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Předložená bakalářská práce je věnovaná velmi zajímavému aspektu problematiky dětského 

čtenářství - vlivu rodiny na rozvoj čtenářského zájmu u dětí. Kol. Božovská se tématu ujala 

s velkým zaujetím a vhledem do problematiky a jsem přesvědčena, že se podařilo ho uchopit 

velmi detailně, pravděpodobně až nad rámec bakalářské práce. Domnívám se ale, že to 

prospělo komplexnímu pojetí tématu.  

 

V úvodní části autorka vymezuje základní termíny a pojmy a předkládá základní 

charakteristiku problematiky vlivu rodiny, školy a knihovny na rozvoj čtenářského zájmu u 

dětí. Zmíněny jsou vybrané projekty na podporu dětského čtenářství v ČR i v zahraničí. 

Nejvýznamnější část kapitoly je věnovaná právě rodině a roli, kterou hraje v pozitivní 

motivaci dětí ke čtení. Druhou část bakalářské práce autorka věnovala trendům v dětské 

literatuře - využívá zajímavé údaje z průzkumů a statistik. Stěžejní částí práce je průzkum, 

provedený ve vybraných rodinách v Praze a v Klatovech, a jeho vyhodnocení.  

 

Práce je psaná na velmi vysoké úrovni - jak po stránce stylistické, tak gramatické. Je zjevné, 

že autorka místy přechází spíše k literárnímu stylu psaní, ale domnívám se, že vzhledem 

k charakteru tématu je to přijatelné a pochopitelné. Po grafické stránce je předložená 

bakalářská práce zpracovaná na nadprůměrné úrovni: text je velmi poutavě doplněn obrázky a 

fotografiemi, vyhodnocení dotazníku zase doprovázejí četné tabulky.  

 

Autorka využila přiměřené množství informačních zdrojů a precizně tvořila odkazy z textu i 

bibliografické záznamy.  

 

Obrovský přínos této práce vidím v průzkumu, který má co do počtu respondentů spíše pilotní 

charakter, ale přesto poskytuje hluboký vhled do provázanosti jednotlivých generací 

oblíbenými knižními tituly. Jedná se o jednoznačný důkaz vlivu rodiny na formování a rozvoj 

dětského čtenářství. Zvolená metoda rozhovorů v rodinném kruhu se ukázala jako velmi 

plodná a zároveň přívětivá a respondenty velmi dobře přijímaná.  

 

Průzkum přinesl obrovské množství nejen kvalitativních poznatků, ale nakonec i 

kvantifikovatelných dat. Jejich vyhodnocování bylo velmi náročné a kol. Božovská mu 

věnovala velké množství času. Některé tabulky a grafy jsme původně neplánovaly do práce 

zařadit, ale nakonec jsme se rozhodly tak učinit - a poskytnout tak všechna data vzešlá 

z uskutečněného průzkumu. Jistě se jedná o téma, které by mělo být dále rozvíjeno - 

pravděpodobně v diplomové práci, výhledově i v práci disertační - a tak budou autoři těchto 

potenciálních prací moci ze zpracovaných dat vycházet. Potenciál průzkumu v rodinách se 

ukázal být mnohem větším, než jsme původně předpokládaly, proto i rozsah práce přesáhnul 

běžný rozsah bakalářských prací. Domnívám se, že to ale předložené práci neubírá na 

hodnotě.  

 

 

 



 

 

Závěr: Předložená práce splňuje požadavky na bakalářskou práci, a proto ji doporučuji 

k obhajobě. Navrhuji ji hodnotit stupněm VÝBORNĚ.  
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