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Autorka, Jitka Vernerová, se ve své bakalářské práci zaměřuje na význam čtenářství a 

jeho oblibu mezi současnou adolescentní populací. Čtenářství bezesporu představuje 
kognitivní kompetenci, která je základem dalšího vzdělávání a je také důležitým prostředkem 
sociálního sdílení. Zvolené téma práce je tedy společensky vysoce relevantní.  

Předložená bakalářská práce je členěna do dvou částí, teoretické a praktické. Stručné 
teoretické uvedení do problematiky čtenářství u současné populace dospívajících je 
prezentováno ve třech kapitolách. V první z nich autorka definuje pojem čtenářství, ve druhé 
se zaměřuje na teoretické předpoklady pro vývoj této kompetence spolu se souhrnem českých 
výzkumných poznatků týkajících se daného tématu. Ve třetí kapitole popisuje sociální vlivy 
rodiny a školy působící na rozvoj čtenářství. Praktická část prezentuje výsledky výzkumné 
sondy, v níž autorka pomocí dotazníku oslovila 172 žáků osmých tříd dvou základních škol a 
studentů sekundy jednoho osmiletého gymnázia. Cílem výzkumu bylo „ověřit závěry plynoucí 
z odborné literatury“ a ověřit předpoklad týkající se úpadku čtenářství v této populační 
skupině (s. 7). Po zpracování výzkumných dat autorka následně uskutečnila 
polostrukturované rozhovory se třemi učiteli sledovaných škol, jejichž zestručněné přepisy 
zařadila do empirického oddílu práce. 

Autorka si pro svou práci zvolila důležité téma, které zpracovává s velkým osobním 
zaujetím. Způsob jejího zpracování však vykazuje po koncepční i obsahové stránce větší 
množství nedostatků. Teoretická část v délce 13 stran je tvořena více než z poloviny 
doslovnými opisy z použitých zdrojů, místy jde i o citáty v souvislé délce 1,5 strany textu (viz 
s. 10-12). Tento nedostatečně tvořivý způsob uvádění informací z odborných zdrojů není v 
daném případě odůvodněný. Některé vlastní slovní formulace navíc nejsou příliš přesné, např. 
sousloví „vývoj stavu čtenářství“ v názvu kap. 1.2. Autorka vychází pouze z českých 
literárních zdrojů.  

Struktura empirické části neodpovídá obvyklému  členění výzkumných textů a některé 
údaje v ní absentují. Cíl výzkumu, resp. výzkumné otázky, jsou stručně uvedeny pouze 
v úvodu práce. Není naopak zřejmý důvod existence dvou kapitol s týmž obsahem názvu (II.1 
Popis respondentů a II.2 Výzkumný vzorek). V případě prezentace výsledků není jasné, proč 
autorka uvádí tytéž výsledky v grafech i v tabulkách. V práci chybí kapitola Diskuse, v níž by 
autorka systematicky analyzovala své výsledky v kontextu stanovených předpokladů a 
poznatků uvedených v prostudované literatuře – viz cíl výzkumu. Chybí také analýza 
provedených rozhovorů. Připomínky se týkají i výzkumného nástroje. Některé položky 
dotazníku nejsou vhodně formulovány, např. otázka č. 2: „Jak dlouho si čteš“, na niž nelze 
odpovědět jinak než poněkud nahodile.  

Diskuse vlastních nálezů s prostudovanou literaturou je prezentována teprve v závěru 
práce. Autorka jimi do jisté míry potvrzuje dříve uváděné poznatky, ale zjištěnou úroveň 
čtenářství na rozdíl od nich (patrně adekvátně) hodnotí s větším optimismem. Z této stěžejní 
části textu je zřejmé velké osobní zaujetí, způsob jejího zpracování je však málo systematický 
a propracovaný. Chybí zde též bibliografické odkazy na ověřované výsledky výzkumů. 



S některými závěry je nutné polemizovat. Z výzkumu např. nevyplývá, že gymnázium vede 
žáky ke čtenářství lépe než základní školy (s. 69). Jediný možný rozdíl mezi základními 
školami a gymnáziem se týkal počtu přečtených knih (výsledky otázek 10 a 11), z nějž ovšem 
rozhodně nelze usuzovat na kauzální vztah vlivu školy na čtenářství. (Takový předpoklad z 
povahy získaných dat ani nelze ověřit, pokud neznáme postoje respondentů ke čtení knih 
z prvního stupně ZŠ. Možná už v té době byly u dětí směřujících na gymnázium 
nadprůměrné.) Rozdíly mezi školami navíc nejsou statisticky ověřeny (mohou být tedy 
zdánlivé) a nevyplývají nijak přesvědčivě ani z rozhovorů s učiteli. 

Vzhledem k tomu, že předložená bakalářská práce obsahuje některé vážnější nedostatky 
a nejasnosti po stránce koncepční i obsahové, nelze ji hodnotit jinak než známkou:  

 

„dobře“ 
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