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Diplomová práce je zpracována na aktuální téma podpory čtenářství dětí v knihovnách. Po 

formální stránce je práce zpracována kvalitně, citace odpovídají normě. Úroveň odborné 

stylistiky je na potřebné úrovni. V úvodní části autorka podává literární přehled zdrojů. 

Z tohoto přehledu vyplývá poměrně závažný problémem tématu je nízký počet případových 

studií. Častěji jde o zprávy o tom, že se něco pořádalo. Výhradu mám k tomu, že autorka 

opominula metodické sdílení zkušeností  v rámci Klubu dětských knihoven SKIP. Web této 

sekce SKIP zmíněn je a vytěžován, nicméně zpřístupnění materiálů v záložce OKNA zmíněno 

není.  Tvrzení, že hlavním zdrojem metodik je Geothe Institut, je z mého pohledu spíše 

nadnesené. Autorka se dále zabývá tématem čtenářské gramotnosti dětí. Z textu je patrná 

vysoká úroveň orientace v aktuálně vydávaných titulech knih pro dětské čtenáře v ČR. U 

projektu Mahenovy knihovny v Brně „Ruku v ruce“ chybí pod čarou (nebo jinde v textu) 

informace, kde lze metodické materiály dohledat. Uvedení v seznamu použitých zdrojů mírně 

znesnadňuje práci s textem. Vysoce lze hodnotit praktickou, výzkumnou část práce. 

Vyhodnocení odpovědí českých a německých knihovníků v rámci každé otázky přináší 

plastický obraz problematiky z obou úhlů pohledu. Název kapitoly Průzkum reakcí dětí na 

akce pořádané v knihovnách by bylo vhodnější přesněji nazvat Průzkum reakcí dětí na akce 

pořádané v Městské knihovně v Praze. Tato formální úprava by nijak nesnižovala vysokou 

informační hodnotu průzkumu. Metodika průzkumu může sloužit jako vzorová pro další 

průzkumy. Přenositelnost či zobecnění výsledků zjištěných z více knihoven bych ovšem 

nepovažovala za vhodné. Autorka správně v komentářích uvádí nutnost posuzování zpětné 

vazby v přímém kontextu celého systému (osobnost knihovníka/lektora, prostor, velikost 

města). Využití dotazníkového šetření na principu doplňování obrázků komiksu je velmi 

originální a svědčí o tom, že autorka dokáže reflektovat komunikaci s dětským čtenářem. 

Vyzdvihnout je nutné i to, že výzkum byl proveden na kvalitativní bázi, při velkém množství 

respondentů se jedná o náročnou práci, kterou diplomantka zvládla tak, že průzkum přináší 

mnoho nových poznatků pro danou problematiku. Doplnění průzkumu o poznatky 

z pozorování, včetně významného gender aspektu týmové spolupráce dětí (přenositelné 

v mnoha případech i do světa dospělých) považuji za poznatek významný pro další rozvoj 

organizace týmové práce při akcích v knihovnách. V tomto směru zmiňuji jen drobný 

formální detail, že při popisu významu osobnosti lektora používá autorka termín 

„knihovnice“, mezi úspěšnými dětskými knihovníky je i několik mužů. 

Práce je inspirativní a otevírá nová témata k diskusi. V rámci oponentury navrhuji diskusi na 

téma odborné přípravy knihovníka pro práci v dětské knihovně. Jedním z předpokladů je 

v práci zmiňované charisma osobnosti. Víme, že to se dá odborně podpořit, ale patří spíše 

k vrozeným vlastnostem. Má autorka práce jiný názor? 


