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Posudek diplomové práce
Jitka Zukalová
"výuka anglického jazyka žáků se specifickými poruchami učení"

Předkládaná diplomová práce se zabývá aktuálrú problematikou výuky cizích jazyků (zde konkrétně
jazyka anglického) u žáků se specifickými poruchami učení. Jedná se o problematiku stále živou, která dosud
není v odborné literatuře soustavně zpracována, a názory učitelů i dalších odborníků na vlastní podstatu, zda
totiž výuka cizích jazyků je pro shora uvedenou cílovou skupinu vhodná či ne, se dosud značně liší. Z tohoto
hlediska lze považovat diplomovou práci 1.Zukalové za vhodným příspěvkem do probíhajících odborných
diskusí.
Diplomová práce má všechny potřebné náležitosti na tento druh prací kladené: text je zpracován
souvisle s rozdělením do jednotlivých, na sebe navazujících kapitol, obsahuje část teoretickou, vycházející ze
současných odborných poznatků v dané oblasti i část praktickou, opírající se o provedený výzkum s aplikací
získaných výsledlců do praxe. Diplomová práce je ukončena závěrem, v němž autorka naznačuje možná řešení
problémů, týkajících se především nepřípravenosti učitelů na výuku sledovaných žáků.je doprovozena
seznamem použité literatury a ostatních zdrojů a ilustrována vhodně vybranými přílohami. Po stránce formální
v ní nejsou žádné nedostatky.
Obě základní části práce jsou logicky utříděny do kapitol a podkapitol. Úvodrú teoretické poznatky by
jistě mohly být zpracovány podrobněji, ale pro účely této práce je i toto zestručnění přijatelné, zvláště proto, že
do větších podrobností je zpracována kapitola třetí o
různých aspektů

výuce anglického jazyka. Za vhodné považuji zařazení

výuky, které jsou zde nazvány prostředky výuky. Doporučuji, aby autorka při obhajobě

uvedla, proč považuje zde uvedené fenomény, (tj. 3.1.1- 3.1.8 na str. 22) za prostředky výuky a toto jejich
zařazení náležitě zdůvodnila. Za velmi zdařílý považuji rozbor textového či kombinovaného materiálu
(s.57ad.), který se opírá i o vyjádřená stanoviska vyučujících. Vhodné je také

tzv.

posouzeni stanovených

předpokladů, z něhož pak autorka vychází při vyslovení závěrů.
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