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Je logické, že každé obtíže se začínají zkoumat ve vývojovém období, ve kterém přinášejí jedinci 

nejzřetelnější problémy. Platí to i pro obtíže v učení školním dovednostem. Jestliže dříve dospělý 

neuměl číst a psát, nedosáhl v hierarchii zaměstnání na žádnou vyšší pozici, ale pak už to nikoho moc 

nemuselo zajímat. V době, kdy dítě chodí do školy a začíná se učit číst a následně má využívat čtení 

k tomu, aby zvládnlo úkoly, které před něj klade škola, má tato dovednost podstatně větší důležitost. 

Nicméně v současnosti problémy s mírou osvojení trivia mohou ve vyspělých společnostech 

komplikovat život i dospělému jedinci, proto se sluší zajímat se i o tuto věkovou kategorii.

V literárně přehledové části pracuje diplomandka s relevantní odbornou tuzemskou i zahraniční 

literaturou. Množství pramenů je úctyhodné, odkazy jednoznačně korektní. Postižená témata tvoří 

velmi dobré východisko pro empirickou práci. Bc. Táborová prokázala, že zvládla požadavky studia 

psychologie. V tomto ohledu nemám žádné námitky. Vzhledem ke kvalitě práce je možné mít dotazy 

a připomínky, které by při horším zpracování tématu byly irelevantní. 

1. Autorka vychází z všeobecně přijímané skutečnosti, že v případě specifických vývojových 

problémů s učením jde o poruchu. Nemohla alespoň okrajově zmínit, že téměř celou dobu 

zkoumání se vyskytuje názor, že jde o mínus variantu spektra konkrétní dovednosti? 

2. Když Bc. Táborová odkazuje na některé poznatky, měla by vycházet z primárních zdrojů 

přesně takovým způsobem, jak to dělá v případě psychologické literatury. Když zmiňuje geny, 

které jsou patrně zodpovědné za poruchu, odkazuje mj. na psychology a speciální pedagogy 

(Zelinková, Čedík, Pokorná), kteří se zpravidla výzkumně touto otázkou nezabývají, takže 

vlastně jde o sekundární zdroj. 

3. Ročník časopisu se podle APA píše kurzívou.

V empirické části porovnává skupinu dospělých dyslektiků s intaktními jedinci. I v této části 

postupuje zcela adekvátně. Volí výzkumný design odpovídající záměrům práce i možnostem 

souboru. Diskuse je adekvátní. 

Zajímalo by mě, jak by si diplomandka prakticky představovala nediskriminaci dyslektiků v dospělém 

životě?

Závěr: Hodnotím práci jako inovativní, odborně přínosnou, výborně zpracovanou, jak v části 

literárně přehledové, tak i empirické. Výzkumný design je vyspělý, zpracování sofistikované, 

diskuse přiměřená. Navrhuji hodnocení výborně.
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