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Problém čtenářství je v soudobé společnosti nesporně aktuální a v rámci 
učitelského studia naléhavý. Barbora Dvořáková si v souvislosti se svým tématem 
musela objevit a prostudovat jak teoretické otázky, tak praktické skutečnosti, které 
souvisejí s provozem knihoven v Nymburce a jeho okolí.

Počínala si systematicky a prostudovala značné množství odborné literatury 
zaměřené na základní pojmy jako je čtenářská gramotnost, faktory ovlivňující 
čtenářství a vývoj postojů ke knize v souladu s proměnami osobnosti. Značnou 
pozornost věnovala specifickým problémům modernizace knihoven a výzkumu, který 
usiloval o postižení úrovně čtenářství současné mládeže. Ukazuje se, že čtenářské 
kompetence nezadržitelně klesají a pokusy o aktualizaci postavení knihy v životě 
současné mládeže a nejen mládeže, nejsou natolik účinné, aby pokles zastavily.

Knihovny a jejich pracovníci usilují vytrvale o to, aby získali nové zájemce o 
četbu, ale jejich akce mají větinou jednorázovou působnost. Stejně tomu je i u akcí 
širšího dosahu. Podíváme-li se kriticky třeba na akci Česko čte dětem, je na první 
pohled zřejmé, že přestože důvody k tomu,aby rodiče navazovali kontakt dětí s knihou a 
kultivovali jejich vnímání literatury jsou uvedeny naléhavě a srozumitelně, narážejí na 
doporučení, číst pouhých dvacet minut. Uvádět v tomto případě konkrétní časové 
vymezení není podle mého názoru vhodné a diskredituje značně celou akci. Číst dětem 
je rozhodně třeba,ale podle okolností,nálady i možností. Čtení u postýlky by mělo být 
záležitostí na tolik intimní, že o jeho trvání rozhodují faktory ,které není třeba přesně 
určovat.

Shromážděný teoretický materiál svědčí o tom, že snaha zlepšit současnou situaci 
existuje, stejně jako snaha přispět k tomu, aby čtenářství zaujalo mezi aktivitami 
současného člověka místo daleko významnější, než jaké ukazují soudobé ankety i běžná 
pozorování laiků a odborníků. Hlubší zamyšlení nad akcemi pořádanými ve jménu 
knihy vede k skeptickým závěrům. Jejich prioritou je především zjišťování údajů 
kvantitativních -kolik je čtenářů v jednotlivých krajích, jak rychle přečtou knihu a 



snaha zkoumat  četbu jako pramen p o z n a t k ů – informací a nikoliv z á ž i t k ů, které 
jsou touto formou ankety neuchopitelné. V popředí stojí zcela zjevně racionalita a nikoli 
emocionalita. Význam četby pro kultivaci citovosti je zmiňován pouze okrajově - pokud 
vůbec zmíněn je. O knize jako kulturním dědictví a paměti národa existují spíše 
proklamativní zmínky než vážná zamyšlení. Aktivity směrem ke čtenáři usilují na 
prvním místě o navázání kontaktu s knihou, hlubší kultivace čtenáře zůstává v pozadí.

Výzkum, zaměřený na konkrétní knihovny přináší svědectví optimististější. Ze 
zachycených aktivit je cítit nezlomné úsilí knihovníků nevzdat boj o čtenáře a jejich 
kulturnost. Knihovny chtějí být centrem kultury, nabízet poznání nových prostředků 
komunikace a rozšiřovat kulturní obzory čtenářů. Tvořivost  pracovníků regionálních 
knihoven se pokouší prorazit bariéry lhostejnosti a zůstat prostorem, kde kulturní 
dědictví není pohým slovem ale důležitou hodnotou.

Bakalářská práce Barbory Dvořákové vede k zamyšlení nad světem současné 
kultury čtenářské a kultury obecně. Neklade si důsledně otázky, ale má pro to všechny 
přepoklady.

Práci doporučuji k obhajobě a hodnotím v e l m i  d o b ř e.


