Ste

jně tak v případě sci-fi literatury.
Co se týče výběru knihy (pracovat budu opět jen s výpověďmi devíti žáků) nejvíce

^ ů jako kritérium svého výběru uvedlo něčí doporučení (Toto kritérium se objevilo
v

Pěti případech, z nichž dva žáci uvedli jako motivaci pro svůj výběr přímo radu
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knihovnice. Knihovnu pak navštěvuje pět žáků) a žánr knihy (ve čtyřech případech). Svůj
výběr dále uskutečňují také podle názvu či dle letmého prolistování knihy s náhodným
přečtením úrwku (obě kritéria výběru pak byla uvedena ve třech případech).
Neimenší zastoupení pak měla kritéria výběru dle autora či stručného obsahu (který je
ve většině případů uveden na zadní straně knihy). Jedna z žákyň k tomuto dodává:
"Vždycky si nejdřív přečtu závěr, abych věděla jak to dopadne a když to dopadne dobře,
tak si ji půjčím." (Všechna tři kritéria byla uvedena ve dvou případech). U dvou žákyň se
pak jakožto kritérium výběru knihy objevila i inspirace filmovým zpracováním ("Já jsem
teď spíš začala číst to, co jsem viděla. Ten film mě vždycky tak nějak nalákal), u jedné z
nich pak i inspirace školou, či divadelní hrou ("Byli jsme se školou na divadle, na Romeo a
Julie, no a bylo to hezký no, tak jsem si to přečetla. Mně se to ale lip čte, protože se do
toho víc vžiju.")
Důležitým kritériem při výběru knihy, ať už dotyčný má svůj oblíbený žánr či nikoli,
anebo dokonce i v rámci svého oblíbeného žánru je jakási "čtivost" knihy, která většinou
souvisí s přečtením si náhodného úryvku z knihy. K tomu jedna z žákyň dodává: "Když si
Přečtu kousek, tak mě to musí hned zaujmout, musí to být čtivý - aby tam byla nějaká
zápletka a to, co znám". Jiné z dívek tuto čtivost vysvětlují následovně: "Když si to třeba
prolistuju a vidím, že je to čtivý, tak si to půjčím

No, čtivý je když chci vědět, jak to

bude dál, když mě zajímá, co se bude dál dít. Většinou mě baví to, co je mi nějak
Podobný." "Bylo to takový napínavý, vždycky mě to bavilo číst, vždycky jsem se těšila až
si přečtu každou stránku."
Proces četby pak představuje především uskutečňování představ, vžívání se do děje,
srovnávání se s hrdinou knihy, ztotožňování se s ním - s čímž souvisí možnost ovlivnění
čtenářova názoru, mínění nebo například inspirace pro jeho chování, rozhodnutí, cíle,...atd.
Uskutečňování
a

představ

pak

zahrnuje představy

statické

(zrakové),

dynamické

motorické. V našich rozhovorech pak na příliš jemné odstupňování jednotlivých typů

Představ nebyl dostatečný prostor, přesto však z výpovědí, kterých se mi od žáků dostalo
lze vyvodit následující závěry (opět budu pracovat jen s výpověďmi devíti žáků):
Představy statické - zrakové (tedy představy místa, předmětů, osob,...) se vyskytují až na
jednu žákyni u všech dotazovaných (tedy u osmi žáků). Osobně se však domnívám, že tyto
statické - zrakové představy tvoří pozadí na kterém se děj odehrává (vůbec jakousi "páteř
ětenT) a že tedy i když si dotyčný tyto představy plně neuvědomuje přesto u něj alespoň v
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náznacích probíhají. Pochopitelně se však, jak vyplynulo i z rozhovorů, individuálně liší
svou konkrétností, detailností a důležitostí, kterou jim čtenář připisuje.
Obdobně pak tomu je i s představami dynamickými (tedy představami pohybu, děje),
jenž však mají pro čtenáře většinou větší atraktivitu než představy statické. Vypovědělo tak
sedm žáků. Pro jednu ze zbývajících dvou žákyň jsou pak zajímavější, než děj, popisy
osob, jejich vlastností, myšlenek, povahových rysů,...atd., pro druhou z nich je děj i popisy
osob stejně atraktivní. Avšak i přes tento fakt, že většina dotazovaných upřednostňuje děj
před popisy například přírodních scenérií, budov, osob,....atd., až na onu jednu žákyni (jež
vypověděla, že se statické - zrakové představy u ní příliš nevyskytují), všech osm ostatních
žáků uvedlo, že tyto popisy při své četbě nepřeskakují a čtou celý text knihy. Většinou žáci
k tomuto tématu vypovídali: "Když už to čtu, tak to čtu celý." "Ono je lepší když si to
člověk přečte celý. Má pak alespoň takovej ucelenej obrázek o tom." "Čtu to všechno,
protože popisy umožňujou představit si děj."
Představy motorické jsou pak důsledkem velmi silného vžití do děje. Jsou to představy
uskutečňované "na vlastním těle", kdy dochází k inervaci příslušného svalstva. Může
docházet k inervaci hlasivek, konkrétního svalu , který se tímto napíná nebo stahuje,...atd.
ale také například k inervaci chuťových žláz při představě dobrého jídla či pití v knize
popisovaného. Takovýchto představ je však pochopitelně při četbě mnohem méně než
oněch představ statických - zrakových či představ dynamických a pochopitelně neprobíhají
u každého čtenáře, neboť jak jsem zmínila již výše, vyžadují velmi silné vžití do děje.
Z oněch devíti žáků pak čtyři vypověděli, že se u nich při četbě tyto motorické představy
vyskytují.
Důkazem vžívání do děje jsou pak mimo uskutečňování představ i duševní a tělesné
Stavy vznikající díky sugestivní četbě. Radost, smutek, úzkost, strach,.... (či jiné duševní
stavy) prožívá u většiny knih sedm dotázaných. Jisté tělesné změny pak pouze dva z nich.
V souvislosti s duševními stavy, prožívanými při četbě, se jednalo většinou o takovéto
výroky: "I když vím, že jsem dospělá, tak ten strach tam je, když je ta zápletka dobrá."
I když jsem věděla co se stane a jak to dopadne, stejně jsem se o něj bála." "Taky se mi
občas stane, že se u toho rozbrečím." O zaznamenávání tělesných změn hovoří pak ony
dvě žákyně následovně: "Jsem třeba začala brečet, když jsem viděla utrpení toho člověka.
To mi šel úplně mráz po zádech." "Já nemusím takový ty krváky, jako krev stříkala a tak,
2

toho se mi vždycky zvedal žaludek."
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O vžívání pak žáci hovořili i v případě tématu srovnání knih a filmu: "Já mám radši
milostnej román v knížce než v televizi, protože v tý knížce člověk může víc vycítit ty
slova, můžu si to představovat a člověk si to víc užije." "Já jsem teď spíš začala číst to, co
jsem viděla. Ten film mě vždycky tak nějak nalákal. Ta knížka je ale lepší, protože je
o něčem jiným, z knížky se dozvím i to, co ve filmu nebylo, je to tam všechno víc
rozebraný, popsaný, je tam přímá řeč, člověk si to víc vychutná." "V knížce je toho víc, lip
to pochopím, mám na ten příběh víc času - v tom je to lepší." O tomto tématu pak
spontánně hovořili čtyři žáci. V našich rozhovorech jsme se dále dotkli také jakési "míry"
vžití do děje (tedy jak moc se čtenář dokáže "začíst" do knihy - zda se dokáže koncentrovat
pouze na knihu a ostatní podněty "nevnímat", anebo se naopak nechá vyrušit sebemenším
elementem). Z oněch devíti žáků pak o naprosté soustředěnosti na četbu, ze které je jen tak
něco nevyruší, hovoří čtyři z nich.
Jakýmsi vyvrcholením procesu četby je ztotožnění se s hrdinou. Předchází mu
srovnávání sebe, svých vlastností, svého chování, rozhodnutí, cílů,... s vlastnostmi,
chováním,... knižního hrdiny. K takovémuto srovnávání s některou z knižních postav (ať
UŽ častému či jen občasnému) dochází u pěti dotazovaných. Jedna z dívek o tom vypovídá:

"Přemejšlela jsem nad tím příběhem a snažila jsem se to pochopit - proč to třeba ten člověk
udělal, jestli bych se v podobný situaci zachovala stejně nebo ne. Jestli jsme si třeba
v něčem podobný." Jedna ze čtyř žáků, jenž uvedli, že se s knižními postavami nijak
nesrovnávají naopak říká: "Ona je ona a já jsem já. To se nedá srovnávat." S tímto
Porovnáváním

pak

také

souvisí

možnost

změny

čtenářova

názoru,

rozhodnutí.

Stanoviska,... či například vytvoření nějakého předsevzetí, cíle, přání,...atd. Pouze tři
z devíti dotazovaných se domnívají, že díky knize může člověk například na něco změnit
názor. Pouze jedna žákyně se však k tomuto tématu vyjádřila trochu konkrétněji: "Teď
jsem třeba četla znova knížku asi po dvou letech a našla jsem tam zase nový věci. Už jsem
ale zase těch knížek o podobným tématu pár přečetla a měla jsem na tu věc zase trochu
jmej názor,.... no a docela mě to překvapilo."
Proces ztotožnění se s hrdinou knižního příběhu pak někdy zaznamenalo pět žáků - ti
většinou uvedli, že k tomuto ztotožnění u nich dochází pokud spatřují nějakou nápadnou
Podobnost (především povahovou podobnost) mezi sebou a knižní postavou či pokud se
knjžní postava nachází například v podobné životní situaci. Dvě z žákyň k tomuto
vypovídají: "No když jsem si třeba představila, že bych někoho zabila, tak jsem potom
*něla hodně podobný myšlení jako ten člověk - že bylo hodně podobný těm jeho reakcím.
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Je to zvláštní najít v knížce lidi, který maj stejný myšlení jako já." „Představuju si, že jsem
sama tím detektivem."
Z oné formy knihy se naše rozhovory soustředily především na styl, jakým je kniha
psána (na obtížnost textu) a na formální estetickou stránku (ilustrace, úpravu,...atd). Co se
týče onoho stylu textu většina z dotazovaných kladla důraz především na čtivost (viz výše)
a srozumitelnost textu - tzn. aby v knize nebylo obsaženo příliš cizích výrazů, kterým
dotyční nerozumí - a aby byla tedy kniha psána jakýmsi běžně užívaným jazykem. Pouze
jedna žákyně uvedla, že pokud jsou v knize cizí výrazy, může to obohatit její slovník.
Ilustrace

v knize pak oceňují tři z dotázaných - "Je dobrý když jsou v tý knížce nějaký

obrázky, člověk si to všechno pak lip představí. Za každou cenu je tam ale zase mít
nemusím.", ostatních šest žáků uvedlo, že důležitý je především text. Vůči ilustracím
projevili tedy jakýsi neutrální názor. Na celkovou úpravu - vzhled knihy pak měla většina
z dotázaných podobný názor: "Tak samozřejmě, že je fajn když ta knížka hezky vypadá,
má hezky udělanou tu titulní stranu a tak. Hlavně ale záleží co je vevnitř, protože když je ta
knížka špatná, tak ji nějakej pěknej obal rozhodně nezachrání."
Doznívání knihy pak představuje přetrvávání nějakého duševního stavu vyvolaného
četbou do jakési nálady i po ukončení četby - například tedy úzkosti či naopak
radosti,...atd. O tom, že někdy zaznamenali takovéto přetrvání nálady po četbě knihy, se
zmínilo pět dotazovaných, z nichž jedna žákyně uvádí: "Mám vždycky takovej příjemnej
pocit, když to dobře skončí." O silném zážitku z četby a jeho trvání i po skončení četby pak
jistě svědčí i následující slova: "Když je ta detektivka dobrá, tak se mi o tom někdy třeba
i zdá." Takovéto přetrvávání nálady je důsledkem jakéhosi zážitku, či požitku z četby,
který lze vytušit z následujících výroků: "Já bych tu knížku mohla číst celej den. Já ji dočtu
a za pár dní jí čtu třeba znova." "Já se na to čtení vždycky těším. Je to zážitek, když je
klid." "Vždycky si nejdřív přečtu závěr, abych věděla jak to dopadne a když to dopadne
dobře, tak šiji půjčím."
Tento poslední výrok pak svědčí o očekávání a požadavcích, které dotyčná na knihu
niá. Přesně ví, jakou četbu, s jakými prvky si musí vybrat, aby jí kniha poskytla ten "její"
zážitek, aby si tuto knížku skutečně užila. Z onoho prvního výroku je zase patrné, že pokud
je tento požitek z četby kvalitní, opakuje čtenář, v rámci opětovného dosažení tohoto
zážitku, svou četbu třeba několikrát, i přes to, že osnova příběhu mu je již důvěrně známá.
Q-Požitku z četbv pak svědčí i vvrokv související s čtivostí knihy či tolerancí jakéhosi
EŽjkrášlení příběhu v rámci ieho vvšší atraktivity (obojí viz výše).
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Mezi poslední téma našich rozhovorů spadala diskuse o přečtených knihách - tedy zda
žáci o své přečtené literatuře následně s někým hovoří a proč. (S tímto pak souvisí
i například reálný či myšlenkový návrat ke knihám, o kterém hovořilo sedm studentů.) Pět
žáků uvedlo, že se o svých přečtených knihách následně s někým baví (dva z nich většinou
se svými rodiči; zbylý tři se svými kamarády, ale pouze s těmi, o kterých například ví, že
četli stejné nebo podobné knihy, či že se o podobná témata zajímají.) Zbývající čtyři žáci
o přečtených knihách s nikým nehovoří.
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3.3.2 Pátý ročník
Vzhledem k tomu, že žáci pátého ročníku mají zadávanou povinnou literaturu (Mají
přečíst za pololetí pět knih, z toho tři od českých autorů a dvě od autorů zahraničních, dle
vlastního výběru. Podmínkou je pouze, aby kniha spadala do tématického období, které je
zadané a většinou právě probírané - to znamená, že se musí jednat například o literaturu
druhé světové války a tak podobně. Po přečtení mají žáci za úkol napsat o knize stručný
referát.) soustředily se mé první otázky při našich rozhovorech právě na její četbu.
Z deseti studentů (jak jsem uvedla již výše jednalo se o pět chlapců a pět dívek) jich šest
uvedlo, že tuto povinnou literaturu nečtou vůbec (Tři z nich uvedli jako důvod svého
nečtení "nedostatek času", zbývající tři pak nezájem o tuto povinnou literaturu), další tři
studenti vypověděli, že čtou pouze některé z těchto knih (jeden prý také z "nedostatku
času", zbývající dva čtou pouze ty doporučené knihy, které je zaujmou), a pouze jeden
student prý tuto povinnou literaturu čte".
Vzhledem k těmto faktům jsem se tedy dotazovala po „četbě jiné", než oné povinné
literatury. (Z rozhovorů na toto téma také vyplynulo podrobnější vysvětlení neobliby
povinné literatury.) Ze skupiny deseti studentů vypověděl opět pouze jeden z nich, že
knihy nečte vůbec a ani nikdy nečetl. (Jediný titul, na který si vzpomněl a který v minulosti
přečetl na základní škole byl Malý Bobeš. Tato kniha se mu nelíbila.) Občas si prý
prohlédne nějaký časopis o autech nebo o hudbě, přečte autoanonci či si při vyučování
půjčí od spolužáků například Blesk, ve kterém si přečte nějaké „zajímavosti". O knihách
pak říká: "Já fakt ke knížkám žádnej vztah nemám. Zkoušel jsem i něco přečíst, ale já
u toho vždycky usnu. Nějak jsem se k tomu prostě nikdy nepřinutil....Knížky nejsou
důležitý. Důležitější je, když si najdu čas na to spravit auto, bejt s kámošema,... zkrátka
můžu dělat plno jinejch věcí."
Ze zbývajících devíti žáků pak čtyři z nich uvedly (tři dívky a jeden chlapec), že knihy
v současné době již příliš nečtou - v jejich oblibě jsou spíše časopisy, neboť (jak uvádí
jedna z nich): "když čtu a pak není čas, tak se k tomu vrátím třeba za tejden, no a to do tý
doby zapomenu ten děj a musím číst znova stránku, kterou jsem už jednou četla...." Její
spolužačka dodává: "Knížky už teď moc nečtu, spíš časopisy. To ale spíš koukám na
6

Záměrně zde hovořím o povinné literatuře a o doporučovaných knihách, neboť žáci mají sice povinně
zadáno přečíst pět knih za pololetí, avšak tyto knihy, ani jejich autoři, jim nejsou striktně určeny. Určeno je
Pouze časové či tématické období, kterého se knihy musí týkat. Konkrétní knihy si pak žáci vybírají na
základě vlastního výběru, který jim však může ulehčit probírané učivo - tedy probírané knihy, o kterých se
Žáci dozvědí v rámci výuky - tedy doporučené knihy.
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obrázky co se nosí a tak, než že bych to všechno četla." Mezi jmenovanými tituly byly
například Spy, Störy,...ci časopisy o autech. Přesto však i tito studenti zmínili několik knih
či oblíbený žánr, který v minulosti četli (objevili se mezi nimi například autoři A.Christie,
K.Poláček, J.Foglar, či tituly Pán prstenů, Hrdinové Ruska, knížky "o drogách" či jakási
"taneční biografie") a celkem živě o něm hovořili.
V rozhovorech na téma čtené literatury či oblíbeného žánru měla pak největší
zastoupení literatura faktu (u třech studentů). Jeden ze studentů se k ní vyjádřil následovně:
"Mám rád věci podle skutečnosti. To se totiž ani snad nedá vymyslet. Líbí se mi, že vidíte,
co se opravdu děje - co normálně vidět není." Jako oblíbený žánr byla dále zmiňována také
literatura válečná, milostná, historická, biografie, sci-fi a doporučená literatura (všechny
žánry pak ve dvou případech). Oblibu milostné literatury pak jedna ze studentek vysvětluje
následovně: "Líbí se mi knížky o lásce, ale spíš ty, co maj nějakej neobvyklej příběh. Jako
takový ty zakázaný vztahy - třeba hraběnka a sluha a tak. Taková ta běžná červená
knihovna to není nic moc."O historické literatuře pak jiný student vypovídá: "Bylo
zajímavý číst, jak to v tý době fungovalo - třeba feudální systém a tak."
Preferenci biografické literatury pak studentka zdůvodňuje následujícími slovy:
"Zajímají mě osudy lidí - jakej měli život, rodinu, jak dopadli,... A když je to podle
skutečnosti, tak je to mnohem zajímavější." Sci-fi literatura pak jednoho ze studentů
zaujala z důvodu: "že je to svým způsobem v mnoha ohledech budoucnost. Taky se mi líbí
záhady, mystika. Líbí se mi, že je to nevysvětlený, že je to něco mezi nebem a zemí...
v tomhle světě se dá vysvětlit už skoro všechno a co ne, tak to je zajímavý." (Zdánlivě
nemá sci-fi literatura na první pohled nic společného s mystikou či záhadami, domnívám se
ovšem, že lze najít společného jmenovatele v jakémsi překročení současného světa, jeho
tradičního chápání a pojímání. Z tohoto důvodu jsem tyto dva výroky nechala pospolu
a neuváděla je odděleně.) Nejmenší oblibu pak zaznamenala literatura detektivní (byla
uvedena pouze v jednom případě).
Některé z doporučených knih (za tímto názvem lze také spatřovat jakousi klasickou
literaturu) pak našli své příznivce, jak jsem zmínila již výše, také ve dvou případech.
Studenti pak k tomuto tématu vypovídají: "No, líbil se mi třeba Hemingway - Komu zvoní
hrana. Líbilo se mi, že to mělo nějakej příběh. To jsem nečekala, že by se mi něco z těhle
autorů mohlo líbit." "Mně se líbilo třeba Bylo nás pět. Ta knížka byla i lepší než seriál.
Bylo v ní víc příhod, i tak nějak lip ztvárněný. A navíc Poláček to píše takovou hezkou
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správnou češtinou. Tu spisovnou češtinu tam míchá s těma všema možnejma slengovejma
výrazama....je to hezký, dobře čitelný."
Tři ze studentek také uvedly, jakožto svou oblíbenou četbu, "cokoli co má dobrej
příběh". Může se tedy jednat o jakoukoli literaturu, proto jsem tyto výroky nijak specificky
žánrově nezařazovala. Kritéria "dobrého příběhu" pak studentky vyjádřily následovně:
"Musí mě to zaujmout hned od začátku. Když to začne popisováním dojmů, tak to mě
nebaví. Musí to začít nějakým příběhem, abych čekala, co se z toho vy vrbí." "Musí to mít
nějakej děj, příběh, nesmí to bejt jen nějaký holý fakta, a aby ale ten příběh dával smysl aby to nebyly jen nějaký smyšlený bláboly, který nedávaj logiku, aby tomu člověk mohl
tak nějak věřit - že se to třeba fakt mohlo stát." Zde je tedy jasně patrný důraz na onu
"pravdivost" či "uvěřitelnost" příběhu a upřednostňování příběhu před popisy, tedy
upřednostňování dynamických, motorických představ před představami statickými.
Při dotazu, zda je ťato "pravdivost" příběhu důležitá, mi sedm z devíti studentů
odpovědělo, že ano. Potvrzují to i následující výroky: "Když zjistím, že je ta knížka podle
pravdivý události, tak mám větší chuť si ji přečíst." "Knížky podle pravdy bývaj nejlepší.
Člověk si může úplně vybavit jak ta postava měla vypadat, jak se asi zachová, co udělá
příště,... To nejde tak úplně u smyšlený knížky. Když jí nevěřím stoprocentně, tak si to sice
taky představím, ale vím, že ten člověk nikdy nebyl a pak je jedno jakej byl, jak si ho budu
představovat. Knížky podle pravdy beru víc vážně." "Když čtu knížku nebo koukám na
film třeba o druhý světový válce, tak chci aby to bylo podle pravdy, aby to nebyly nějaký
předělaný blbosti." S určitou tolerancí naivity či smyšlenosti příběhu jsem se setkala i zde,
a to opět v případě milostné literatury. Dotyčná uvádí: "U většiny knížek je pro mě ta
pravdivost důležitá. Když se mi ale dostane do ruky nějaká ta Steelová, tak to je hodně
odpočinkový. Tam se dá věřit tak čtvrtině a zbytek jsou přibarvený věci. Tam mi to ale
nevadí. To je takovej odpočinek."
K tomuto tématu se nevyjádřili pouze oni dva studenti, kteří jako svůj preferovaný žánr
uvedli sci-fi literaturu. I když i přes oblibu této literatury jeden z nich uvádí: "Sci-fi se mi
líbí, ale jak který. Musí to sednout - to myšlení, aby to člověk pochopil. Protože někdy je
to myšlení na můj vkus až moc uhozený a to už se mi nelíbí. Jde taky i o to, jak je to
napsaný, jde o ten celkovej styl, jak je to podaný - jestli to není moc naivní, s tím souvisí
jak to je čtivý." I v tomto výroku lze spatřovat jakýsi náznak preference "uvěřitelnosti".
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Co se týče neoblíbeného žánru opět pak ne každý ze studentů má v této otázce jasno.
I zde však, pokud student nějaký neoblíbený žánr uvedl, se většinou jednalo o literaturu
milostnou, válečnou a sci-fí. K těmto pak jedna ze studentek říká: "Červená knihovna to je
furt to samý a vždycky to dopadne stejně. Na tom není nic zajímavýho. No a válečný
knížky to je to samý. Vůbec nechápu, proč lidi válčej. Číst o tom je nudný." K válečné
literatuře pak jeden ze studentů dodává: "Mě dřív ta válečná literatura bavila. Když člověk
nevidí ty souvislosti, tak ho to baví. Zajímala mě hlavně ta technika. Teď už na to mám ale
jinej pohled, teď už to člověk bere jinak. Ne jen jako tu techniku, ale jako prostředek k tý
válce." Sci-fí literatura byla pak kritizována především proto, že: "Není to reálný, nevidím
v tom smysl." Jedna ze studentek má pak na sci-fí literaturu zcela radikální názor: "Jsou to
nepředstavitelný blbosti!"
Pochopitelně jsem se dotazovala i po důvodu neoblíbenosti oné doporučené
literatury. Nejčastěji uváděnou kritikou byla neatraktivnost témat: "Jiný knížky jsou
zajímavější, je v nich něco, co mě zajímá. V tamtěch /doporučených/ mě jako nic
neoslovuje." Častým důvodem nečtení této literatury byl také výrok "není čas" nebo "já
bych to třeba i četla, ale když on na to prostě není čas". Myslím si, že povrchnost těchto
výroků nejlépe dokumentuje jeden z nich: "Já čtu tak nějak podle nálady. Čtu to, co mě
v tu chvíli zajímá. No a ty doporučený knížky mě moc nezajímaj, neudělám si na ně čas."
Dva studenti pak také uvedli, že povinná literatura je odrazuje už tím, že je povinná.
Dalším možným vysvětlením neobliby doporučené literatury může být i následující
výpověď: "Zaujmul mě Remarque. Bylo to ale psaný takovým zvláštním způsobem. Byl
tam takovej starší jazyk a to já zas potřebuju všechno polopatě. Nechci moc přemejšlet u tý
knížky.Vadí mi, když jsou tam slova, který už se třeba nepoužívaj a nejdřív si musím zjistit
co to slovo znamená. Hemingway se mi líbil, že to mělo nějakej příběh. To ten Remarque
moc neměl. Ten tam popisoval všechno možný...bylo to takový suchý.", anebo zmínky
jiných studentek: "Četla jsem Stařec a moře, ale moc mě to nebavilo - mělo to takovej
složitej děj." "Byly tam takový zdlouhavý pocity - to mě nebavilo." Je zde tedy patrná malá
čtenářská vyspělost studentů a nezájem o složitější či vzdálenější témata.
Při výběru literatury se pak nejvíce z oněch devíti studentů orientuje podle názvu.
Žánru a dle něčího doporučení.(Všechna tato tri kritéria byla uvedena ve třech případech.)
O tom, že často nezáleží ani na knize samotné, jako spíše na osobě, jež knihu doporučuje
a na vztahu čtenáře k ní, vypovídá následující výrok: "No, záleží na tom, kdo by mi ji
doporučil. Kdyby nějaká kamarádka, tak možná jo, ale kdyby nějaká učitelka, tak to bych
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se na to asi vykašlala." Dalšími častými kritérii výběru pak byl výběr podle autora či dle
stručného obsahu, uvedeného většinou na zadní straně knihy. (Obě kritéria byla zmíněna
dvěma studenty.) Pouze jednou pak byl uveden výběr podle "obalu", neboli vzhledu knihy.
Z našich dalších rozhovorů, na téma uskutečňování představ při četbě, opět vyplynula
preference dynamických představ (tedy představ děje) nad představami statickými (tedy
představami místa, osob, předmětů,...), tentokrát ovšem u všech devíti dotazovaných. I přes
to však, že studenti ve většině případů vypověděli, že jim tyto statické představy (tedy
popisy krajiny, budov, osob,...) při četbě vadí, opět většina z nich (sedm z devíti) uvedla,
že tyto popisné pasáže nepřeskakují, ale čtou všechen text. O těchto popisných pasážích
pak říkají: "Popisy jsou důležitý pro pochopení děje, ale jinak mě moc nebaví, nic to
nedává. Spíš aby to odsejpalo." "Záleží na tom, jak je to důležitý pro ten děj, jakej to tam
má smysl

a jak je to napsaný." "Popisy čtu rychlejc, ale čtu." "Když ty popisy zapadaj do

děje, tak mi to nevadí. Nepřeskakuju je ale nikdy, protože teď nevím jestli to nebude důlež
itý za čtyřicet stránek."
O tom, že "sem tam" nějakou tu popisnou pasáž přeskočí se zmínily dvě studentky:
"Popisy jsou důležitý pro přiblížení děje, když je to ale přes deset stránek, tak už je to
únavný, už je to k ničemu, nepotřebný, nebaví mě to, takže to občas přeskočím."
Motorické představy (tedy představy uskutečňované "na vlastním těle") pak podle
výpovědí studentů zaznamenává pět z nich. Jedna ze studentek o tom říká: "Když je nějaká
dramatická situace, tak to pociťuju, pozoruju na sobě." (O těchto představách - statických,
dynamických či motorických se však dále již více zmiňovat nebudu, jelikož se domnívám,
že aby byly výsledky tohoto tématu vskutku kvalitní, bylo by třeba podrobnějšího
zkoumání a dotazování, než jaké bylo možné v rámci těchto uskutečněných rozhovorů.)
Také jisté duševní a tělesné stavy, vznikající díky sugestivní četbě, svědčí o vžívání se
do_děje. Změnu pocitů, spojenou s děním v knize, pak při své četbě zaznamenávají čtyři
z devíti dotázaných. Jedna ze studentek vypovídá: "Prožívám s tou postavou ty její trable.
Mám radost když se mu něco povede, nebo mi je naopak líto, když mu něco nevyjde
a tak." Její spolužák k tomuto dodává: "Já se do toho zas tak moc nevžívám....ale i když jo,
jsou občas takový emocionální momenty - třeba o půlnoci sám na chatě když si čtu
detektivku..." Další tři ze studentů pak uvedli, že takovéto duševní stavy prožívají spíše při
sledování filmů než-li při četbě knih.

