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Formulace cíle práce, hypotézy a odpovídající závěry 

Předkládaná práce se věnuje čtenářství knih se zaměřením na proces čtenářské socializace v rodině 
původu. Jde o téma nejen vpravdě klasické ale v dnešní informační společnosti též navýsost aktuální. 
Předkládaná práce má dva cíle: zaprvé s pomocí mezinárodní komparace evropských zemí zhodnotit 
diferencovanost čtenářství a jeho sociodemografickou podmíněnost spolu s působením 
kulturně/institucionálního kontextu a zadruhé podrobněji objasnit, jaké faktory ovlivňují vznik 
čtenářství v prostředí rodiny a jak tyto vlivy, spolu s dalšími faktory, podmiňují čtení knih 
v dospělosti. Zaměřením se tak práce pohybuje na poli výzkumu čtenářské kultury. 

Přehledová – teoretická část práce pojednává o poznatcích týkajících se čtenářské socializace, 
podrobně se při tom zaměřuje na čtenářsky aktivní a podpůrné prostředí v rodině. Vytyčuje také 
čtenářství v širším sociokulturním kontextu jako součást kulturního kapitálu. V další části přináší 
přehled výsledků výzkumů čtenářství dospělých z českého prostředí a představuje tak profil 
„typického čtenáře“. V neposlední řadě uvádí zjištění, pokud jde o mezinárodní srovnání čtení knih v 
evropských zemích. Závěr této části je věnován podrobnému výkladu existujících sociologických 
typologií států ze socio-politického, kulturního a vzdělávacího hlediska. Jádro práce tvoří analytická 
část, která je založena na empirické analýze dat ze dvou sociologických kvantitativních šetření. 
S ohledem na sledované cíle je členěna do dvou částí. První se věnuje komparaci čtenářství 
v evropských zemích, druhá pak detailněji socializačnímu modelu čtenářství, který sleduje jeho 
podmíněnost od počátečního vlivu sociálního postavení rodiny a rodinného čtenářského klima 
na čtenářství v dětství až po faktory podmiňující čtení knih v dospělosti. 

Cíle práce i postup k jejich dosažení jsou formulovány jednoznačně a srozumitelně. Také dílčí 
výzkumné otázky a pracovní hypotézy jsou jasně stanoveny a argumentovány. Volba použitých 
empirických dat a metody analýzy je autorkou náležitě odůvodněna. Závěry odpovídají na výzkumné 
otázky a to na základě provedené analýzy dat, která je na pokročilé úrovni. Práce bezpochyby 
naplnila vytýčené cíle. Nicméně se domnívám, že v případě cíle prvního, prozkoumání vlivu 
kulturně/institucionálního kontextu na čtenářství, naplnění spočívá hlavně v rovině deskripce, kdy 
autorka prakticky jen konstatuje zjištěné rozdíly. A to přitom nabízí sociologicky relevantní a 
zajímavé vysvětlení pro mimořádné postavení českých čtenářů; otázkou tak je, zda použitá analýza 
mohla přinést i nějaké hlubší objasnění toho, jak se kulturně/institucionální kontext projevuje i 
v odlišné úrovni čtenářství mezi ostatními sledovanými typy evropských zemí. 

Kvalita použitých dat, zdrojů a metod analýzy  

Diplomantka vhodně zvolila existující data z předního mezinárodního komparativního výzkumu 
gramotnosti dospělých PIAAC 2012 (Programme for the International Assessment of Adult 
Competencies), což jí umožnilo provést sekundární komparativní analýzu hlavní kontury 
sociodemografických vlivů na čtenářství ve vybraných evropských zemích. Tento datový zdroj 
ovšem neumožnil zevrubněji realizovat druhý cíl práce (čtenářská socializace v rodině) a tak jej 
doplnila o data z aktuálního výzkumu Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i. CSDA-research 2017, 
který obsahoval část věnovanou právě retrospektivně zjišťovanému pro-čtenářskému prostředí v 
rodině. Ocenit je třeba úvahu o limitech sekundární analýzy dat resp. obecně kvantitativní výzkumné 
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strategie založené na standardizovaném dotazovaní. Ostatně v případě dat z výzkumu CSDA-
research se s ohledem na načasování i téma samotné jedná v principu o analýzu primárního datového 
zdroje. 

Kvalita argumentů, o něž autorka opírá závěry, k nimž dospěla 

Kvalita argumentů vyvozených z výsledků analýz je na odpovídající úrovni. Empirická zjištěné jsou 
striktně vedena vytýčenými výzkumnými otázkami a hypotézami. Prezentace výsledků v analytické 
části je možná pro čtenáře místy poněkud kostrbatá i proto, že některá sdělení se někdy v podstatě 
opakují, ale popravdě schopnosti produkovat poutavý text na základě výsledků kvantitativních dat se 
většinou sociolog naučí až dlouhými léty intenzivního psaní (a škrtání). 

Úroveň odkazového aparátu, jazyka a dalších formálních náležitostí 

Úroveň formálního zpracování je standardní, formální náležitosti odkazového aparátu jsou 
v pořádku. Tvrzení a zjištění autorky jsou jednoznačně odlišena od tvrzení a zjištění převzatých z 
literatury. 

Jiné přednosti a nedostatky 

Obsah teoretické výkladové části je velmi dobře zacílen na téma práce, které je předmětem výzkumu 
v analytické části. Celkově je text práce zřetelně veden jasně vytýčenými cíli a otázkami. 
K přednostem pak bezpochyby patří precisně a jasně definované výzkumné otázky a hypotézy 
ověřované pomocí vícerozměrné regresní analýzy. Velkým kladem práce je zde pak využití a 
interpretace nestandardizovaných – metrických koeficientů, což přináší čtenáři konkrétní představu o 
působení různých vlivů. Vyzdvihnout je také třeba, že autorka nezůstává jen u jednosměrných 
vztahů, ale klade si také otázky o jejich vzájemné provázanosti. Klade si otázky po existenci přímých 
i nepřímých vlivů, k jejichž zodpovězení využívá analýzu mediačních a moderačních efektů. Zde 
jsou její zjištění bezpochyby velmi zajímavá a přínosná. 

Náměty na diskuzi při obhajobě práce 

U obhajoby navrhuji zodpovědět následující otázku, která souvisí s prvním cílem zaměřeným na 
porozumění makro-strukturního vlivu kulturně/institucionálního kontextu reprezentovaného v práci 
čtyřmi kategoriemi evropských zemí. 

Jak lze s ohledem na představené typologie států interpretovat zjištěné rozdíly v úrovni čtenářství 
mezi sledovanými evropskými zeměmi, a také odlišný vliv vzdělání mezi nimi? 
Jinými slovy, proč Evropané ze Severu (Dánsko, Finsko, Norsko, Švédsko) a Západu (Francie, Irsko, 
Nizozemsko, Velká Británie) spolu s Českou republikou čtou více než na Jihu (Itálie, Řecko, 
Slovinsko, Španělsko) a Středo/východě (Polsko, Slovensko, Litva) Evropy? 

Celkové hodnocení práce 

Z pozice vedoucího práce hodnotím přístup diplomantky velmi kladně. Vyzdvihnout je třeba 
skutečnost, že pracovala samostatně, průběžně a práci intenzivně konzultovala. Kateřina Stiborová 
prokázala, že umí formulovat sociologický problém, připravit a podrobně analyzovat kvantitativní 
data s využitím vícerozměrných statistických metod a prezentovat výsledky. Diplomovou práci proto 
doporučuji k obhajobě“ s návrhem na hodnocení „výborně“. 
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