
 

Hodnocení bakalářské práce Marty Božovské    

 

1. Dodržení zadání  

Cílem bakalářské práce Výběr dětské literatury: vliv rodiny a mezigenerační srovnání bylo 

sledování čtenářských preferencí v průběhu tří generací. Autorka dodržela zadání práce.  

 

2. Obsahová stránka  

V první části práce autorka vymezuje základní pojmy a teoreticky pojednává o vlivech, které 

mohou určovat vztah dítěte ke čtení. Posléze se zabývá rodinou jako primární socializační 

skupinou, která podle mínění autorky určujícím způsobem formuje postoje a čtenářské 

návyky. Od začátku práce je zjevný velice pozitivní postoj autorky k četbě jako takové, 

projevující se velmi čtivým, na mnoha místech až literárním způsobem psaní. Vzhledem 

k typu této práce bych doporučovala o něco odbornější, byť ne tak poutavý výklad textu.  

Autorka v teoretické části práci shrnuje a také interpretuje aktuální poznatky související se 

sledovanou problematikou práce.  

V další, stěžejní části autorka představuje pilotní kvalitativní výzkum, který na téma 

preferencí ve výběru dětské literatury provedla ve 14 rodinách pocházejících ze dvou 

rozdílných měst (Praha, Klatovy). V této části mi chybí zdůvodnění výběru metody a také 

vysvětlení, proč posléze nasbíraná data kvantifikuje. V tomto případě se dostáváme ke 

kvantitativním metodám, pro které je tento způsob popisovaného dotazníkového šetření 

typický. Získané poznatky jsou podávány čtivým způsobem, místy však na úkor odbornějšího 

pojetí. 

Provedený průzkum je velmi podnětný, práci by prospěl vhodnější výběr metody zpracování, 

aby se výsledky rozsáhlého dotazníkového šetření v logice výkladu neztrácely.   

V rámci obhajoby práce navrhuji doplnit některé závěry práce, ke kterým autorka došla, 

a zhodnotit výhody a nevýhody použití kvantitativního a kvalitativního výzkumu.  

 

3. Gramatická, stylistická a grafická úroveň  

Gramatická a stylistická a úroveň práce je velmi dobrá. Grafická úroveň práce je výborná.  

 

4. Citační úroveň  

Autorka uvádí odkazy na použité zdroje.  

 

5. Rozsah práce 

Rozsah práce je výrazně větší (72 stran)  než jsou požadavky na bakalářskou práci. Je 

otázkou, zda nemělo být téma více specifikováno. 

 

6. Celková úroveň práce  

Studentka splnila zadání a prokázala schopnost samostatné odborné práce. Práci doporučuji 

k obhajobě. Hodnocení: velmi dobře - dobře. 
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