"Spíš u filmu. U knížek moc ne, tam je to napsaný

a to je něco jinýho." Nevylučují však, že by je při četbě nikdy nezaznamenali. Pouze dva
ze studentů vypověděli, že takovéto pocity při četbě nemívají. O tělesných stavech,
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vyplývajících z velmi sugestivní četby, pak hovořila jedna studentka. Co se týče "míry"
vžití do děje (tedy jak moc se čtenář dokáže "začíst" do knihy - zda se dokáže koncentrovat
pouze na knihu a ostatní podněty "nevnímat", anebo se naopak z četby nechá vyrušit),
hovořilo o velmi vysoké soustředěnosti pět žáků.
Srovnávání se s knižní postavou pak představuje porovnávání vzájemných vlastností,
chování, myšlenek, hodnot, cílů,...atd. O tom, že se někdy s nějakou knižní postavou
srovnávali, hovořilo sedm studentů. Jejich výpovědi byly většinou následující: "Říkala
jsem si, jak bych třeba tohle udělala, jak bych tu vraždu zamaskovala, jestli bych to třeba
udělala jinak, jestli by mě napadly jiný věci a tak." "Představuju si jako kdybych v tý době
žila, jak bych se zachovala třeba v tý situaci v jaký byl on." "Ten jeho příběh mi byl
blízkej. Chtěla jsem vědět jaký měl pocity, jaký měl názory,... pochopit ho... v čem byl
jinej a v čem třeba stejnej jako já." "Asi každej člověk se podvědomě srovnává s těma
postavama."
Takovéto srovnávání se s hrdinou knihy pak představuje jakýsi předstupeň onoho
ztotožňování se s knižní postavou. Pouze tři ze studentů uvedli, že se někdy s nějakou
knižní postavou ztotožnili. O tomto svém zážitku pak jedna ze studentek vypovídá: "Já
jsem i brečela, když ho zabili. Toho jsem měla ráda, ten mě jako připoutal. S ním jsem si
rozuměla, měl podobný myšlenky...." O tom, že se domnívají, že kniha může mít vliv i na
čtenářův úsudek, jakýsi "světový názor" (jak jej nazývá Jaroslav Frey), či na nějaké
rozhodnutí, předsevzetí,...atd. hovořili pouze tři studenti, z nichž jedna vypovídá: "No,
pokud je ta knížka podložená faktama, tak názor asi změním - většinou ale spíš měním
názor na vztahy mezi lidma než na nějaký události, fakta a tak." Ostatních šest studentů
pak k tomuto tématu nemělo nijak vyhraněné stanovisko.
Jedním z dalších témat našich rozhovorů byla forma knihy, a to především styl v jakém
je kniha psána. Sedm z devíti studentů pak vypovědělo, že kladou velký důraz na
srozumitelnost textu. Aby tedy kniha neobsahovala příliš cizích výrazů, kterým nerozumí,
aby byla jasná a přehledná osa děje, aby text na sebe plynule a logicky navazoval či aby
nijak jinak styl textu nekomplikoval jejich četbu. K tomuto jedna ze studentek vypovídá:
"Když tomu nerozumím a musím se vracet, tak mě to nebaví

když se do toho

nezamotám a všemu rozumím, tak se mi to líbí víc." Zbylí dva studenti se k tomuto tématu
nijak zvlášť nevyjádřili. Téma estetické stránky knihy (tedy vzhledu knihy, úpravy,
ilustrací,...) v našich rozhovorech nebylo příliš prodiskutovávané.
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Kniha pak na svého čtenáře může působit i po jejím dočtení - hovoříme o tzv.
dozníváníknihy. Pět z devíti dotázaných uvedlo, že nějaký pocit, nálada u nich po dočtení
knihy (ne však u každé knihy) přetrvává. K tomuto pak vypovídají: "Když to skončí
špatně, tak jsem z toho trochu znechucená. Ale zas když to tak bylo...." "Jak u který
knížky. Někdy je ten dojem z toho silnější, jindy slabší a někdy vůbec žádnej - záleží na
knížce." S tímto pak souvisí také "vracení" se ke knihám. Jedná se o reálný či myšlenkový
návrat k přečteným knihám, k nějaké jejich myšlence, postavě,...atd. O uskutečňování
takovýchto "návratů", většinou však spíše myšlenkových návratů, hovořilo pět studentů.
Jakýmsi návratem k přečtené knize pak může být i diskuse o ní. Z devíti dotazovaných
jich pět vypovědělo, že o přečtených knihách následně s někým hovoří (u třech studentů se
jednalo o diskusi s kamarády - většinou těmi, kteří čtou podobnou literaturu; u zbývajících
dvou pak o rozhovor s rodiči či s některými kamarády; všech pět studentů však uvedlo, že
takovýto rozhovor o knize je záležitostí pouze občasnou, rozhodně se tedy netýká každé
přečtené knihy). Zbylí čtyři studenti vypověděli, že o své přečtené literatuře následně
s nikým nehovoří.
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4. D I S K U S E - čtenářství
V této shrnující kapitole se pokusím vzájemně srovnat výpovědi obou skupin žáků (tedy
žáků prvního a pátého ročníku) a taktéž konfrontovat tyto výsledky s literaturou (především
s knihou Jaroslava Freye - Psychologie čtenáře). Zamčřím se však především na stěžejní
témata tohoto výzkumu (tedy na to, jakou četbu žáci čtou a na důvody jejich preference
této literatury před literaturou jinou) a na oblasti, jenž v rámci tohoto výzkumu zajímavě
vykrystalizovaly. Budu pak postupovat dle hierarchie: výběru knihyx četby knihy (procesu
četby) a doznívání knihy.
Při rozhovorech na téma výběru knihy se obě skupiny žáků ve své preferenci
jednotlivých kritérií výběru vzájemně hodně shodovali. S největším zastoupením jsem se
setkala v případě výběru dle doporučení (celkem v osmi případech; taktéž hovoří výsledky
výzkumů Otakara Chaloupky (2002) a Jiřího Trávníčka (2008). kteří výběr dle doporučení
zdůvodňují razantním rozšířením knižního trhu v posledních letech a tudíž jeho
nepřehledností pro čtenáře) a dle tématu - neboli žánru (v případech sedmi). Následoval
výběr dle názvu (v šesti případech), dále výběr dle autora, stručného obsahu (jenž je
uveden ve většině případů na zadní straně knihy) a letmého prolistování - přečtení krátkého
úryvku (všechna tři kritéria byla pak uvedena ve třech případech). Nej menší zastoupení
měl výběr dle obalu (pouze v jednom případě). Jaroslav Frey (1929) pak uvádí jakožto
nejspolehlivější vodítko při výběru knihy jméno autora a jakožto nejčastěji užívaný pak
označuje výběr dle názvu knihy, neboť čtenář se většinou domnívá, že název představuje
jakousi zkratku, z níž lze vyčisti celý děj knihy. (V mém zkoumání byl výbčr dle názvu
zastoupen jako třetí nejčastější, (u šesti žáků z devíti). Osobně se domnívám, že výběr dle
autora byl zastoupen v tak malé míře kvůli malé čtenářské vyzrálosti obou skupin žáků
(u žáků prvního ročníku pak může roli hrát i nedostatečná čtenářská zkušenost zapříčiněná
nízkým věkem.)
Zkoumání obsahu knihy pak Jaroslav Frey (1929) označuje za uvědomělý výběr knihy.
Ten totiž těsně souvisí s četbou samou, neboť se při něm tvoří úsudek o knize, který
alespoň zpočátku čtení dominuje. Dále ale také hovoří o výběru dle zevnějšku, neboli dle
fysiognomie knihy (tedy především podle "výpravy" knihy - formátu, objemu, grafické
úpravy, titulního obrázku,...atd.). V tomto případě pak čtenář při svém výběru usuzuje na
harmonický soulad vnějšku knihy s jejím vnitřkem. Tento způsob výběru však Jaroslav
Frey přisuzuje především dětem a čtenářům primitivním. Ve svém výzkumu jsem se

s takovýmto výběrem setkala pouze v jednom

připadč.
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Jakýmsi zvláštním kritériem, jež z našich rozhovorů vykrystalizovalo, je čtivost knihy.
Pod tímto termínem si žáci představují knihu, která má spád - to znamená dějovou
zápletku, jež čtenáře od svého začátku zaujme a následně doslova pohltí. Většinou se však
musí jednak o takový příběh, takovou zápletku, která je čtenáři blízká či s kterou se může
nějakým způsobem ztotožnit. Díky této "čtivosti" se pak čtenář dostává do jakéhosi zaujetí
knihou. Čtivost má pak, dle mého názoru, úzkou spojitost s preferencí děje nad popisnými
pasážemi. Tuto preferenci pak vyjádřila velká většina žáků jak prvního, tak pátého ročníku.
U těchto výpovědí by se tedy dalo souhlasit s Otakarem Chaloupkou, který tvrdí, že pro
čtenáře stojí v popředí především sdělování příběhu.
Avšak i přes preferenci děje nad popisnými pasážemi většina z obou skupin žáků
vypověděla, že tyto popisné pasáže nevynechává a čte celý text knihy. Za pravdu tedy
Václavu Příhodovi (1983) mohu dát pouze z poloviny, neboť ten říká, že mladí lidé
upřednostňují děj nad- popisnými pasážemi - ty že však ve své četbě přeskakují
a vyhledávají pouze zajímavý děj. Čtivost pak také vyúsťuje do jakéhosi zaujetí knihou.
Souvisí tedy s onou "mírou začtení se" - jak moc se čtenář dokáže do knihy vžít "nevnímat" okolí a soustředit se pouze na četbu. Čtivost knihy však ještě tuto koncentraci
na četbu nezaručuje. Vyplývá to z výpovědí studentů, z nichž pouze polovina z obou
skupin se vyjádřila k takovémuto plnému zaujetí positivně. Záleží nejspíše na schopnosti
koncentrace obecně než-li specificky při četbě.
Dalším velkým tématem této diskuse je pak "oblíbenost žánrů". Zde byl již významný
rozdíl mezi žáky prvního a pátého ročníku. Žáci prvního ročníku preferovali především
literaturu fantasii ní - /dobrodružnou/ (konkrétně vícekrát uvedeným titulem byl Pán
prstenů a Harry Potter, celkem se k tomuto žánru vyslovilo pět žáků), oproti tomu žáci
ročníku pátého nejčastěji uváděli jako oblíbený žánr literaturu faktu (celkem ve třech
případech). Toto se domnívám, že je velmi zajímavý posun žánrové preference.
Funkcí literatury dobrodružné či fantasijní je především odpoutání se od reality, která
čtenáře v současnosti například plně neuspokojuje či dokonce zraňuje, anebo mu přijde
příliš stereotypní. Četba tak poskytuje jakousi náhradu, či dočasné rozptýlení od čtenářova
života, jak tvrdí i Jaroslav Frey (1929). Výpovědi studentek prvního ročníku pak
prozrazovaly, že tato potřeba odpoutání se od reality je u nich velmi silná. Že s tímto cílem
dochází až k žánru, který onu realitu nenahrazuje, ale doslova přesahuje (fantasijní
literatura). (Co se týče dvou uváděných titulů - Pán prstenů a Harry Potter, nepřisuzovala

58

bych jim žádný zvláštní význam krom toho, že v době výzkumu byly tyto knihy aktuální
a oblíbené díky svým filmovým zpracováním.)
Jakožto posun v oblibě tohoto žánru (dobrodružné a fantasijní literatury) spatřuji oblibu
sci-fi literatury, (kterou uvedli dva studenti pátého ročníku) neboť žádný ze studentů
pátého ročníku jakožto oblíbený žánr fantasijní literaturu neuvedl a také naopak žádný
z žáků ročníku prvního nezmínil jako oblíbenou sci-fi literaturu. Vzhledem k této
skutečnosti se tedy domnívám, že obliba fantasijní literatury během určitého věku
u mládeže může vymizet (neboť s postupujícím věkem se mladý člověk vyrovnává sám se
sebou, se svými pocity, se svou identitou, s požadavky a přístupem okolí,... a realita už mu
nemusí přijít tak zraňující. Nepotřebuje tedy již před těmito zmatenými pocity tolik unikat
do fantasijního světa.) nebo se může vyhranit do obliby sci-fi literatury.
Pochopitelně je pak takovéto odpoutávání se od žitého reálného života záležitostí pouze
některých jedinců, neboť jiná skupina čtenářů naopak vyhledává knihy jim velmi obsahově
blízké, za účelem hledání například podobnosti, ztotožnění se s životní situací, hlavní
postavou,...atd. Z toho vyplývá možná inspirace pro čtenářův osobní život, situaci,
vztahy,...atd. Čtenář hledá tedy v podobném osudu útěchu, inspiraci či radu, jak tvrdí
i František Hyhlík shodně s Václavem Příhodou.
Nalezení jisté podobnosti příběhu se svojí životní situací či nalezení podobnosti
s hrdinou knihy pak přispívá k silnějšímu vžívání do četby či k následnému ztotožnění
se. U obou těchto fenoménů (srovnávání či ztotožňování se s nějakou knižní postavou) se
mi však nedostalo zcela jasných výsledků. K oběma těmto procesům se kladně vyslovila
jen polovina žáků prvního ročníku, u žáků pátého ročníku šlo v případě srovnávání se
o počet sedmi žáků, v případě ztotožňování se o počet pouze tří žáků. U žáků pátého
ročníku se tedy lze přiklánět k domněnce, že proces srovnávání se s hrdinou knihy tvoří
jakýsi předstupeň procesu ztotožňování se, který už ale nutně nemusí být jeho vyústěním.
Taktéž že proces ztotožňování se probíhá spíše u osob citlivých (jak tvrdí i Jaroslav Frey
/1929f) - není tedy záležitostí každého čtenáře, stejně jako i proces srovnávání se, který je
ovšem zastoupen častěji.
Nejpreferovanějším žánrem žáků ročníku pátého, jak jsem uvedla již výše, byla pak
literatura faktu, jež se, dle mého mínění, dá pokládat za naprostý protiklad literatury
fantasijní, která byla naopak nejvíce zmiňovanou žáky ročníku prvního. Jako příčinu
tohoto posunu lze možná vidět stále větší důraz (s rostoucím věkem mládeže) na onu

59

pravdivost (uvěřitelnosť) příběhu. S postupem věku lze, dle mého názoru, zaznamenat růst
touhy mladých lidí po pravdivých odpovědích týkajících se reálného života, neboť v tomto
skutečném životě se oni chtějí prosadit, chtějí v něm mít místo a umět se v něm orientovat.
Pravdivé či pravděpodobné líčení příběhu jim totiž může pomoci poznat pravidla
a zákonitosti běžného života, utvářet si názory, zásady, cíle

a může jim usnadnit

fungování ve vztazích, společnosti. Na tom, že knihy s velmi pravděpodobným příběhem
či dokonce knihy se skutečným reálným příběhem mají mnohem větší oblibu se shodli
nejen autoři Jaroslav Frey (1929), Václav Příhoda (1983) a František Hyhlík (1958), ale
taktéž studenti obou ročníků.
Jakousi zvláštní či problematickou oblastí byla pak u obou skupin žáků milostná
literatura, jež se objevovala buď mezi preferovanou literaturou či naopak zavrhovanou.
V rámci tohoto žánru byla pak, dívkami jenž ji mají v oblibě, určitou měrou tolerována
jistá naivita, přikrášlenost či přehnanost příběhu, ačkoli by tato literatura měla povětšinou
pojednávat o reálném prostředí a měly by tedy být na ni kladeny stejné nároky, ohledně
pravdivosti příběhu, jako na ostatní knihy vycházející z reálného života. Samy čtenářky
tohoto žánru si jsou však vědomy toho, že aby jim kniha skýtala onen požitek z četby,
nemohou takovouto plnou reálnost vyžadovat. Domnívám se tedy, že i tento žánr je z části
jakýmsi odpoutáním se od běžného života. Čtenářky při četbě totiž zažívají takové pocity,
které by si přály zažívat také ve svém reálném životě, zároveň si jsou ale vědomy, že
reálný život takovýchto zážitků příliš mnoho neskýtá. Záleží tedy na tom co dotyčný od
dané literatury očekává a proč ji čte. Pravdivost příběhu se pak v důsledku toho může stát
výhodou či naopak nevýhodou při četbě.
Následujícím velkým tématem, jenž mě především zajímalo, byla povinná literatura.
Jak jsem uvedla již

v prezentaci materiálu, tyto k n i h y s e příliš v e l k é o b l i b ě z e strany

studentů netěší. Z oněch deseti studentů tyto knihy nečte, a ani většinou nikdy nezkusilo
číst, šest studentů. Netřeba asi příliš zdůrazňovat,

že

zdůvodnění

tohoto

nečtení

"nedostatkem času" je výrokem zcela irelevantním a alibistickým. Studenti tedy ve většině
případů preferují buď jiný typ literatury, anebo ůpině jiný

typ

činnosti - tráveni

voinenu

času.
Čtyři studenti dále uvedli, že knihy četli v minulosti a v současné době preferují spíše
četbu časopisů, vzhledem k jejich nenáročnosti co se týče délky textů či zpestření
obrazovou dokumentací. Všichni z nich však v dřívějších letech knihy četli a o své
přečtené literatuře dokázali celkem zaujatě hovořit. I když se například zmínili o tom, že
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knihy na základní škole číst "museli", přesto jsem měla z jejich výpovědí pocit, že knihy
četli nejen z donucení, ale především ze svého zájmu, že je to bavilo. Soudím tak i proto,
že v současné době onu povinnou literaturu také "musí" číst a přesto ji nečtou. Působí to na
mě tedy dojmem, jakoby dříve pro ně knihy plnily nějakou specifickou funkci, ať už onu
funkci odpoutání se od reality či naopak hledání životních cílů, směřování, hodnot,...atd.
(Jak už o tom vypovídá i jejich přečtená literatura - autoři jako J.Foglar, K.Poláček či
tituly Hrdinové Ruska, Pán prstenů, "taneční biografie"...atd.) Že tedy četba pro ně dříve
sloužila k uspokojení potřeb souvisejících s určitým věkem. (Obliba dobrodružných,
fantasijních knih či knih líčících odvahu, hrdinství či příběh člověka, jenž si jde za svým
životním cílem, má své zásady a předsevzetí,...atd. S těmito lidmi se mladí čtenáři mohou
srovnávat, ztotožňovat, což přispívá k dotváření jejich identity, sebeobrazu a k nalezení
svého místa ve světě, společnosti.)
Pochopitelně pak & rostoucím věkem se tyto potřeby mění a mladý člověk hledá již
něco jiného - na většinu základních životních otázek již během svého vývoje odpověď
našel nebo se domnívá, že ji našel. Proto se jejich zájem posouvá. I přes zdánlivý posun
k jednodušší či primitivnější formě literatury se domnívám, že i právě časopisy plní určitou
funkci, a to například utvrzování vlastní identity, kdy vliv na její utváření měla spíše
dřívější literatura, přesto však časopisecká forma může sloužit k jejímu utvrzování (tedy
například vědět co se nosí, jaký typ líčení je moderní,... až kupříkladu k takovým
informacím jako jaký drink si dát na večírku,... a to vše, aby čtenářka byla "in", aby
zapadla do společnosti, kterou preferuje).
Dále z oněch šesti studentů, kteří vypověděli, že povinnou literaturu nečtou, jeden
uvedl, že čte jiné knihy. Stejně tak zbylí čtyři studenti (tri, kteří čtou povinnou literaturu
jen občas a jeden, který čte tuto literaturu všechnu - tedy oněch pět knih za pololetí) čtou
i jinou literaturu. Z oněch doporučených knih čtou pak tito studenti většinou jen ty, které je
zaujmou.Vybírají si je pak často na základě názvu či tématu knihy. Pokud se mezi
doporučenými knihami nenajde žádná, jež by dotyčného zaujala, obrátí se k literatuře jiné
(nedoporučené).
Co se týče neobliby či nečtení doporučených knih pak se osobně domnívám, že
studenti často za štítkem povinné literatury či doporučených knih vidí chronicky známé
autory, o kterých předpokládají, že jim nic zajímavého nabídnout nemůžou a že témata
jejich knih pro ně budou nudná. To znamená, že vychází z teze: co je doporučené, to je
nezajímavé. Roli zde také může hrát ono "nevinné" sousloví - povinná literatura (neboť
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dva studenti vypověděli, že k této literatuře mají odpor už jen kvůli tomu, že je povinná
a že tedy nemají svobodnou volbu - což v případě těchto žáků je pravda pouze z poloviny,
neboť jak už jsem uvedla výše, studenti si knihy vybírají dle svého uvážení a zájmu,
kritérii výběru pak musí být pouze tématický okruh.) či doporučené knihy (jelikož, jak
jsem opět již zmínila, velmi záleží také na tom, kdo knihu doporučuje. A doporučené knihy
přece doporučuje učitel.)
Jiným důvodem pak u těchto studentů pátého ročníku (tedy druhého ročníku
nástavbového studia, které navazuje na tříleté učební obory) může být problém s jistou
čtenářskou vyspělostí, neboť na učilišti žádnou povinnou literaturu neměli a pokud tedy
nějaké knihy četli, jednalo se vždy o knihy dle jejich osobního výběru, většinou tedy knihy
odpočinkové, zábavné. Najednou pak po nich "někdo" chce, aby četli knihy a ještě k tomu
knihy, které spadají do klasické literatury a u kterých se tedy předpokládá jakási "úroveň"
obsahu, myšlenek, stylu písma,....atd., sčímž oni nemají zkušenost. Také jazyk
doporučených knih, jak již bylo uvedeno výše, je pro ně často obtížný, málo srozumitelný
a v textu je pro ně větší množství slov, kterým nerozumějí a na něž nejsou zvyklí. Proto
jedním z předních požadavků ať už žáků prvního či pátého ročníku byla srozumitelnost
knihy a běžně užívaný jazyk. Jedním z dalších důvodů neoslovení těchto žáků touto
literaturou pak může být například přílišná vzdálenost témat, jenž ona povinná literatura
zpracovává, od života těchto studentů či přílišná vzdálenost myšlenek, hodnot, postojů,
problémů,....atd. autorů klasické literatury a těchto mladých lidí.
Dalším důvodem pak může být také fakt, že pod pojmem této povinné literatury spatřují
studenti opět pouze školou propagované autory a tituly a vůbec si neuvědomují, že
například "nedoporučená" kniha, kterou četli a jejíž autor není příliš známý, vlastně do
"doporučených" knih spadá,i když nepatří do oné školsky známé klasické literatury. To
znamená, že studenti se domnívají, že doporučené, užitečné a vítané školou je jen to, co je
propagováno odjakživa, všem studentům a na všech školách - tedy úzký notoricky známy
soupis několika stěžejních knih. (O jejichž skutečném významu a hloubce v dnešní době by
se samozřejmě dalo polemizovat - osobně, ačkoli se považuji za čtenáře celkem
náruživého, shledávám za noční můru vzít do rukou některé z těchto titulů, jejichž tematika
je čtenáři 21.století skutečně již velmi vzdálená.)
Domnívám se. že v současné době chybí jistá aktualizace toho, co by se mladým lidem
mělo k četbě doporučovat. Učitelé by měli přizpůsobit požadavky na studenty současným
knižním trendům, měli by brát v potaz i současnou literární tvorbu, která si nemyslím, že
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by byla zanedbatelná a neulpívat na, byť osvědčených, ovšem zastaralých titulech. Na
druhou stranu je jistě pravda, že mnoho těchto titulů, i přes svou časovou propast jsou
svým tématem a obsahem stále aktuální co se týče například mezilidských vztahů,
mocenských bojů, lidských vlastností,...atd. Ale přeci jen někteří mladí lidé a obzvláště
mladí lidé učící se nějakému oboru, řemeslu potřebují srozumitelnou osu příběhu
i prostředí, ve kterém se odehrává. A pokud nebudou rozumět například pozadí příběhu době, státnímu či politickému systému, kultuře,...atd. ve které se příběh odehrává či
používanému jazyku,...atd. nebudou v knize vidět žádny přínos a číst ii nebudou.)
I přes všechny tyto výtky si však povinná literatura i mezi těmito žáky našla své
příznivce. O tom, že doporučené knihy nemusí být pouze "nemastné, neslané", ale že
mohou mít zajímavý, živý, aktuální děj a že například nemusí obsahovat jen samé vzletné,
honosné a hlavně spisovné výrazy - jak dle mého soudu většina studentů předpokládá,
vypovídali dva studenti:
K tématu uskutečňování představ a k tomu, že upřednostňují dynamické představy před
představami statickými, či popisy před povahovými vlastnostmi osob, se pak vyslovilo
devět studentů ročníku pátého a sedm žáků ročníku prvního. Přítomnost motorických
představ pak uvedlo pět studentů ročníku pátého a čtyři žáci ročníku prvního. Proces
srovnávání se s knižní postavou uvedlo sedm studentů ročníku pátého a pět žáků ročníku
prvního a proces ztotožnění se s některou postavou knihy pak tři studenti ročníku pátého
a pět žáků ročníku prvního. Kprožívání nějakých pocitů (radost, smutek,....atd.)
vznikajících z četby se vyslovili tři studenti ročníku pátého a sedm žáků ročníku prvního.
Ovlivnění názoru díky knize pak připustili tři žáci z obou skupin.
Co se týče onoho doznívání knihy,u obou skupin žáků se k přetrvávání jakéhosi pocitu,
nálady vyslovilo pět z nich. Stejně tak k tématu diskuse o přečtené literatuře. Většinou pak
žáci vypověděli, že o svých knihách následně hovoří s kamarády více než-li s rodiči
a především pak s takovými kamarády, kteří se o podobná témata či knihy zajímají.
Z rozhovorů jsem pak měla pocit, že četba knih je pro většinu dotazovaných velmi
osobním a intimním tématem, o které jsou ochotni podělit se s někým, u koho zálibu
v podobných oblastech zaznamenali. K myšlenkovému či reálnému návratu ke knize se
pak vyslovilo pět studentů ročníku pátého a sedm žáků ročníku prvního.
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4.1 Shrnutí výsledků
Jistým překvapením pro mne, v této výzkumné části, bylo zjištění, že žáci prvního
ročníku četli častěji, nežli žáci ročníku pátého. Domnívala jsem se totiž, že situace bude
zcela opačná. (Vzhledem k faktu, že pátý ročník je druhým ročníkem nástavbového studia,
jenž je zakončeno maturitní zkouškou /že je tedy ročníkem maturitním/, oproti prvnímu
ročníku středního odborného učiliště, jehož tříleté studium je zakončeno výučním listem
a kde žáci znalost literatury pro své studium prakticky nijak zvlášť nevyužijí.) Také jsem
u pátého ročníku předpokládala jakousi větší „vyspělost", co se kulturních hodnot a zájmů
(mezi které literatura jistě patří) týče.
Tyto, pro mne nečekané, výsledky, pak mohou přispět k, již výše zmiňovanému, názoru
o jakési „specifické funkci", jenž literatura, v tom kterém věkovém období člověka, plní.
Otázkou však zůstává, zda literatura tuto svou funkci u někoho postupem času ztrácí
z důvodu vymizení oné potřeby, kterou uspokojovala, či zdaje tato potřeba uspokojována
jinými způsoby a prostředky. Toto se tedy stalo předmětem mých dalších úvah
a uskutečnění následné výzkumné části, kde jsem se zaměřila na čtenářský vývoj studentů
(jakousi ontogenezi čtenářství), se snahou vymezit jakési stupně čtenářství korespondující
se stupněm vývojovým.
Dále bych v tomto shrnutí chtěla konstatovat, že ve většině zkoumaných otázek,
týkajících se procesu četby, jsem došla k podobným závěrům jako Jaroslav Frey ve své
knize Psychologie čtenáře (1929), která byla v této mé výzkumné části ústředním
pramenem. Jedná se však o velmi citlivé a individuální aspekty čtenářství, které nelze nijak
zvlášť kategorizovat či statisticky hodnotit, proto jsem se v diskusi, co se onoho procesu
četby týče (tedy například vžívání do děje, ztotožňování se s knižní postavou,....atd.),
omezila pouze na výčet počtu žáků, kteří se k danému tématu vyslovili. (Podrobněji pak
o prožitcích hovoří samotná kapitola prezentace materiálu.) Z tohoto pak lze nanejvýše
vysoudit, nebo alespoň já osobně jsem to tak vnímala, že skupina čtenářů prvního ročníku
je čtenářsky ..vnímavější, citlivější" - že si tedy svou četbu dokáže více užít, dokáže se do
četby více ponořit, mít z ní větší prožitek, jakoby ji brát víc vážně a najít si v ní to, co
vdanou chvíli uspokojuje její psychické potřeby. (Toto zjištění pak ovšem může být
způsobeno i tím, že ve věku 15 - 16 let /tedy počátkem adolescence/ mladý člověk
výrazněji prožívá všechny své pocity, problémy, přání, představy a touhy než-li ve věku
pozdějším.) Co se týče ostatních autorů citovaných v této práci, pak se mé závěry s jejich
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tvrzeními shodovaly také ve většině případů, i když jsem zaznamenala i určité neshody
(o tom však hovoří kapitola Diskuse - čtenářství).
Co se žánrové preference, která při mém zkoumání vyšla najevo a té, o které hovoří
výzkumy (především výzkum Františka Hyhlíka /1958/ zaměřený na mládež ve věku 14 18 let), týče, je možné pouze konstatovat, že u žáků prvního ročníku skutečně vyšla jako
nejvíce preferovaná literatura dobrodružná (fantasiiní), stejně jako uvádí i výzkum
Františka Hyhlíka, (který se ovšem nezaměřuje pouze na věkovou skupinu /jako já/, ale
také na pohlaví čtenářů.) Ostatní žánry se však svou preferencí u žáků ročníku prvního
nijak zvlášť neodlišovali - jejich zastoupení bylo podobné, nelze tedy o další žánrové
preferenci vyvozovat žádné závěry. Podobně tomu pak bylo u ročníku pátého, kde nej větší
zastoupení získala literatura faktu, ovšem další žánry již měli mezi studenty stejnou oblibu.
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5. TEORETICKÁ ČÁST - ontogeneze čtenářství
Teoretická část -ontogeneze čtenářství se snaží zachytit čtenářský vývoj či jakási
čtenářská stadia (tedy preferenci žánrů, přístup kliteratuře, prožívání četby,...atd.)
v závislosti na fyzickém věku čtenáře. Dále pak, s tímto v souvislosti, nastínit nakolik jsou
tato čtenářská stadia podmíněna stadii psychického vývoje a nakolik spolu vzájemně
korelují. Také pak vyzdvihnout funkci, jenž četba může vtom kterém věkovém
(a psychickém) období plnit - nakolik a jak může četba uspokojovat určité psychické
potřeby jednotlivých věkových stadií. V závěru uvádím opět čtenářské výzkumy;, které se
věnují postavení četby v rámci volnočasových aktivit (ovšem u dětí mladšího věku, nežli
tomu bylo v kapitole Výzkumy čtenářství v první části) a výzkumy, jenž zachycují posuny
čtenářství v závislosti na fyzickém věku čtenáře.

