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Cílem bakalářské práce bylo popsat opatření, která snižují komunikační bariéry při interakci 
s dětským čtenářem vzhledem ke zvyšování zájmu o čtení u dětských čtenářů.

Obsahová stránka práce

Autorka si zvolila aktuální a prakticky zaměřené téma čtenářské gramotnosti u dětských čtenářů. 
V úvodu práce popisuje základní východiska tématu – informační bariéry a šumy, a dále se věnuje 
konkrétním komunikačním bariérám a metodám, vedoucím k jejich odbourání. Autorka se věnuje 
komunikaci s dětským čtenářem v prostředí rodiny, školy a knihovny. Významným přínosem práce je 
závěrečná případová studie, poukazující na práci pedagogů ve 2. třídě základní školy v Plzni. Pro 
zpracování práce vycházela autorka zejména z vlastní zkušenosti a práce v oboru, z čehož práce 
dostává praktický charakter.

Drobné nedostatky spatřuji v úvodní kapitole práce („2. Teoretická východiska“). Při snaze představit 
celistvý pohled na problematiku informačních bariér a šumů (která by sama o sobě mohla být 
bakalářskou prací) se autorka snaží co nejstručněji představit více schémat a výsledný text je 
poněkud matoucí, příliš heslovitý a nesnadno čitelný. 

V kapitole 2.4 („Specifikace dětského čtenáře“) je (pravděpodobně kvůli úspoře místa) uvedeno více 
témat, do ní, podle mého názoru, přímo tematicky nenáleží – metody výuky čtení, programy 
knihoven pro dětské čtenáře. Tato témata do kontextu kapitoly náleží, ovšem pro přehlednost by je 
bylo lépe výrazněji oddělit, například uvedením do podkapitoly, nebo kapitolu vhodněji pojmenovat. 

Obdobný problém se, dle mého názoru, nachází v kapitolách 4.3.1 a 4.3.2., které popisují spíše 
metody podpory čtenářství u dětí v daném prostředí (doma a ve škole), než aby se zabývaly 
konkrétními metodami snižování komunikačních bariér (viz název kapitoly 4). 

Jedná se však o jednotlivé nedostatky, například kapitola 3 („Popis komunikačních bariér, které snižují 
efektivitu komunikace s dětským čtenářem“) je zpracována velmi pěkně a přehledně.

Celkový dojem ze zpracování tématu je takový, že se autorka více zabývala metodami podpory 
čtenářství, spíše než konkrétním způsobům překonávání komunikačních bariér. 

Jazyková a formální stránka práce

Po jazykové stránce je práce na výborné úrovni, bez překlepů či stylistických nedostatků. Autorce 
bych pouze doporučila věnovat pozornost samostatně se vyskytujícím předložkám na konci řádků, 
které jako jediné kazí dojem z výborně a pečlivě zpracovaného textu.



Členění textu na kapitoly je, vyjma drobných výše uvedených výhrad, logické a přehledné, text na 
sebe plynule navazuje. Text je velmi vhodně doplněný grafickými zobrazeními a obrázky, které dobře 
vysvětlují popisovaný text. 
Autorka velmi pečlivě cituje, citace v textu jsou zřetelně graficky odlišeny, a závěrečný bibliografický 
soupis je pěkně zpracován. V textu je ovšem, dle mého názoru, využito příliš mnoho doslovných 
citací. Někdy jsou citovány celé pasáže. Například str. 31, nebo většina kapitoly 4.2.1 je sestavena 
pouze z citovaných pasáží. Domnívám se, že by bylo vhodnější uvedené pasáže raději parafrázovat 
vlastními slovy.

Přestože autorka velmi pečlivě v textu cituje, v některých pasážích není zřejmé, zda se jedná o citace, 
či text jen její vlastní tvrzení (zejm. na str. 24 a 26 – „definice“ jednotlivých pojmů – pokud se jedná 
o citaci dříve v práci uvedeného textu, je třeba se na něj odkázat). Obdobně nejsou zřetelné citace na 
str. 33 -34.

Závěrečné hodnocení práce

Po obsahové stránce byl cíl práce splněn, autorka se velmi dobře orientuje ve zpracovávané 
problematice. Práce je celkově na velmi dobré úrovni, její výborné hodnocení bohužel kazí drobné 
obsahové a formální nesrovnalosti.

Uvedené námitky jsou také spíše doporučením pro autorku, čeho se vyvarovat při budoucím 
zpracovávání diplomové práce. 

Témata k obhajobě

 Na základě jakých podkladů jste vybírala soubor pravidel úspěšné verbální komunikace s dětským 
čtenářem v kapitole 4.1?

 Pokud to vůbec je možné říci, které z kritérií je, dle Vašeho názoru, při komunikaci s dětským 
čtenářem nejdůležitější?

Klasifikace

Až na výše zmíněné námitky nemám k práci žádné výhrady, bakalářskou práci doporučuji k obhajobě 
a s ohledem na uvedené nedostatky navrhuji klasifikaci „velmi dobře“ (2).

V Praze dne 7. 9. 2011 Mgr. Lenka Němečková




