
Posudek na diplomovou práci bc. Lucie Šulcové 

Tištěná kniha versus elektronické čtečky knih. Budoucnost knižní kultury v 21. století 

Autorka se v předložené práci zabývá aktuální a hojně diskutovanou otázkou, zda 

elektronické čtečky představují potenciální hrozbu pro tradiční tištěné publikace a s nimi spojenou 

knižní kulturu. Téma je zasazeno do širšího rámce vývoje komunikačních médií a nástupu 

elektronické kultury (s odkazem na McLuhanovu koncepci), jež umožňuje spatřovat ve využití nových 

technologií při šíření literárních textů pouze další fázi kontinuálního vývoje a nikoli fenomén, který 

zakládá mezi klasickou a elektronickou knihou „konkurenční“ vztah.  

Základem práce je komplexně pojatá komparace obou knižních forem, s tím, že pozornost 

není věnována primárně obsahu (literárním textům), ale především „materiálnímu nosiči“: autorka je 

porovnává zejména z hlediska technologie výroby a „uživatelské přívětivosti“, zohledňuje však i 

ekonomická, estetická, ekologická, institucionální či sociologická hlediska a faktory, jež vstupují do 

jejich produkce i recepce. Ačkoli základní struktura práce je celkem přehledná, vzhledem k tomu, jaké 

množství témat se zde nastoluje, bych v rámci jednotlivých kapitol uvítala poněkud systematičtější 

přístup. Některé podkapitoly se obsahově překrývají, témata i uplatňovaná hlediska se občas rychle 

střídají a logika jejich navazování se zdá spíše nahodilá. Základní parametry komparace měly být lépe 

vymezeny a hypotéza práce, k jejímuž ověření by celý text měl směřovat, mohla být formulována 

jasněji.  

Na druhou stranu je třeba říci, že se L. Šulcové podařilo vystihnout podstatné charakteristiky 

obou formátů, důsledky oddělení „technologie“ a „obsahu“ v případě čteček, stejně jako některé 

výrazné trendy, které v současné době dominují knižnímu trhu i čtenářství.  Oceňuji také to, že se 

snažila zohlednit specifika českého prostředí a dohledat relevantní data z poslední doby. Práci by 

ovšem prospělo trochu více vlastní reflexe, teze citovaných autorů jsou dle mého názoru přebírány až 

příliš mechanicky. V důsledku toho se na různých místech textu setkáme například s informacemi, 

které si protiřečí (např. zhodnocení ekologického přínosu e-knih) a není moc jasné, jaké stanovisko 

zaujímá sama autorka a se kterými z prezentovaných názorů se nejvíce ztotožňuje.  

Pečlivěji zpracovaný mohl být i závěr práce. Klíčová pasáž, v níž L. Šulcová formuluje své 

stanovisko k dané problematice, vyznívá poněkud nejasně. Nejprve píše, že „odpověď na otázku, zda 

hrozí knižní kultuře v nadcházejících letech krize, je prozatím předčasná“. Vzápětí však odpověď 

nabízí: „Kniha si pro svoji schopnost neustálého odolávání nátlakům výdobytků moderní doby a pro 

vlastnosti tak blízké člověku uchová navždy místo v našich životech a bude nedílnou součástí 

sociologického vývoje jedince a společnosti. (..) Má a bude mít i v 21. století své nezastupitelné místo, 

neboť je součástí našeho každodenního života a kultury.“   

Je zřejmé, že vynášet nyní jednoznačné soudy o budoucnosti knižní kultury je problematické, 

neboť do jejího vývoje vstupuje řada faktorů, jejichž vliv se dá jen velmi těžko předvídat. Zároveň mi 

však zmíněný závěr připadá až příliš zjednodušující. Dá se předpokládat, že konec produkce ani 

čtenářské obliby tištěných knih (alespoň zatím) nehrozí, na druhou stranu je zřejmé, že knižní kultura 

dnes díky digitálním technologiím prochází výraznou transformací. Na základě informací 

prezentovaných v předchozích kapitolách se autorka mohla v závěru pokusit konkrétněji odhadnout 

důsledky změn, které nyní v této oblasti probíhají. Interpretace dat a poznatků, jež shromáždila, totiž 

není zcela jednoznačná: například poukazuje na to, že technologický vývoj el. čteček v posledních 



letech spíše stagnuje, zároveň však cituje data, jež dokládají neustálý nárůst jejich prodeje i 

významné zvyšování procent prodaných e-knih.  

K formální stránce nemám výhrady, odkazy a citace jsou uváděny dle norem, práce má 

dobrou jazykovou úroveň.  

Diplomovou práci Bc. Lucie Šulcové doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení „velmi 

dobře“. 

 

V Praze dne 3.2.2015 

Irena Řehořová   