5.1 Ontogeneze čtenáře
O jednotlivých obdobích vývoje dětského čtenáře hovoří především Vladimír
Smetáček ve své knize Vybrané kapitoly z psychologie čtení a čtenáře, kde uvádí: „Vliv
knihy můžeme sledovat od raného dětství až do dospívání. V průběhu dětství se ovšem
tento vliv podstatně mění - od chápání knihy jako předmětu až po chápání knihy jako
souboru použitelných informací. Dítě musí zvládnout řadu dovedností, aby se mohlo stát
posluchačem a později čtenářem, musí získat řadu literárních i mimoliterárních zkušeností,
musí se rozvinout emocionálně i sociálně. V každém stadiu vývoje se jeho čtenářské
zájmy, návyky a preference výrazně odlišují od stadia předešlého i od stadia budoucího."
(Smetáček, 1973, s.75)
Shodně pak hovoří i Jaroslav Frey: „Obliba určité knihy a její vliv vůbec jest závislý
na věku čtenářově. Má-li kniha docíliti nějakého úspěchu, je třeba, aby odpovídala stupni
jeho vyspělosti. Neimocněiší dojem vyvolá kniha, jejíž struktura odpovídá struktuře
vývojového stupně, na němž právě jest dotyčný čtenář. Tu nutno konstatovati velmi
důležitý zjev, který se v tomto směru vyskýtá. Jest to okolnost, že skutečný věk člověka,
který čte, může býti velmi odlišný od jeho stupně čtenářského, že tedy na příklad člověk
starší může býti v tomto směru na stupni nižším než jiný čtenář, věkově mladší." (Frey,
1929, s.82)
Také Viliem Obert ve svém článku Dětský čitatel'a literárně žánre říká: „V každom
vekovom období dieta čita istý okruh literárnej produkcie, ktorá mu mentálně, poznatkovo
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či skúsenostne vychádza v ústrety, ktorú si čitatelsky a zážitkovo kooptuje, ktorá v ňom
vytvára určitý východiskový orientačný systém pre dalšie postupné přesuny do „vyššieho
poschodia" zložitej stavby literatúry. Toto čitatelské putovanie sa spravidla pohybuje po
osi: čitanie knihy jako produktu knižnej kultúry, ku ktorému dieta přechovává už v ranom
veku úprimný vlastnicky (v pozitívnom zmysle slova) vztah, pokračuje k žánru, tj.
k určitému tematicky i formálně ustálenému sposobu prezentácie literárnej skutočnosti,
dalej k autorovi jako k subjektu, ktorý čitatelskú individualitu dietata je schopný
najprijatelnejšie alebo nejautentickejšie oslovit, a k literature jako k umeniu slova,
myšlienky, motivácie činov, filozofie dejín čiže k literature jako k modelovaniu
spoločnosti, života a světa.
Inými slovami: dieta, mladý člověk na ceste za métou čitatelskei kultúry a kultúrnosti
absolvuje predovšetkým tieto mílniky literárnej výchovy, literárneho rastu a dozrievania:
najprv čita knihu, potom žáner (žánrovo-tematicny okruh), po ňom autora a až na koniec sa
dostává do rovnocenného „spolužitia" s literatúrou. Stává sa to vtedy, ked' mu už všetky
predchádzajúce články tejto postupnosti znejú súzvučne, keď kritériá příjmu literárneho
diela, jeho výběru na čitanie sú vzhode s jeho vnútornou potřebou a presvedčením."
(Obert, 1991)
Vladimír Smetáček (1973) pak hovoří o pěti výrazně odlišitelných

stadiích

čtenářského vývoje v rozmezí jednoho až patnáctého roku věku dítěte. Stadia dělí na: rané
dětství ( 1 - 3 roky), předškolní věk ( 4 - 5 let), mladší školní věk ( 6 - 8 let), střední školní
věk ( 9 - 1 2 let) a starší školní věk, dospívání ( 1 3 - 1 5 let). Období adolescence (tedy věk
zhruba 1 6 - 2 0 let) bohužel již neuvádí, proto o tomto období pojednám především z knihy
Milana Nakonečného Psychologie čtenáře 2.díl (1966). O vývoji četby po dvacátém roce
pak budu čerpat z knihy Václava Příhody Ontogeneze lidské psychiky II. (1983), neboť
žádný jiný autor o tomto období v souvislosti s četbou již nehovoří. Budu tedy postupovat
dle této hierarchie oněch sedmi stadií a dle těchto tří ústředních autorů, které budu
postupně doplňovat i o názory autorů ostatních, touto problematikou se zabývajících.
V průběhu raného dětství ( 1 - 3 roky) začíná tedy podle Vladimíra Smetáčka (1973)
seznamování dítěte se světem literatury, a to díky naslouchání předčítaným či vyprávěným
příběhům. Jedině díky mluvenému slovu může dítě získat znalosti nutné ktomu, aby
mohlo postoupit k literatuře v pravém slova smyslu. Samozřejmě také přichází do styku
s tištěným slovem a knihou. Pro dítě v tomto věku je však kniha především předmět.
Přibližně ve věku dvou let je pak dítě schopno rozeznat zobrazený předmět, avšak ještě
nechápe v obrázku pohyb. Na zobrazené předměty sice reaguje, ale jsou pro něj statické.
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Teprve ke konci tohoto období si dítě začíná uvědomovat pohyb - obrázek se stává
nositelem příběhu a tak okolo tří let již děti mohou vnímat jednoduché obrázkové seriály
jako příběh s jednotným dějem. Vztah mezi obrázkem a textem však děti okolo tří let ještě
nechápou. Podle Václava Příhody - Ontogeneze lidské psychiky I. (1971) je pak toto
období označováno jako věk říkanek.
Období předškolního věku (4 - 5 let) pak Vladimír Smetáček (1973) nazývá
„obdobím příběhu", neboť dítě je již po čtvrtém roce schopno si zapamatovat dosti dlouhý
příběh i pochopit souvislost kresleného příběhu rozděleného do několika obrázků. Dítě se
pak zajímá hlavně o příběhy ze známého prostředí. Nepřijímá dosud například zvířecí
příběhy (pokud se zvířata nechovají jako lidé nebo pokud s nimi dítě není seznámeno
z venkova). Literatura pro dítě v tomto věku slouží především pak k poznání světa, ke
strukturování jeho modelu. Pohádky chápe jako v podstatě realistické příběhy, neboť
pohádka odpovídá svou jednoduchou stavbou a zejména svou magickou příčinností světu
naivních příčin, ve kterém dítě žije.
Stejného názoru je i Jaroslav Frey (1929): „Dětské duši není svět, ve kterém žije,
o nic pohádkovitěiší a záhadnější než svět líčený v pohádkách. Ti obři a trpaslíci, víly
a čarodějnice, celá ta instrumentace a organisace pohádkového dění, oč je pro ně
záhadnější než jeho denní život, jemuž nerozumí stejně a v němž na své otázky nedostává
uspokojujících odpovědí? Jestliže v životě malého dítěte chodí Mikuláši a Ježíšci, aby
rozdávali zázračné dary, jestliže v něm nosí čápi a vrány malé děti, oč se pak liší život
skutečný od pohádkového? A to jest jen malá část dětského názoru o světě, ona část již
vytvořili dospělí. Můžeme býti přesvědčeni, že část druhá, kterou si vytvořila sama dětská
fantasie, která vyplňuje svět svými výplody, že tato část jest ještě podivuhodnější. Proto
jest pro dítě pohádka živlem, v němž se cítí doma a proto též dítě věří v tomto stáří
v skutečnost a pravdivost pohádky." (Frey, 1929, s.84)
Na druhé straně je však pohádka, dle mínění Vladimíra Smetáčka (1973), pro dítě
ještě příliš složitá, neboť právě magická pří činnost pohádky vede ktomu, že dítě si
pohádkové vztahy přenáší na sebe sama. Přesto je však dle kolektivu autorů: Vladimíra
Smetáčka, Zdeňka Jonáka a Vladimíra Vozničky (1988) jednoduchá pohádka v tomto
věku na prvním místě. Stále však také trvá záliba v říkankách, v antropomorfíckých
vypravováních o přírodě a obrázkových knihách - obliba leporel však dle autorů klesá
ihned po šestém roce na nulu.
Dítě se pak také v tomto věku nejen ztotožňuje s hrdinou čtených příběhů, ale nezřídka
ztotožňuje také hrdinu se sebou. Prožívá sním jeho dobrodružství, nebezpečí,....atd.
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Někdy se stává, že dítě nechce poslouchat příběhy, které obsahují prvky, jež dítě zná ze
skutečnosti jako nebezpečné (např. bouřka, zlý pes,...). „Eidetické vnímání, naivní chápání
příčinnosti a nedostatečné rozlišování mezi skutečností a světem imaginace vede k tomu,
že klasické lidové pohádky jsou pro dítě v tomto věku někdy až nebezpečnou četbou."
(Smetáček, 1973, s.86) Osobně se však nedomnívám, že by přílišný naturalismus
některých lidových pohádek, zanechával na dětské duši zvláštní újmu.
Přestože dítě v tomto věku žije potřebou stále nového poznávání, je přísun nových
informací v každém příběhu tak veliký, že dítě tyto informace nestačí zpracovávat a proto
si přímo vynucuje opakování stále stejných příběhů. „Dítě, které poslouchá již slyšený
příběh, neopakuje pouze zkušenost, ale chápe příběh na mnohem hlubší rovině, odhaluje
v něm nové významy a vztahy." (Smetáček, 1973, s.87). Ve starším předškolním věku pak
dítě již dovede z vyprávění nebo ze čteného příběhu či pohádky vybrat podstatnější
události nebo výrazné osoby. Dovede příběh také už volněji reprodukovat, zatímco dítě
mladší lpí více na reprodukci doslovné.
Zájem dětí mladšího školního věku ( 6 - 8 let) o knihu se, dle mínění Vladimíra
Smetáčka (1973), ještě nesoustřeďuje převážně na text, obrázek však také již nepřevažuje.
Jeho úloha se stává stále více pomocnou. Ilustrace pomáhají dekódovat text, umožňují
dětem změnit zaměření pozornosti a konkretizovat si na základě obrázků situaci příběhu.
Svět dítěte tohoto věku, ačkoli již řízen povinnostmi, má stále ještě charakter světa
magického, světa přání. Rychlé osamostatňování osobnosti dítěte a uvědomování si tlaku
reality jsou hlavními faktory, které činí z pohádky hlavní žánr tohoto období. Zájem dítě
ale také projevuje, dle Václava Příhody (1971), o bajky či krátké mýty a legendy.
„V dětském světě tohoto období existuje magický animismus, který se vyskytuje i ve
světě pohádkovém. Parabolické vyjádření příčinných vztahů v pohádkách odpovídá
stejnému typu chápání příčinných vztahů u dítěte. Dítě je centrováno na sebe a vidí svět
z egocentrického hlediska právě tak jako v pohádkách je vše chápáno z hlediska hrdiny.
Také morální omezení pohádky odpovídá morálním omezením světa dítěte. Pohádka tak
svou representací světa přesně odpovídá dětské koncepci." (Smetáček, 1973, s.90)
Teprve po desátém roce pak pohádka, dle Václava Příhody (1971), prudce ustupuje.
Taktéž bajka je pro devíti až desetileté děti již nezajímavá (a mravní pointě většinou ještě
nerozumí). S věkem pak naopak dle autorů: Vladimíra Smetáčka, Zdeňka Jonáka
a Vladimíra Vozničky (1988) trvale stoupá zájem o románový příběh. Největší vzestup je
pak na přelomu osmi a devíti let. Zhruba od třetí třídy je pak dítě schopno číst větší celky,
které jsou snadně psané. Klesá tedy (po osmém roce) dle autorů také obliba poezie
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(k novému vzestupu dochází až okolo čtrnácti let). Zájem dítěte se tedy postupně (ve
středním školním věku) obrací k reálnějším pohádkám či dobrodružným příběhům.
Dochází k posunu „od fantasie k faktu" (Příhoda. 1971, s.422). Do obliby se dostávají, dle
Václava Příhody (1971), například příběhy ze života dětí, vyprávění o vynálezech,
slavných osobnostech, cestopisné povídky, pověsti,...atd., okolo jedenácti let pak četba
dobrodružná a tajemná.
Odklon dětí ve středním školním věku (9 - 12 let) od pohádek je pak způsoben
především změnou poznávacích schopností dítěte, změnou modelu světa i změnou
postavení dítěte ve společenském prostředí. Dítě se stává stále více samostatným
a kritickým. Svět pohádky se mu zdá být, dle Jaroslava Freye (1929), nereálný, neboť je
umístěn jaksi mimo prostor a čas (pohádky se odehrávají „kdysi a kdesi"), což vzbuzuje
u dítěte tohoto věku nedůvěru. Dítě směřuje do budoucnosti a snaží se být co nejdříve
dospělé. Chce proto příběhy skutečné a zároveň takové, které by mu umožnily co nejdříve
se realizovat. Dobrodružná literatura typu robinsonád či vemeovek vytváří, dle Vladimíra
Smetáčka (1973), nový imaginární svět dítěte vtom smyslu, že zjednodušuje mezilidské
vztahy a umožňuje dítěti prorazit, zvítězit nad přírodou i nad jednoznačně označenými
nepřáteli poměrně rychle. „Také všechny jednotlivé předmětné detaily jsou zpracovány
poměrně realisticky, a tak neskutečnost světa sociálních vztahů je spojena s poměrnou
realističností světa předmětného a tím plně odpovídá stupni myšlení dítěte." (Smetáček,
1973, s.94)
Zájem o dobrodružnou literaturu pak tedy v tomto věku, jak shodně uvádí i František
Hyhlík (1963), souvisí především s nedokonalým poznáním skutečnosti a s tím, že myšlení
dětí není výrazněji korigováno skutečným životem a zkušenostmi. Děti ještě neznají
starosti, díky kterým dospělí chápou život reálněji. Jejich myšlení zabíhá do fantasií a často
není ani zapotřebí, aby se zastavilo před realitou. Děti láká i to, že v dobrodružných
situacích lze uplatnit fyzickou sílu (aktivitu, boj,...) i duševní převahu (bystrost,
postřeh,...). Dobrodružné příhody skrývají četná nebezpečí, která vzbuzují strach, obavy,
ba i zděšení, ale při četbě toto nebezpečí nehrozí, mladý čtenář je sice prožívá, ale protože
se ho přímo nedotýkají, nepůsobí na něho nepříznivě." (Hyhlík, 1963, s.37)
V tomto období bývá také ze strany dítěte nejsilnější identifikace s hrdinou. Vladimír
Smetáček (1973) se domnívá, že to však není již pouze identifikace situační, imitující,
jako je tomu u mladších dětí. Dítě se chce podobat svému vzoru nikoli proto, že hrdina se
podobá jemu, ale proto, že hrdina je nejlepší - zná, umí, vítězí,....atd. Dítě obvykle nemá
jako vzor pouze jednoho hrdinu (Knihy s jedním hrdinou mají dle kolektivu autorů
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Vladimíra Smetáčka, Zdeňka Jonáka a Vladimíra Vozničky (1988) v oblibě děti zhruba do
osmi let. Po tomto věku pak naopak prudce stoupá obliba skupiny, party.), ale ztotožňuje
se hned s několika podobnými postavami, o kterých věn, že jsou vytvořeny podle
skutečnosti. S potřebou identifikace pak u dětí tohoto věku také roste potřeba náhražkové
skutečnosti. Děti si však vybírají pouze takové imaginární prostředí, které jim je sice
nepřístupno,

ale které jim je

nějakým

způsobem

blízké

(znají ho

například

z vyprávění,...atd). Do nich si pak děti promítají své touhy.
Děti ve středním školním věku (9 - 12 let) tedy láká líčení všelijakých příběhů ze života
dětí, jejich dobrodružství, hrdinských činů, odvahy, síly, bystrosti, vynalézavosti,...atd.
Začínají se zajímat také o cestopisy a dobrodružství spojená se zázraky techniky. Souběžně
s tím se objevuje zájem o rozmanité vztahy mezi lidmi, o líčení podivuhodných příhod
a nebezpečných situací. Také humor, veselé až groteskní příhody a situace jsou, dle
Františka Hyhlíka (1963), oblíbeny u dětí středního školního věku.
V tomto věku se pak také začínají odlišovat zájmy dívek a chlapců a spolu s nimi také
způsob prožívání literatury. Jak soudí nejen Vladimír Smetáček, dívky čtou více než
chlapci a jsou také díky své obecné vyspělosti a vyvinutější schopnosti soustředit
pozornost lepšími čtenáři než chlapci. Tato převaha dívek je však patrná především
v období mladšího školního věku, neboť dívky volí klidnější volnočasové aktivity (tedy
např. četbu) nežli chlapci. Po patnáctém roce se množství přečtených knih u dívek snižuje
a poměr mezi chlapci a dívkami se tedy co do počtu přečtených knih začíná vyrovnávat.
Také rozdíly v žánrové preferenci mezi pohlavími jsou výrazné.

Podle autorů

Vladimíra Smetáčka, Zdeňka Jonáka a Vladimíra Vozničky (1988) čtou dívky více
poezii, románové příběhy, příběhy a pohádky, chlapci naopak umělecko - naučnou
a návodně naučnou literaturu. Chlapci se také více zajímají o válečné příběhy, detektivky,
příběhy se sportovním obsahem, dobrodružné příběhy, příběhy z oblasti vědy a techniky
a o něco více také o science - fiction. Dívky naopak upřednostňují dívčí příběhy, příběhy
o citovém zrání, životopisné, sociální a historické příběhy, klasické i moderní pohádky.
O něco více se také zajímají o humoristické příběhy a obrázky ze života přírody.
Rozdíly mezi pohlavími z hlediska četby krásné literatury se pak projevují přibližně
v osmi až devíti letech a postupem času stále narůstají. Rozdíly pak lze spatřovat
především v množství přečtené literatury, v jejím zaměření a v intenzitě prožívání. „Dívky
směřují stále více k citovému prožívání děje, který dosnívají, chlapci naopak touží po ději
konfliktním, který se pak snaží přenášet do skutečnosti." (Smetáček, 1973, s.94 - 95) Jak
Vladimír Smetáček (1973) míní dále, chlapci se tedy nejen identifikují, ale snaží se také
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tuto identifikaci uskutečňovat ve svém chování, kdežto u dívek je identifikace spojena
spíše s vnitřním snčním, s tvorbou fiktivního, ale navenek neaktivního svčta. Chlapci touží
po takových dobrodružstvích, která by chtěli sami prožít a volí si přitom hrdiny obvykle

starší než jsou oni sami. Naproti tomu dívky ještě nějakou dobu setrvávají u pohádky
a většinou si také volí hrdinu věkem mladšího. Také pak raději čtou o známých místech, ve
kterých se odehrávají příběhy s citovou problematikou, kdežto chlapci čtou raděj o místech
mimo domov (často o exotickém prostředí), kde se odehrávají dobrodružství
s nějakým vnějším konfliktem.
Děti do osmi let pak, dle tvrzení kolektivu autorů (1988), preferují příběhy bez
výrazného konfliktu. Pokud je však v díle konflikt přítomen, je pro mladší děti přijatelný
spíše konflikt dvou vyhraněných postav. Teprve pro děti nad osm let se stává atraktivním
i konflikt jedince se skupinou nebo konflikt dvou skupin. Zájem o vnitřní konflikty postav
se projevuje až u starších dětí. Všechny děti pak výrazně upřednostňují šťastné vyznění
konfliktu. Schopnost vyrovnat se s neurčitým nebo nešťastným vyzněním konfliktu roste
až s věkem.
Období staršího školního věku (tedy rané adolescence - věk 13 — 15 let) je spojeno
s řadou změn v životě dospívajícího. Raná adolescence ie obdobím, „kdy dítě ještě částečně
žije ve světě realisticko - imaginárním a částečně již v nejistotách období příštího. Rychlé
tělesné zrání a s ním spojené změny v oblasti pohlavního vývoje jsou hlavními dominantami
tohoto období. Vlastní biologický vývoj i měnící se požadavky společnosti vedou dítě
k stále silnějšímu uvědomování si své biologické a společenské role v rámci pohlaví,
i k zájmu o pohlaví druhé." (Smetáček, 1973, s.95) Také různorodost dětských zájmů je
v tomto věku velmi typická. Na dospívajícího proto stále silněji doléhá potřeba ujasnit si své
priority, hodnoty, cíle,....a nalézt své místo ve společnosti, neboť úvahy o budoucím
povolání, konflikty, k nimž dochází mezi normami a požadavky školy, rodiny a skupiny
vrstevníků velmi zvyšují napětí ve vztazích dospívajícího a jeho okolí. Ten proto začíná
promýšlet svůj vztah ke společnosti a uvědomovat si sama sebe jako bytost určovanou
především sociálními vztahy.
„Potřeba prosadit se jako individualita, pocit rychlého růstu psychických i fyzických sil
se v dítěti staršího školního věku sváří s nedostatečností všech jeho zkušeností a schopností.
I když vnitřní protitlaky vyvrcholí obvykle až v období následujícím, projevuje se již nyní
nespokojenost se sebou samým, snaha rychle svou nedostatečnost překonat." (Smetáček,
1973, s.96) Jednou z možností takového překonávání je právě četba. Zájem o dobrodružnou
literaturu stále převládá u obou pohlaví, ale začíná se objevovat i zájem o literaturu
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odbornou nebo takovou, jenž popisuje vztahy mezi oběma pohlavími. Dospívající se sice
stále ještě potřebuje opírat o svůj vzor, ale ten, jak uvádí Vladimír Smetáček (1973), už
v tomto období většinou ztrácí rysy robinsonství a dostává spíše rysy konkrétnějších hrdinů,
kteří jsou ve středu společenské pozornosti. Také se v tomto věku objevuje nový typ
ztotožnění, a to projekce objektu erotického zájmu do hrdiny. Chlapci či dívky, kteří
nemohou ve skutečnosti nalézt objekt svého zájmu, si na základě knižní postavy dosnívají
model svého partnera.
Dívky tedy v tomto věku, dle mínění Václava Příhody (1971), většinou čtou
o vysněném světě, o domácím a školním životě, dějepisné, sentimentální a romantické
povídky, romány

a poezii. Zájem o historii, stejně jako o společensky laděné příběhy se

objevuje mnohem dříve u dívek, které si potřebu společenské orientace uvědomují více než
chlapci. Zvyšující se napětí ve vztazích dospívajícího a okolí vede také k tomu, že některé
dívky začínají v literatuře hledat například řešení svých vlastních problémů. Chlapci pak
v tomto období čtou především knihy či obrázkové časopisy o astronomii, technice,
vynálezech či životopisy slavných osobností. Zájem o technickou literaturu se pak, podle
tvrzení Vladimíra Smetáčka (1973) netýká konkrétních popisů činností, ale především
popisu úspěšnosti vědců, vynálezců, objevitelů,....atd. - je zde tedy vidět také obrat
k sociální tematice (témata jako společenská prestiž, uznání,....apod.). Právě rychlý růst
tvůrčí aktivity, potřeba identifikace s konkrétními vzory i snaha po vyniknutí vedou k zájmu
o tyto osobnosti. Do popředí zájmu se dostávají také různé sportovní příběhy, příběhy se
skutečnými sportovci, herci, zpěváky, či jinými osobnostmi. S tím souvisí i zvýšená obliba
a odběr časopisů, které o jednotlivých osobnostech, událostech jejich života... atd. informují
čtenáře mnohem rychleji než knihy.
Neitvpičtějším projevem období rané adolescence je pak tzv. „čtenářská horečka", která
dle Vladimíra Smetáčka (1973) vrcholí mezi třináctým a čtrnáctým rokem. Dospívající
totiž právě v tomto období začíná narážet na nebezpečné stránky reality, které zatím díky
nedostatečným zkušenostem není schopen zvládnout. Kniha mu tedy umožňuje vyhnout se
tomuto nebezpečí skutečného světa, uzavřít se do soukromého, vnitřního a vysněného světa.
Dává mu také ale pocit, že díky zkušenostem získaným z knih se dokáže s realitou vyrovnat.
Období adolescence ( 1 6 - 2 0 let) pak bývá nazýváno věkem přeměn a problémů, což
souvisí, dle Milana Nakonečného (1966), se základním znakem tohoto období, a to
s dozráváním

osobnosti -

tedy s jakýmsi

utřiďováním

životních názorů,

mínění,

postojů,...apod. Po bouřlivém předešlém období (tedy období dospívání) dochází k jistému
zklidnění. Současně se také objevují nové zájmy a dětské zájmy mizí. Zájmy, zvyky
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a postoje mladého člověka dostávají v tomto období svůj trvalejší tvar, avšak dosud nejsou
definitivně určeny. Adolescence je oblastí změn, v níž dochází především k přeměně
dětských forem chování a chápání světa v postoje dospělých. „Společnost vyžaduje, aby
adolescent převzal roli dospělé osoby, ten si to uvědomuje a vytváří si tak postupně nový
životní styl, založený na odezírání světa dospělých, často ovšem i na nesouhlasu s jejich
postoji." (Nakonečný, 1966, s.l 1) Mladý člověk si tedy postupně buduje vlastní obraz světa,
relativně nezávislý na mínění okolí.
Dosud neurčitá společenská pozice, spojená se značnou závislostí na rodičích,
zaměstnavateli,...apod. vytváří pocity nejistoty, introverzi a agresivní tendence vůči svému
okolí. Adolescent je tedy, podle názoru Milana Nakonečného (1966), sice oproti
dospívajícímu vnitřně stabilizovanější, avšak přesto je plný vnitřních tlaků z prožívání
rozporů sociální skutečnosti. „Jsou to především sociální problémy, které plynou z nabývání
nových zkušeností a z nutnosti vypracovávat nové životní stereotypy a nové formy
přizpůsobování se změněným životním podmínkám a nově převzatým rolím." (Nakonečný,
1966, s . l l )
Mladí lidé se pak v tomto období zajímají o „životopisy významných osob, které žily
bohatým a pohnutým životem, dále mají zájem o satiru, ostré diskuse, vtipné výpady
a o kritiku zejména jednotvárného a fádního života. Literatura, která ukazuje tvůrčí úsilí lidí,
změnu starých vyježděných cest a konzervativních zvyklostí, je velmi oblíbená, protože
odpovídá revolučnímu myšlení a představám mladých lidí." (Hyhlík, 1963, s.55)
Motivace čtenářského výběru pak, dle Milana Nakonečného (1966), většinou již
u adolescentů ztrácí náhodný ráz a dostává charakter cílevědomého výběru literárních děl.
Vzniká jakási „tendence ke specializaci" (Nakonečný, 1966, s.l 5) - to znamená, že mladý
člověk nečte již vše, co se mu dostane do rukou (jako dítě), nýbrž si vybírá literaturu
určitého druhu. Podstatným znakem tohoto věku je tedy výběrovost. Čtenářský výběr zde
pak souvisí s ostatními zájmy (zájmy o dobrodružství, techniku, hudbu,... apod.). Doznívá
ještě také četba „rodokapsů", „červených knihoven", a působení školy (povinná četba).
Mládež čte, dle Milana Nakonečného (1966), pro příjemný zážitek nebo pro odpočinek
a aby dosáhla vědomostí. Čtenářskými motivy adolescentů jsou tedy v podstatě motivy
poučení a motivy příjemné identifikace. Četba také leckdy pomáhá mladým lidem řešit
jejich problémy, porozumět jim, lépe do nich pronikat. Často také v tomto období dochází
k preferenci novin a časopisů před knihami z důvodu praktičnosti, která je dána větší
dostupností tisku, jeho větší rozšířeností a také aktuálními informacemi.
Dle Václava Příhody (1967) se pak právě v tomto období (16 až 20 let) u mladého
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člověka dotváří poměr ke knize. „Hoch a dívka se vciťují teprve nyní v psychické rozpory
jednajících románových osob, s jejichž starostmi i vítězstvími se ztotožňují. Stále více
proniká i erotický vznět a snaha po idealizaci. Rozvíjí se čtenářská zkušenost, která přispívá
k formování životních směrnic, mravních zásad a ideálů i vlastní osobnosti. U četných
mladých lidí však pozbývá čtení literárních děl pouhé předmětnosti a přechází právě
v tomto období na úroveň estetického hodnocení. Nečtou jen, aby se dověděli, jak to
dopadne, a aby prožívali intenzivní napětí při zauzlování dějové osy, nýbrž jeví cit libosti
nebo nelibosti nad stavbou díla, nad strukturou vět, nad bohatostí či chudostí slovního
výrazu, nad logikou příběhu, nad povahopisem jednajících osob i nad jinými rysy, které
tvoří krásu básnického, románového nebo dramatického výtvoru." (Příhoda, 1967, s.l 18)
Shodně hovoří i František Hyhlík: „V četbě dospívající mládeže postupně převažuje
touha po poznání. Nejen děj, ale i myšlenky v literárním díle působí na poznávací
schopnosti, prohlubují zájem a vedou k úvaze o společnosti i k sebereflexi. Mládež je
rozumově schopná hodnotit názory jednajících osob, je schopna srovnávat a kriticky
rozlišovat. Často ještě podléhá vlivu četby, mění své názory podle myšlenek autorů, nemá
dost vlastních zkušeností, zejména čte-li málo nebo jednostranně." (Hyhlík, 1963, s.60)
Četba po dvacátém roce pak, dle mínění Václava Příhody (1967), získává zcela jiný
charakter. Dle autora čtenáře zajímá z krásné prózy téměř výlučně jen román, obrážející
lidský osud, u méně náročných čtenářů (autor používá výrazu „prostoduchý čtenář") pak
především detektivní povídka. Po dvacátém roce také přibývá čtenářů cizojazyčné prózy.
Lyriku pak vyhledává jen malé množství čtenářů, kteří ji ovšem, na rozdíl od období
předcházejících, podrobují znaleckému rozboru. Nehledají v ní již projekci vlastních citů,
nýbrž estetický požitek, uvolnění mysli.
Většina mužů pak v tomto období věnuje svou pozornost spíše než trvalým hodnotám
a knihám, aktualitám a časopisům. Četba denního tisku je pak v tomto období rozšířena
podstatně více nežli v obdobích předcházejících. Rozšiřuje se politická orientace, které
mladí lidé teprve nyní věnují více času a pozornosti. Repertoár četby je dále rozšířen také
o odbornou četbu, týkající se povolání, jež mladý člověk vykonává. Klesá tedy zájem
o poučnou četbu obecného rozsahu a zájem se zužuje na vlastní profesi. Nauková četba pak
často zatlačuje četbu rekreační.
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5.2 Četba jako potřeba
Z výše uvedeného tedy vyplývá, že kniha se stává v životě člověka určitou hodnotou
a že, do jisté míry, v něm má nezastupitelné místo. „Určité objekty skutečnosti se v životě
člověka stávají hodnotami, jestliže jejich vlastnosti korespondují s lidskými potřebami hodnotným se stává to. co uspokojuje lidské potřeby." (Nakonečný, 1965, s.52) Kniha jako
hodnota pak může mít, dle Milana Nakonečnčho (1965), jak emotivní, tak utilitární
akcent. (Kniha jednak vzbuzuje emoce a jednak může být nějak užitečná - např. poskytuje
informace. Jde tedy o předávání jak kognitivních, tak emotivních obsahů.) Tato akcentace
je pak základnou vazby mezi čtenářem a knihou.
Potřebou se pak četba stává na základě kulturní podmíněnosti, neboť: „Každá
společnost (kultura) má k dispozici určitý referenční systém, který je základem
komunikace."

