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Posudek oponenta 

 

 Předložená práce je podle mých informací nejzávažnějším experimentálním počinem 

v oblasti aplikace koncepce Emilie Ferreirové v Čechách. Není to ani tak kvůli počtu 

testovaných osob (8), rozhodně ne, ale kvůli zkouškové a interpretační práci s nimi. Přitom 

jde o aplikaci tvůrčí, využívající patrně postupů, které Ferreiro nepoužívala nebo na které 

v jejích textech studentka nenarazila. 

 To je základní pozitivum, které činí z této práce dílo mimořádné a v jiné tradici (pokud 

bychom nepočítali texty vedoucí I. Viktorové) než byla zavedená česká dyslektologie nebo 

v současnosti příspěvek ELDELu, soustřeďující se na jiné aspekty. 

Negativem ve formální rovině je velké množství pravopisných chyb, zejména 

ignorování shody přísudku s podmětem, a dále vytrvalé uvádění slova „intepretace“ (s 

vynecháním R). 

Zcela zbytečná je podle mě teoretická část až do s. 26, kde přicházejí Ferreirové fáze 

či období, s nimiž pak autorka ve svém textu operuje. Takto uvolněných 25 s. mělo být 

věnováno úplně něčemu jinému, a sice prezentování kompletních protokolů testování dětí. 

Bez toho je pro mě obtížné kontrolovat ve všech případech správnost autorčiných interpretací. 

 Nemám zcela jasno, jak je tomu v určování fází, i když třeba pro sylabickou jsem si 

jist, že autorka zde dělala závěry správné. Není mi také jasné, jak autorka a před ní Ferreirová 

zacházejí s tím, co bych ve zkratce nazval „ponořením v obrázku“: zda představuje kritérium 

pro odlišení fází nebo zda jde o to zjistit, nakolik ho daná fáze podporuje či vylučuje. 

 V designu bych byl přednost tomu, aby příslušnost k fázi byla zjištěna jinou 

procedurou a faktor „ponoření v obrázku“ touto zde použitou, ale možná je to jen můj 

nedostatek chápání: práce mi totiž ve své experimentální a výkladové etapě připadá neskonale 

pečlivější a vynalézavější než v té teoretické.  

Autorce bych doporučoval, aby se této oblasti věnovala, protože projevila značný 

talent. 
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