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     Bakalářská práce Mgr. Kláry Žofkové řeší velmi zajímavé a v rámci současného stavu poznání v 
oboru i velmi důležité téma v oblasti předčtenářské gramotnosti a výchovy ke čtenářství: haptickou 
knihu. Téma je logicky dále zaměřeno na starší batolecí věk a interakci s rodičem.
     Po prostudování práce musím konstatovat, že je to práce velmi poučená a zároveň psaná 
s poučeným, troufám si říci i kritickým nadhledem, na práci je zároveň patrné, že je téma autorce 
velmi blízké a že ho zpracovala s nebývalým zaujetím i osobním zájmem (motivací ke tvorbě knihy 
se stal autorčin malý syn). Velmi vítám tvůrčí dimenzi práce, kterou je vytvoření vlastní autorské 
haptické knihy a další práce s ní. Tato dimenze nijak neoslabuje úroveň či rozsah teoretické části 
práce a další empirickou rovinu práce: průzkum zaměřený na účinnost práce s hmatovou knihou, 
videozáznamy a jejich analýzy, rozhovor s rodičem a pozorování dítěte. 
     Protože k bakalářské práci nemám žádné zásadní připomínky ani potřebu dovysvětlení, pro účely 
obhajoby doporučuji kolegyni Mgr. Žofkové:
1/ Formulovat význam hmatového vjemu pro dítě ve čtenářské pregramotnosti i v celkovém rozvoji 
osobnosti dítěte.
2/ Formulovat, v čem ji tento typ práce, tedy práce tvůrčího charakteru, obohatil, a kam ji 
v uvažování o rozvoji dítěte a předčtenářské gramotnosti posunul.

     Kvalifikační práci Mgr. Kláry Žofkové považuji za nadstandardně zpracovanou bakalářskou 
práci s úrovní práce diplomové, doporučuji ji k obhajobě. Přeji kolegyni mnoho úspěchů v dalším 
odborném i osobním růstu.
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