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Otázky a

náměty

k diskusi

při obhajobě:

1. I když se v odborné literatuře udržuje pojem reedukace, domníváte se , že je z hlediska
tenninologie vhodný pro suspektně vrozené formy SPU ? Svllj názor zdůvodněte.
2. Které nápravné metody užívala jste užívala či v

současnosti

užíváte ve výuce

žáků

se SPU?

3. Domníváte se ,že je možné využívat totožných nápravných metod u žáků,kteří mají
konkrétně anglický jazyk jako rodný ( tzv. mateřský) a u těch, pro který je to cizí jazyk?
Svúj názor teoreticky zdúvodněte .

Celkové hodnocení práce (klady, nedostatky):
Autorka si zvolila téma výuky cizího jazyka u dětí se SPU , které náročné a v našich
nepříliš rozpracované . Proto je záslužné , že iniciativně
hledala
podmínkách
v zahraničních zdrojích zejména takové inspirativní odborné materiály , které by bylo
možné uplatnit ve výuce i u nás s využitím moderních prostředků (konkrétně především
počítačů ). Základnírri konceptu práce vychází bezpochyby správně z celkové
dílčích
dovedností,zdůrazňuje
nezbytnost
charakteristiky
poruch
uvedených
interdisciplinární diagnózy,realistické prognózy s individuálním výběrem nápravných metod
a vhodných způsobů hodnocení. Nelze ovšem zastírat,že se ve výkladu některé obecné
pasáže nadbytečně opakují a méně prostoru je pak věnováno konkrétní metodice výuky
cizího jazyka.Autorka se pak v kontinuitě výkladu odchyluje od stanovených cílů. Škoda,že
znracování ie zatíženo

Doporučení

k

ořehlédnutím

oravooisnvch chvb

oři korektuře

obhajobě: doporučuji

Navrhovaná klasifikace: velmi

dobře
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