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světě

a pnhkum pramenú, zabývajících se

Zplisoby, kterými je možné zvládat prudký nárllst informací, se dostávají do popředí zájmu
mnoha odborníkll. S rllznými metodami nácviku rychlého čtení se setkáváme už od 40.let
20.stolctí, i když kořeny zájmu o rychlé čtení jsou patrny j iž dříve.
Také autorka předložené bakalářské práce si všímá počátkll bádání v oblasti rychlého čtení od
konce 19.století, uvádí osobnosti z této oblasti ve 20.století s přesahem do současnosti.
(Pozn.: v příloze je fotografie Davida Grubera a Jozefa Mistríka, ale chybí Richard Papík,
jehož role v současné výuce rychlého čtení je nezastupitelná).
V závěru I.kapitoly autorka vysvětluje základní pojmy z oblasti rychlého čtenÍ. Terminologií
se zabývá i první část druhé kapitoly, kde je srovnání výrazll v češtině, angličtině,
francouzštině a němčině. Autorka v přehledných tabulkách srovnává výskyt termínll na
webových stránkách výše zmíněných jazykových oblastí. Vše pečlivě ověřuje, srovnává a
hodnotí (to platí i pro další kapitoly bakalářské práce).
Třetí kapitola - Rychlé čtení ve Wikipedii - nejprve vysvětluje tento pojem a uvádí jeho ~
rllzné varianty v české, anglické a francouzské Wikipedii.
4.kapitola sleduje odraz termínu "rychlé čtení" ve světových zdrojích, kterými jsou např.
katalog NKP, katalog Library ofCongress, The British Library, Bibliotheque National de
France aj.
V páté kapitole autorka využila své znalosti francouzštiny a přiblížila českým čtenářllln
publikaci La methode complei:e: Lecture rapide Richaudeau, jejímž autorem je tvúrce
metodiky rychlého čtení ve Francii Fransois Richaudeau. Podrobně jsou rozebrány jednotlivé
kapitoly výše zmíněné publikace a cenná jsou i upozornění na odlišnosti (obtížnosti)
v překladu.
DíLlčí připomínky: strAO-4.ř.zdola - je to skutečně tak? Str.30,35 - spr. .. je pravda .. str.39spr. Richaudeauovy knihy. StrA- u informačního čtení mohly být uvedeny i marginálie.
Závěrem mohu konstatovat, že autorka předložila kvalitní práci, kterou hodnotím jako
výbornou a doporučuji k obhajobě.