„Komunikovat

se stává v kulturní společnosti

potřebou,

neboť

komunikace je prostředkem orientace a sebe vyjadřování. Literatura je prostředkem
hromadné komunikace a komunikace je člověku vlastní, neboť souvisí sjeho životní
problematikou, komuniké, která sděluje i která přijímá souvisejí sjeho životní situací,
stávají se častěji prostředkem řešení životních problémů." (Nakonečný, 1965, s.55) Četbu
lze tedy vnímat jako formu sociálního kontaktu, která do určité míry odpovídá obecné
touze člověka po společenskému kontaktu.
O tom, že potřeba číst je především kulturní potřebou, neboť mimo jiné jejímu vzniku
předchází obvykle zvládnutí jistých návyků a dovedností, je přesvědčen také Vladimír
Smetáček (1973). Ten se ovšem dále domnívá, že potřeba číst je současně ovlivňována
vývojově hlubšími vrstvami potřeb. A to potřebami sociálními (potřeba být informován,
potřeba potvrzení statusu ve společnosti, ...atd.), dále potřebami psychologickými
(potřeba odpočinku, potřeba sebepotvrzení, potřeba náhražkové

skutečnosti,...atd.)

a někdy i potřebami biologickými (např. zájem o erotická témata v období pubescence).
Oba autoři se pak shodují na tom, že potřeba číst vzniká teprve impulsem zvenčí. Je to
tedy potřeba získaná, naučená, potřeba sociogenní. Čtenář čte především tehdy, když mu
četba pomáhá řešit nějaké podstatné životní problémy. Potřeba číst tedy začíná ve chvíli,
kdy člověk hledá poučení, radu či odpověď' na nějaký životní konflikt (ale například
i rozptýlení - i to může být částečným řešením konfliktu), ať už formou přímou či
nepřímou.
Ze samotného vývoje čtenářských zájmů pak můžeme vysledovat úzkou korelaci mezi
čtenářským zájmem a psychickým založením čtenáře. „Psychologická afinita obsahu mysli
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a obsahu knihy, vzájemný souzvuk, rezonance čtenáře na určitý druh literatury
a indiferentní nebo odmítavý vztah k jiným knihám, to vše svědčí o tom, že čtenář
potřebuje a chce literaturu, která souvisí sjeho životní problematikou. Nejprve tedy
pohádky související sjeho animizovaným a magickým světem poetické dětské skutečnosti,
později banální či hluboká díla související sjeho životní problematikou banální či
složitou." (Nakonečný, 1965, s.55) Lze tedy říci, že existuje jakási příbuznost mezi životní
a čtenářskou tematikou. Výběr takové literatury, jež souvisí s čtenářovým životem je pak
většinou spíše neuvědomovaný.
Na otázku proč konkrétní kniha osloví konkrétního čtenáře nebo skupinu čtenářů,
reaguje Milan Nakonečný následovně: „Podobně jako se literární genry vyvíjejí ve
specifických historicko - ekonomických společenských podmínkách (např. společenský
román u Balzaca a Zoly apod.), a literatura dostává specifický obsah, který je obrazem
reflexe spisovatele na skutečnost (např.romány Aldouse Huxleye jako výraz odporu
k přecivilizované a zracionalizované době, romantické gesto dekadentů k doznívajícímu
aristokratismu devadesátých let apod.), tak také vzniká emotivní reflexe čtenáře na základě
společných afinit mezi psychologickou strukturou knihy a strukturou čtenářovy osobnosti."
(Nakonečný, 1965, s.57)
Podobně: „Na otázku, proč z děl všech básníků dvacátého století si právě Rilkova
složitá poezie získala na Západě takovou oblibu, odpovídá literární vědec Paul de Man, že
by tomu tak mohlo být proto, že mnozí jej četli tak, jako kdyby oslovoval nejskrytější
zákoutí jejich duše a odhaloval přitom hloubky, které jen stěží tušili, nebo s nimi sdílel
utrpení, které jim pomáhal chápat a překonávat." (Manguel, 2007, s.341) Podobně: „...byl
tak objeven i důvod toho, proč čteme texty druhých. Hledáme jejich „ty", tj. osobu jejich
původce (autora), a skrze toto „ty" se dozvídáme něco o ,já", něco, co bychom se jinak
nedozvěděli. Řečeno jinak: za textovým co? Se nachází kdo!" (Manguel, 2007, s.429)
Působení knihy na čtenáře je tedy, i dle Milana Nakonečného (1965), podmíněno jeho
psychickou individualitou, která se ovšem sama vlivem četby do jisté míry pozměňuje.
Přijatá informace (ať už emotivního či kognitivního charakteru) vyvolává určité účinky
v mentalitě člověka - slouží například k zdokonalení orientace v sobě samém, ve světě
hodnot a idejí, v sociálních vztazích, v interakci se světem,...atd. To znamená, že díky
individuální psychické výbavě každého čtenáře a následnému rozdílnému působení četby
(která ovšem zpětně psychickou stránku částečně ovlivňuje), dochází ktomu, že tatáž
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kniha může být hodnocena rozdílně nejen různými čtenáři, ale i jedním čtenářem
v průběhu jeho vývoje.
Velmi výstižně o tom hovoří Alberto Manguel: „Čtení je kumulativní a roste
geometrickou řadou: každé nové čtení staví na tom, co čtenář četl předtím. Existují lidé,
kteří když čtou knihu, připomínají si jiná, předchozí čtení, srovnávají je a přivolávají z nich
emoce." (Manguel, 2007, s. 35-36) „Nikdy se nevracíme ke stejné knize, nebo dokonce ke
stejné stránce, neboť v odlišném světle se měníme my a mění se i kniha a naše vzpomínky
se stávají jasnějšími, temnějšími a opět jasnějšími a my nikdy přesně nevíme, co je to, co
se naučíme a zapomeneme, a co je to, co si zapamatujeme. Jisté je, že akt čtení,
osvobozující tolik hlasů z minulosti, se někdy bezpečně uchovává pro budoucnost, kde je
možná budeme moci využít nějakým odvážným a nečekaným způsobem." (Manguel, 2007,
s. 90) Člověk tedv do četby svou psychiku vnáší a četba zároveň jeho psychiku ovlivňuje.
Struktura osobnosti čtenáře pak do jisté míry odpovídá struktuře osobnosti vůbec.7 Tato
skutečnost je pak základem rozdílnosti čtenářských zájmů a zálib.8
Analýza čtenářských zájmů a čtenářsky zájem sám je pak ukazatelem určitých
psychických rysů. Zájem lze pak, dle Vladimíra Smetáčka (1973), vnímat jako konkrétní
modifikaci čtenářských potřeb. Je však mnohem více než potřeba ovlivňován vnějšími
okolnostmi (např. možnostmi knižního trhu,....atd.). Milan Nakonečný (1965) usuzuje, že
trvalejší rysy osobnosti, které se projevují jako ustálené životní postoje a názory souvisí
pak s trvalejším čtenářským zaměřením. Zájem čtenáře pak vykazuje momentální výkyvy,
které souvisí s proměnou jeho životní situace. Vztah čtenáře ke knize je tedv podmíněn
mnoha faktory, kterými jsou především: „úroveň vzdělání, úroveň inteligence, kulturní
zájmy (hobby), sociální status, ekonomické podmínky, kulturní pozadí existence, aktuální
zaměřenost a trvalejší rysy osobnosti". (Nakonečný, 1965, s.17) Determinace těmito
faktory má tedy za následek, že si čtenář vybírá určitý druh literatury. Specifické čtenářské
zájmy pak korelují se specifickými životními zkušenostmi, především s určitými
sociálními a psychickými vlivy. Určitý druh literatury tedy přitahuje jen určitý okruh
čtenářů. Obecnost čtenářských zájmů pak odpovídá obecnosti v psychice lidí vůbec.

7

Některé ze složek psychologie osobnosti jsou však pro psychologii čtenáře důležité méně a jiné více například temperament, který se projevuje mimo jiné v hloubce prožívání čteného.
8
Dle Milana Nakonečného (1965) pojem zájem v psychologii čtenáře souvisí především s přípravnou fází
četby, vyjadřuje určité výběrové zaměření. Záliba se pak vztahuje k samotnému procesu četby, neboť záliba
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5.3 Výzkumy ontogeneze čtenářství
V této kapitole uvádím čtenářské výzkumy, které se opět věnují postavení četby v rámci
volnočasových aktivit. (ovšem u dětí mladšího věku nežli tomu bylo u výzkumů čtenářství
v první části, které tyto nové čtenářské výzkumy doplňují a společně tak tvoří jakýsi
návazný přehled postavení četby mezi aktivitami, kterým se děti či mladí lidé ve svém
volném čase věnují), a výzkumy, jenž zachycují posuny čtenářství v závislosti na fyzickém
věku čtenáře (- tedy čtená a oblíbená témata jednotlivých období, přístup ke knihám
v těchto obdobích, k jednotlivým tématům, očekávání od knih,...atd.)

5.3.1 Četba j ako volnočasová aktivita
Kromě výše uvedených výzkumů (viz výzkumy čtenářství v první části), týkajících se
způsobů trávení volného času mládeže a objemu času věnovaného četbě, je jedním
z dalších výzkumů zabývajících se tímto tématem, ovšem i u dětí mladšího včku, výzkum
uváděný Danielou Slezákovou (1998) v článku Čítanie - potřeba, či zúluba. Autorka zde
zmiňuje výzkum dr. Daráka o zájmových aktivitách dětí a mládeže. Výzkum uskutečnila
Prešovská univerzita v roce 1996 a její cílovou skupinou byly děti a učitelky mateřských
škol, žáci, studenti, učitelé základních, středních a vysokých škol východoslovenského
regionu. Z výzkumu vyplynulo, že žáci prvního stupně, chlapci, řadí četbu na druhé místo
ve svých volnočasových aktivitách (za jízdu na kole a před sledování televize) a dívky na
místo první. U žáků druhého stupně základní školy pak četba tvořila nejfrekventovanější
volnočasovou aktivitu. Žáci středních škol pak uvedli mnoho zájmů, kterými vyplňují
volný čas, přičemž četba se dostala na první místo u 30,9% žáků. Žáci gymnázií zařadili
četbu (chlapci za sport a dívky za ruční práce) na druhé místo.
S těmito výsledky však příliš nekorespondují výsledky sociologického výzkumu Ivana
Gabala a Lenky Václavíkové Helšusové Jak čtou české děti. Výzkum byl uskutečněn
v roce 2002 na vzorku 1092 dětí ve věku 10 - 14 let (tedy přibližně druhý stupeň základní
školy) formou rozhovoru v rodinách (rozhovor byl veden jak s dítětem, tak s jedním
z rodičů). Výsledky tohoto výzkumu pak ukazují, že čtení knih v tomto věkovém pásmu
nepatří mezi hlavní volnočasové aktivity, kterými by se děti bavily. Pouze 3% dětí uvedla
četbu na prvním místě ve svých zájmech a při trávení volného času. Četbu předčily

má emotivní akcent - tedy přináší čtenáři nějaké uspokojení.
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zájmové kroužky (8% dětí), hraní si venku (13% dětí), počítač (15% dětí) či sport (18%
dětí). 54% dětí však uvedlo, že je pro ně četba zábavnou činností.
Ve výzkumu Christiny Clark a Amelie Foster, realizovaném ve Velké Británii,9 pak
vyšly najevo tyto údaje: pro žáky primary school je četba velmi zábavná v 36,9%, celkem
zábavná v 33,4%, trochu zábavná 25,8% a pro 3,9% žáků vůbec zábavnou činností není.
Pro studenty secondary school je pak četba velmi zábavnou pouze v 16,3%, celkem
zábavnou v 26,8%, trochu zábavnou v 43% a vůbec zábavnou není pro 13,8% studentů.

9

Jednalo se o výzkum čtenářství uskutečněný v roce 2005, kteiý byl vedený formou dotazníků. Výzkumu se
zúčastnilo 8206 žáků z 57 primary schools a 41 secondary schools. Respondenti byli tedy ve věku 5 - 1 6 let.
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5.3.2 Četba jako ontogenetický vývoj
Pokud se zaměříme na samotný vývoj četby, tedy čtenářství od raného dětství,
z výzkumu A. Gcsella (2000) vyplývají následující poznatky: Přibližně v 18 měsících včku
začíná dítě otáčet stránky v knize. Ve dvou letech si prohlíží obrázky a má rádo knížky
s plastikovými obrázky. Zhruba ve dvou a půl letech si rádo prohlíží knížky již samo, má
rádo krátké básničky či historky o jemu známých tématech, má v oblibě vyprávění
o zvířatech a dopravních prostředcích. Ve věku okolo tří let již dokáže déle poslouchat, má
rádo historky s opakováním, rodinné zážitky nebo fantasie o lidech a zvířatech, má rádo
hádanky, záhady, historky se mu musejí vyprávět a číst, aniž by se změnilo slovo, rádo si
prohlíží v časopisech barevné reklamní obrázky se známými předměty.
Zhruba ve čtyřech letech poslouchá již dlouhé příběhy nebo dlouhé básně, má v oblibě
dětské příběhy a příběhy veselé, humoristické. V pěti letech si nechává rádo předčítat a má
rádo vybrané příběhy, které by poslouchalo pořád dokola. Dále má v oblibě příběhy
o zvířatech, která se chovají jako lidé a různé historky z prázdnin. Ve věku šesti let má
stále rádo, když se mu předčítá, umí nazpamět známé historky, má rádo, když se mu
vyprávějí historky o něm samém nebo příběhy o dětech. V sedmi letech se pak podle
Gesella některé děti stávají vášnivými čtenáři (chtějí si dokonce nosit knížku ke stolu a číst
si při jídle). Jejich zájmy o četbu jsou již však individuálnější - převažuje však zájem
o knihy o dětech, zvířatech, přírodě, pohádky, mýty, legendy, chlapci pak mají rádi knihy
o armádě a námořnictvu, letadlech a elektřině.
V osmi letech se zájem soustředí na klasickou dětskou literaturu (Tom Sawyer,...atd.),
cestopisy, knihy dobrodružné, zeměpisné, o pradávných epochách, biblická vyprávění.
Někdy pak čtou více dívky než chlapci. Stále však přetrvává zájem o pohádky a knížky
o dětech a zvířatech a začíná se projevovat také zájem o vzdálené kmeny, vyprávění
o minulých dobách či hrůzostrašné historky. V devíti letech se pak začínají projevovat
individuální rozdíly - některé děti čtou vše, co se jim dostane „pod ruku", jiné nečtou
vůbec. Věnují se pak klasickým dětským knížkám, čtou dokola své oblíbené knížky,
tajemné historky a životopisy. Ve věku desíti let pak dle Gesella dochází k velké
individuální variabilitě čtenářského zájmu a ještě více se vy hranují čtenáři a nečtenáři. Děti
pak preferují příběhy o zvířatech, tajemství, dobrodružné seriály o dětech a životopisy.
V jedenácti letech pak čtou dívky více než chlapci a v jejich oblibě jsou stále příběhy
o zvířatech, detektivky, historické knihy, životopisy, westerny, informativní knihy
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a klasické dětské příběhy. Ve dvanácti letech stále přetrvává čtenářská variabilita. Některé
děti čtou méně. Ve svých preferencích už méně citují jednotlivé tituly, ale víc druh knihy
a začínají se zajímat o určité autory. V knihách mají rádi tajemství, sport, dobrodružství,
méně pak už příběhy o zvířatech. Třináctý rok pak dle Gesella představuje nárůst zájmu
o četbu, i když je stále dost dětí nečtenářů. Hodně dětí čte své oblíbené knihy dokola. Mají
rádi v příběhu zápletku a živý děj. Čtou více povídky pro dospělé, i když někteří přitom
přeskakují sentimentální pasáže. Obliba je rozmanitá, ale většinou se jedná o klasiku,
detektivky, povídky pro dospělé, chlapce přitahují sportovní knihy a časopisy.
Ve čtrnácti letech poukazuje Gesell opět buď na naprosté nečtení nebo vášnivé zaujetí
knihou. Děti preferují povídky pro dospělé, hlavně klasické, dobrodružství, tajemství, sport
(chlapci), knihy o dospívání (dívky), informativní a naučné knihy (chlapci), zájem je také
o oblíbené autory. Během patnáctého roku pak vrcholí „čtenářská horečka" - pro ty, kdo
čtou představuje toto období dle Gesella absolutní zaujetí knihou, která se leckdy dostává
na první místa ve volnočasových aktivitách. Chlapci se zajímají o odvážné („sexy") knihy,
dívky pak mají rády milostné příběhy s intrikami. Dávají přednost povídkám pro dospělé,
klasickým knihám, dobrodružným, sportovním, historickým románům a detektivkám.
Gesell pak končí svůj výzkum věkem šestnácti let, který označuje za mírný pokles v oblibě
četby i u vášnivých čtenářů. Děti dávají prý přednost aktivnější zábavě a většinou čtou jen
to, co musí - tedy povinnou četbu. Pokud však čtou, upřednostňují povídky pro dospělé,
klasické knihy, sportovní, detektivní a humoristické. Někteří ze čtenářů jsou pak dle autora
příliš staří na dětské knihy a ne dost zralí na knihy pro dospělé.
Výzkum Ivana Gabala a Lenky Václavíkové - Helšusové (2002) dále uvádí, že
nejvíce čtou děti časopisy - 80%.'° (Tuto informaci však autoři uvádějí jen pro dokreslení
tématu, z hlediska čtenářství se jí dále nezabývají.) Mezi knihami si pak neivětší
zastoupení získaly knihy čtené pro zábavu a dále knihy spadající do povinné školní četby.
Podobné výsledky přináší i další výzkum z článku Daniely Slezákové (1998), uskutečněný
v roce 1997 a zaměřený na žáky základních škol ve věku 10 - 12 let a na žáky středních
škol čtvrtých ročníků (z toho tři střední odborné školy a dvě gymnázia). Celkem se
výzkumu zúčastnilo 240 respondentů. Z výzkumu vyplynulo, že u dětí základních škol
dominuje četba pro zábavu (52%), další část dětí čte proto, aby se něco nového dozvěděly
(39%) a některé děti nečtou vůbec (16%). Středoškolští studenti pak preferují četbu jako
potřebu sebevzdělávání, získávání informací. 56% studentů čte proto, aby se dozvěděli
10

Shodné údaje ohledně četby časopisů, a to, 75,5% udává i výzkum Christiny Clark a Amelie Foster.
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něco nového, 47% pak čte pro zábavu, 4% z povinnosti a 16% nečte knihy vůbec.
U gymnazistů pak 70% z nich čte pro informace a 68% pro zábavu.
Nejen o tom jaké knihy pak děti čtou vypovídá výzkum Petera Bentona z roku 1994,
uskutečněný v Anglii s 729 osmiletými a 385 desetiletými dětmi. Benton vycházel
z Whiteheadovi studie, vydané v roce 1977, jakožto posledního komplexního šetření
ohledně dětského čtenářství v Anglii, se kterým pak své výsledky porovnával. Kromě
jiného se Benton zaměřil také na čtený žánr, či konkrétní knižní tituly, které děti v tomto
věku (tedy věku 8 až 10 let) čtou. Podle Bentonových poznatků se od roku 1977 změnil
čtený žánr těchto dětí. V průzkumu z roku 1994 se mezi nejoblíbenějšími 46 knihami
neobjevila žádná z „Top 24" knih u Whiteheada (šlo nějčastěji o knihy z 19.století).
Oblíbené knihy z roku 1994 tvořily většinou americké hororové příběhy (tzv. Point
Horrors), které, podle autora, postrádají zásadnější myšlenku, jsou psané velmi prostým
jazykem a dají se přečíst jedním dechem. Velmi často jsou v nich popisovány násilné
scény,
Benton dále uvádí, že někteří vědci se domnívají, že l'oint Horrors plní jakousi formu
lidové slovesnosti, která se nepředává ústní tradicí, ale z ruky do ruky. Příběhy jsou psané
jednoduše a výstižně, knihy jsou relativně levné se zajímavým obalem a čtenáři si je mezi
sebou předávají či vyměňují, což utužuje jejich pospolitost. Podle Bentona je jen otázkou,
jak dlouho tato záliba přetrvá. Náměty knih jsou totiž podobné a čtenář je po čase schopen
předvídat, jak příběh dopadne. Z průzkumu se ukázalo, že již pro desetileté čtenáře začínají
být tyto opakující se příběhy nudné. Knihy tohoto žánru jsou pak podle studie
neioblíbenější mezi dívkami. Často rozpracovávají oblíbené strašidelné příběhy, které
kolují mezi školáky a objevují se v nich i problémy, které děti řeší - hledání osobní
identity, rodinné problémy, žárlivost,... atd.
Čtenářskými zájmy středních a starších školních dětí se dále zabývá i výzkum Ivana
Gabala a Lenky Václavíkové Helšusové (2002). Děti ve věku 10 - 14 let čtou dle svých
výpovědí nejčastěji knihy dobrodružné, dále knihy o přírodě, pohádky a pověsti. Tyto
žánry se pak převážně týkají mladší věkové skupiny. Starší děti z tohoto souboru pak
většinou preferují knihy o lásce, příběhy o dětech (dívky), či knihy o technice, sci-fi, nebo
humoristické příběhy (chlapci). Pokud se však nechají konkrétní knižní tituly dětmi
uváděné posoudit odborníky na dětskou literaturu z hlediska žánru vychází jednoznačná
preference dobrodružné literatury a fantasy. Zhruba polovina dětí pak upřednostňuje
literaturu českou, polovina literaturu zahraniční.
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Co se konkrétních knižních titulů tyče, jako ncjoblíbenější knihu uvedlo 27% dětí knihu
o

Harrv Potterovi. dále 6% dětí Pána prstenů a 4% dětí Babičku. Další tituly se

pohybovaly v rozmezí 1 - 2 % a byly to například Lovci mamutů, Staré pověsti české,
Rychlé šípy, Pohádky (B. Němcová), Robinson Crusoe, Děti z Bullerbynu, Metráček, Dva
roky prázdnin, Bylo nás pět, Pipi dlouhá punčocha, Broučci, Správná pětka, Honzíkova
cesta, Ferda mravenec... atd. Celkem děti jmenovaly přes 500 titulů.
Zahraniční výzkum Christiny Clark a Amélie Foster (2005) hovoří mimo jiné také
o žánrové preferenci žáků a studentů. Žáci primary school pak dle výsledků výzkumu mají
nejvíce v oblibě knihy dobrodružné (80,4 % dětí), dále jsou preferovány horory (65,3%),
humorné knihy (63,1%), poezie (48,8%), příběhy se zvířaty (48,2%), detektivní příběhy
(48%), sportovní příběhy (47,8%), válečné příběhy (45,4%), sci-fí, fantasy (40,9%),
příběhy ze života (28,3%), a milostné příběhy (22,4%). 4,8% dětí pak dle tohoto výzkumu
beletrii nečte. Studenti secondary school taktéž preferují dobrodružné knihy (55,2%), dále
knihy humorné (53,3%), horory (48,2%), příběhy ze života (36,6%), detektivní příběhy
(35,2%), válečné příběhy (28,4%), sci-fi, fantasy (28,3%), sportovní příběhy (22,8%),
milostné příběhy (22,8%), příběhy se zvířaty (17,4%) a poezii (15,3%). Beletrii ze studentů
secondary school nečte 5,4%.
Dalším výzkumem, který se zabývá frekvencí četby, žánrem, obdobím a národní
literaturou četby je již zmiňovaný sociologický výzkum Petra Saka (2000). Tento výzkum
se uskutečnil v roce

