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Rigorózní práce je tvořena 125 stranami textu, závěrem seznamem literatury a přílohami.Seznam literatury čítá 90 odborných domácích i zahraničních titulů, obohacený s odkazy nadalší zdroje a nepublikované odborné přednášky. Struktura a různorodost literárních zdrojů
jen potvrzuje interdisciplinaritu sledované problematiky. takže v seznamu najdeme tituly
z oblasti neuropsychologie. vývojové psychologie, logopedie. speciální pedagogiky. didaktiky
prvopočátečního čtení atd. Také to poukazuje na obtížnost problematiky připravenosti dětí nařízený proces čtení.
Tématem rigorózní práce je fonemické uvědomění jako předpoklad pro proces čtení aadaptace stimulačního programu (autorky Mikulajové) pro jiné cílové skupiny. Od
problematiky spojené s vlastním procesem čtení se pozornost různých odborníků zaměřuje naetapu před zahájením tohoto náročné a důležité etapy. S touto pozornosti se stabilizoval pojempřipravenosti ke čtení a komplexní jev připravenosti se začal členít na jednotlivé dílčí
dovednosti. S tím se stále větší pozornost věnuje oblasti fonemického uvědomění.
Jen ale málo odborníků ví, že základy rozvoje a zkoumání této oblasti se datují hluboko do19. století a světově známé výzkumy a názory pocházejí zejména od psychologů apsycholingvistů ruské/sovětské psychologické školy. Proto oceňuji autorku, že hledala kořenysoučasných výzkumů a stavu v tak dávných primárních zdrojích. Tímto krokem potvrdilaznámý výrok prof. Sováka. .. kdyby se více četlo. tak by se více vědělo, méně objevovaloobjevené.... ..Byť je práce orientována metodologicky, akceptovala autorka klasické členěnína část teoretickou a empirickou.
V teoretických východiscích jsou rozděleny základní témata do 4 vzájemně propojenýchkapitol. Vstupní kapitola je věnována psychologickým východiskům smyslového vnímání.Podle jednotlivých představitelů jsou přiblíženy_jedn0tlivépojmy. poznatky a názory. Jepotěšitelní, že autorka nezůstalajen na úrovni citace zdroje, alejednotlivé informace třídí,
porovnává, analyzuje, hodnotí a propojuje. Čtenář má tak možnost pracovat s neotřelým,obsahově bohatým textem. Velmi zdařilé ukončuje autorka tuto kapitolu propojením na situaciu nás a konfrontaci s moderním, současným přístupem. Ukazuje se, jak některé výroky anázory světoznámých odborníků jsou aktuální a nadčasové i po tak dlouhé době od jejichvzniku. Druhou kapitolu autorka věnovala ontogenetickému pohledu auditivní percepce sezaměřením právě na složku fonematického sluchu a fonemického uvědomění. Naopak v tétokapitole najdeme velké množství odkazů na současné, zejména zahraniční zdro_je. Ačkoli protuto oblast ( auditivní percepce) platí některá pravidla univerzálně, nezávisle na jazyku,analýza literárních zdrojů ukazuje na nedostatek informacích závislých a vázaných na českýjazyk. Vzhledem k zaměření vlastní empirické činnosti je pochopitelně zařazení třetí kapitoly
o programech a postupech na rozvoj (a stimulaci) íntaktních dětí. Tato kapitola mohla býtvytvořenajen díky dobré orientaci v problematice a erudovanosti a zběhlosti V nabídce
v domácích podmínkách. Vznikla tak kapitola velmi cenná. nebot' nabízí srovnání a porovnánírůzných programů/či postupů podle vytýčených kritérií. Teoretická východiska jsou završenakapitolou, věnovanou charakteristice dále sledovaných cílových skupin ( děti s OVŘ, s LMR.s rysy/syndromemADHD). Všechny skupiny jsou charakterizovány podle klíče, který bylzáměrně vytvořen pro aplikaci zvoleného programu. Takže jednotlivé skupiny jsou porovnánynapř. v takových parametrechjakomyšlení, pozornost, motorika, učení apod, což má výraznýdopad na aplikaci programu u těchto skupin.



V empirické části postupuje autorka dle základních výzkumných principů. V úvodu definuje
cíl, pro jehož dosažení zvolila vhodné metodické postupy. Dostatečně podrobná
charakteristika souboru umožňuje čtenáři vytvořit si přesnou představu o sledovanýchprobandech a tím i o specifice skupiny. Osvojené výzkumné dovednosti se manifestují
V přesných záznamech jednotlivých etap organizace průzkumné činností. Autorka stanovila
kritéria pro vyhodnocení efektivity programu v celém rozsahu u specifických skupin. Kritériabyla vytvořena na základě roční zkušenosti aplikace programu u těchto skupin. Text podlelogického rozhodnutí je dále členěn po skupinách ( ne po etapách programu), což ulehčujeorientaci V textu a pochopení souvislostí v chování a reakcích jednotlivých skupin dětí. Ke
každé skupině dětí je vytvořeno shrnutí, kde jsou uvedeny nejdůležitější zkušenosti s realizacíi aplikací programu. Zkušenosti získané realizací i modifikovanou verzí programu vyúsťuje
v navrhované úpravy podle cílové skupiny. V závěru práce je rekapitulace jak teoretickýchvýchodisek. tak získaných zkušeností. Vyvrcholenímjsou .návrhy na další směry výzkumu
v této oblasti.

Otázka: které Věkové období u dětí s LMR považujete za optimální pro realizaci programus ohledem na vzdělávací program základních škol praktických?
Co podle Vás brání masivnějšímu rozšíření programu do běžných MŠ, či prvních třídZŠ logopedických ( pro SPU. ZŠ praktických atd.). přípravných ročníků apod?

Práce splňuje požadavky na ni kladené. Doporučuji práci dle odpovídajících vyhlášekk obhajobě.
Hodnocení: prospěla


