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Čtení digitální versus čtení 
tradiční



Osnova

– 1. Digi-optimismus, digi-katastrofimus, 
digi-realismus

– 2. Kvantitativní linie (statistika)
– 3. Kvalitativní linie (čtenářské životopisy)
– 4. Experimentální linie (měření)
– Závěry
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1.1 Digi-optimismus

– Digi-optimismus – 90. léta a přelom 20. a 
21. století

– Digi-realismus – poslední 10-12 let
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1.2 Digi-katastrofimus

– Dvě podoby:

– Obecná (vizionářská)
– Argumentovaná (empirická)
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2.1 Internet a čtenáři
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2.2 Internet a knihovny 
(návštěvníci)
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2.3 Internet – co čteme
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3.1 Pragmatika čtení

– Spíše vyhledávání

– Velké množství údajů

– Menší pochopení

– Distribuce rolí
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3.2 Pragmatika – e-kniha
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pořadí výroky o nesouladu %

1. „chybí mi papír při otáčení stránek“ 57 %

2. „chybí mi příjemný pocit papíru při čtení“ 37 %

3. „když knihu držím, nemohu pociťovat, jak 
v ní postupuji“

33 %

4. „držení e-knihy působí hrozně“ 27 %

5. „necítím se, jako bych četl/a knihu“ 27 %

6. „e-kniha působí odtažitě /studeně / 
neosobně“

23 %

7. „e-kniha působí uměle“ 23 %

zdroj: Gerlach –Buxmann 2011



4.1 Ergonomika

– Není rozdíl v pochopení u textů do 500 
slov

– Pohyb na obrazovce – písmeno F
– v p-prostředí čteme o třetinu rychleji než 

v e-prostředí
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4.2 Zjišťování chyb v textu
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4.3 Zjišťování chyb v textu II
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zdroj: Shibata – Omura 2020 
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Závěry

– Čtení je 3D disciplína

– digi-epocha učí objevovat ztracené 
hodnoty čtení (linearitu, pomalost, 
trojrozměrnost)
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Děkuji za Vaši pozornost…
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