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Cíl práce
Dle SIS: Cílem práce je stručné zmapování vývoje čtenářských klubů v České republice a
selektivně i v zahraničí, zejména ve vztahu k aktivitám veřejných knihoven Teoretická část
práce se zaměří nejprve na historický vývoj a poté na popis vybraných čtenářských klubů u
nás i v zahraničí. V praktické části bude zpracována případová studie klubu FRESH BOOKS,
což je čtenářský klub organizovaný Městskou knihovnou v Praze, a to na základě pozorování
a strukturovaných rozhovorů s několika členy klubu. Záměrem práce bude obecně
charakterizovat čtenářské kluby, odhadnout možný směr jejich rozvoje, shrnout problémové
okruhy v této oblasti a případně také navrhnout možnosti, kterými by se mohly kluby v České
republice, zejména organizované veřejnými knihovnami, inspirovat.

Cíl práce byl splněn

Bodový zisk za práci

Hodnocení

0-50 bodů

Neprospěl, nedoporučeno k obhajobě

51-60 bodů

Dobře (3)

61-80 bodů

Velmi dobře (2)

81-100 bodů

Výborně (1)

Hodnocení práce
Vysvětlení

Možné hodnocení

Aspekt kv. práce
metodologie a věcné
zpracování tématu

Pomocí rozsáhlých rešerší i empirického
19 bodů
výzkumu práce zpracovává problematiku
čtenářských (?) klubů v místním i
zahraničním kontextu, především pak v
anglofonních zemích se zvláštním
zaměřením na kluby organizované
veřejnými knihovnami. Empirická část
výzkumu je pro danou úroveň bakalářské
práce dostačující, a autorce nelze upřít
odvahu, s níž ve svém dotazníkovém šetření
oslovila 182 respondentů s tím, že 52
odpovědí je solidní základ, z něhož lze
vyvozovat závěry. I kvalitativní část
výzkumu je řádně zpracovaná a
interpretace dat pro danou úroveň
adekvátní. Moje hlavní výtka se týká
úvodní konceptuální a historizující části, k
níž se podrobněji vyjadřuji ve slovním
hodnocení.

přínos a novost
práce

Kromě solidně zpracovaného empirického
výzkumu, jenž využívá data z domácího i
mezinárodního šetření, se práce snaží i o
uvedení konkrétních doporučení pro praxi
založení a vedení čtenářských klubů.

20 bodů

citování, korektnost
citování, využití inf.
zdrojů

Seznam použité literatury je zpracován
přesně a v souladu s danou normou,
využívá domácí i mezinárodní zdroje a
množství citovaných titulů převyšuje
standard běžný v bakalářských pracích.

25 bodů

slohové zpracování

Jazyk práce v zásadě respektuje zásady
odborného stylu, a až na výše zmíněný
sklon k popisnosti a místy až přílišné

10 bodů

čtivosti na hraně vyprávěcího stylu, jakož i
zevšeobecňujícím výrokům, podává sdělení
relativně přesně a jasně.
gramatika textu

CELKEM

Proti gramatické úrovni práce nemám
námitek.

5 bodů

79 bodů

Slovní hodnocení:
V úvodní části, kde autorka diskutuje pojmový aparát, by bylo bývalo dobře adresovat
významové napětí mezi termíny „book club“ a „reading club“. Tím, že autorka oba termíny
překládá jako „čtenářský klub“ – což je nejspíš běžný český úzus - v celém pojetí tématu se jí
vytrácí zásadní aspekt existence daného fenoménu, který sama uvádí v jedné z definic na s.
10: „Obchodní aktivita nakladatelství sdružující čtenáře…“. Následující popisy i analýzy
jakoby vyzvedávaly „potěšení z příjemného posezení s kamarády a stejně smýšlejícími lidmi
(s. 59)“ spojené s fungováním těchto sociálních skupin a zároveň potlačovaly jejich historicky
primární funkci, tj. generovat odbyt a zisk pro nakladatele.
Historizující části díky poměrně širokému časovému záběru (jak se říká v Angličtině "from
Plato to NATO" s tím, že zde je Platon nahrazen Pliniem Mladším) i některým z použitých
zdrojů, jež jsou spíše popularizačního než ryze vědeckého charakteru (Manguel), trpí jistou
mírou zjednodušení i přímo historického pokrucování diskutovaných fenoménů. Formulace
hovorového typu "Ve středověku bylo ve společnosti zvykem se scházet k veřejnému
předčítání, neboť málokdo si mohl dovolit knihy kupovat. Proto měli lidé větší šanci knihu
slyšet než si ji přečíst ..." (s. 17) anebo sporná prohlášení "Osobnost W. Shakespeara však
nepohltila pouze Afroameričanky, tento fenomén zasáhl i bílé ženy ..." (s. 23) v odborném
textu působí přinejmenším rušivě. Autorčino zjištění k problematice Fučíkova odznaku, že
“cílem této hromadné akce bylo přivést mládež k četbě hodnotné literatury a zvýšit její
vzdělanost ... [pomocí] čtenářských kroužků, v nichž se četla krásná literatura, mluvilo se o
knihách a jejich autorech" by podle mne vedlo k nedostatečné známce i u maturity z dějepisu,
případně české literatury. Totéž platí u jejího téměř romantického pojetí samizdatové
produkce a recepce jako "okruh(u) přátel, (který) se každý týden scházel v domácnosti Ivana
Klímy ... (neboť') v tomto období bylo mnoho spisovatelů zakázaných, což jim bránilo nejen
ve vydávání knih, ale také v získávání jisté zpětné vazby, kterou každý autor potřebuje" (s.
33). Konzultace alespoň základní literatury k danému tématu by snad bývala podobným
výrokům zabránila (Knapík, 2006; Janoušek et al, 2007). Podobně - ovšem to na dané úrovni
autorce asi nelze zcela vyčítat - ani „okruh intelektuálů“ okolo V. Woolf nebyl jen skupinkou
věnující se "diskuzím o literatuře, politice i umění (a) symbolem umělecké společnosti své

doby" (s. 30), ale do jejího okolí patřili také další autoři a nepochybně i čtenáři jako např. G.
B. Shaw, T. S. Eliot, a R. Kipling, kteří se řadili k horlivým zastáncům a propagátorům
eugeniky. A propos, těžko lze očekávat od propagačního textu mimochodem skvělé výstavy v
Tate, z kterého autorka čerpá (a již jsem shodou okolností navštívila), jakýkoli hlubší či
kritičtější vhled do působení uvedených čtenářských skupin. Jak ostatně naznačuje zmíněná
specifická interpretace Fučíkova odznaku, v základech autorkou předkládaného pojetí "čtení"
je jakýsi historiografický optimismus, či přímo naivita, v němž zůstávají stranou čtenáři textů
typu Mein Kampf či Jak se kalila ocel. Na otázku, jak se vyrovnávaly systémy centrálně
řízené knižní produkce s fenoménem původně primárně komerčně zaměřených „book clubs“
na daném prostoru bakalářské práce nejspíš není dostatečně místa, ale i tito čtenáři měli by
stát alespoň v pozadí odborných textů o "milovnících knih".

