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1. Jaké strategie doporučujete pro žáky s PAS ve výuce AJ? 

Téma bakalářské práce je stále aktuální v současné pedagogické praxi. Oceňuji hlavně 
zpracování empirické části výběrem metody sebe-studie. Teoretická část práce je zpracovaná 
přehledně s ohledem na výběr tématu. První kapitola je vstupem do problematiky na základě 
odborných zdrojů pro objasnění specifik výuky dětí mladšího školního věku a dětí mladšího 
školního věku se speciálními potřebami i s důrazem na jazykový vývoj žáků a přípravu učitele 
na výuku. Autorka v druhé kapitole plynule přechází do výkladu metod a strategií využívaných 
při výuce anglického jazyka kde vzchází jak z obecné, tak oborové didaktiky s akcentem na 
strategie dle řečových dovedností. Použitím kritického myšlení zhodnocuje kategorizaci 
metod, strategií vzhledem k jednotlivým edukačním jevům. Čitatel tak má možnost 
získat komplexní přehled při výuce AJ. 
Jak již bylo zmíněno oceňuji empirickou část bakalářské práce, a to metodu sebe-studie, které 
je ojedinělé. Metodologie byla zpracovaná přehledně s ohledem i na předchozí studijní 
zkušenost autorky, kromě zpětné vazby od kolegyň, autorka využila i dotazník od žáků. 
Popisem vzorky žáků a průběhů hodin přibližuje i úskalí distanční výuky. V rámci výsledků 
prezentuje jednotlivé aspekty výuky a to instrukce, monitoring, prezentaci učiva, práci 
s časem, zpětnou vazbu, použité metody a strategie s analýzou doporučení hospitujících 
kolegyň a svou sebereflexi. Ve zpětné vazbě ze strany žáků analyzuje jejich postřehy. Co 
postrádám je celkové shrnutí v diskuzi empirické části, a to jaké jsou zásadní rozdíly ve 
strategii výuky angličtiny dětí mladšího školního věku a dětí mladšího školního věku se 
speciálními vzdělávacími potřebami. 
 
Celkově práci hodnotím bakalářskou práci za zdařilou a doporučuji k obhajobě.  


