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Posudek diplomové práce Kamily Šafratové 

Pomůcky pro žáky s dyslexií, dysgrafií a dysortografií na 2. stupni základní 

školy 
 

Kamila Šafratová se tématem dyslexie, dysgrafie a dysortografie zabývá dlouhodobě a 

má i praktické zkušenosti s péčí o děti s těmito tzv. specifickými poruchami učení. Pro svou 

diplomovou práci z rozsáhlé problematiky dyslexie, dysgrafie a dysortografie vhodně zvolila 

oblast, jíž je v českém kontextu věnována pozornost zatím nedostatečná, a to věkovou 

skupinu žáků na 2. stupni ZŠ. Souhlasím s autorčiným vymezením v kap. 6, že tito žáci se 

mohou dostávat do náročných situací a je třeba jim věnovat adekvátní péči. 

Práce vychází z dosti rozsáhlé odborné domácí i zahraniční literatury zasahující do 

několika oborů. Autorka prokazuje v dané literatuře a dalších zdrojích dobrou orientaci a 

zaznamenává i nové tendence (např. otázku, zda je dyslexie reálná – kap. 3.3; pojetí dyslexie 

jako výzvy přinášející jisté výhody – s. 40; program FIE, který v současnosti získává v ČR na 

popularitě – kap. 7.1). Oceňuji rovněž reflexi rozdílů mezi tradicí „českou“ a zahraniční (např. 

specificky „české“ poruchy dysmúzie, dyspraxie, dyspinxie, s. 12–3). 

Teoretický úvod k práci představuje základní teoretické poznatky o vybraných 

poruchách, jejich diagnostice a terapii. Podobný úvod je vzhledem k interdisciplinárnímu 

charakteru a komplexnosti problematiky obtížné udržet v přiměřeném rozsahu, ale myslím, že 

se to autorce dosti podařilo. V kapitole 2.2.2 bych více rozvedla výsledky dosavadních 

výzkumů dyslexie, dysgrafie a dysortografie v češtině. Oceňuji shrnutí legislativního rámce 

souvisejícího s péčí o děti s dyslexií, dysgrafií a dysortografií a také to, že se autorka 

vyvarovala zásadnímu překrývání s obsahem bakalářské práce a výsledky svého výzkumu z 

bakalářské práce jen shrnuje (viz kap. 5.1.1). Práce s odbornou literaturou odpovídá 

požadavkům na diplomové práce, i když občas by bylo dobré ještě odkaz doplnit a na 

některých místech, kde je odkaz umístěn na konci odstavce, není úplně přesně vymezena 

počáteční hranice přejímaných částí. Používané termíny jsou většinou vhodně vymezeny, 

osobně bych však v textu vysvětlila ještě některé (např. transparentní a netransparentní písmo 

na s. 25; tiché čtení na s. 27; čtenářské tabulky). 

Jádrem předkládané práce jsou kapitoly 7 a 8 obsahující komentovaný přehled metod a 

pomůcek, které je možné využít v péči o žáky na 2. stupni ZŠ. Tyto kapitoly představují více 

než šest desítek položek různého typu, od komplexních metod usilujících o ovlivnění 

prakticky celé osobnosti žáka (FIE), přes pomocné metody, které lze využít v různých 

vyučovacích předmětech, ale třeba i mimo školu (specifické metody výpisků, myšlenkové 

mapy aj.), a materiály, které shrnují různé oblasti předmětu český jazyk, až po velmi 

konkrétní pomůcky zaměřené např. na vybraný pravopisný jev. Některé pomůcky jsou 

využitelné ve škole, některé ve speciálním centru, některé i při domácí přípravě. Některé mají 

povahu „nemateriální“, jiné „materiální“ (pomůcky knižní, technické, počítačové programy 

aj.), zvažována je však např. i role asistenta pedagoga atp. Obzvláště zajímavé je zahrnutí 

pomůcek, které nejsou běžně dostupné, resp. pomůcek, s nimiž může pracovat jen omezený 

okruh uživatelů např. po proškolení. Všechny položky jsou srozumitelně představeny, 

základní charakteristiky pomůcek jsou navíc shrnuty v kap. 8. v přehledných tabulkách.  

Kapitoly 7 a 8 mohou mít velký praktický význam a v současné nepříliš přehledné 
situaci mohou být užitečným vodítkem pro všechny, kdo pracují s žáky s dyslexií, dysgrafií a 

dysortografií daného věku. Autorka prokazuje velmi dobrý, široký a aktuální přehled o 

problematice možných metod a pomůcek. Zároveň je třeba ocenit i to, že na dyslexii, 

dysgrafii a dysortografii nahlíží komplexně, v kontextu kognice, percepce aj.; je třeba 

souhlasit s tím, že o žáky s danými poruchami nelze pečovat jednostranně.  

V daném přehledu se poněkud nenápadně skrývá i dosti náročná práce související 

s vyhledáváním různých možností působení na žáky daného věku a s pečlivým seznámením 
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se se všemi představovanými položkami (autorka např. pozorovala využití metody FIE po 

dobu šesti týdnů ve speciálním centru; kap. 7.1.3). Trochu nejasnou oblastí výkladu kap. 7 a 

8. je shrnutí praktických zkušeností s vybranými pomůckami. Poznámky na toto téma se 

objevují jen u některých položek, přičemž někdy jde o zkušenosti autorčiny, někdy o 

reprodukci zkušeností odborníků pracujících s dětmi s danými poruchami. Výklad o 

praktických zkušenostech možná mohl být lépe systematizován, popř. shrnut v závěru 

přehledu. U kapitol věnovaných kompenzačním strategiím využívaným ve výuce (7.9.4 aj.) 

by bylo dobré provázat výklad s informacemi o dotazníkovém šetření, které jsou uvedeny až 

v kapitole 9. 

Autorka doplnila práci také drobnějšími výzkumy využívajícími dvou empirických 

metod – pozorováním (aplikace FIE) a dotazníkem směřovaným k odborníkům pracujícím 

s dětmi s dyslexií, dysgrafií a dysortografií. Pozorování je představeno stručně, proběhlo se 

souhlasem zákonného zástupce dítěte a pro nastínění aplikace dané metody je dostačující. 

Rovněž dotazníkové šetření pokládám za dostačující pro dané ilustrační účely. Nabízí se 

otázka, co je hlavním důvodem, proč respondenti vyjadřují nespokojenost s dostupnými 

pomůckami nápravy, když pomůcek je možné dohledat (jak autorka předvedla ve svém 

přehledu v kap. 7 a 8) značné množství: Co důležitého mezi dostupnými pomůckami chybí? 

(Některé užitečné tipy na doplnění autorka uvádí v závěru práce.) Jsou respondenti dostatečně 

informováni? Hrají důležitou roli omezené finanční prostředky? 

Práce je přehledně strukturována, občas se objevují nepříliš šťastné, popř. příliš 

kondenzované formulace, občas se vyskytují překlepy. Na začátek kapitoly 7 (s. 41) bych 

doplnila úvodní informaci orientující čtenáře v tom, jak bude přehled pomůcek dále 

strukturován. Na s. 65 je poněkud zavádějící informace o tom, že příslušná metoda udržuje 

mozek člověka ve formě odpovídající mladšímu věku, což lze asi obtížně aplikovat na děti.  

 

Práce splňuje požadavky kladené na práce diplomové, doporučuji ji k obhajobě. 

Navrhuji hodnocení výborně. 
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