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Průběh obhajoby: Studentka představila cíle, metody řešení a výstupy diplomové práce,
v níž pojednává o problematice čtenářství u žáků s dyslexií a jejich
možné podpoře. Shrnula obsah teoretické části práce (čtení a
čtenářství u žáků s dyslexií, strategie podpory a rozvoje čtenářství) a
uvedla postup řešení praktické části práce (kvalitativně orientované
výzkumné šetření autorka realizovala metodou interview a pěti
respondentkami).
Komise byla seznámena s posudky vedoucího práce a oponentky.
Konstatováno, že studentka řeší problém společný oběma svým
aprobacím a zpracovává jej důkladně a pečlivě. V teoretické části
vytěžuje dostatek odborných zdrojů domácích i zahraničních. Popis
výzkumného šetření je v některých pasážích méně přehledný, některá
shrnutí se objevují na více místech DP. Pozitivně lze hodnotit, že své
výsledky autorka porovnává s dalšími výzkumy a odbornými závěry
a předkládá doporučení pro praxi.
Studentka vhodně reagovala na dotazy zahrnuté v posudcích.
Vyjádřila se k problematice využívání dílen čtení a metod kritického
myšlení. Uvedla, které konkrétní texty podporující rozvoj čtenářství
by doporučila pro žáky s dyslexií na 2. stupni ZŠ. Zdůvodnila
výsledek práce – speciálněpedagogická podpora v oblasti čtení a
čtenářství žáků je v prostředí běžných ZŠ na druhém stupni
významně nižší než na stupni prvním. Pokusila se navrhnout možná
opatření vedoucí k rozvoji spec.ped. podpory v oblasti čtení a
čtenářství na 2. stupni ZŠ. Diskuze byla zaměřena na zkušenosti
autorky jako učitelky českého jazyka na základní škole s podporou
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čtenářství, na možné postupy motivace ke čtenářství.
Studentka reagovala na předložené dotazy, diplomovou práci
obhájila.
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