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 Předložená práce je velmi zajímavá a svým celkovým formátem odpovídá spíše 
"diplomce" než "bakalářce". Autorka se seznámila s kvalitní světovou literaturou k tématu, i 
když není vždy jasné, proč vybrala to či ono; dále sebrala rozsáhlý materiál dětských podpisů 
v různých kontextech a ještě s dětmi vedla rozsáhlé rozhovory. 
 V posudku se nyní omezím jen na důvody, proč si práce podle mě práce zaslouží spíše 
"jedna minus" nebo"dvojku". 
 Text podle mě není dobře uspořádán. Hlavní mělo být prezentovat soubor získaných 
podpisů a ty pak analyzovat, doplňovat případnými komentáři dětí a komparacemi s 
literaturou. Mít tolik podpisů, a neprezentovat je, to je pro mě nevysvětlitelné. Asi jako kdyby 
grafolog napsal učebnici bez ukázek písma. 
 Nevyjít z materiálu vede k tomu, že se v teoretické části objevují naprosto náhodná 
témata jako 2.3.1.2 Velikost podpisu a dominance nebo 2.3.1.3 Styl podpisu a konzervatismus 
(proč ne jiná, když se s těmito nijak dál nepracuje?). 
 Design výzkumu se mi zdál nejprve velmi vtipný, a i dál si myslím, že by s jeho 
klíčovým bodem, rozlišováním komunikačního kontextu (např. korespondenční lístek vs. 
smlouva) dalo výborně pracovat. Současně ale tenhle předpoklad zamezil jmenování základní 
linie podpisu, a sice, že se lidé podepisují, ba někteří si podpis nacvičují (i dospělí!) proto, aby 
se viděli v tom znaku, aby se identifikovali via podpis sami se sebou: já jsem tohle, já tohle 
jsem byl tady. To je bazální rovina identifikace zde. Rovina podepsat svůj výtvor (např. 
obrázek, písemku apod.) je odvozená a dost jiná, a autorka je nesmí směšovat. Autorka ví 
např. o tématu parafy, ale neví, jak ji začlenit. Kdyby si ve světle základní identifikace, právě 
naopak zcela bez kontextu, přečetla některé výpovědi dětí (že to ve škole nebudou potřebovat 
/s.62/, že se rodiče nepodepisují, že to nepotřebují /s. 62/, že se budou podepisovat stejně jako 
rodič stejného pohlaví /s. 65/, že přestože máma udělá při podepisování několik vln, stejně 
každý pozná, že je to ona /s.65/), byl by jí jejich význam jasnější, začlenitelnější. 
 
 Autorce bych doporučoval, aby se pěkně rozpracovanému tématu věnovala v rámci 
eventuální Mgr. práce. 
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