1992 pomocí standardizovaného rozhovoru, ve kterém byli

respondenti tázáni, které knihy přečetli za poslední měsíc a jaká kniha je nejvíce zaujala.
Na základě odpovědí byla provedena kategorizace a kódování podle vytvořených znaků.
V rámci výzkumu vyšlo najevo, že nejméně čtou mladí lidé ve věku 15 - 18 let". (Autor
pak toto zjištění zdůvodňuje tím, že v tomto věku stojí v popředí sociogenní potřeby, které
jsou spojeny i s rostoucími sexuálními zájmy a roste tedy proto frekvence aktivit
extrovertního charakteru.) Třetina mladých lidí ve věku 15 - 18 let nepřečetla za měsíc ani
jednu knihu. Skupina čtenářů ve věku 1 9 - 2 3 let pak čte nejvíce. (Autor se domnívá, že je
to způsobeno faktem, že mezi touto věkovou skupinou je význačná část vysokoškolských
studentů.) Většina těchto mladých lidí přečte za měsíc dvě až tři knihy. Skupina čtenářů ve
věku 24 - 30 let se pak frekvencí četby pohybuje mezi těmito dvěma skupinami.
Co se žánrové preference týče je u neimladší skupiny (tedy věk 1 5 - 1 8 let) nejčtenější
beletrie a u ostatních dvou skupin odborná literatura. (Do čtenářského zájmu se podle
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autora promítá specifické postavení vysokoškoláků a nutnost doplňovat si vzdělání
a kvalifikaci i po ukončení školy.) Na druhém místě je u těchto dvou skupin beletrie, (která
je pro všechny tři skupiny také nejoblíbenější). Následující výsledky pak vypovídají
o užším čtenářském zájmu v rámci jednotlivých žánrů. Mládež ve věku 15 - 18 let pak
preferuje tyto žánry (v pořadí od nejoblíbenější ho k nejméně oblíbenému): literatura pro
ženy; detektivka, horor; sci-fi, dobrodružné; literatura faktu; humor, satira; memoáry;
dětská literatura; poezie; náboženská a duchovní literatura. Pro skupinu 1 9 - 2 3 let je
pořadí obliby následující: detektivka, horor; sci-fi, dobrodružné; literatura faktu; literatura
pro ženy; humor, satira; memoáiy; náboženská a duchovní literatura; poezie; dětská
literatura. A věk 2 4 - 3 0 let vykazuje zájem o jednotlivé žánry v tomto pořadí: detektivka,
horor; literatura pro ženy; sci-fi, dobrodružné; humor, satira; literatura faktu; memoáry;
náboženská a duchovní literatura; poezie; dětská literatura. V popředí čtenářského zájmu
tedy stojí především detektivka a horor, literatura pro ženy, sci-fi a dobrodružné. Dále
humor, satira a literatura faktu.
Z hlediska národní literatury ie pak čtenářsky zájem mladé generace, dle výzkumu Petra
Saka (2000), zaměřen jednoznačně na dvě literatury, a to, českou a anglo - americkou. Do
23 let dominuje zájem o anglo - americkou literaturu, ve skupině do 30 let je na prvním
místě zájmu literatura česká. Na dalších místech je literatura německá a francouzská.
(Autor se dále pozastavuje nad nízkou oblibou literatury ruské, ačkoli je přesvědčen o její
vysoké kvalitě. Domnívá se, že důvodem je averze české společnosti vůči ruské kultuře
vzhledem k politicko - historickým faktům.) Cestu k jiným literaturám si podle autora
nacházejí pouze vzdělanější a nekonformní jedinci.
Kniha Jiřího Trávníčka Čteme? Obyvatelé české republiky a jejich vztah ke knize pak
uvádí výsledky výzkumu, jenž mapuje četbu 15 až 65 a víceletých českých čtenářů. Dle
tohoto výzkumu je mezi čtenáři více žen - 88% ku 77% mužů čtenářů, přičemž u beletrie
se tento rozdíl ještě zvyšuje - ženy upřednostňují současnou beletrii oddechovou a beletrii
klasickou, zatímco muži spíše literaturu faktu. Ženy dále častěji od knih očekávají
estetický zážitek, únik do jiného světa, případně pomoc v životních situacích. Muži pak
faktografickou věrohodnost a informace. Obecně pak čeští čtenáři očekávají od knih
v menší převaze zábavu, zážitek před informacemi a věděním (55:45).
Rozdíl podle věku, pak dle autora, není tak určují - z výzkumu vyplynulo, že: „mezi
čtenáře se častěji řadí mladá generace osob 1 5 - 2 4 let (86%) a střední generace z kategorie
11

Autor udává údaje pro tři věkové skupiny, a to 15-18 let, 19-23 let a 24-301et.
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osob ve věku 3 5 - 4 4 let (87%) spíše než starší generace nad 55 let. Minimálně každý pátý
ve věku nad 65 let (22%) deklaruje, že za rok nepřečte ani jednu knihu. Křivka životního
cyklu z hlediska čtení jednoznačně neklesá ani nestoupá, ale vlní se: začíná vzestupem (15
- 25 let), daným zjevně školními a studijními povinnostmi, následuje sestup (25 - 34 let),
jehož příčinou je počátek ekonomické aktivity, zakládání rodin, a tím i změna časového
programu; následuje vzestup (35 - 44 let), daný tím, že jsme už plně ve středním věku,
v němž se usadil i náš časový program, který nám daleko plánovitěji umožňuje rozvíjet
naše zájmy, včetně zájmů čtenářských. Dále pak už jen pozvolný sesun, na němž má svůj
vliv i zhoršování zdravotního stavu s přibývajícími léty a celkový pokles aktivit, jakož
i zájmu o vnější podněty." (Trávníček, 2008, s.58)
Z druhů četby se pak největší oblibě u českých čtenářů v současné době těší současná
beletrie oddechová (detektivky, akční romány, romance,..atd.) - 14%, dále literatura faktu
(memoáry, cestopisy,-životopisy, deníky, atd.) - 12%, klasická beletrie - 9% (knihy
z prověřeného fondu literatury) a odborná literatura - 8% (knihy nejčastěji související
s vykonáváním profese). Mezi neioblíbenější autory pak čeští čtenáři řadí (seřazeno dle
oblíbenosti): Michal Viewegh,

Agatha Christie, Karel Čapek, E.M. Remarque, Vlasta

Javořická, Betty MacDonaldová, Jaroslav Hašek, Bohumil Hrabal, Alois Jirásek, Božena
Němcová, J.K. Rowlingová, D. Steelová, D. Francis, J.R.R. Tolkien, R. Fulghum,
A.Hailey, E. Hemingway, J. Verne, P.Coelho, R. Cook, J. Foglar, Ed McBain, H.
Pawlowská, W. Smith, W.Waltari.
Mezi neiobHbenfijší knihy pak: Vejce a já, Osudy dobrého vojáka Švejka za svčtové

války, Harry Potter, Bible, Babička, Egypťan Sinuhet, Co život dal a vzal, Pán prstenů, Tři
kamarádi, Alchymista, Řeka bohů, Saturnin, Hobit, Hoši od Bobří řeky, Jana Eyrová, Jih
proti severu, Malý princ, Staré pověsti české, Stařec a moře, Šifra mistra Leonarda,
Účastníci zájezdu.
Autor pak dále zmiňuje také téma bestsellerů - mezi které řadí například titul Da
Vinciho kód (v českém překladu Šifra mistra Leonarda) či Harry Potter (jistě by sem patřili
i knihy ze série R. Tolkiena - Pán prstenů a další). Bestsellery se pak (domnívám se, že
především díky jejich filmové podobě) prodávají v daleko větším počtu než tomu bylo
v dobách minulých. Příčinou je také jejich cílenější marketing, který je často načasován ve
shodě s jejich filmovým zpracováním. U knih J.K. Rowlingové z cyklu o Harry Potterovi
pak autor hovoří dokonce o tzv. „potterománii". Tyto knihy totiž nejen že výrazně zvedly
prodej i čtení, ale dokázaly spojit obě pohlaví, jakož i generaci dětí a jejich rodičů, což se
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domnívám, že je nejen pro dětskou četbu velkým přínosem. V oblasti knižního trhu se pak
dokonce objevil pojem „rok Harryho Pottera" - označení pro rok, kdy vyšel některý z dílů
cyklu - takovýto rok pak patřil u dětské literatury k výrazně obchodně úspěšnějším.
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6. VÝZKUMNÁ ČÁST - ontogeneze čtenářství
Druhá empirická část - ontogeneze čtenářství se nejprve věnuje stejnému tématu jako
ve výzkumné části - čtenářství, tedy procesu četby u nové skupiny studentů. Především se
ale snaží předložit čtenářské posuny v jednotlivých stadiích vývoje a nalézt základní
charakteristiky jednotlivých čtenářských stadií (v čem se tedy tato stadia od sebe navzájem
liší, v čem na sebe navazují, čím jsou specifická, o čem vypovídají,...atd.)

6.1 Pasportizace vzorku
Tuto svou další výzkumnou část jsem realizovala opět individuální formou rozhovorů
se studenty PČS SOU v květnu roku 2006. Rozhovoru se podrobilo deset studentů čtvrtého
ročníku (neboli prvního ročníku nástavbového studia oboru Provoz obchodu), z toho sedm
dívek a tri chlapci ve věku od 19 do 32 let, přičemž největší zastoupení (8 studentů) bylo
ve věku 19 až 22 let. Až na jednu dívku všichni z těchto studentů před svým nástavbovým
studiem absolvovali tříletý učební obor na této škole. (Ve čtyřech případech se jednalo
o obor prodavač/ka, ve třech případech o obor aranžér/ka a v jednom případě o obor
pekař/ka a cukrář/ka. Ona jedna zmiňovaná dívka pak před svým nástavbovým studiem
navštěvovala školu veřejnosprávní činnosti.) Výběr studentů byl pak opět založený
především na jejich ochotě se rozhovorům podrobit.

6.2 Design výzkumu
Můj zájem se v rozhovorech soustředil nejprve na stejné téma jako v rozhovorech
předchozích (se žáky prvního a pátého ročníku), tedy na základní okruhy četby (přičemž
žáci čtvrtého ročníku nemají zadávanou povinnou literaturu, ale pouze doporučenou
literaturu),

a to na výběr knihy, četbu knihy a doznívání knihy se všemi jejich aspekty a

podtématy. Struktura otázek pak byla totožná se strukturou otázek v předcházející části
výzkumu (viz příloha II.). Další část rozhovorů pak představovalo téma ontogeneze
čtenáře.
Dotazovala jsem se tedy žáků na jejich četbu v minulosti, na jejich první knihu (buď
první přečtenou knihu, nebo jednu z prvních knih, která v nich zanechala největší dojem)
a na jejich následnou četbu až do současnosti. (Pochopitelně pak ne vždy si studenti přesně
vzpomněli na své přečtené knihy či na svůj konkrétní věk, ve kterém tyto knihy kupříkladu
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četli. Vzhledem k tomu tedy, že jsem toto téma zkoumala retrospektivně, mohou být tyto
údaje v některých případech lehce zkreslené /například co se týče věku a čteného žánru,
kdy dotazovaný může mít pocit, že tento typ literatury četl jako mladší než tomu ve
skutečnosti bylo či naopak/. Na druhou stranu však studenti díky tomuto retrospektivnímu
přístupu hovořili především o knihách , které v nich zanechali nějaký dojem - ať už kladný
nebo záporný. Četba, na kterou si tedy případně nevzpomněli, je v jejich čtenářském vývoji
nejspíše nijak neovlivnila a není tedy pro mé zkoumání ani nijak stěžejní.)
Studentů jsem se pak také dotazovala, jaký pro ně četba v tom kterém věku měla
význam, co se jim na konkrétním žánru líbilo, co jim četba skýtala (a teď už třeba neskýtá
- nebo alespoň ne dříve preferovaný žánr), co v ní hledali, proč už například daný žánr
nepreferují a pokud ano - zda k němu přistupují s jinými očekáváními, požadavky. V čem
se jejich četba věkem mění, jak se mění jejich prožitek z četby, jaké měli nároky na knihy
v minulosti a jaké v současnosti,... atd.

6.3 Prezentace materiálu
Jako první téma zde chci uvést onen vývoj četby, v rámci určitých věkových kategorií.
dle výpovědí studentů a následně se z něj pokusit vyvodit některá společná stadia jejich
čtenářského vývoje. Uvedu také přehled čtenářského vývoje u každého z oněch deseti
studentů zvlášť a teprve posléze se budu věnovat výpovědím týkajících se procesu četby.
Zároveň chci tyto mé výsledky srovnat v následné diskusi s výsledky některých
čtenářských studií či teoretických předpokladů a s výsledky z mé první výzkumné části.
V tomto souboru jsem se pak nesetkala s žádným studentem, který by v současnosti nebo
v minulosti knihy vůbec nečetl. Pracovat tedy budu s výpověďmi všech deseti respondentů.

6.3.1 Ontogeneze četby
V této kapitole budu postupovat dle jednotlivých stadií fyzického vývoje - počátečním
tématem v této prezentaci materiálu tedy bude raná („první") samostatná četba studentů.
Z oněch deseti studentů pak osm uvedlo jako svou „první knihu" nějaký pohádkový příběh.
Jmenovány byly knižní tituly jako například: Honzíkova cesta, Děti z Bullerbynu, Příběhy
tisíce a jedné noci, Malý princ, Lovci mamutů, Jurášek, Lví král, Pocahontas, Dumbo,
Ferda mravenec, O letadélku Káněti, Krása nesmírná (kniha pohádek), Mach a Šebestová,
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Medvídek Pú a v jednom případě také encyklopedie s názvem Vesmír a my děti. Ze zbylých
dvou studentů pak jedna dívka označila jako svou „první knihu" později zfilmovaný příběh
,JSám domď\ druhý student si pak na žádnou knihu ze svého dětství nevzpomněl a uvedl,
že až do věku 18 let vůbec nečetl.
Jedna ze studentek pak o své první knize říká: „Protože mám o dost starší sourozence,
tak doma prostě byla knížka, asi jiná nebyla, ale prostě encyklopedie a jmenovalo se to
Vesmír a my děti. Bylo to teda takový trošku komunistický, ale byly tam i dobrý věci. No a
to mě vždycky lákalo, třeba i víc než pohádky. Vždycky jsem číhala, ségra je o 7 let starší,
ta už si v tom mohla číst, teď já nevěděla, tam byl třeba popsanej porod a mě to přišlo,
ježííííš to už budu dospělá...." Jiná studentka pak vypovídá o četbě knihy Malý princ:
„Máma mi říkala, že je to těžký, ať to nečtu, ale mě se to strašně líbilo. Četla jsem to jeden
rok, pak jsem se k tomu vracela, protože mi to nepřišlo vůbec těžký a rozuměla jsem tomu,
takže se mi to líbilo. Líbilo se mi, jak zkoumal všelijaký ty planety, mělo to něco do sebe,
bylo to úplně jiný než to co všechno okolo. Hlavně ty úvahy tam byly zajímavý."
Jako následnou literaturu (po této dětské převážně pohádkové tvorbě) ve věku přibližně
konce prvního a začátku druhého stupně základní školy (tedy starší školní věk 9 - 1 2 let)
pak studenti uváděli knihy tajemné, dobrodružné, či ..hororové" - jednalo se převážně
o knižní sérii hororových příběhů s názvem Stopy hrůzy (celkem ve třech případech), dále
detektivní příběhy A. Christie (ve dvou případech), Robinson Crusoe12, knihy od K. Maye,
Čaroděj (dětská fantasy literatura), knihy od Heleny Šmahelové (příběhy o dospívajících
dívkách) a básně K.J. Erbena. Další tři studenti vypověděli, že v tomto věku žádnou
literaturu nečetli. (Jednalo se o dva studenty a jednu studentku).
V období dospívání se pak pochopitelné začala preference knih odlišovat podle pohlaví.
Šest ze sedmi dotazovaných dívek uvedlo, že v tomto věku (tedy zhruba 1 2 - 1 5 let) četlo
tzv. „dívčí romány". (Ona sedmá studentka pak jako svou četbu tohoto období uvedla
časopisy pro mládež.) Mezi zmiňovanými autory knižních publikací byli například
S.Rudolf nebo L.Lanczová. Z časopisů pak především titul Bravo. Dva ze tri studentů
(chlapců) pak opět uvedli, že v tomto věku žádné knihy nečetli, třetí z nich uvedl jako svou
četbu tohoto období různé encyklopedie o technice, strojích, přírodě....atd.
Po 14 - 15.roce (až přibližně do 17 - 18 let) pak některé ze studentek (ve třech
případech) uvádějí četbu pouze časopisů - titul Bravo, Cosmopolitan,...atd. Také i třetí ze
studentů vypověděl, že po 14. roce až téměř do 18 let „nevzal knihu do ruky". Jedná se
12

Všechny ostatní knihy pak byli zmíněny v jednom případě.
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tedy celkem

o šest studentů, kteří vypověděli, že v tomto věkovém období knihy nečetli.

Ostatní ze studentek pak hovoří v tomto období například o četbě zahraničních autorů V.Hugo, H.Balzac, E.A. Poe, J.W.Goethe, „prokletí básníci", F.M. Dostojevskij (tyto
autory jmenovala studentka, která v tomto věku navštěvovala učební obor knihkupec
/o tomto svém čtenářském období pak sama hovořila jako o „polykání všech knížek, které
sejí dostaly pod ruku"/ Další studentka pak uváděla jako svou četbu tohoto věku hororové
příběhy

A.Hitschkoka, další pak sci-fi literaturu a detektivní žánr. Poslední studentka pak

tituly jako My děti ze stanice zoo, Memento (knihy s drogovou tématikou založené na
autentických výpovědích - tyto knihy lze tedy dle mého soudu přiřadit i k literatuře faktu),
později pak historické knihy či „tibetské povídky" (duchovní literatura).
Po 17. roce (zde uvádím pouze studenty, kteří ještě vymezili svou četbu na četbu po
17. roce a na četbu současnou - jedná se o pět studentů) pak jedna ze studentek uvádí jako
svou četbu sérii knih o Angelice, další studentka pak knihy Ch.Bukovskiho, W.Burroughse
(autoři tzv. Beat generace), P.Coelha či knihy z tibetského prostředí (jakési filosofické
povídky) a dvě ze studentek pak válečnou literaturu (první z nich je ona studentka, která po
dětské četbě uvedla již jen četbu časopisů - v 17 letech ji pak bylo zapůjčeno několik knih
s válečnou tématikou - tyto knihy však nikdy nedočetla do jejich konce, nezaujali ji;
druhou studentkou je studentka, jenž se v tomto období učila oboru knihkupec a o
válečných knihách říká: „Mě tak ňák zajímala ta doba

toho zla očima jedince, jen

z jednoho úhlu, jak to vidí jeden člověk a ne jak se o tom mluví obecně." Tato studentka
pak jako svou další četbu tohoto období uvádí například židovskou tématiku, česká
historická témata,...atd.

Jako oblíbené autory pak uvedla například J.M. Simmela.,

A.Lustiga, J.Loukotkovou, K.J. Erbena,...atd. Mezi oblíbené tituly pak zařadila například
knihu Nikdo to tu nepřežije (biografie o hudební skupině Doors), Kytice, Navzdory básník
zpívá, Král železný a zlatý, životopis Karla IV, Jiřího z Poděbrad,...atd. K tomuto svému
čtenářskému období pak vypovídá: „Nevim proč.... to přišlo samo, prostě jsem to musela
všechno přečíst, všechno jsem to chtěla pochopit

"

V tomto věku (tedy po 17.roce) se také k četbě obrací (či znovu obrací) dle svých
výpovědí i všichni tři ze studentů. Jeden ze studentů, (jenž uvedl jako svou četbu pouze
dětské tituly a posléze, dle své výpovědi, knihy vůbec nečetl), označil jako svou další četbu
přibližně ve věku 17 let různé hororové (například Stopy hrůzy a jiné) či westernové
příběhy formou sešitových vydání, detektivní příběhy či knihy J. Věrna. Druzí dva studenti
pak svou četbu po 18. roce označují jako četbu současnou.
(Zajímalo mne však, co studenty k četbě znovu /nebo vůbec poprvé/ v těchto 18 letech
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vedlo, když se v předchozím období knihám nijak zvlášť nevěnovali. Dotazovala jsem se
tedy ještě po nějaké jejich motivaci či po příčinách tohoto obratu. Student, jenž uvedl, že
knihy až do svých 18 let vůbec nečetl, mi odpověděl: „Já nevim, v těch osmnácti se začal
celej můj život tak nějak obracet, celý moje chování, vystupování....prostě jsem se začal
úplně měnit.... nevim proč, ale tím se změnil i ten postoj ktěm knížkám....přestal jsem
tolik koukat na televizi a začal jsem číst." Druhý student, jenž vypověděl, že až do 14 let
knihy četl, ovšem posléze přibližně do věku 18 let se četbě již nevěnoval, vypověděl, že se
dle svých zájmů o různé záhady, mimozemské civilizace, vznik světa,...atd. obrátil
i k odpovídající literatuře, a to především ke knihám A.C. Clarka a E.Danikena.)
Ostatní ze studentů (kromě dvou studentek, kterým bylo v době realizace výzkumu
29 a 32 let - o jejich následné četbě - tedy po 22.roce se zmíním níže) pak svou četbu po
1 7 - 1 8 . roce označili jako četbu současnou. (Dále budu tedy hovořit o čtenářském období
1 8 - 2 2 let.)
Jako svou poslední přečtenou knihu pak studenti (pracuji již opět s výpovědní všech
deseti studentů) uvedli v pěti případech knihu od Dana Browna. Ve třech případech se
jednalo o titul Andělé a démoni a ve dvou případech o titul Šifra mistra Leonarda.
(Výzkum byl realizován v květnu roku 2006, kdy měla v kinech premiéru filmová adaptace
tohoto románu - přičítám tedy tento zvýšený zájem, o knižní podobu Šifry mistra
Leonarda /zároveň všichni tři studenti, kteří uvedli jako poslední přečtenou knihu titul
Andělé a démoni, přečetli před tím i titul Šifra mistra Leonarda/ či o jiné knihy tohoto
autora, vysoké popularitě, ať již v positivním či negativním smyslu, které se Dan Brown
v tomto období těšil. Domnívám se tedy, že jde mimo jiné i o jakýsi módní trend, i když
schopnost zajmout čtenáře se tomuto autorovi jistě nedá upřít, i vzhledem k tomu, že tri
z pěti studentů po přečtení jedné jeho knihy vyhledali i další jeho knižní titul.)
O knize Šifra mistra Leonarda pak jeden ze studentů vypovídá: „To byla skvělá knížka.
To jsem prostě přečet snad za dva dny. Mně se líbilo právě jak to vyvrací ty velký pravdy
tý společnosti. Ukazuje to ňákej takovej zajímavej názor.... a navíc je to dobře napsaný,
přišlo mi to hezky návazný, napsaný, svižný to bylo, byly tam perfektně popsaný postavy."
Další student pak z části přitakává: „A k tomu jsem si vopravdu sednul, přečet jsem si
začátek a řekl jsem s i : no jo klasická detektivka. Jenomže pak jsem jedno odpoledne přijel
domů, otevřel jsem to, přečet jsem skoro 500 stran, skoro celou knížku a byl jsem do toho
tak zažranej... Ale tam mě zase zklamal ten konec, tam prostě posledních sto stran je tak
kriticky napsanejch, jako kdyby to dopisoval někdo úplně jinej... že prostě ten příběh je
úplně suprově zanesenej do všeho, jenže pak se zlomí ten příběh a není to dotažený do
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konce. Bylo to useknutý, urychlený, nahňácaný do sebe. Ten konec byl prostě bez toho,
aby mě zaujmul, že to bylo takový laciný, vopravdu jako kdyby to dopisoval jeho mladší
bratr. Nemělo to šťávu, nemělo to šmrnc ten konec." Podobný názor udává i jedna ze
studentek: „Mně to úplně káplo do noty, dlouho jsem nic takovýho nečetla a ten žánr se mi
úplně hodil do nálady. Líbilo se mi jak to bylo psaný, bylo to dobře rozvláčněný,....akorát
že na posledních patnácti stránkách se objasnilo pětset stánek před tím, takže ten konec
mohl taky rozvláčnit."
Dalším častěji zmiňovaným autorem byl pak Charles Bukovski (autor tzv. Beat
generace). O tomto autorovi hovořili tři studenti (o četbě některého z generace Beatniků
pak studenti čtyři), kteří se pak ve svých názorech celkem shodují. Jeden ze studentů uvedl
titul Exibice, erekce, ejakulace a jiné příběhy obyčejného šílenství, o kterém vypovídá:
„Mně to doporučil kamarád, tak jsem to začal číst, dočetl jsem to do půlky a normálně se
mi zhnusila ta kniha. Je to prostě....Bukovski....furt chlastá a všechno popisuje podle mě
očima opilce. On plácá pátý přes devátý a nedokáže podle mě toho čtenáře zaujmout, tak
aby se do tý knížky ponořil

No a taky ta knížka není vůbec cenzurovaná a on tam

použil dost hnusný výrazy. On furt popisuje jak chlastá, že ho zvou na ňáký univerzity, aby
někde přednášel a on se vždycky strašně opije, celý to tam pozvrací, ráno ho vykopnou a
zase jede někam jinam....je to fakt moc

Ono ze začátku prvních ja nevim padesát sto

stránek je takovejch že se to dá číst, jenže pak se to zvrhne úplně....do temnot prostě do
strašně vulgárních výrazů a tak. Ale zase se mi líbí, že to píše tak jak to cejtí. Ale taky
musím říct, že i když furt říkám, že to číst nebudu, tak to pořád čtu. Takže má to ňákej
náboj, má to ňáký kouzlo, co mě vždycky dožene k tomu a přečtu si dalších padesát
stránek, dalších padesát,..."
Další studentka pak o Charlesi Bukovskim vypovídá: „Stalo se mi, že jsem knížku
odložila s tim, že se to nedá a to je případ Bukovskeho. Toho prostě nemůžu dočíst, to je
prostě slátanina, nesmysl, hulvátství, nelíbí se mi to natolik, že opravdu nejsem schopná.
Ačkoli jsem to dočetla třeba do třičtvrtě a furt jsem čekala, řikam tam něco musí bejt, musí
se tam něco objevit. Řikala jsem si, že žádnej nakladatel by nevydal něco, v čem by nebylo
nic....pochopila jsem, že i to se stane. Já jsem tam nenašla nic, teda pro mě. Alespoň jediná
myšlenka nebo jediná ňáká pravda, v který bych se našla já, anebo kdybych to mohla
srovnávat s okolím, ale já jsem tam opravdu nenašla nic, s čím bych se ztotožnila buď já
nebo sčím bych mohla ztotožnit okolí, nic." Třetí studentka, jenž uvedla četbu
Ch.Bukovskiho pak o generaci Beatniků říká: „Mně se líbí, že byli i básníci, že byli takový
jako drsnější,.... líbí se mi ty povídky — ty jsou takový trošku složitější
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Jsou zajímavý -

to spojení těch drog, toho jak píšou,.... Ale toho Bukovskiho moc nemusím. Ten je takovej
už hodně sprostej a je to takový na mě už moc ulítlý."
Dalšími tituly, zmiňovanými jako poslední přečtená kniha pak byli: Osvícení (S. King),
Směšné lásky (M. Kunderá), kniha „o vesmíru" (přesný název si dotyčná nepamatovala),
Svítání na poušti (Waris Dirie - autobiografie somálské ženy), „nějaká detektivka" (opět si
dotyčná nevzpomněla na název ani na autora).
Co se tyče preference žánrů byla nejvíce studenty jmenována sci-fi literatura (ve třech
případech jako velmi oblíbený žánr, ve dvou případech pak jako občasně čtený žánr)
a například autoři R.Bradbury, A.C. Clark či O.Neff. O sci-fi literatuře pak jeden
ze studentů říká: „Líbí se mi, jak je to zdalekejch končin, ty popsaný světy, který
neznáme....Je to něco na procvičení fantasie." Podobně pak vypovídá i jedna z dívek:
„Rozvíjí to fantasii, ráda si představuju ty světy, ráda se u toho odreaguju, když mám
problémy. Nemusím myslet na to, co mám udělat, co nemám udělat,..."
Ve dvou případech pak dále studenti jmenovali detektivní žánr (jakožto pravidelně
čtený), ve dvou případech horory a ve dvou případech žánr jakýchsi „záhad, tajemna"
(tedy témata vesmíru, planet, mimozemských civilizací, jiných světů,..atd. Jmenován byl
například E.von Daniken). O detektivním žánru, (uvedeni byli například A.Christie či Ed
Mac Bairi), pak jedna ze studentek říká: „Je to zajímavý ty kriminalistický postupy a tak.
Má to napětí, hlavu a patu

Líbí se mi na tom, že si sama můžu vydedukovat kdo je vrah,

kdo ne.... že se do toho můžu sama zapojit....A líbí se mi když třeba zjistím, že ta hlavní
postava to vydedukovala třeba stejným způsobem jako bych k tomu možná dospěla já."
Jiný student pak říká: „U detektivky se mi líbí, že u toho člověk musí trošku víc přemejšlet
než u těch hororů."
Co se hororových knih týče byl zmiňován především spisovatel S. King a A.Hitschkok.
Knihy těchto autorů jsou pak dle výpovědí studentů preferovány z důvodu zajímavých
zápletek a napětí, které příběh skýtá. O knihách E.von Danike na pak jeden ze studentů
vypovídá: „No já jsem si dříve vytvářel takovou vlastní teorii třeba o počátku světa
a takhle a pak jsem si přečetl od něj jednu knížku a zjistil jsem, že on píše o tom samým co
já jsem si už před tim myslel, aniž bych o něm věděl, měl jsem svůj názor a tak jsem si
říkal, tak jestli má někdo stejnej názor

bylo mi to blízský, tak jsem rád pak četl ty jeho

knížky no."
V jednom případě se pak jako oblíbený žánr objevila literatura faktu (onen student o ní
vypovídá: „Mám rád realitu, je to pro mě mnohem přitažlivější, je to příběh, kterej se stal.
Jsou to konkrétní životní situace.... to mě na tom právě baví."), dále v jednom případě také
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knihy o numerologii, horoskopech (možná lze tuto literaturu označit jako esoterickou či
populárně naučnou. Studentka ji preferuje z důvodu lepšího poznání sebe sama či ostatních
lidí) a ..duchovní" literatura, kde studentka uvádí například knihy o Tibetu či Egyptě
(studentka říká: „Mě zajímá třeba u toho Egypťapa Sinuheta ta spojitost s tou budoucností,
s tou minulostí, je to takový víc do hloubky a je to takový o životě, o tý naší zemi, jak
vznikla, proč vznikla....a líbí se mi, že je v tom vnesenej jako nějakej příběh. Že se o tom
dá přemýšlet. Nebo Carlos Castaneda - Učení dona Juana....to jsou taky zajímavý
myšlenky. Člověk pak lip poznává sám sebe.")
Ony dvě studentky, kterým bylo v době realizace výzkumu 29 a 32 let pak svou četbu
v období přibližně 1 8 - 2 2 let vymezují následovně: „To začalo bejt období toho když
vycházel ten Carnegie - chovej se tak a tak.... ja nevim.... Jak se chovat abychom dosáhli
nečeho nebo Miluj svůj život nebo takovýhle.... To jsem zhltala, to bylo titulů! A pak
najednou jak když utne, přišlo mi to blbý, divný. To bylo asi ve dvaceti." „No a přibližně
ve dvaadvaceti jsem začala číst Raymonda A.Moody třeba knížku Život po životě. To mě
strašně zajímalo. Že něco existuje prostě, že se dá přivést do jinejch životů, to byla taky
chvíle, kdy mě to strašně zajímalo a věřila jsem tomu, strašně moc. A pak konec a vůbec přišlo mi to najednou divný." (Tato studentka začala v tomto věku

pracovat

v knihkupectví.)
Druhá studentka pak vypověděla, že ani v současnosti ani v tomto věkovém období
( 1 8 - 2 2 let) už žádný vyhraněný žánr neměla. Může prý přečíst cokoli, co má nějaký
dobrý příběh, kde je nějaká myšlenka, pravda nebo něco co ji nějak zaujme. Knihy si
vybírala

