
NÁZEV DIPLOMOVÉ PRÁCE:

Efektivní čtení z klasických a elektronických 
dokumentů

Autor(ka) dipl. práce:         Bc. Jana Krejčí

Vedoucí dipl. práce: Doc. PhDr. Richard Papík, Ph.D.

Oponent(ka): 
Navrhované hodnocení:           výborně

Cíl práce:

Splněn, jde o přehledně zpracované téma v kontextu vlastních experimentů se 
čtecími zařízeními.

Naplnění/shoda se zadáním diplomového úkolu:

Ano.

Struktura práce/obsahové záležitosti:

Obsahová stránka práce a vymezení struktury jsou na velmi vysoké úrovni. Oceňuji 
zpracování tématu, které jistým způsobem navazuje na výbornou bakalářskou práci 
Jany Krejčí z roku 2008 s názvem Metodika rychlého čtení ve světě a průzkum 
pramenů zabývajících se touto problematikou. Tentokráte autorka zvolila však téma 
v kontextu čtení z elektronických předloh prostřednictvím tzv. čteček a již v úvodu 
zdůrazňuje, že „čtení knih a čtení elektronických dokumentů  se vzájemně nevylučují, 
ale doplňují. Oba druhy textů jsou čteny s jinými cíli a záměry.“

Ve 2. kapitole se autorka věnuje mechanismu čtení a k této kapitole není třeba 
žádných kritických poznámek, naopak – autorka se opírá nejen o bakalářskou práci a 
odborně prověřenou literaturu, ale řadu pramenů ještě doplňuje. Kapitola je na místě, 
neboť např. pohyby očí při čtení, resp. také v novém pojetí při sledování 
obrazovky/displeje jsou předmětem mnoha výzkumů, a to i ze strany firem (např. 
Microsoft). Se současnými technickými zařízeními se pojí i řada výzkumů očních
pohybů a vlivu informací příjímání z obrazovky na vnímání člověkem. Časem bude 
třeba vyladit terminologii, která však není jednoznačná ani v ČR ani ve světě, ale to 
není problém autorky, ale rozmanité terminologie.

Ve 3. kapitole se autorka věnuje principům efektivního čtení. Rovněž i zde je
rozmanitost terminologie, jak jednotliví autoři ve světě i u nás ji používají, ale
diplomantka se snaží o typologii. Zajímavá by byla i diskuze k termínu efektivní čtení, 
ale není předmětem práce a nechám na individuální debatu s diplomantkou, proč 
termín efektivní je vhodný.  Autorka práce ukazuje v této kapitole schopnost 
srovnávat různá pojetí ze světové i české literatury a je na místě připomenout, že její 
znalost francouzštiny ji umožňuje pracovat s literaturou o racionálním čtení této 



provenience (např. autor Richaedeau), neboť jinak převažuje literatura anglo-
americká, německá nebo ruská.

Klíčovou vidím kapitolu 4. o čtení z obrazovky a čtení elektronického textu. Cenné 
jsou nejen zmínky o dosavadní literatuře, ale je patrný kontext směrem k ergonomii 
čtení (mj. je zmiňován i v příloze). Autorka řeší elektronické dokumenty a 
elektronickou knihu, výhody, nevýhody a faktory ovlivňující čtení z obrazovky.
Výborný je dílčí souhrn k této kapitole.  Navazuje pak další klíčová kapitola 5. o 
způsobech práce s fyzickým a elektronickým textem. V této kapitole autorka 
samostatně experimentovala se čtečkami, které měla zapůjčeny, a také s důrazem
těch, co jsou na českém trhu. Pokus o zhodnocení online čteček v kapitole 6. 
považuji za výborný a byl maximem, co v této práci  šlo udělat vzhledem k časovým a 
rozsahovým možnostem diplomové práce. Je tu však inspirace pro další 
pokračování, např. už v rigorózní práci či i v dalším stupni.

Diplomovou práci hodnotím po obsahové stránce jako mimořádně zajímavou, 
aktuální, vysoce odbornou, samostatnou, postavenou na několikaletém kontinuálním
zájmu a prostudování klíčové literatury.

Jsem rád, že sice po delší době od bakalářské práce, jejíž části jsem doporučoval 
publikovat, tak učinila v letošním roce. Stejně tak některé kapitoly práce diplomové by 
si zasloužily opublikování a z důvodu vývoje čtecích zařízení co nejdříve. 

Výběr informačních pramenů:

Bez výhrad

Stylistická a gramatická úroveň práce:

Výborná

Formální a grafická úprava práce:

Výborná, chválím přílohy.

Závěr:   Předloženou diplomovou práci doporučuji k obhajobě a hodnotím stupněm 
výborně. Autorce doporučuji práci doplnit a předložit brzy práci rigorózní 
s podobným tématem. 

V Lublani, dne   16.9. 2011                                        Richard Papík, v.r.




