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1.  Cíl práce   

  

Autorka dosáhla stanovených cílů v omezeném rozsahu (viz níže).  

 

2.  Zpracování obsahu  
     

Posuzovanou práci formálně tvoří dvě části, teoretická a praktická. Celek je vhodně rozšířen o 

obsáhlý oddíl Přílohy. 

 

    Úvod přináší základní údaje o problematice, jíž je v dnešní době věnována značná pozornost, a to i 

v souvislosti s výukou cizích jazyků. Diplomantka zmiňuje také motivaci pro výběr daného tématu, a 

sice svou roli asistentky na jedné se základních škol, která, v souladu s platnými předpisy, poskytuje 

individuální péči žákům se specifickými potřebami učení (SPU). 

 

V prvních třech kapitolách jsou poměrně široce charakterizovány nejčastěji se vyskytující SPU a 

možnosti reedukace žáků postižených SPU; další z nich se, bohužel na mnohem menším prostoru, 

věnuje pojednání této otázky v kontextu výuky cizího jazyka, konkrétně francouzštiny. Zde autorka, 

jistě v dobré snaze, uvádí mnoho sice souvisejících, ale nadbytečných údajů, jelikož se následně 

soustředí na dovednost čtení (práce tak má v teoretické části spíše charakter skript typu Úvod do …).  

 

Jádrem diplomové práce je část praktická, již tvoří tři kapitoly. První z nich je cennou sondou do 

života žáka s SPU a metodických postupů učitele jazyka, v tomto případě samotné autorky. Druhou 

kapitolu otevírá „návod“, jak žáka učit prostřednictvím slabičné metody, následují aktivity pro žáky 

s SPU. Navazující kapitola zmiňuje dvě aplikace, o nichž se dá předpokládat, že by mohly žákovi 

s SPU při osvojování cizího jazyka dobře posloužit.  

 

V závěru práce autorka nastiňuje další možnosti bádání v dané oblasti.  

 

K obsahu práce lze vznést následující výhrady: 

- Obecně se má za to, že budeme v případě žáka se SPU klást důraz na řečové 

komunikační dovednosti poslechu s porozuměním a mluvního projevu a oceňovat každý úspěch 

na tomto poli. Popis „chyb“ obou žáků (kap. 6) svědčí o tom, že v určité míře ovládají to, co 

označujeme jako „přeslabikování“ (např. *danzun namísto dans un), takže tyto chyby nelze 

chápat jen jako doklad o výstupu, který není v souladu s normou. Otázkou pak zůstává, zda by 

v případě francouzštiny jako druhého nebo dalšího cizího jazyka neměli být žáci s těžkými 

projevy SPU od psaní (zejména diktátů) a hlasitého čtení zcela osvobozeni. 



- V „návodu“, jak pracovat při nácviku čtení (7.1), se autorka pouští na tenký led. Ve 

svých formulacích se evidentně opírá o závěry a doporučení vyšlých z českého kontextu (aniž 

by ovšem na tomto místě uvedla jediný odkaz); podpora relevantních odborných zdrojů přímo 

z frankofonního prostředí zcela chybí (informace pro autorku: Ve Francii se globální metoda k 

primárnímu nácviku čtení již po dlouhé společenské a vědecké diskuzi vůbec nepoužívá a tím 

spíš by neměla být využita pro nácvik čtení FJ jako CJ).  

- Autorka nikde nezmiňuje limity v práci uvedených aktivit, a sice jejich omezení na 

četbu jednotlivých slov. Správně se soustředí na slabiku, ale problematika všudypřítomného 

„přeslabikování“ ve francouzštině není nikde ani zmíněna, natož rozvedena. 

3.  Formální a jazyková úroveň  
       

   Práce formálně obsahuje potřebné náležitosti.  

   Vyjadřování autorky je vcelku na dobré úrovni. Místy se autorka dopouští terminologických 

nepřesností (záměny výrazu phonème a son), neobratností („reedukace SPU“ neexistuje, reedukujeme 

žáka), nejednotných označení (transcription phonématique – transcription phonétique). Test bohužel 

není prostý chyb různého druhu. Pozn.: Pokud se autorka rozhodne psát ve francouzštině, měla by se 

napříště vyvarovat tzv. plurálu skromnosti, který z francouzského vědeckého diskurzu už dávno 

vymizel, a je nahrazen jinými jazykovými prostředky potlačujícím „je“. 

    Kvůli disproporcím jednotlivých kapitol a slabou provázaností jednotlivých oddílů bohužel práce 

nepůsobí zcela kompaktním dojmem. 

    Rozsah použitých pramenů se dá považovat za přiměřený, vzhledem k zacílení na FLE bychom 

čekali větší zastoupení zdrojů francouzské/frankofonní provenience se zaměřením jak na zkoumání 

možností reedukace, tak na možnosti výuky čtení ve FJ u zdravé populace (nejen v běžných třídách, 

ale např. ve skupinách imigrantů).  

   Odkazy na použité zdroje jsou zařazovány s důsledností, s výjimkou oddílu s aktivitami, kde mnohdy 

zdroje přímé či zdroje inspirace postrádáme.  

 

5. Přínos práce  
      

         Přes všechny výhrady je práce dokladem autorčina cílevědomého směřování, zaujetí pro dané téma 

a také snahy o poctivý přístup během řešení předsevzatého úkolu.  

         Je na místě ocenit zejména její osobní vklad jak v praxi, tak v procesu tvorby diplomové práce. Ta 

čtenáři poskytne informace z oblasti SPU, zajímavé svědectví o tom, jak je u nás realizován 

individuální přístup k žákům se SPU a rovněž konkrétní náměty a materiály, které mohou být návodem 

či inspirací pro řešení problému, s nímž se každý učitel jazyka jistě nejednou během své kariéry setká. 

 

Otázky k obhajobě a další vyjádření, připomínky, náměty pro obhajobu práce: 

Předem děkuji za reakce na výše uvedené výhrady. 

 

 

Na základě hodnocení výše uvedeného předloženou diplomovou práci k obhajobě doporučuji. 
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