(a stále vybírá) především pak podle svých oblíbených autorů, od kterých už

ví co může čekat. V tomto věkovém období však prý nejvíce četla historické romány,
detektivní knihy, ruské autory (A.S.Puškin, F.M.Dostojevskij), J.W.Goeíheho,

S.Kinga,

H.Sienkiewicze, M.Švandrlíka či R.Luskače. Tyto autory či knihy má prý v oblibě dodnes,
přibyly k nim však ještě v současnosti různé encyklopedie o Zemi, vzniku života, geologii,
knihy o přírodě, bylinách či naposledy knihy D. Browna.
Stejně tak u předchozí studentky (pracující v knihkupectví) přibyly k četbě po 22.roce
různé encyklopedie a slovníky. Svou současnou četbu pak vymezuje následovně: „Teď už
opravdu čtu jenom co mě stojí za to, žádný jako, že jsem polykala všechno. Od tý doby si
fakt vyberu hezkou knížku, přemejšlim o tom...užiju si to." V současnosti pak čte stále
„všehochuť", ale preferuje biografie slavných malířů a historické romány. O své zálibě
v biografiích pak říká: „Mě vždycky zajímá, kde byl třeba ten impuls, že ho to prostě
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že

se tomu věnoval, i když teda musel mít nějaký předpoklady,ale co ho třeba v tom životě
ovlivnilo. Co kdyby se třeba nestalo a on by se k tomu nedostal.Většinou měli ty lidi něco
těžkýho v tom životě. Vždycky se stalo něco, co se normálnímu člověku nestane, ne teda
úplně vždycky,ale většinou to tam je, že ho to ovlivnilo nějak. Zajímá mě ta cesta. Taky
mě baví to, že ten člověk, kterej je zajímavej nebo něco dokáže, tak je třeba v tý době
nepochopenej nebo třeba zvláštní pro druhý, že jim přijde divnej, že se nechová jako
všichni okolo." O historické četbě pak vypovídá: „Zajímá mě ta doba. Prostě jak to bylo
tenkrát, jak to je teď a že třeba i když je to rozdíl, ja nevim pětiset let, že se lidi zas až tolik
nezměnili no. Změnilo se okolí, všechno,ale člověk jako takovej mi přijde, že moc ne."
Když bychom tedy shrnuli žánrovou preferenci studentů ve věku 1 8 - 2 2 let (i se
zařazením výpovědí o četbě tohoto věku oněch dvou studentek, kterým bylo v době
výzkumu 29 a 32 let) vyšlo následující pořadí obliby: sci - fi literatura (ve třech případech
jako velmi oblíbený žánr, ve dvou případech pak jako občasně čtený žánr), dále žánr
detektivní, horory a „záhady" (ve dvou případech), četba Beat generace (ve čtyřech
případech byla tato četba čtená, ale pouze ve dvou případech byla označena jako oblíbená
a čtená častěji; osobně je pak pro mne zařazení tohoto druhu literatury do nějakého žánru
dosti obtížné - knihy Beat generace jsou řazeny do beletrie - prózy13 - toto označení však
shledávám jako nedostačující a celkem nic neříkající, proto zde tyto knihy vymezuji takto
zvlášť, neboť v nich vnímám prvky literatury faktu, prvky výrazné nekonvenčnosti,
vzdoru, ....atd. O významu této četby více viz níže kapitola Diskuse)
Dále četba knih zabývajících se horoskopy, numerologií, řečí těla, komunikačními
dovednostmi,

atd. Tuto literaturu bych nejspíše označila jako populárně naučnou. (Její

četba se pak vyskytla ve dvou případech.) Následovala literatura faktu,

literatura

historická, humoristická, duchovní a klasická. (Všechny tyto žánry se pak vyskytly
v jednom případě.)
Když jsem se pak studentů dotazovala na nějaký neoblíbeny žánr nebo žánr, který by
v současné době „nevzali do ruky", shodli se ve všech deseti případech na žánru, jenž lze
označit jako „červená knihovna", a to i přesto, že šest studentek ze sedmi ho ve své četbě
13

Beat generace je označována jako literární a umělecké hnutí v USA, vyznačující se nonkonformním

způsobem života, stavějící se do konfrontace s tradičním způsobem života a s tradiční literaturou. Autoři Beat
generace se pokoušeli najít vlastní styl, který se projevoval především v popisu svých životních zkušeností toulání se po USA, happeningy, experimenty s drogami atp.
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z předchozích let uvedlo. V současnosti pak o tomto žánru říkají: „Mně už to dneska přijde
úplně stupidní, že když se dva potkaj, pak se teda ja nevim deset let neviděj, pak stejně
spolu jsou, strašně se milujou

no já spíš radši, když by tam bylo něco, že by třeba něco

jakoby nedopadlo dobře, víc bych tomu věřila tomu příběhu, bylo by to víc ze života.
Neříkám za každou cenu dopadnout špatně,ale aby to bylo normální." „Je to všechno moc
sladký. Všechno končí happy endem a všechno je to šťastný ty konce...je to prostě na
jedno brdo." „Já nejsem na takový ty slaďáky. Mě to prostě nebaví. Je to nereálný, nebaví
mě, když u každý knížky víte, že to skončí stejně....je to pořád to samý dokola." „Já
kdybych to četla, tak bych měla asi úplně jinej pohled na ten reálnej svět. Mám pocit, že
bych pak hledala vopravdu ňákýho hrdinu a tý knížce....že bych tomu třeba uvěřila, že by
to mohlo být tak hezký, že bych tomu podlehla."
Ve dvou případech pak studenti jako neoblíbený žánr dále uvedli válečnou literaturu,
detektivky, sci-fi a westerny. O válečné literatuře pak jedna ze studentek vypovídá: „Já
prostě nemám ráda násilí. Já bych u tý knížky trpěla. A já se chci bavit, odpočinout si
a tak." Jiný student pak svou neoblibu zdůvodňuje následovně: „Je tam sice hodně děje a je
tam spoustu životních osudů, příběhů, taky se tam můžete ztotožnit s těma postavama, ale
mě prostě to nezaujme, ta válka....takový to „Bacha Jackovi to uthrlo nohu! Pozor,
pozor...." je to furt to samý, střílení, vraždění....osudy těch lidí taky, ale je to hodně
posmutnělý mi přijde. Je to o tom jak umíraj lidi, vo zabíjení...."
(Tento student pak uvedl jako nejlepší knihu, kterou kdy četl titul Kmotr od Maria Puza
- o životě italské mafie. Má rád knihy tohoto typu a literaturu faktu. Ptala jsem se ho tedy,
proč se mu nelíbí válečné knihy, kde se zabíjí,....atd. a knihy o mafii se mu líbí, přesto že
i v těchto knihách se objevuje násilí, zabíjení,....a určitě to není nikterak veselá četba. Na
tento dotaz mi odpověděl následovně: „No v tý mafii sice taky, ale tam je to vždycky
podmíněný tím, že někdo něco udělal. Kdežto v tý válce jdou dvě armády proti sobě
a bijou se mezi sebou za výmysl nějakejch hlavounů támhle nahoře nebo si chtěj něco
prosadit, ale ty vojáci, ty pěšáci jdou prostě proti sobě za názor někoho. Když v tý mafii
jsou dva bratři a někdo toho jednoho zabije, tak ten druhej bratr ho jde pomstít. Taky tam
proleje krev, taky kolikrát je to vošklivý,ale je to, že to šel udělat ze svýho přesvědčení."
O detektivním žánru pak jedna ze studentek říká: „Přijdou mi takový stejný všechny.
Jenom honí ňáký ty vrahy, takový nezajímavý...ňákej vymyšlenej příběh....já mám prostě
rádá tu spojitost s tím životem - nějakej důležitej příběh o životě s nějakou myšlenkou,
poselstvím." O sci - fi literatuře pak dva studenti vypovídají: „Přijde mi to nesmyslný,
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nevěřím tomu, jak to podávaj." „Mě to ňák nebere. Nedokážu si hodně věcí představit." Na
westerny pak studenti pohlížejí takto: „Je to pořád o tom samým. Člověku to nic nedá."
„Jsou to takový slátaniny."
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6.3.2 Vývoj četby u jednotlivých respondentů
Prvním respondentem byl dvaadvacetiletý student, který se v minulosti vyučil v oboru
prodavač. Tento student uvedl, že až přibližně do 18 let knihy nečetl - do tohoto věku prý
nepřečetl ani jednu knihu (dotazovala jsem se i na dětské tituly). Jeho první knihou pak
v oněch 18 letech byla kniha o letadlové lodi (přesný název si dotyčný nepamatoval), která
pojednávala o válce v Perském zálivu, ne však z hlediska bitev, ale spíše z hlediska popisu
života vojáků na oné lodi. (Tuto knihu pak měl dotyčný doma - dostal ji v minulosti a „do
ruky" ji prý vzal proto, že na obalu byla letadlová loď a v tomto věku ho toto téma
zajímalo.) Tato kniha ho pak nijak zvlášť nezaujala.
Jednou z dalších jeho přečtených knih pak byla Einsteinova biografie s názvem
Einsteinův vesmír či Kladivo na čarodejnice (od V.Kaplického) - tato kniha se mu nelíbila
z důvodu zdlouhavých a nudných pasáží, popisujících jednotlivé výslechy obviněných.
V následujících letech si oblíbil knihy o mafii či literaturu faktu (nejlépe v kombinaci
těchto dvou aspektů). Jmenoval například titul „Paločiho" svědectví či knihu Kmotr,
kterou označil za nejlepší knihu, kterou kdy četl. Naposledy pak četl titul Šifra mistra
Leonarda od Dana Browna a následně knihu Ch. Bukovskiho Exibice, erekce, ejakulace a
jiné příběhy obyčejného šílenství. O své četbě pak dodává, že dříve četl jen proto, aby četl.
Četba pro něj znamenala ,jen tak si něco přečíst, nic víc". Teď prý čte i proto, aby se
něčemu přiučil, poznal něco nového, získal nové vědomosti.
Druhým respondentem pak byl devatenáctiletý student, který se vyučil oboru pekař.
Tento student pak uvádí jako svůj první přečtený titul knihu Medvídek Pú ve věku asi
9 - 1 0 let. Následně uvádí, že knihy asi až do věku 16 - 17 let také vůbec nečetl. První
jeho četbou po tomto období pak byly westernové či hororové příběhy formou sešitových
vydání (například titul Stopy hrůzy). Dalšími knihami pak například Švejk, knihy J. Věrna
či různé detektivky. Také například titul Velké U (sci-fi literatura), či některou z knih
J.Kerouaca. V současnosti má pak rád knihy S. Kinga (hororové příběhy), či Eda Mac
Baina (detektivní žánr). Jeho poslední přečtenou knihou byl titul Osvícení od S. Kinga.
(U tohoto studenta je pak patrný jistý skluz ve čtenářské preferenci oproti jeho
vrstevníkům. Již četba prvního dětského titulu byla uvedena v poměrně pozdějším věku,
kdy se již někteří čtenáři věnují četbě tajemných či dobrodružných příběhů, stejně tak četba
právě oněch hororových a westernových příběhů či knih J.Verna, které obecně chlapci
preferují ve věku maximálně 1 2 - 1 5 let. I přes to, že stále preferuje žánr hororů a sci-fi,
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však zaznamenal jeho čtenářský výběr určitý posun - volí v rámci tohoto žánru autory či
knihy vyzrálejší (S.King je například jedním ze čtenářsky velmi úspěšných autorů
současnosti).
Třetí student byl ve věku jednadvaceti let a byl vyučen v oboru cukrář, před nímž
věnoval rok studiu elektrotechniky. Tento student jako svou první četbu uvádí titul Mach
a Šebestová či různé dětské časopisy. Za svoji ale první „velkou" knížku považuje
Robinsona Crusoa ( 9 - 1 0 let). Dále pak četl různé „indiánky" (knihy K. Maye),
encyklopedie, věnující se biologii (přírodě), strojům či technice nebo knihy s válečnou
tematikou. Od asi 14 let, dle své výpovědi, knihy nečetl. K četbě se vrátil až zhruba ve
věku 18 let, kdy začal číst knihy E. von Danikena či A.C. Clarka, které čte dodnes.
Zároveň odebírá časopis Premiere (časopis věnující se filmu). Jeho poslední přečtenou
knihou byl pak titul Šifra mistra Leonarda.
Čtvrtá respondehtka pak byla ve věku dvacetidvou let a vyučila se oboru aranžérka.
Její první četbou byla kniha O letadélku Káněti a Krása nesmírná (soubor pohádek).
Přibližně ve věku 10 let začala číst hororové příběhy ze série Stopy hrůzy, po kterých
následovala četba dívčích románů (okolo 1 2 - 1 3 let) převážně L. Lanczové a S. Rudolfa.
Po 14.roce pak přečetla knihu My děti ze stanice Zoo (K Hermann) a Memento (R. Johna)
(knihy s drogovou tematikou založené na autentických příbězích), které na ni udělaly velký
dojem a, dle jejích slov, odstartovaly zcela jiný žánr její četby. Po 15 roce se její čtenářský
zájem začal obracet k jakési duchovní literatuře - tibetským povídkám či historickým
knihám. Po 17 roce pak četla knihy P. Coelha, titul Farma zvířat od G. Orwella, Tma od
Ondřeje Neffa, či generaci ,Jieatníků" a mezi nimi autory jako například Ch.Bukovskiho,
W.Burroughse, atd. Po 20.roce až po současnost preferuje stále „duchovní" literaturu knihy z tibetského prostředí, knihy C. Castanedy, historické knihy či knihy o Egyptě
(zaujal ji například titul Egypťan Sinuhet), ale i některé autory ztzv. Beat generace.
Posledními tituly, které četla byly Směšné lásky od Milana Kundery a Mechanický
pomeranč - kontroverzní kniha A. Burgesse.
V četbě této studentky v tomto posledním období tedy shledávám jakési dvě linie její
četby - jednou je preference duchovní, filosofické literatury (oblibu této literatury bych
přisoudila opět vlivu dozrávání osobnosti v období dospívání, hledání životních názorů,
postojů, nějaké životní filosofie a směřování člověka) a druhou obliba jakési „buřičské,
provokativní, naturalistické" četby, která se staví proti zcela běžně udržovaným pravidlům
či konvencím.
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Páté studentce bylo dvacet let a vyučila se v oboru prodavačka. Jako svůj první knižní
titul uvedla knihu Ferda mravenec. Pro starší dětské období ( 9 - 1 2 let) pak knihu Čaroděj
(jakési „dětské sci-fi") a detektivní příběhy Agáty Christie. Následně (okolo 1 2 - 1 3 let) se
ve své četbě věnovala dívčím románům, které zhruba ve 14 - 15 letech vystřídal opět
detektivní žánr a sci-fi literatura. Oba tyto žánry preferuje dodnes a jejími oblíbenými
autory je například, již zmíněná A. Christie a v současnosti také D. Brown od kterého
naposledy četla knihu Andělé a démoni, Šifra mistra Leonarda, Pavučina lží,.Má.
Šestou respondentkou byla studentka ve věku devětadvaceti let, která navštěvovala
vojenskou školu (jež nedokončila), poté se vyučila oboru prodavačka a následně oboru
masérka. Tato studentka jako svou první knihu uvedla Lovce mamutů a knihu Jurášek.
V následném období (přibližně ve věku 1 0 - 1 2 let) četla knihy Heleny Šmahelové (příběhy
o dospívajících dívkách - o rozporech s rodiči, odporu ke škole,...atd.), které zhruba ve
13 letech vystřídaly knihy převážně Stanislava Rudolfa (dívčí romány). Po 14. roce až asi
do 17 let knihy prý dále nečetla, věnovala se pouze četbě časopisů, jakými byly například
Bravo nebo Cosmopolitan.
K četbě se však po 17. roce vrátila a to sérií knih o Angelice (což shledávám jakýmsi
dozníváním předchozího období dopísvání). Po 18. roce prý pak žádný vyhraněný žánr
neměla a nemá ani v současnosti. Dokáže číst jakoukoli knihu, která ji něčím (nějakou
myšlenkou, příběhem,....) dokáže zaujmout. Přesto však po 18. roce asi nejvíce četla
historické romány, detektivní žánr, ruské autory jako například A.S.Puškina,
Dostojevského,... atd. Z dalších autorů pak J.W.Goetheho,

S.Kinga,

F.M.

H.Sienkiewicze,

M.Švandrlíka či R.Luskače. (Knihy si vybírala - a stále vybírá především pak podle svých
oblíbených autorů, od kterých už ví, co může čekat.) Tyto autory či knihy má prý v oblibě
dodnes, přibyly k nim však ještě v současnosti různé encyklopedie o Zemi, vzniku života,
geologii, knihy o přírodě, bylinách či naposledy knihy D. Browna (posledním přečteným
titulem byly Andělé a démoni).
Sedmé respondentce bylo dvacet dva let a před svým nástavbovým studiem
navštěvovala školu veřejnosprávní činnosti. Její první samostatnou četbou byly prý
klasické pohádky či dětské příběhy - jako například kniha Děti z Bullerbynu, Příběhy tisíce
a jedné noci,...atd. Nejvíce ji však zaujala kniha Malý princ. Po této četbě (tedy přibližně
koncem prvního a začátkem druhého stupně) následovalo období hororových příběhů
(Stopy hrůzy), které postupně (okolo 13 let) zastínily dívčí romány a různá romantická
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četba. Po svém zhruba 15. věku se věnovala asi 3 - 4 roky pouze četbě časopisů (například
titul Bravo). Po 17.roce ji začaly zajímat knihy o řeči těla (například tituly Jak
komunikovat, Jak poznat lidi,...atd.),

dále knihy

věnující se výkladům horoskopů,

numerologii,...atd (Tedy jakási populárně - naučná literatura.) V současnosti také ráda čte,
kromě výše uvedených tematických okruhů, knihy o vesmíru, planetách,...či různých
záhadách. Naposledy pak přečetla knihu věnující se tématu vesmíru (přesný název si však
nepamatovala).
Osmou studentkou pak byla devatenáctiletá dívka, jenž se vyučila oboru aranžérka.
Jako svou první četbu pak tato dívka uvádí knihy od Walt Disneyho (například Lví král,
Pocahontas,

Dumbo,...atd.).

Po této četbě však prý žádné knihy dlouho nečetla

a soustředila se pouze na četbu časopisů (titul Bravo, v současnosti pak titul Spý). Přibližně
v 17 letech se pak pokoušela číst knihy s válečnou tematikou. Inspirací jí byli přátelé, kteří
se o těchto knihách bavili a od kterých si tedy tyto knihy půjčovala. Nikdy je však
nedočetla do konce a četba ji nebavila, proto se již do žádné jiné četby ani v současnosti
nepouští. Přesto však v nedávné době přečetla knihu Svítání na poušti, vypovídající
o životě somálské ženy, která ji zaujala svou souvislostí s reálným životem (byla to její
poslední přečtená kniha). O četbě dalších knih však neuvažuje.
Devátá respondentka pak byla vyučena opět v oboru aranžérka a bylo jí devatenáct let.
Po mém dotazu na její první četbu si dlouho nemohla vzpomenout a poté uvedla titul Sám
doma (později zfilmovaný příběh), který četla přibližně ve druhé třídě a který se jí příliš
nelíbil. V i l - 12 letech se pak její četbou na jisté období staly detektivní příběhy
A.Christie a hororové příběhy (převážně série Stopy hrůzy). Následovalo období (zhruba ve
13 letech) četby dívčí literatury, které vystřídala četba hororových příběhů A.Hitschkoka.
V současnosti se věnuje četbě knih S.Kinga (opět hororový žánr) a R.Bradburyho (sci-fi
literatura). Jako poslední četla knihu z detektivního žánru (přesný název knihy si dotyčná
nepamatovala).
Poslední desátá studentka byla ve věku třicetidvou let a v minulosti se věnovala oboru
knihkupec (který však nedokončila) a vyučila se oboru prodavačka. Tato studentka jako
svou první knihu uvedla encyklopedii s názvem Vesmír a my děti, po té knihu Honzíkova
cesta a jí podobné (tedy „klasické" dětské příběhy). Ve 12 letech se pak začala věnovat
četbě básní K.J. Erbena, které má v oblibě dodnes. Následné období byly obsahem její
četby dívčí romány, po 15. roce pak zahraniční autoři jako například V.Hugo, H.Balzac,
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E.A. Poe, J.W.Goethe, „prokletí básníci", Dostojevskij,...atd.

(o tomto svém čtenářském

období pak sama hovořila jako o „polykání všech knížek, které sejí dostaly pod ruku").
Přibližně po 17. roce pak četla knihy s válečnou tematikou, později pak česká historická
témata či knihy s židovskou tematikou. Jako své oblíbené autory uvedla například J.M.
Simmela., A. Lustiga, J. Loukotkovou,...atd.

Mezi oblíbené tituly pak zařadila například

knihu Nikdo to tu nepřežije (biografie o hudební skupině Doors), Kytice, Navzdory básník
zpívá (kniha o Francois Villonovi) , Král železný a zlatý, Životopis Karla IV, Jiřího
z Poděbrad,.. .atd.
Po 20. roce pak začala číst tituly D.Carnegiho,

které se věnovaly tématům

komunikačních dovedností, positivního sebepřijetí, objevování vlastního potenciálu,
využití skrytých schopností,...atd. O dva roky později ji pak zaujaly knihy

Raymonda

A.Moodyho, který ve svých knihách popisuje zkušenosti prožitků blízkosti smrti, založené
na výpovědích těch, kteří přežili svou tzv. klinickou smrt. (I v tomto věku ale stále četla
i spoustu jiných knih jako v období předchozím.) Po 22.roce pak k její četbě přibyly různé
encyklopedie a slovníky. V současnosti pak čte stále „všehochuť", ale preferuje biografie
slavných malířů a historické romány. Naposledy pak četla knihu Andělé a démoni od
D.Browna.
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6.3.3 Proces četby
Co se týče onoho procesu četby, začnu jako v předchozí části nejprve tématem výběru
knihy, dále zpracuji výpovědi týkající se četby knihy a nakonec téma doznívání knihy.
Největší zastoupení pak při výběru knihy mělo dle výpovědí studentů něčí doporučení
(většinou doporučení přátel, jedna studentka pak uvedla i knižní server Radia 1; celkem
výběr podle doporučení uvedlo šest studentů), dále výběr dle autora (v pěti případech),
nahodilé četby, obsahu (obojí ve třech případech), podle žánru (ve dvou případech)
a recenze (v jednom případě; možná by se výběr na základě přečtení či vyslechnutí recenze
mohl řadit mezi výběr dle doporučení nebo dle obsahu,ale vzhledem ktomu, že ani
s jedním tímto způsobem výběru mi recenze plně nekoresponduje, nechávám ji tedy
uvedenou takto samostatně). Jeden ze studentů pak vypověděl, že dříve si vybíral knihy
podle obalu, ale že z tohoto výběru byl často zklamán: „ No ten obal vypadal třeba akčně,
ale ta knížka pak byla o ničem:" Pět ze studentů pak dále uvedlo, že navštěvují knihovnu.
Důležitým tématem, například i při výběru podle přečtení náhodného úryvku,
především pak ale při četbě samotné, je jakási „uvěřitelnost" knihy a „čtivost" knihy.
Osm studentů uvedlo, že je pro ně důležitá pravdivost příběhu či nějaké korespondování
s realitou. Pro zbylé dva studenty je pak tato uvěřitelnost důležitá podle čteného žánru.
Jako čtivost knihy lze pak označit zaujetí příběhem, „lehkost" čtení, srozumitelnost, spád.
Jeden ze studentů pak tuto čtivost popisuje takto: „Tu šťávu tomu dodávalo to, jak oni
utíkali třeba z tý banky, tak jak byl popsanej ten útěk, jak jeli tim transportérem a bylo tam
krásně popsaný, jak třeba se mu utrhl ten nárazník, jak lítaly ty jiskry a oni museli
zastavit....taková ta zápletka, takový to napětí, že jsem opravdu hltal ty stránky, protože
jsem potřeboval vědět jak to dopadne, jestli je chytnou... .a tak."
Forma knihy je pak pro čtenáře také důležitým kritériem čtivosti. Vesměs se studenti
shodli na tom, že trochu složitější jazyk v knize, například odborné výrazy, básnické
obraty, složitá souvětí jim nevadí, pokud je pro ně četba stále srozumitelná. Tři ze studentů
pak vypověděli, že mají naopak trošku složitější formu rádi. Výpovědi ostatních studentů
pak povětšinou korespondovali s výpovědí této studentky: „Vadí mi, když je to odborný
a nerozumím tomu a nikde to tam není vysvětlený a je toho tam hodně." Zároveň pět ze
studentů uvedlo, že pokud je v knize nějaký odborný či cizí výraz, kterému nerozumí,
nevadí jim nalézt si pojem ve slovníku cizích slov (pokud ovšem nejsou cizí výrazy
v každé větě). Ostatní studenti mají raději běžnou formu psaní.
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K uskutečňování představ a následnému vžívání do knihy, či ztotožnění se
s některou postavou jsou velmi důležité popisy místa, osob,... a kvalita těchto popisů.
Studenti o tomto vypovídají: „On třeba vůbec neumí nebo nepopisuje tam postavy. Že
třeba byl vysokej, štíhlej nebo zavalitej, měl takový oči

abych si dokázal představit

toho člověka. On tam třeba potom říká - byl takovejdle a takovejdle, a proto se mi nelíbil,
jenomže já vůbec nevim jakej byl, on napíše, že to bylo prase,ale....já vůbec nevim, jak ten
člověk vypadal. Já potřebuju se vždycky dostat do toho, jak kdo vypadá, jak se chová,
abych si z toho mohl udělat obrázek, aby mě to víc zaujmulo. Protože já když se pak
dostanu do toho děje, tak se dokážu třeba sněkterejma postavama ztotožnit a třeba
v některých situacích jednám jako oni. Takže když jsou ty lidi popsaný, tak se do toho
dokážu víc vcítit a zaujme mě ta knížka víc."
„Já potřebuju třeba, aby tam byla dobře popsaná ta postava, aby ten děj byl
srozumitelně psanej, aby člověk měl přehled. A důležitej děj, na kterým ta knížka staví.
Aby to mělo nějakej logickej sled." „Ty popisy postav jsou důležitý, vytváří to fantasii a já
si udělám ňákej obrázek. Třeba mi pak vadí, když to zfilmujou a mě to vlastně úplně zničí
tu moji představu." „Nejlepší knížka, kterou jsem přečetl je Kmotr. I popis, i příběh,
navazuje to na sebe, i když to jsou kapitoly, že ty postavy se navzájem neznaj, ale ten
příběh se úplně prolíná. Ať popis osob, popis místa, děje... opravdu je to bezkonkurenčí.
Já když jsem tu knížku dočetl, tak jsem byl naštvanej, že jsem ji dočetl." „To mě baví třeba
u historickejch románů když je tam popsáno ja nevim ne třeba jen postavy, ale třeba i to
město, co kde bylo, jakej tam byl třeba zápach

a tak prostě ať si to člověk představí."

