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Obsah práce
Ve své práci se diplomantka zabývá problematikou specifických poruch učení (SPU), 
které znevýhodňují žáky nejen při výuce v mateřském jazyce, ale i při výuce 
angličtiny. Autorka využívá zkušeností z českého i norského školství a nabízí metody, 
jimiž lze takto znevýhodněným žákům pomoci. Pro testování efektivity metod zvolila 
metodu rychlostního čtení.
Připomínky a otázky k obhajobě:

1) Název práce neodpovídá obsahu. Ačkoli se práce jmenuje „Přístup učitelů 
angličtiny...“, zmiňované učitele jsem v práci hledala marně. V práci jsou 
hodnoceni žáci, dyslexie a metody reedukace.

2) Teoretická část obsahuje mnohé zajímavé informace o tématu dyslexie, které jsou 
ne vždy přehledně uspořádány. Zde několik příkladů:

- Témata kapitol se na mnoha místech překrývají (např. Příčiny specifických 
poruch učení s. 15 a Příčiny dyslexie s. 28). 

- Kapitola 2. Sekvenční analýza jako problém dyslektiků (s. 39) nám sděluje, že 
dyslektici mívají potíže týkající se správného sledu (v učení měsíců, dnů, 
básniček, řazení písmen apod.). Další kapitola 3. Určování ročního období jako 
problém dyslektiků (s. 40) sděluje to samé. Ani kapitoly 4. (dny v týdnu), 5. 
(měsíce), 6. (abeceda) a 7. (časová posloupnost) nepřinášejí žádnou novou 
informaci.

- V textu  - vzhledem k tématu práce - zásadně postrádám přehlednou kapitolu: 
Výuka jazyků u dětí s dyslexií, která by shrnovala, jaké jsou specifické obtíže 
těchto jedinců při výuce jazyků a jak se má postupovat. Řada z těchto myšlenek 
přitom v práci je, jen nejsou shromážděny a pojmenovány. (Například když 
autorka na straně 37 píše, jaké dělají dyslektici chyby při čtení, dává příklady 
z angličtiny. Vzhledem k tomu, že se do té doby psalo o čtení a porozumění 
v mateřštině, spíš se zdá, že jen použila nepřeložené materiály. Kdyby se kapitola 
vztahovala k tématu a jmenovala se Typické dyslektické chyby při čtení 
v anglickém jazyce, bylo by to o něčem jiném.) 

3) Praktická část obsahuje řadu nesrovnalostí:
- Výzkumem se hodnotí rychlostní čtení žáků 6. a 7. třídy s diagnostikovanými 

specifickými poruchami učení před a po čtyřměsíčním tréninku, přičemž jedna 
skupina je v Norsku a jedna v České republice. Tato volba by mohla přinést 
zajímavý materiál pro kvalitativní výzkum, ale v kvantitativním výzkumu se 
dostaneme do řady problémů, neboť rozdílných působících faktorů na skupiny 
v jiných zemích a v jiných vzdělávacích systémech je nekonečně mnoho. Jestliže 
dvěma různými metodami („tradiční“ a „alternativní“) působíme na dvě rozdílné 
skupiny, nelze srovnání považovat za relevantní. To, že děti měly podobné 
známky z angličtiny je jakožto jednotící kriterium slabé.



- Postrádám informaci o tom, kdo trénink (který je hlavním působícím faktorem 
výzkumu!) vedl. Jedna osoba? Více osob? Vzdělaných učitelů, psychologů či 
výchovných pracovníků? Jaká byla struktura tréninku?

- Jaká byla vstupní kritéria pro zařazení probandů do výzkumného souboru? 
Zmiňuje se pouze věk, pohlaví a „špatná“ známka z cizího jazyka. Je to 
dostatečné pro diagnózu dyslexie?

- Popis „alternativních“ norských metod, které jsou v práci vyzdvihovány jako lepší 
(viz hypotéza, která předpokládá, že norští žáci dosáhnou většího zlepšení), je 
značně nepřesvědčivý. To, že učitel vysvětlí gramatiku, žáci si látku přečtou, 
poslechnou, a pak zkusí doplňovat písmena, skládat je a psát... , nepovažuji za 
metody nikterak alternativní, ale naopak celosvětově standardně používané. 
Autorka v práci vyzdvihuje tzv. „multifunkční techniky“ (s. 65), ale z jejich 
popisu se o principu technik mnoho nedozvíme: „Tato multifunkční technika byla 
velmi důležitá. Např. šlo přerozdělit věty podle časů. Také se zkusilo zahrnout 
různé pocity, když byl text čten nebo hrán.“

- Doporučovala bych větší opatrnost při interpretaci výsledků, že norské metody 
jsou lepší, a proto byli norští žáci úspěšnější. Rozdíly byly velmi nepatrné (v testu 
1 byly výsledky téměř vyrovnané, v testu 2 byli lepší Češi a v testu 3 Norové). 
Marně hledám podklady pro autorčino tvrzení v diskuzi, že „jejich (studujících 
AJ v Norsku) výsledky jsou podstatně lepší než u dyslektických dětí v České 
republice“ (s. 75). Došlo opravdu k potvrzení stanovené hypotézy?

4) Na řadě míst se autorka potýká s větnou skladbou. Několik příkladů:
- ... spousta dětí... mají větší zájem o studium (s. 10 a ještě jednou tučně na s. 75 –

neshoda podmětu s přísudkem)
- ... byl vytvořen jednotný text,... které byly přečteny dyslektickými žáky (s. 56)
- Škola s praktickým zaměřením, která klade důraz na spojitost studovaných oborů 

s každodenním životem. Důraz na mezilidské vztahy, studenti spolu tráví veškerý 
volný čas i po vyučování. (s. 50 – hlavním větám chybí přísudek)

- Tento typ škol je zvyklý přijímat cizince, neznalost norštiny není chápána jako 
jazyková bariéra; předměty jsou zaměřeny prakticky, proto není znalost norštiny 
nezbytná mnoho těchto škol nabízí jazykové kurzy norštiny pro cizince, i ty školy, 
které programy pro cizince nenabízí, jsou většinou ochotné mezinárodní studenty 
přijmout. (s. 50 – chaotický shluk vět, kterým by prospělo přinejmenším 
rozdělení)

Hodnocení:
Diplomová práce Kateřiny Hejnové vypovídá o autorčiných osobních zkušenostech a 
vztahu k tématu a to vnímám jako její hlavní klad. Téma dyslexie u žáků druhého 
stupně a při výuce cizích jazyků je zcela jistě velmi zajímavé a podnětné. (Řada prací 
se zabývá problémem dyslexie u žáků prvních tříd, ale problém v čase nepomíjí a 
prolíná se celým studiem a životem takto znevýhodněného jedince.)
V teoretické části diplomantka prokázala schopnost načerpat zajímavé informace 
z české i zahraniční literatury, i když ne vždy se je podařilo také přehledně uspořádat.
Výsledky výzkumu využité v praktické části by – podle mého názoru – byly vhodné 
spíše ke kvalitativnímu srovnávání a kvantifikace jim neprospěla.
Nicméně autorka prokázala, že se seznámila se základy metodologie vědecké práce. 
Výsledky výzkumu jsou přehledně zpracovány (tabulky, grafy).
Přes uvedené nedostatky se domnívám, že autorka splnila požadavky kladené na 
diplomovou práci a tímto ji doporučuji k obhajobě.

V Praze, 1. 5. 2010                                  PhDr. Jitka Vařeková, PhD
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