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Sleduje vztah mezi metodou nácviku počátečního čtení (analyticko-
syntetickou) a specifickou poruchou učení - dyslexií. Shrnula
východiska obsažená v teoretické části práce (specifické poruchy
učení, dyslexie). Uvedla hlavní výzkumné otázky a postup řešení
praktické části práce. Metodou dotazníkového šetření zjišťovala
počty žáků s určitými stupni dyslexie v prvních až čtvrtých ročnících
na základních školách, na nichž je vyučováno čtení právě analyticko-
syntetickou metodou. 
Komise byla seznámena s posudky vedoucí práce a oponentky.
Konstatováno, že práce je kvalitní, závěry práce mohou být přínosné
z hlediska pedagogické praxe, zejména pro začínající učitele. V textu
jsou bohužel drobné jazykové chyby. Studentka odpověděla na
dotazy zahrnuté v posudcích. Vyjádřila se k problematice k tvrzení
"Přesto si dovolím tvrdit, že výsledky komparace metod nácviku
čtení mluví pro analyticko-syntetickou metodu výrazně špatně".
Diskuze byla zaměřena na otázky metodologie a přínos výsledků
výzkumného šetření. Na dotazy členů komise reagovala studentka
adekvátně, bakalářskou práci obhájila. 
Všichni členové komise hlasovali o výsledku a shodli se na
hodnocení: výborně
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