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V nové verzi bakalářské práce se objevil abstrakt (i když bez klíčových slov), autorka
se již nevěnovala rozsáhlému teoretickému úvodu o rodině, ale zmiňuje pouze změnu rodiny,
která je důležité z hlediska kulturního kapitálu. Změnu vítám, i když tato kapitola mnohdy
působí neuspořádaným dojmem.
Kapitola o zprostředkovaném učení naprosto pochopitelně patří do bakalářské práce,
není třeba ji „devalvovat“ tvrzením o tom, že se možná odchyluje od oboru psychologie
(jedná se o jedno z nejvýznamnějších témat kulturní psychologie). Je také psáno, že: rodiče
mohou dětem „zprostředkovat čtenářství již v průběhu jeho nepřímého osvojování a
vhodnými prostředky dítěti pomoci k budoucímu lepšímu vztahu ke čtenářství“ (str. 9),
očekávala bych ale popis těchto aktivit.
Téma HLE dosáhlo oproti předchozím verzím značných úprav a tentokrát k lepšímu.
Informace studentka zjišťuje pomocí dotazníků, o kterých píše, že je rozdělen na tři
části. Stejně jako v předchozích verzích není zcela jasné, proč by druhá (vynechaná) část
dotazníků týkající se zdravotních indispozic neměla být důležitá pro výzkum. Zdravotní stav
přeci ovlivňuje mnoho aktivit.
Vzhledem k tomu, že cílem bakalářské práce je zjistit, jak ovlivňuje výše vzdělání
rodičů domácí gramotnostní prostředí, tak se mi dvě kategorie pro vzdělání (nižší a vyšší) zdá
poměrně neobsáhlé. Bylo by zajímavé rozlišit dosáhnuté vzdělání i např. pouze pro matku a
otce.
Rozbor otázek z dotazníku je poměrně jasný, ale na některých místech se kloubí
s analýzou (která je uvedená jako další kapitola).
Kapitola nazvaná diskuze bych označila za shrnutí výsledků (které v práci chybí). O
nějaké diskuzi, kritické úvaze, porovnání s dalšími studiemi nebo čistě vztáhnutí autorčiných
analýz k prezentované literatuře, nemůže být řeč.
V textu občas chybí citace, případně odkazy na literaturu, z níž bylo čerpáno, i když
od minulých pokusů došlo k výraznému zlepšení.
Z celkového pohledu jsou data stále nevytěžená.
Bakalářskou práci doporučuji k obhajobě a navrhuji známku dobře.
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