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Adéla Šimanová otevírá úvod své diplomové práce pozastavením se nad tím, že přestože jsou SPU z pohledu 

psychologa i pedagoga vcelku dobře probádány, ve vztahu k jazyku cizímu tato hloubka chybí a je tedy vhodné 

se tomuto tématu věnovat. S diplomantkou souhlasíme, je jistě nutné, aby si učitel jazyka dokázal položit 

některé otázky, ke kterým by ho měla motivovat (nejen) komplexní realita třídy, kde je navíc vzhledem k 

nižšímu počtu žáků více času na individuální přístup a ideálně tedy i na práci s obecnými problémy každého 

jednoho žáka.  

Práce je ve své struktuře systematická a postupuje logicky od obecného přehledu (teoretické otázky spojené s 

dyslexií a studiem jazyka), založeného na kvalitní práci s literaurou, ke konkrétní aplikaci v podobě návrhu 

didaktických postupů - cvičení - zaměřených na práci s cílovou skupinou žáků s diagnostikou dyslexie. Autorka 

nezůstává jen u známé česky psané literatury, ale obohacuje pohled na problematiku o porovnání české a 

francouzské reality (zejména v otázce institucionálního přístupu), z nichž ta domácí nevychází vždy nejlépe. 

Tímto porovnáním autorka plní i cíl práce, tedy upozornit na nedostatky či možné slabší stránky při práci s 

dyslektickými žáky na našich školách obecně, konkrétně pak v hodinách francouzského jazyka. 

Přesto - stačilo by zřejmě málo, aby se situace zlepšila či alespoň otázka dyslexie výrazněji oslovila učitele, 

rodiče a koneckonců i žáky. Dokládá to část praktická, která obsahuje soubor aktivit a cvičení, určených pro 

práci s dyslektiky. Na první pohled je zřejmé, že nejde o nějaké komplikované či od reality normální školní výuky 

odtržené didaktické postupy či novátorsky objevná cvičení. V tom však spatřujeme jejich sílu - ukazují totiž, že s 

dyslektickými, či jinak "odlišnými" žáky, se dá pracovat i v kontextu běžného školního dne, že to podstatné není 

v materiálu, ale v jeho pochopení ze strany učitele, v komunikaci s žákem, v mentalitách aktérů vzdělávacího 

procesu. 

Autorka končí práci přepisem a komentářem rozhovoru se studentkou, které zřejmě nepřímo vděčí jak za téma, 

tak za úrověň zpracování této diplomové práce. Je tedy nutno poděkovat nejen Adéle Šimanové, ale i dívce, 

která v textu vystupuje pod pseudonymem Anička. Prací s ní se diplomantka mohla nadchnout k této povedené 

práci, kterou doporučuji k obhajobě. 

Rád bych s Adélou Šimanovou znovu diskutoval o didaktických postupech vhodných pro dyslektické studenty, či 

pro studenty s jiným typem obtíží. Zajímal by mě i názor na to, jak motivovat učitele k tomu, aby se těmto 

dětem věnovali se zaujetím, které si, stejně jako každé jiné dítě, zaslouží. V neposlední řadě by mě zajímal i 

názor na specifika vztahu učitel cizího jazyka-rodič-dyslektické dítě.       

Dne 17.6.2012 
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