
Oponentský posudek diplomové práce Pomůcky pro žáky s dyslexií a dysortografií na 2. 

stupni základní školy  

 

Diplomovou práci jsem si přečetla s velkým zájmem, protože kolegyně Šafratová si vybrala 

téma, kterému je pozornost věnována okrajově, dostupné informace jsou v odborných 

článcích zpracovány spíše útržkovitě. Cílem práce bylo popsat a zhodnotit pomůcky 

používané v současnosti při výuce žáků s vybranými SPU na druhém stupni ZŠ, pozornost 

autorka zaměřila zejména na dyslexii, dysortografii a dysgrafii, tedy poruchy učení, jejichž 

kompenzace je na II. stupni ZŠ očekávána (nikoliv zcela oprávněně) zejména od učitelů 

češtiny. 

Práce představuje historický i současný přístup k problematice specifických poruch učení a 

zdůrazňuje zejména současné pojetí poruch učení jako jiného způsobu učení se, nikoliv jako 

deficitu nebo problému. Autorka částečně čerpá ze své bakalářské práce Vybrané poruchy 

učení z hlediska lingvistického.  

K teoretickému úvodu diplomové práce mám jen zcela drobné připomínky, vzhledem k typu 

práce není úplně šťastné, že autorka na některých místech sklouzává k popularizačnímu stylu 

(vědci již ověřili, s. 39) v rámci citace apod., některé formulace jsou stylisticky neobratné: 

Následující kapitolou začne vlastní cíl mé práce (s. 7), dochází k záměně pomlčky a 

spojovníku (s. 13). 

Jádro práce tvoří analýza současných pomůcek určených žákům II. stupně ZŠ (resp. 

využitelných na tomto stupni škol) a podporujících kompenzaci SPU.  Z velmi rozsáhlého 

množství pomůcek je vidět, že s mnohými autorka sama pracovala (měla možnost pracovat 

v pedagogicko-psychologické poradně a být přítomna u reedukací v Centru pro nápravy SPU, 

k tomu problematiku konzultovala se dvěma učitelkami z praxe).  Zároveň je ale toto velké 

množství pomůcek na úkor kvality analýzy, jednotlivé pomůcky jsou pouze stručně popsány, 

u každé je uvedeno, pro jakou věkovou kategorii je určena primárně a zda je využitelná i pro 

žáky II. stupně; přestože autorka měla možnost s mnohými z uvedených pomůcek pracovat, 

chybí zde kritický postoj a zhodnocení pozitiv a negativ popisovaných materiálů. Druhá má 

výtka souvisí s tím, co vše mělo být předmětem analýzy, v samostatných kapitolách autorka 

představuje např. i vybrané vyučovací metody využitelné při výuce žáků se SPU (např. 

dramatickou výchovu nebo program Čtením a psaním ke kritickému myšlení). Ačkoliv 

souhlasím s autorkou, že jejich zapojení může být pro výuku žáků s SPU užitečné, nepovažuji 

jejich začlenění do diplomové práce za funkční, protože např. kap. 7.9.3. Metody celkové 

nápravy vedoucí ke zlepšení čtenářské gramotnosti, která zahrnuje podkapitolu Metody 



projektu čtením a psaním ke kritickému myšlení, je natolik informačně redukovaná, že 

uvedené informace přinášejí jen velmi povrchní a dostatečnou představu o daném projektu. 

 

 

K dotazníkovému šetření mám několik otázek – autorka uvádí, že respondenty vybírala 

náhodným výběrem, z textu práce ale není jasné, jak přesně tento náhodný výběr probíhal, 

protože uvádí, že náhodně vybírala ze škol, které uvádějí zaměření na žáky s SPU, v tomto 

smyslu bych výběr považovala spíše za řízený. Stejně tak není jasné, zda sledovala typ školy, 

na které dotazovaný učitel působí, tedy zda učí ve třídě zaměřená na nějaký typ SPU, nebo 

v běžné třídě. Škoda je, že autorka v přílohách nezveřejnila celý dotazník, není tedy možné 

posoudit kvalitu použitého dotazníku.  

 

Na závěr mám dvě otázky:  

1. Setkala jste se ve své praxi s tím, že by některé pomůcky určené žákům se SPU byly 

využívány pro výuku cizinců? Které pomůcky byste pro tento účel doporučila? 

2. V textu práce zmiňujete mezi dalšími způsoby nápravy také písmo Comenia Script, o 

kterém se teď počátkem školního roku vedou různé diskuze. Jaký je váš názor na toto 

písmo? 

 

Práce splňuje požadavky kladené na diplomové práce a doporučuji ji k obhajobě, v závislosti 

na průběhu obhajoby doporučuji hodnocení výborně až velmi dobře.  

 

V Praze 7. 9. 2015 

Mgr. Kateřina Šormová, Ph.D. 

 

 

 

 

 


