
OPONENTSKÝ  POSUDEK  DIPLOMOVÉ  PRÁCE 

 

Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy 

Katedra francouzského jazyka a literatury 

 

Autorka diplomové práce:  Adéla  Šimanová 

Název diplomové práce:  „Dyslexie  ve  výuce  francouzského  jazyka“ 

 

Vedoucí práce:  Mgr. T. Klinka 

Oponent:  PhDr. S. Machleidtová 

Datum odevzdání: duben 2012 

 

  

 Tématem diplomové práce Adély Šimanové je problém osvojování cizího jazyka, 

konkrétně francouzštiny, u jedinců se specifickými poruchami učení jako je dyslexie, 

dysgrafie, dysortografie apod. Tato problematika se ve své obecné podobě sice stává 

v posledních letech předmětem četných diskusí, existuje i řada monografií a odborných 

pojednání, avšak konkrétně pro výuku francouzštiny tyto otázky prozatím nejsou dostatečně 

rozpracovány. Pokud je jim přece jen občas věnovaná pozornost, jsou zaměřeny spíše na děti 

mladšího školního věku a nikoli na starší žáky a studenty středních škol. Právě tohoto úkolu 

se Adéla Šimanová ujala. Pokusila se zmapovat situaci a navrhnout konkrétní způsoby, jak 

zpřístupnit osvojování francouzštiny i dyslektickým studentům. Již samotná volba tématu 

proto zaslouží mimořádné uznání. 

 

 Jedná se o složité interdisciplinární téma opírající se o poznatky z obecné psychologie, 

neuropsychologie, speciální pedagogiky, lingvistiky i didaktiky cizích jazyků. Snad i proto je 

práce pojednána česky, a to na úctyhodných 133 stranách obsahově i jazykově pěkně 

zpracovaného textu. Nechybí ani francouzské résumé, výstižně shrnující dosažené výsledky a 

bohatý seznam použité literatury . 

 

 Na první pohled imponuje formální přehlednost práce, která vyváženě postupuje podle 

osnovy naznačené v úvodu. Její následné rozpracování v kapitolách svědčí o šíři autorčina 

záběru. V první části, která je zaměřena teoreticky, autorka podává různé definice dyslexie, 



informuje o její genezi, projevech a typech, seznamuje s diagnostickými a reedukačními 

postupy u nás i ve Francii. 

 

 Vlastní jádro a hlavní přínos diplomové práce Adély Šimanové však spatřuji ve druhé, 

prakticky zaměřené části. Je zde podán soubor konkrétních cvičení a didaktických aktivit 

použitelných bezprostředně ve výuce francouzštiny. Autorka tuto kapitolu koncipovala jako 

metodickou příručku, která může být pro svou přehlednost a srozumitelnost i řadu praktických 

doporučení snadno využitelná v praxi.. Při obhajobě by se diplomantka mohla zaměřit 

zejména na tuto didaktickou část své práce a rozvést i své konkrétní zkušenosti z individuální 

výuky dyslektické studentky, prezentované v případové studii, která je vhodně zařazena na 

konec diplomové práce. 

  

Závěry: Adéla Šimanová prokázala výbornou orientaci v pojednávané problematice, 

potřebnou invenci i velké osobní zaujetí. Předkládanou diplomovou práci považuji za zdařilou 

a nemám k ní po stránce jazykové (až na některé drobné chyby např. v interpunkci), obsahové 

ani formální žádných připomínek a doporučuji ji bez výhrad k obhajobě. 
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