„Záleží v jaký tý fázi se ta knížka nachází. Když už vím tu hlavní zápletku, tak už mě ta
omáčka, to okolí moc nezajímá. Ale třeba když začínám číst knížku....třeba u toho
Bukovskiho on na začátku vede rozhovor s člověkem a teď tam popisuje jak on vždycky
dopije láhev, mrští ji o zeď, střepy se rozlítnou....to by mě třeba zajímalo, jak to tam
vypadá v tom bytě a to tam právě vůbec není popsaný, jak on žije, když je to takovejhle
člověk, to tam třeba vůbec není, to mi tam chybí."
Někdy pak ovšem zdlouhavé popisy mohou čtenáři vadit (uvedli tak tři studenti): „No
on tam třeba popisuje dostihy, jak byl na dostihách z roku ja nevim 1948 nebo 1950 a tam
je deset stránek jenom vo tom, jak na kerýho koně sází. Ja nevim Black 9:2, ňákej jinej kůň
4:5 a to je prostě zase úplně vo ničem, člověk kterej nesází, tak ho tohleto vůbec nemůže
zaujmout." „Já mám v knížkách hodně ráda přímou řeč....a ty popisy už mi pak trochu
vadí, že mě to potom už moc nebaví. Čtu to, ale někdy už úplně bezmyšlenkovitě." „Když
je to moc dlouhý ty popisy a není to zas tak důležitý, tak mi to vadí. Vždycky si to ňák
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najdu těma oěima, přeskočím a jedu dál. Někdy mě to možná i rozčílí, protože to je
zbytečný prostě."
Někteří ze čtenářů však i těmto popisům připisují určitý význam: „Když jsem byl
mladší, tak mi to vadilo. Teď už mi to nevadí, protože jsem zjistil, že takhle si člověk
utvoří to prostředí. A že když třeba popisuje ze začátku takhle třeba půlku knížky, tak ale
pak jde ten děj strašně rychle a už jenom tam stačí napsat ňáký slovo a už si umíte
představit jak ten bungr vypadá, když do něj vlezli, protože už byl popisovanej." „Většinou
i ta největší hloupost nakonec tam kvůli něčemu je. Není to tam většinou prostě jen tak,
aby zaplácli stránku, ale že třeba za 20 stránek se dozvím, proč mi to popisovali. Stejně
jako třeba u tý Šifry když popisovali Monu Lisu vlastně teprve na konci jste se dozvěděli
proč. No ale není to tak záživný jako ten děj."
Nejen z těchto výpovědí je tedy patrné, že studenti při četbě uskutečňují jak představy
statické, tak představy dynamické (ve všech deseti případech). Sedm studentů pak dále
uvedlo, že se někdy při četbě setkali s představou motorickou. (Představy motorické jsou
pak důsledkem velmi silného vžití do děje. Jsou to představy uskutečňované "na vlastním
těle", kdy dochází k inervaci příslušného svalstva. Může docházet k inervaci hlasivek,
konkrétního svalu , který se tímto napíná nebo stahuje,...atd. ale také například k inervaci
chuťových žláz při představě dobrého jídla či pití v knize popisovaného.)
O procesu vžívání se do děje na základě uskutečňování představ pak hovořilo všech
deset studentů, o navození duševních stavů díky sugestivní četbě však jen studentů šest.
Všech deset studentů také uvedlo, že se s knižními postavami někdy srovnávají a sedm
z nich dále vypovědělo, že se někdy s nějakou knižní postavou ztotožnilo. O vžívání se do
četby (kromě již výše uvedených výroků) pak jeden ze studentů uvádí: „Já mám rád
v knížkách silnou osobnost, do který se snažím vžít. Když je třeba víc postav
v knížce....nedělám to schválně,ale podvědomě si prostě ňákou postavu vyberu, na kterou
se soustředím a přisuzuji jí některý svoje vlastnosti nebo naopak.... ona se zachová takhle
a já si řikam já bych se taky takhle zachoval. Ale kolikrát třeba čtu knížku ňákou situaci a
řikam si já bych to udělal takhle a pak za dalších ja nevim pár vět se dočtu k tomu, že to
udělal úplně stejně. Že docela se s nima ztotožňuju." Jiný student pak dodává: „Tak já
myslím, že kvůli tomu to člověk čte, kvůli tomu vžívání se do těch situací a postav. Kdyby
tohle u toho člověk neprožíval, tak ho to asi nebaví." O procesu ztotožnění (o kterém
studenti již vypovídali také v předchozích výrocích) jedna ze studentek vypovídá: „Ráda se
ztotožňuju s těma hrdinama, někdy si myslim, že jsem to třeba i já. Mám ráda když je to
prostě popsaný a jasně daný, jak vypadá a tak, jeho myšlenky...." Až na jednu dívku pak
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studenti uvedli, že se ztotožňují spíše s postavou stejného pohlaví.
Četba pak může čtenáře také jistým způsobem ovlivňovat - jeho názory, chování,...
být inspirací. Sedm studentů uvedlo, že je četba někdy v jejich chování nebo názoru
ovlivnila. Jeden ze studentů o tomto vypovídá: „No ovlivnilo mě třeba u toho Kmotra ten
Don Padrino, ten otec tý mafie, mě ovlivnil v tom, že nikdy nikomu nevyhrožuj. A třeba
konkrétně včera jsem seděl ve vlaku a furt mě tam okopával ňákej kluk, tak jsem
přemejšlel nad tím, že normálně že asi dřív bych mu řekl prostě neokopávej mě nebo ti
dám dělo nebo prostě tě vyhodím nebo něco a jenom jsem mu řekl: nekopej do mě. A to
jsem byl už vopravdu naštvanej, že docela jsem takovej výbušnej a myslim si, že tadyto mě
docela hodně ovlivnilo - nikomu nevyhrožovat a s každým se snažit vycházet v klidu."
Jiná studentka pak někdy četbou zlepšuje své verbální vyjadřování (i jiní studenti
přiznávali, že četba jim pomáhá rozšiřovat slovní zásobu či komunikační dovednosti):
„Třeba když je v knížce nějaká myšlenka nebo něco a já mám občas pocit, že chci něco
říct, ale nedokážu to pořádně formulovat, tak to třeba řeknu podle tý knížky, že si to
zapamatuj u."
Toto ovlivnění knihou pak může mít souvislost s návratem ke knize - ať už
myšlenkovým nebo reálným návratem. Devět z deseti studentů uvedlo, že se k přečteným
knihám myšlenkově vrací - uvažují nad nimi, přemýšlí o jejich obsahu,....atd. Šest
studentů pak dále uvedlo, že se k přečteným knihách vrací i reálně - tzn. že začnou číst již
jednou přečtenou knihu nebo mají v této knize určité oblíbené či zajímavé pasáže, které si
čas od času znovu přečtou. O jistém prožitku souvisejícím s četbou pak hovoří následující
výpověď: „Když je to ta kriminálka, tak musí bejt dobrá nálada, dobrý místo, doutník
a Frank Sinatra."
Doznívání knihy se pak projevuje jako určitá chvíli přetrvávající nálada, vyplývající
z obsahu či formy knihy, po jejím dočtení. Takovýto citový stav, přetrvávající po dočtení
knihy na sobě někdy zaznamenalo, dle svých výpovědí, osm studentů. Toto doznívání, či
prožitek z knihy, myšlenkové či reálné návraty ke knize díky jejímu obsahu, formě či
zajímavým myšlenkám....atd. může mít za následek, že se čtenář o svých dojmech z knihy
s někým podělí. Po mých dotazech tedy, zda studenti o svých přečtených knihách s někým
hovoří, mi osm studentů odpovědělo že ano, ale většinou se studenti shodli na tom, že jsou
to často konkrétní osoby, které čtou podobné knihy nebo se zajímají o podobná témata,
která dotyčný v četbě vyhledává. Někomu jinému se pak o své četbě nezmiňují.
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7. DISKUSE - ontogeneze čtenářství
V této kapitole se nejprve zaměřím na srovnání čtenářského vývoje u studentů čtvrtého
ročníku v porovnání s literárními prameny či s uvedenými výzkumy. Současně pak také
v této čtenářské ontogenezi uvedu i výsledky z mé minulé výzkumné části (se žáky ročníku
prvního a pátého) - nakolik jejich čtenářské preference zapadají do toho kterého
čtenářského stadia a tedy celkového vývoje čtenářství. V druhé části diskuse se pak
zaměřím na proces četby a opět se pokusím srovnat výsledky s uvedenou literaturou a také
výsledky obou výzkumných částí navzájem.

7.1 Ontogeneze četby
Co se týče raného čtenářství je jeho zkoumání velmi obtížné. Pokud bychom se
dotazovali přímo malých čtenářů, nedomnívám se, že by se z jejich výpovědí dali vysoudit
nějaké stěžejní aspekty čtenářství. Dotazováním dospělých či dospívajících na jejich
dětskou četbu, jsem však také nezískala nijak výmluvný materiál. Výpovědi se vesměs
omezily na jmenované tituly (Honzíkova cesta, Děti z Bullerbynu, Příběhy tisíce a jedné
noci, Malý princ, Lovci mamutů, Jurášek, Lví král, Pocahontas, Dumbo, Ferda mravenec,
O letadélku Káněti, Krása nesmírná (kniha pohádek), Mach a Šebestová, Medvídek Pú,
Sám doma a v jednom případě také encyklopedie s názvem Vesmír a my děti.), popřípadě
vyslovení zaujetí knihou v dětském věku či naopak.
Všechny jmenované tituly jsou pak charakteristické líčením nějaké dobrodružné cesty
či příběhu, ať už z běžného života dětí, či ze světa zvířat, (v příbězích se pak mohou
vyskytovat i prvky antropomorfismu, které dítě do jisté míry chápe jako reálné). Do tohoto
příběhu se pak dítě může vžít a prožívat ho se svým hrdinou či se s oním hrdinou ztotožnit.
(Nedomnívám se, že by pro dětskou mysl bylo nějakou překážkou ztotožnit se s nějakou
pohádkovou postavou či zvířecím hrdinou, pokud se tito chovají jako lidé, neboť jak už
bylo výše řečeno, pohádky dítě chápe jako v podstatě realistické příběhy. Proto pak dětský
čtenář (či posluchač) může odmítat příběhy, ve kterých se vyskytuje nějaký ohrožující
prvek, téma, které zná dítě z reality. Předpokládám totiž, že proces vžití či ztotožnění se
s některou z knižních postav je v tomto věku obzvláště silný a poskytuje tedy velmi
emotivní zážitek z četby. (Osobně si pak vzpomínám, že jsem při opakovaném čtení knihy
Jana Karafiáta Broučci vynechávala poslední kapitolu, ve které všichni hrdinové příběhu
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zemřou. Záměrem autora jistě nebylo malého čtenáře vyděsit, ale předložit mu realitu
a běh života. I když závěr knihy byl zpracován velmi citlivě - „po dlouhé tuhé zimě se pod
chaloupkou objevilo dvanáct chudobek" - přesto silné vžití do děje zapříčinilo velmi
negativní prožitek, který ovlivnil vnímání celé knihy.)
Všechny zmiňované dětské tituly pak také obsahují jakási základní morální pravidla,
která jsou dětskému čtenáři předkládána a ten si je četbou následně osvojuje. Četba tedy
v tomto věku napomáhá dítěti v orientaci ve světě, v mezilidských vztazích, v pravidlech,
která v nich panují, v poznávání reality.
Silnější vžívání do četby pak mohou u dětského čtenáře umocňovat ilustrace knihy,
neboť mu pomáhají dekódovat text a jasněji si představit situaci příběhu. Mnohdy pak
mohou mít na dítě i větší vliv než samotný text. Zvláštní důraz na ilustrace pak dávají
především knihy Walta Disneye, které jsou, dle mého názoru, pro čtenáře méně náročné
a právě líbivými obrázky dokáží často přilákat i nečtenáře či čtenáře méně vyzrálé.
(O čemž myslím trefně vypovídá fakt, že knihy Walta Disneye, uvedla jako svou četbu
studentka, která se posléze věnovala pouze četbě časopisů a po té jakési „nezdařilé" četbě
válečných knih a také student, jenž v období mezi 10 až 16 rokem knihy nečetl a po té se
zaměřil na četbu hororových či westernových rodokapsů.)
V předškolním věku tedy dítě preferuje především příběhy ze známého prostředí
(dětské příběhy) či příběhy o zvířatech, která se chovají jako lidé. Tato preference
v mladším školním věku ( 6 - 8 let) stále přetrvává, avšak ve vnímání příběhu došlo
v tomto věku k určitému posunu co se týče rozlišování reality a imaginace příběhu. Dítě
mladšího školního věku dokáže již ve větší míře rozlišit skutečnost od fantasie (a četba by
tak pro něj už neměla být nijak zvlášť ohrožující v žádném tématu.) Avšak egocentrismus
dítěte, nezralé vnímání morálních pravidel a naivní chápání příčinnosti v tomto věku stále
přetrvává a tak pohádkový příběh je pro dětskou četbu také stále aktuální, jak soudí
i Václav Příhoda (1971). Dále se objevuje i obliba příběhů smyšlených či vzdálených,
cizokrainvch (jejichž representanty by mohly být například zmíněné tituly studentů - Malý
princ, Lovci mamutů či Příběhy tisíce a jedné noci). Takto uvádí i A.Gesell (2000).
Gesell (2000) dále předkládá, že pro starší školní věk (tedv 9 - 1 2 let) ie typická četba
klasických dětských knížek tajemných historek, životopisů, dobrodružných seriálů o dětech
či zvířatech dále detektivky. historické knihy, westerny a informativní knihv. K podobným
závěrům dospěla ve svém výzkumu i Ch.Clark a A. Foster (2005). (Také názory ostatních
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autorů zde zmiňovaných s tímto plně korespondují.) Vladimír Smetáček (1973) pak také
upozorňuje na fakt, že v tomto období se začíná diferencovat četba dívek a chlapců, což
nemohu tak plně svými výsledky doložit, neboť ze tří studentů pouze jeden vypověděl, že
v tomto věku knihy četl. Jeho četbou tohoto věku však skutečně, dle výpovědi, byly knihy
dobrodružné, či tzv. „indiánky" (Robinson Crusoe, knihy K.Maye,...), jak shodně pro
tento věk uvádí i literatura. Jistým zdůvodněním nečtení u dalších dvou studentů pak může
být další Smetáčkovo tvrzení, a to, že chlapci jsou v tomto věku menšími čtenáři nežli
dívky, poněvadž častěji volí jiný, aktivnější způsob trávení volného času než četbu.
Nejvíce zmiňovaným žánrem u dívek pak pro toto období byly hororové příběhy (knižní
série s názvem Stopy hrůzy) - stejně jako ve výzkumu P. Bentona (1994), na rozdíl od
kterého se nedomnívám, že je třeba se nad úrovní těchto publikací tolik pozastavovat či
pohoršovat a přespříliš hodnotit jejich literární vyspělost. Osobně jsem toho názoru, že
ačkoli tyto knihy nejsou žádným literárním skvostem, přesto v tomto věku plní svou
funkci. Navíc je pravdou, jak míní i Benton, že tyto knihy v jistém období kolují mezi
dětmi, děti si je navzájem půjčují a četba tak mezi nimi vytváří jistou pospolitost, vědomí
příslušnosti ke skupině. Jinou otázkou pak samozřejmě zůstává, pokud čtenář u takovýchto
knih „zamrzne" i v dospívajícím či dospělém věku.
Dalším preferovaným žánrem tohoto období vyšla v mém výzkumu detektivní literatura
(konkrétně byla uvedena autorka A.Christie), dále fantasy či sci-fi (kniha Čaroděj),
„příběhy ze života dospívajících" (knihy Heleny Šmahelové) a poezie (básně K.J.Erbena).
Tři studenti (dva chlapci a jedna dívka) pak vypověděli, že v tomto věku knihy nečetli.
Obliba hororových, tajemných, detektivních či dobrodružných příběhů (a odklon od
pohádek, dětských či zvířecích příběhů) je pak v tomto věku (zhruba 9-12 let) zapříčiněna
především změnou v poznávacích schopnostech dítěte, jeho vnímáním světa, jakož i jeho
novým postavením ve světě. Dítě se stává dospělejší, odvážnější, moudřejší a takové také
vyhledává hrdiny - odvážné, neohrožené (hrdinové hororových příběhů Stopy hrůzy),
hrdiny vynikající svou silou, důvtipem, umem (Robinson Crusoe, knihy K. Maye, kniha
„Čaroděj",..), vzdorem (knihy Heleny Šmahelové o dospívajících dívkách řešících nešvary
a konflikty s rodiči) či chytrostí nad ostatními (např. detektivové v knihách A. Christie).
Hrdiny těchto kvalit tedy dětský čtenář vyhledává ke svému ztotožnění, napodobení, jako
svůj vzor. V knihách však stále přetrvává jednoznačné rozdělení na postavy kladné
a záporné. (Dle Františka Hyhlíka bývá pak v tomto období ze strany dítěte nejsilnější
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identifikace s hrdinou čtených knih.) Také se pak domnívám, že touto preferencí jakýchsi
„dospěláckých" témat, (kterým mladší děti nerozumí anebo se jich obávají), dokazují
čtenáři tohoto věku posun od dětství k dospívání, kdy tento čtenář vyhledává příběhy více
realistické, více ze života, zaměřené na mezilidské a společenské vztahy. Těmto příběhům
už ve svém věku rozumí a má od nich „potřebný odstup" (díky již zcela jasnému
odlišování světa imaginace a reality), umožňují mu tedy adekvátní prožitek z četby.
Starší školní věk neboli období dospívání ( 1 3 - 1 5 let) je pak charakteristické výrazně
odlišnou preferencí četby dle pohlaví, s čímž souvisí i odlišné prožívání čteného.
Vypovídají o tom výsledky výzkumů i teoretická tvrzení. Dospívající tohoto věku se stále
více dostává do kontaktu se sociálním okolím, ve kterém se pomalu, ale jistě musí začít
orientovat. Dostává se také na konec povinné školní docházky a je tedy třeba zvolit své
budoucí povolání či ho alespoň nasměrovat. To vše, včetně rychlého tělesného
a psychického růstu, klade na dospívajícího člověka velké nároky. Taktéž se začíná
projevovat zájem o druhé pohlaví a s tím spojené další pochybnosti a nejistoty o sobě
samém, o svých kvalitách, schopnostech,...atd. Dívky se proto zaměřují na četbu dívčích
milostných příběhů, které odpovídají na jejich aktuální citové potřeby. V tomto věku totiž
zažívají svá první milostná vzplanutí a četba tak s jejich prožitky plně koresponduje, nebo,
pokud se jich čtenářce nedostává v reálném životě, tyto zážitky sublimuje.
Asi v žádném z vymezených čtenářských období nebyla žánrová preference tak
jednoznačná iako v tomto věku. Šest ze sedmi studentek uvedlo jako svou čtenou literaturu
ve věku rané adolescence (tedy ve věku 1 3 - 1 5 let) dívčí romány - konkrétně pak knihy
Stanislava Rudolfa či Lenky Lanczové, které se u dospívajících dívek těší velké oblibě.
(Četba dívčích románů pak ještě přetrvávala u některých žákyň ročníku prvního v mé první
výzkumné části.) Sedmá studentka se pak v tomto věku věnovala pouze četbě časopisů.
Co se chlapecké literatury tohoto věku týče. uvádí odborná literatura, například Václav
Příhoda či Vladimír Smetáček, oblibu válečných příběhů, příběhů se sportovním obsahem,
příběhů z oblasti vědy a techniky či návodně naučné literatury. Do popředí se také u obou
pohlaví dostávají životopisy slavných osobností. Stejně jako u předcházejícího čtenářského
období (9-12 let) opět i zde dva ze tří studentů vypověděli, že v tomto věku knihy nečetli přičítala bych to opět preferenci jiných zájmových aktivit - tedy například trávení volného
času s přáteli, věnování se sportovním činnostem,...atd. Třetí student pak jako svoji četbu
tohoto období uvedl různé encyklopedie o technice, strojích, přírodě,....atd. , což je
v souladu s uvedenými závěry teoretických zdrojů.
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Zajímavým zjištěním pak pro mne bylo, že ve věku po 14 - 15. roce až přibližně do
18 let uvedlo šest studentů, že knihy vůbec nečetli. (Taktéž čtyři ze studentů pátého
ročníku ve věku 18-19 let v první části výzkumu vypověděli, že knihy v tomto věku již
příliš nečtou, ale že preferují spíše četbu časopisů jako například Spy, Story či časopisy
o automobilech.) Podobné výsledky uvádí i Petr Sak (2000) ve svém výzkumu, zaměřeném
na tři věkové skupiny, a to: 1 5 - 1 8 let, 19 - 23 let

a 24 - 30 let). Skupina mladých lidí

ve věku 15 - 18 let pak ve výzkumu vyšla jako skupina věnující se četbě nejméně. Autor
dokonce uvádí, že třetina z těchto mladých lidí nepřečetla za měsíc ani jednu knihu. Toto
zjištění pak osvětluje tím, že v tomto věku stojí v popředí mladého člověka sociogenní
potřeby, které jsou spojeny i s rostoucími sexuálními zájmy a roste proto frekvence aktivit
extrovertního charakteru. K tomuto názoru bych se osobně přikláněla, neboť četba dívčích
románů je v tomto věku pro některé z dívek již neaktuální - řada z nich například zahajuje
sexuální život (a i pokud ne, je pro ně toto téma často jednou z hlavních oblastí zájmu)
a romantická dívčí četba již neuspokojuje jejich otázky a zájmy. Naopak časopisy pro
mládež pak tuto novou potřebu informací plně zastanou. Do jisté míry je pak četba
časopisů, zmiňovanými byl například i titul Bravo, také jakýmsi módním trendem a vytváří
určitý pocit pospolitosti či členství ve vrstevnické skupině.
Vladimír Smetáček (1973) pak spojuje četbu časopisů spotřebou identifikace. Snahou
mladých lidí je často vyniknout, být něčím zvláštní, neotřelý, originální - stručně řečeno být
zajímavý pro druhé pohlaví. Tato snaha pak vede k zájmu o slavné osobnosti (herce,
zpěváky, sportovce,...), o jejich životy a soukromí. Ovšem předpokládám, že Vladimír
Smetáček měl ve své době, pod pojmem slavná či známá osobnost, představu člověka úplně
jiných charakteristik, než-li je tomu dnes, kdy je za „celebritu" považován kdokoli, kdo se
například zúčastní některé z reality show a jeho „věhlas" rozhodně není způsoben nějakým
talentem, umem, vysokou inteligencí či pevným charakterem. Ovšem i tyto „osobnosti", ať
už si o nich myslíme cokoli, jsou dnes pro leckoho vzorem a tak časopisy, vypovídající
o těchto lidech, stále mohou plnit onu identifikační funkci. Zároveň pak časopisy informují
o těchto tématech mnohem rychleji a různoroději než-li knihy, proto se těší takové oblibě.
Jejich četba je pak pro čtenáře také četbou mnohem jednodušší, méně náročnou oproti četbě
knih. Úroveň těchto časopisů je pak už ovšem otázka jiná....
("Vlkové pak Petr Sak (2000) řadí četbu novin a časopisů mezi volnočasové aktivity
s věkem rostoucí. Samotnou četbu knih pak shledává jako aktivitu s věkem klesající do
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určitého věku a pak rostoucí, přičemž věk, kdy by tato aktivita měla byt neinižší je podle
autora 1 7 - 1 8 let.
Mezi deseti studenty čtvrtého ročníku jich bylo šest, kteří uvedli, že ve věku přibližně po
1 4 - 1 5 . roce až do věku zhruba 18 let knihy nečetli. Na druhou stranu však výsledky mého
předchozího výzkumu s žáky prvního ročníku (tedy věk přibližně 1 5 - 1 6 let) hovořili
jinak. (Viz kapitola čtenářství - prezentace materiálu - první ročník.) Mezi deseti žáky
prvního ročníku pak pouze jeden z nich vypověděl, že knihy nečte. U ostatních devíti žáků
pak byla nejvíce preferovanou literatura fantasijní a dobrodružná (dále ve stejném
zastoupení literatura detektivní a milostná, biografie, klasická a válečná literatura,
historický žánr a literatura faktu - konkrétně téma drog). V četbě těchto žáků však
shledávám jakési doznívání předchozího čtenářského období, neboť výzkum Ivana Gabala
a Lenky Václavíkové Helšusové (2002), který zkoumal četbu dětí ve věku 1 0 - 1 4 let,
uvádí jako nejoblíbenější žánr tohoto období dobrodružnou a fantasy literaturu, konkrétně
pak právě titul Pán prstenů a Harry Potter, stejně jako tomu bylo u žáků prvního ročníku.
Je možné se tedy domnívat, že období „nečtení" nebo preference časopisů před knihami
může (avšak nemusí) tuto skupinu čtenářů, vzhledem k ostatním výsledkům, teprve čekat.
Četba oněch dvou titulů - Harry Potter a Pán prstenů, zmiňovanými jak žáky prvního
ročníku, tak výsledky výzkumu obliby žánrů, se domnívám, že je z velké části jistou
„módní záležitostí". Jak už bylo řečeno výše, (viz kapitola ontogeneze čtenářství výzkumy - četba jako ontogenetický vývoj), obliba těchto knih stoupla převážně díky
jejich filmovým zpracováním. Patrné je to, myslím si, především u trilogie R.Tolkiena,
která byla napsána v 50.1etech 20.století a která si sice získala neuvěřitelný věhlas a oblibu
(kniha byla v Británii označena za nej významnější knihu 20.století), avšak ani zdaleka ji
nečetlo tolik čtenářů jako po uvedení filmové premiéry. Té se dočkala až v roce 2001.1 do
uvedení filmové verze však patřila, jak jsem již zmínila, mezi tituly oblíbené a často čtené,
ovšem myslím si, že čtenáři spíše vyzrálejšími. Svou filmovou verzí si pak prorazila cestu
i ke čtenářům sporadickým, méně vyzrálým či úplným nečtenářům - stala se knižním
trendem, námětem hovorů, což je bezesporu ku prospěchu jak čtenářům, tak knihám. Ale
nebýt filmového zpracování a neuvěřitelné reklamní kampaně, mnohým čtenářům by se do
rukou nikdy nedostala. A tak trochu se zamýšlím nad tím, nakolik tato trilogie ztratila své
kouzlo (býti vyhledávána pro své kvality určitým typem čtenářů), ve prospěch prodejnosti,
čtenosti, ale zároveň zcela jistě nedostatečného nebo povrchního pochopení.
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I přes to, že ve výzkumu Petra Saka (2000) vyšla skupina mladých lidí ve věku 15 - 18
let jako skupina čtoucí nejméně, je třeba se přesto zaměřit na žánrovou preferenci těch, kdo
v tomto věku knihy čtou. Dle Sakova výzkumu je pak obliba následující: literatura pro
ženy; detektivka, horor; sci - fi, dobrodružné; literatura faktu; humor, satira; memoáry;
dětská literatura; poezie; náboženská a duchovní literatura. Studentky čtvrtého ročníku
pak jako svou četbu tohoto období označily literaturu klasickou, horor, sci - fi, detektivní
žánr, literaturu faktu, historickou a duchovní literaturu, což není s výsledky výzkumu
v rozporu, ovšem vzhledem k tomu, že každý žánr se ve výpovědích vyskytl pouze jednou,
nelze u této skupiny studentů, v tomto věkovém rozmezí, říci nic bližšího.
Následující období, tedy věk po 17. roce, je pak u studentů čtvrtého ročníku zajímavý
jejich návratem k četbě či vůbec ..objevem" četby jako volnočasové aktivity. (Vypověděli
tak všichni tři ze studentů - chlapců čtvrtého ročníku.) Tento „návrat či objev" pak byl pro
mne velmi překvapivý, neboť bych očekávala, že pokud se mladý člověk četbě knih do
tohoto věku nevěnoval nebo přespříliš nevěnoval, že se četba již jeho oblíbenou aktivitou
do budoucna asi nestane.
Tato změna preference zájmů a obrat k četbě, v tomto věku, (tedy ke konci adolescence),
pak souvisí s dozráváním jedince v oblasti společenské i osobnostní. (Oproti období
dospívání je však toto období klidnější, o něco vyrovnanější a domnívám se, že i více
introvertně zaměřené.) Toto dozrávání je však samozřejmě doprovázeno mnohými vnitřními
konflikty a spory, nerovnováhou či nestabilitou osobnosti, nestálostí názorů a postojů,
objevováním nových zájmů, příležitostí, objevováním nových obzorů pro svůj rozvoj. Také
vytvářením si nových návyků a norem. Toto vše pak samozřejmě bývá umocněno, pokud

mladý človék V tomto věku přechází

ze svčta studií do světa práce, tedy radikálně mění styl

svého života. Mění se, mimo jiné, i množství volného času, který mladý člověk začíná trávit
i jiným, novým způsobem - není již zatížen školními povinnostmi a tak se relaxací může stát
právě i četba, jakožto duševní odpočinek či přísun informací, formování názorů, atd.
U studentek čtvrtého ročníku, které se po četbě časopisů vrátily k četbě knih, mne tento
jejich návrat nijak zvlášť nepřekvapil, neboť se domnívám, že v období dospívání nejspíše
právě tyto časopisy nejlépe uspokojovaly jejich aktuální psychické potřeby (především
informativní, citové, identifikační,...), že tedy splnily svou funkci, ale pro období
následující se jejich četba stala již bezvýznamnou. (U některých čtenářů však může četba
časopisů přetrvávat i v následujících období nebo tvořit do budoucna četbu jedinou.)
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Když se dále zaměříme na preferenci jednotlivých žánrů studenty ve věku 18 - 22 let
(tedy studentů ročníku pátého /viz kapitola výzkumná část - čtenářství - prezentace
materiálu - pátý ročník/ i ročníku čtvrtého /viz kapitola výzkumná část - prezentace
materiálu - ontogeneze četby/) lze konstatovat, že největší oblibě se těší literatura faktu
(pokud do této zahrneme také biografickou literaturu), sci - fi literatura a detektivní žánr.
Do jakési druhé skupiny, co se preference týče, lze zařadit horory, „záhady, tajemno",
historickou literaturu, klasickou, milostnou (literatura pro ženy), válečnou, četbu Beat
generace, populárně naučné literatury, humoristickou a duchovní literaturu. (Četbu jsem
tedy rozdělila pouze do dvou skupin dle obliby, poněvadž při kompletování výsledků obou
skupin studentů žádné výraznější rozdíly v preferenci žánrů nevyplynuly. Zařadila jsme
proto do prvé skupiny četbu, která se u obou ročníků objevila výrazněji oproti dalším
žánrům, které byly jmenovány v poměrně stejném nižším zastoupení.)
Petr Sak (2000) pak ze svého výzkumu žánrové preference pro skupinu mladých lidí ve
věku 1 9 - 2 3 let uvádí následující pořadí obliby: a) detektivka, horor, sci-fi, dobrodružné
b) literatura faktu c) literatura pro ženy d) humor, satira e) memoáry f ) náboženská
a duchovní literatura g) poezie h) dětská literatura. K tomuto pak mohu nanejvýše
konstatovat, že mé výsledky nejsou nijak v rozporu s uvedenými závěry. Další odborná
literatura - například František Hvhlík (1963) pak upozorňuje na oblibu biografické
literatury v tomto věku, (kterou jsem v závěrečném vyhodnocení zařadila pod literaturu
faktu), jejíž četba a obliba svědčí o zájmu o sociální témata - životopisy významných
osobností, kteří ve svém životě něco znamenaly a něčeho dosáhly. Opět tento zájem
koresponduje se směřováním mladých lidí tohoto věku, kteří si volí svá další studia či si
začínají budovat kariéru ve svém oboru, ve kterém chtějí samozřejmě vyniknout a být
úspěšní. Milan Nakonečný (1966) pak hovoří také o odklonu od náhodného výběru
čtených knih a osvojování si jakési „specializace výběru", což bylo u většiny studentů
tohoto věku již patrné.
Jistě pak nelze v této diskusi opomenout četbu tzv. Beat generace, kterou uvedli celkem
čtyři studenti čtvrtého ročníku a která pro ně byla, dle jejich výpovědí, četbou značně
rozporuplnou a rozpačitou. Tři z nich pak hovořili o četbě knih Ch.Bukovskeho, čtvrtý
o knihách J.Kerouaca. Jak už bylo jistě zmíněno výše, knihy těchto autorů jsou značně
kontroverzní a jejich hodnocení se velmi různí. Jsou to velmi nevázané výpovědi
o nekonformním způsobu života, experimentování s drogami, požívání alkoholu, volných
hetero či homosexuálních vztazích,atd. Jsou to knihy bouřící se proti upjatému
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a škrobenému konformismu, zdůrazňující svobodu jedince a jeho neulpívání na lidech,
vztazích, majetku. Jsou tedy svým buřičstvím a vzdorem velmi blízké mladým lidem, kteří
opovrhují zaběhanými fádními tradicemi či konzumním stylem života, domnívajíc se, ve
své mladické naivitě, že oni sami budou žít jinak. I přesto tedy, že svým poselstvím
a naladěním jsou tyto knihy této čtenářské skupině blízké, i přesto byly studenti z četby
poněkud rozpačití, až znechucení. Líčené příběhy pro ně byly až příliš otevřené,
nekontrolované, zvrhlé. Nedokázali se s přílišným naturalismem knih ztotožnit.
Co se týče dalšího častěji zmíněného autora Dana Browna (celkem ho jako svoji četbu
uvedlo pět studentů) a převážně jeho knihy Šifra mistra Leonarda (v originále DaVinciho
kód), (jakož ale i jeho titulů ostatních), není její žánrové zařazení,dle mého názoru, zcela
jednoznačné. Tato kníhaje prezentována jak thriller, osobně bych ji pak zařadila spíše do
žánru detektivního. Zároveň však je kniha často pojímána jako „částečná" literatura faktu.
neboť autor hned v úvodu knihy píše: „ Veškeré popisy uměleckých děl,

architektury

a tajných rituálů v tomto románu přesně odpovídají skutečnosti". Což pak v některých
čtenářích vyvolává mylný dojem naprosté pravdivosti a autentičnosti příběhu či všech
historických momentů. Kritici této knihy tedy autora obviňují z toho, že lidé neznalí
historie, budou jeho knihu pojímat jako pravdivá historická fakta, která jsou ovšem
v některých případech v knize značně zkreslena. Autor, dle kritiků, chytře využívá zálibu
lidí ve věcech tajných, tajemných a v nejrůznějších konspiračních teoriích. Záměrně prý
rozostřuje hranici mezi fikcí, fantazií a realitou. Vytváří tak falešný dojem, že ve své knize
skutečně odhaluje jakési tajné skutečnosti. Dalším označením, s kterým se kniha setkala,
byl tedy termín románová fikce - kniha se pohybuje na hranici mezi fantasií a skutečností.
Žánrové zařazení tohoto románu tedy není nikdy dostatečně přesné. Dle mého soudu se
nejvíce kryje s žánrem detektivním.
Důležité na této knize však ale je (bez ohledu na to, jaký žánr představuje), že studenti
ji preferovali z důvodu její poutavosti a čtivosti Také pak kvůli částečné důvěře v již
zmíněná historická fakta, což také způsobovalo vyšší zajetí četbou a možná i tak trochu
z důvodu kontroverznosti této knihy, která se staví proti ustáleným názorům a tvrzením,
jež by se jen tak někdo neopovážil zpochybnit. Vnímám tedy i zde jakýsi prvek „rebelie" či
vzdoru proti zaběhaným konvencím a autoritám (podobně jako v tvorbě Beat generace).
Podobně však také jako u knih Harry Potter či u trilogie Pán prstenů i četba této knihy je
díky rozsáhlé mediální podpoře a filmovému zpracování do jisté míry opět jakýmsi
módním trendem.
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Co se týče čtenářství po 23 .roce mohu vycházet pouze z výpovědí oněch dvou
studentek ve věku 29 a 32 let. První z nich, dle výpovědi, žádný vyhraněný žánr
v současnosti nemá - může prý přečíst cokoli, co ji zaujme, má nějaký zajímavý příběh,
myšlenku,... atd. Druhá studentka pak preferuje biografie slavných malířů a historické
romány. U obou byl v jejich četbě po 22. roce také patrný posun ke knihám informativním
(především populárně naučná literatura), také pak zcela jasná kritéria výběru četby beletrie
(často dle autora).
Pro věk 24 - 30 let pak Petr Sak (2000) uvádí zájem o jednotlivé žánry v následujícím
pořadí: a) detektivka, horor b) literatura pro ženy c) sci-fi, dobrodružné d) humor, satira e)
literatura faktu f ) memoáry g) náboženská a duchovní literatura h) poezie ch) dětská
literatura. Největší oblibě se pak u českých čtenářů v současné době, dle Jiřího Trávníčka
(2008), těší současná beletrie oddechová (detektivky, akční romány, romance,..atd.) - 14%,
dále literatura faktu (memoáry, cestopisy, životopisy, deníky, atd.) - 12%, klasická beletrie
- 9% (knihy z prověřeného fondu literatury) a odborná literatura - 8% (knihy nejčastěji
související s vykonáváním profese).
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7.2 Proces četby
V této kapitole budu postupovat dle stejné hierarchie jako v předchozích částech,
zabývajících se procesem četby. Ústředními tedy budou tři velká témata, a to: výběr četby,
proces četby a doznívání četby.
Stejně jako u mé předchozí výzkumné části (s žáky ročníku prvního a pátého) jsem se
i nyní (se studenty čtvrtého ročníku) setkala s největším zastoupením výběru knihy dle
doporučení (celkem se pak tento výběr v souboru všech třiceti žáků vyskytl ve čtrnácti
případech). Dalšími kritérii (opět v souboru všech třiceti žáků) byl pak výběr dle žánru
(v devíti případech), autora (v případech osmi), obsahu, názvu a nahodilé četby (všechna
tři kritéria v šesti případech) a obalu či vzhledu knihy (tento výběr se vyskytl pouze
v jednom případě).
Podobně pak hovoří i Otakar Chaloupka (2002) a Jiří Trávníček (2008). Výběr dle
doporučení přátel, známých, či nějakého mediálního prostředku zdůvodňují nepřehledností
současného knižního trhu z důvodu příliš velkého množství vydávaných knih. Doporučení
knihy tedy například někým blízkým či reklamní kampaní je pak jakýmsi záchytným
bodem v nepřeberném množství současné literatury.
Co se týče rozdílu mezi jednotlivými ročníky ve výběru, byla situace následující:
u studentů čtvrtého ročníku se nevyskytl ani v jednom případě výběr knihy podle názvu,
který, dle Jaroslava Freye, používají při svém výběru čtenáři nejraději a který byl (spolu
s výběrem dle žánru a doporučení) nejvíce preferován studenty ročníku pátého. Naopak
výběr podle autora měl u žáků prvního a pátého ročníku malé zastoupení (u žáků prvního
ročníku pouze v jednom případě - zde se domnívám, že jde ještě o nedostatečné čtenářské
zkušenosti pro uskutečňování tohoto výběru; u studentů ročníku pátého pak ve dvou
případech - bez ohledu na věk je pak příčina nejspíše totožná jako u žáků prvního ročníku)
v porovnání se studenty ročníku čtvrtého - u těch se tento výběr objevil v pěti případech.
Podle Jaroslava Freye (1929) je pak tento způsob výběru nejspolehlivějším vodítkem.
Z tohoto přehledu mi tedy připadá skupina studentů čtvrtého ročníku při svém výběru
knih jako čtenářsky nejvyzráleiší. nejlépe odhadnuvší své požadavky na knihu a zvolení si
„své" (té pravé, vyhovující) četby. Naprosto tedy nemohu souhlasit (ani ve skupině žáků
prvního a pátého ročníku) s tvrzením Otakara Chaloupky (2002), který uvádí, že výběr
četby je u většiny čtenářů náhodný, nijak zacílený.
S procesem četby pak úzce souvisí čtivost knihv a jakási uvěřitelnost příběhu. Otázka
pravdivosti či uvěřitelnosti příběhu pak závisí především na čteném žánru. Záleží tedy, za
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jakým účelem čtenář knihu čte - zda je jeho motivem odpoutání se od reality, fantasijní
snění, či získání nějakých informací, zkušeností, nalezení paralely se svým životem,
ztotožnění se,...atd. Zvláštní oblibu pak ovšem mají knihy psané dle skutečných událostí.
Čtenářům, dle jejich výpovědí, poskytují silnější vžití do děje, taktéž pak větší zaujetí
tématem.
Čtivost knihy pak představuje jakési zaujetí knihou, silné vžití do děje, které se
uskutečňuje na základě představ. Jakýmsi základním stavebním kamenem četby jsou
představy statické (tedy představy místa, osob,...atd), dále představy dynamické, které
vzbuzují ve čtenáři zájem a způsobují právě onu čtivost. Jsou to například představy knižní
postavy, kterak ta utíká, padá,...atd. Zda bude kniha pro čtenáře „čtivá" je pak především
závislé (mimo čtenářovu schopnost obrazotvornosti) na autorově umění svým vyprávěním
čtenáře zaujmout. Podmínkou čtivosti je pak ale také srozumitelnost textu pro čtenáře.
Tedy znalost používaných výrazů a jasná orientace v ději. Na tomto se shodli téměř všichni
studenti všech tří ročníků. Někteří ze studentů pak občasnou přítomnost cizích výrazů
hodnotí jako přínosné obohacení jejich slovníku - uvedli tak však většinou studenti
čtvrtého ročníku.
Pohlcení dějem a jeho upřednostňování před popisnými pasážemi přírody, budov.
osob....atd. (tedy těmi, které přímo nevyužívají přímou řeč či popis nějakého živého déiel
preferovali studenti v obou výzkumných částech (tedy studenti všech tří ročníků). Avšak
i přes toto upřednostňování děje, studenti čtvrtého ročníku z poloviny uvedli, že k „užití si"
četby, k většímu prožitku z ní, potřebují i kvalitní popisy - tedy například popisy osob,
místa, kde se děj odehrává, budovy,...aby si dokázali příběh, děj lépe představit. Nemohu
tedy souhlasit s tvrzením Jaroslava Freye (1929), který míní, že zrakové statické představy
nejsou leckdy při četbě ani zapotřebí, neboť při ní probíhají velmi rychle. Je ovšem
pravdou, že zdlouhavé popisné pasáže pak některým čtenářům mohou při četbě přijít
nudné a nezajímavé. Přesto, až na několik výjimek, studenti (v obou výzkumných částech)
tyto statě nevynechávají a čtou cely text, neboť i těmto popisům přisuzují nějaký význam
pro pozdější pochopení souvislostí.
Zvláštním prožitkem mohou pak při četbě být motorické představy, tedy představy
uskutečňované na vlastním těle (jisté tělesné pocity).Uskutečňování těchto představ pak,
dle Jaroslava Freye (1929), skýtá neisilněiší prožitek čteného Žáci prvního a pátého
ročníku vypověděli přibližně z poloviny, že se tyto motorické představy při jejich četbě
vyskytují, u studentů ročníku čtvrtého pak bylo toto zastoupení o něco větší
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o motorických představách vypovědělo celkem sedm studentů z deseti. Toto pak opět
koresponduje s mým tvrzením, že studenti čtvrtého ročníku jsou „většími čtenáři" nežli
studenti ročníku prvního a pátého. Dokáží se do knih silněji vžít a tím si četbu i více sami
pro sebe užijí a četba je tím pádem i více baví a častěji ji volí jako volnočasovou aktivitu.
Součástí vžití do děje je pak kromě výše uvedeného uskutečňování představ také
prožívání duševních stavů. Čtenář se může vžívat do duševních stavů hrdiny (do stavů,
které jsou v knize doslovně popsány) anebo mohou být u něj tyto stavy navozeny
popisovanou situací (například popsáním nebezpečí,..atd.). U studentů čtvrtého ročníku
pak o těchto pocitech či náladách při četbě hovořilo šest z nich. U žáků prvního ročníku
pak sedm dotázaných a u studentů ročníku pátého pouze studenti čtyři.
Dalším z neopomenutelných témat procesu četby je téma srovnávání a ztotožnění se
s knižní postavou. Proces srovnávání pak představuje posuzování sebe, svých vlastností,
chování, kladů, záporů, cílů,...atd. v porovnání s hrdinou knihy. Nakolik je tedy například
čtenář tomuto hrdinovi podobný, v čem čtenář knižní postavu převyšuje, v čem naopak
nedosahuje jejích kvalit,...atd. O procesu srovnávání se s knižní postavou pak hovořilo

všech deset studentů čtvrtého ročníku, pčt žáků ročníku

prvního a sedm studentů pátého

ročníku. Ke ztotožnční si pak čtenář včtSinou vybírá osobu stejného pohlaví, jak míní

Jaroslav Frey (1929), i jak vyplynulo z výpovědí studentů. Také pak, že příběh, ve kterém
se wskvtuie vhodná osoba k jejich ztotožnění ie preferován před příběhy jinými. O tom, že
se s nějakou knižní postavou nčkdy ztotožnili, pak vypovědělo sedm studentů čtvrtého

ročníku, pět žáků ročníku prvního a pouze tri studenti pátého ročníku. Četba pak také může
mít na čtenáře vliv v jeho názorech, postojích, chování

atd. Možnost podobného

ovlivnění připustilo sedm studentů čtvrtého ročníku a tri studenti prvního i pátého ročníku.
Proces četby však leckdy nekončí dočtením knihy, neboť pokud příběh na čtenáře
zapůsobí, trvá po jeho dočtení ve čtenáři jakási nálada či se čtenář může k příběhu vracet
svými myšlenkami. Nějaký chvíli trvající citový stav po dočtení knihy na sobě pak
zaznamenalo osm studentů čtvrtého ročníku, pět žáků ročníku prvního a taktéž pět studentů
pátého ročníku.
Mým posledním tématem v rozhovorech u všech tri skupin pak byla otázka, zda
studenti o své četbě s někým následně hovoří. Kladně odpovědělo osm studentů čtvrtého
ročníku, pět žáků ročníku prvního a pět studentů ročníku pátého. Vesměs se však studenti
shodli na tom, že se o přečtených knihách baví pouze s lidmi, kteří se zajímají o stejné
nebo podobné knihy či o knihy vůbec. (Jak bylo vidět na studentce čtvrtého ročníku, jež
začala po četbě časopisů přibližně ve věku 17 let číst válečnou literaturu díky rozhovorům
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svých přátel o těchto knihách, mohou být takového rozhovory pro čtenáře inspirací.
V případě této studentky je spíše škoda, že se jednalo o četbu tak vyhraněného a pro ni
zcela neatraktivního žánru, který ji nadále k četbě příliš neinspiroval.)
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7.3 Shrnutí výsledků
V tomto závěrečném shrnutí mého zkoumání se nejprve zaměřím na téma procesu
četby, které stálo již na počátku této práce a následně uvedu nejdůležitější výsledky
výzkumu oné čtenářské ontogeneze.
Zkoumání procesu četby (tedy výběru knihy, četby knihy a doznívání knihy) v mé
druhé empirické části pouze potvrdilo výsledky z první výzkumné části -

tedy

korespondenci s, mým ústředním literárním pramenem (co se tohoto tématu týče), a to,
s knihou Jaroslava Freve Psychologie čtenáře (1929). S veškerými aspekty procesu četby,
o kterých autor hovoří, jsem se při svém zkoumání setkala. Pochopitelně pak s některými
ve větší, s jinými v menší, míře. Lze říci, že jednotlivé fenomény čtenářství na sebe
navazují či spolu úzce korelují (Tedy že například procesu ztotožnění předchází proces
srovnávání, který ho jaksi podmiňuje či že uvěřitelnost příběhu souvisí s možností
ovlivnění čtenářová názoru,....atd.) a záleží především na čtenářových celkových
charakteristikách, na jeho vnímavosti, citlivosti a obrazotvornosti, jak bude jeho prožitek
z četby silný.
Kdvž bych dále měla porovnat ony tri skupiny studentů, které se výzkumu podrobili,
musím konstatovat, že skupina studentů čtvrtého ročníku patřila mezi skupinu četbě se
neivíce věnující a také čtenářsky neivyzráleiší. Většina těchto studentů měla o své četbě
zcela jasnou představu - jejich výběr knih byl konkrétně cílený, taktéž jejich prožívání
četby dosahovalo určité hloubky a „kvality"- tedy, že četba jim skýtala takové vnitřní
prožitky, které je motivovali k četbě knih dalších a četba se tudíž stala jejich oblíbenou
volnočasovou aktivitou. Nemohu tedy zásadně souhlasit (i v případě druhých dvou skupin
studentů) stvrzením Otakara Chaloupky (2002), který hovoří o celkovém úpadku
čtenářství v současné době, taktéž pak o plitkém prožívání četby. Na druhou stranu však
nesdílím ani přílišný optimismus Jiřího Trávníčka (2008), že by průměrný český čtenář
trávil četbou přibližně 41 minut denně a že by za rok přečetl více jak 16 knih - byť tak
vypověděly výsledky jeho výzkumu. (Je třeba totiž brát v potaz, že lidé dotazník výzkumu
vyplňují na základě svého subjektivního odhadu, který často nemusí korespondovat
s realitou, nehledě na fakt, že každý se snaží v očích druhých vypadat lépe - tzn.
vzdělaněji, kulturněji,... atd. a jeho výpovědi tak mohou být nadsazené.)
f n se týče mého druhého tématu, tedy ontogeneze četbv. výsledky mého výzkumu
hovoří shodně s uvedenými literárními prameny i s výsledky zmiňovaných čtenářských
výzkumů. Tedy, že čtenář skutečně při svém fyziologickém a především psychickém
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vývoji prochází i stadii čtenářskými, která jsou spojena s rozdílnými psychickými
potřebami toho kterého věku a která plní v tom kterém věku specifickou funkci. Dítě si
tedy ve svém vývoji vybírá a preferuje ty knihy, které odpovídají jeho stupni vnímání,
myšlení, pohledu na svět,...atd. Přechod k jiné literatuře pak naznačuje taktéž přechod do
dalšího stadia dítěte, kdy současná četba již splnila svou funkci, požadavky, očekávání
a dítě je zralé na četbu odlišného obsahu a sdělení, které opět odpovídá jeho možnostem.
Čtenářská stadia jsou tedy vázána na stadia psychická a projevují se především změnou
v žánrové preferenci.
Samozřejmě jsem se pak ve svých výsledcích, v některých případech, setkala
i s lehkými nuancemi, které však do celkových výsledků nijak zásadně nezasáhli.
Srovnávání výsledků pak v některých případech komplikovala rozdílnost používané
terminologie, co se jednotlivých žánrů týče. (Setkala jsem se například s označením
milostná literatura, literatura pro ženy, červená knihovna,...atd. V tomto případě je obsah
tohoto žánru, byť po každé jinak nazvaného, na snadě, ovšem v jiných případech tomu tak
být nemusí - například při pojmech memoáry a biografie, kde osobně vnímám trochu
rozdílný obsah.) Také žádný z výzkumů, jenž uváděl žánrovou preferenci toho kterého
věku, neuvedl bližší specifikaci používaných pojmů. I kdyby však mezi autory panovala
terminologická shoda, ještě není zaručena jakási totožnost obsahů - tedy že stejnou knihu
zařadí autoři do stejného žánru. S tímto problémem jsem se setkala nejen v případě titulu
Šifra mistra Leonarda.
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8. ZÁVĚR
Tato práce se soustředila na dvě velká témata z oblasti čtenářství. První část se snažila
zachytit podstatu čtenářství - tedy význam četby pro čtenáře a psychologické aspekty
procesu četby. Druhá část byla pak zaměřena na čtenářskou ontogenezi v závislosti na
fyzickém věku. I přesto, že práce má jakési dva vrcholy, dvě oblasti zkoumání, které
vyplynuly až v průběhu výzkumu, snažila jsem se, v rámci možností, obě témata vzájemně
propojit. (Využívám tedy výsledky z prvé výzkumné části i u čtenářské ontogeneze
a naopak výsledky z této druhé části zahrnuji do tématu procesu četby.)
Cílem mé rigorózní práce bylo tedy zmapování četby vybraných respondentů (jejich
preference témat, přístup a vztah kliteratuře, prožívání četby,....atd. včetně vymezení
obecných čtenářských charakteristik a procesů četby) a jejich dosavadního čtenářského
vývoje s předpokladem vytvoření jakéhosi přehledu čtenářské ontogeneze. Domnívám se,
že se mi, díky kvalilativní formě výzkumu, podařilo v rozhovorech zachytit velmi citlivé
aspekty čtenářství dospívajících mladých lidí, proniknout do jejich prožívání a zaznamenat
jejich čtenářské posuny. Také, v rámci oné čtenářské ontogeneze, vyvodit a charakterizovat
jednotlivá stadia čtenářství v závislosti na věku a v korespondenci s teoretickými prameny.
Můj zájem o toto téma, jak jsem psala již v úvodu práce, vznikl především na základě
jistého „lamentování" společnosti o úpadku čtenářské kultury, především pak u mladé
generace. Je pravdou, že na první pohled se situace skutečně zoufalou může zdát - v řadě
domácností je permanentně využíváno televize, internetu, počítačových her a tak to
vypadá, že na obyčejnou knihu není už ani čas, prostor a dokonce ani nálada. Informativní
funkci knih dnes ve velké míře nahrazuje internet a jiná média, což si myslím, že ovšem
není na škodu, protože tu nejdůležitější funkci, a to prožitek ze čteného, knihám nikdo vzít
nemůže.
A tak se na základě mého výzkumu domnívám, že mladí lidé se stále ke knihám obrací,
vyhledávají je a očekávají od nich kvalitní duševní prožitek, který jim například filmové
verze neposkytují v plné míře. Četba tedy tvoří jednu z jejich volnočasových aktivit, která
jim přináší uspokojení. Toto však není vidět po povrchu, neboť četba je záležitostí
především niterní a soukromou a mladí lidé staví na odiv rozhodně jiné zájmy než četbu.
Proto se bez většího zájmu o toto téma může na první pohled zdát, že čtenářů ubývá
a čtenářská úroveň klesá. Osobně se však po tomto zkoumání domnívám, že tomu tak není.
Že knihy tvořily a stále tvoří důležitou část duševního života - ne snad každého člověka,
ale většiny ano.
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Na závěr bych citovala úryvek z knihy Dějiny čtení od Alberta Manguela (2008), ve
kterém je, dle mého názoru, zahrnuto naprosto vše, o čem tato práce pojednávala i co
opomenula....: „Čteme, abychom se dostali na konec, kvůli příběhu. A čteme také proto,
abychom se tam nikdy nedostali, kvůli čtení samému. Čteme důkladně, jako stopaři,
nevšímavě ke svému okolí. Čteme roztržitě a přeskakujeme stránky. Čteme pohrdlivě,
obdivné, nedbale, rozčileně, vášnivě, závistivě, dychtivě. Čteme v záchvatu náhlé rozkoše
a nestaráme se o to, kam nás tato rozkoš zavede. Čteme nevědomě. Čteme pomalými,
dlouhými pohyby, jako bychom byli beztížně unášeni v prostoru. Čteme plni předsudků,
zlomyslně. Čteme velkoryse, omlouváme text, zaplňujeme mezery, opravujeme chyby. A
někdy, když nám jsou hvězdy příznivé, čteme se zatajeným dechem, s chvěním, jako
kdyby na nás „sáhla smrt", jako kdyby se někde hluboko v nás otevřela vzpomínka - a my
poznali něco, o čem jsme netušili, že v nás je, nebo co jsme mlhavě vnímali jako nějaký
záblesk nebo stín, jehož přízrak se vynořuje a zase se vrací zpět dřív, než můžeme
zahlédnout, co to je, a my jsme potom starší a moudřejší." (Manguel, 2008, s.380)
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10. PŘÍLOHY

10.1 Příloha I
(schéma otázek pro kolektivní a individuální rozhovor v rámci klinického výzkumu)
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anq

ne

ano

Jakou? (žánr, autoři, tituly,...)

Jakou?

ne

Přečetl/a jste někdy
nějakou knihu?

Co se vám na ni líbí?
ano

ne

Kolik knih přibližně přečtete za rok?
Jakou?

Co vás na ni zaujalo?

Četli vám rodiče když jste byli malí?

ano

ne

i
Mají vaši rodiče nebo vy sami svoji vlastní knihovnu?

ano

ne
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O čem by
kniha
musela být,
abyste si ji
přečetl/a?

I

10.2 Příloha II

Schéma procesu četby - výběr knihy, četba knihy, doznívání knihy

výběr knihy
- Jak se čtenář ke knize dostane
- "čtenář jde za knihou" - půjčí šiji - knihovna
- odjinud

- knihu si koupí

. "kniha jde za čtenářem" - čtenář knihu dostane
- kniha jako povinná školní četba

- r.il četby - očekávání od knihv
- požitek - odreagování, opuštění reality
- zábava, relaxace
- estetický požitek ("krásná forma knihy" např. básně)
- zisk informací

- vyplnění volného času (zkrácení dlouhé chvíle)

Ha volby knihv
- podle autora
-názvu
-žánru
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- námětu
- jména nakladatele či překladatele
- dle fysiognomie knihy (výběr z dálky) - formát knihy, vazba, objem, titulní obrázek, barva desek,...
- dle fysiognomie knihy (výběr zblízka) - listování - ilustrace, tisk, papír, členění kapitoljazyk, jakým je

kniha psána,...
- zkoumání obsahu knihy - náhodné čtení textu

četba knihy
- vžití do děje
- uskutečňování představ - statické (zrakové)
- dynamické
' - motorické
- sluchové
- hmatové
- chuťové
- fantasijní
-

vyvozování

přesnější

představy

z

jiných

charakteristik

nedostatečného popisu

- spoluprožívání děje
- uplatňování představ - dynamických
- motorických
- tělesné pocity
- prožívání duševních stavů osob v knize popisovaných

- prožívání duševních stavů vyplývajících z knižní situace (nejsou doslovně popsány)

- z t o t o ž n ě n í s hrdinou
- nalezení alespoň částečně kladného vztahu k hrdinovi
. vmýšlení do hrdinova života Učeného v knize
- prožívání duševních stavů hrdiny
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v

důsledku

- vliv obsahu knihy při četbě
- formování čtenářova "světového názoru"
- životních směrnic
- mravních zásad
- ideálů
- vlastní osobnosti
- ovlivnění čtenářova - jednání
- názoru
- rozvoj čtenářova - estetického cítění
- fantasie
- slovní zásoby
- zisk informací

doznívání knihy
- vliv obsahu knihv po četbě
- citový dozvuk knihy (nálada po knize)
- promítnutí dojmů z knihy do snů
- návrat ke knize - reálný - požitek
- zisk informací
- myšlenkový - formování čtenářova "světového názoru"
- životních směrnic
- mravních zásad
- ideálů
- vlastní osobnosti
. ovlivnění čtenářova - jednání
- názoru
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- doiem o knize
- závěr knihy - rozuzlení
- citový dozvuk knihy (nálada po knize)
- názorová shoda s autorem knihy
- pravdivost líčeného příběhu
- jazyk, jakým je kniha psána (forma psaní - „čtivost")
- příběh samotný

- hodnocení knihy
- následný dialog o knize *
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