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Bc. Magdalena Nemravová si zvolila cíl své diplomové práce v oblasti, která patří na českých školách mezi 
nejaktuálnější – její francouzsky psaný text se věnuje specifickým poruchám učení (dále SPU, francouzsky TSA) u dětí 
na základní škole, přičemž autorka směřuje k rozboru a návrhu aktivit pro oblast výuky francouzského jazyka. Pro 
napsání práce i její hodnocení v tomto posudku je pak nezbytné zmínit, že autorka má k tomto tématu osobně 
profesní motivaci, neboť s dětmi s diagnostikou SPU pracuje v reálném procesu výuky a otázky, které při kontakt 
s žáky s SPU vyvstávají, jsou pro ni denní realitou. Volbu tématu tedy hodnotíme jako velmi zdařilou. 
 

I přes osobní motivace se autorka ve struktuře práce nedopustila základní chyby, tedy subjektivnímu 
nadřazování konkrétní zkušenosti nad poznatky teorie. Její text je vystavěn logicky a metodologicky správně, autorka 
nejdříve v několika kapitolách čtenáři předkládá základní informace s poznatky z oblast SPU, opírá se o české i 
francouzské zdroje a podává tak plastický obraz skutečnosti. Seznamuje nás s podoblastmi jako jsou etiologie SPU, 
diagnostika, možnosti reedukace nebo evaluace. Na teoretický diskurz navazují tři prakticky orientované kapitoly. 
První z nich je případovou studií dvou žáků s SPU, druhá obsahuje návrhy aktivit z oblasti výuky FLE, určené pro žáky 
s SPU a inspirované individuálními potřebami žáků z případových studií, a poslední ukazuje, jak k práci s dětmi s SPU 
využít oblast ICT.  
 

Teoretická i praktická část jsou vyvážené po stránce rozsahu. Informace na sebe navazují, z textu je zřejmé, 
že autorka chápe vztah mezi teorií a praxí a je schopna jej využít ve prospěch edukačního procesu. U praktických 
aktivit je vždy otázkou, zda a jak fungují v praxi – zde nemůžeme než autorce věřit její zkušenost, objektivní 
informace o jejich úspěšnosti chybí, ale tak to bývá u většiny praktických aktivit v diplomových pracích. Na druhou 
stranu nás však nic nevede k tomu autorce nevěřit, po stránce metodologické jsou navrženy dle našeho názoru 
realisticky. Rádi bychom se ale autorky zeptali v diskuzi během obhajoby, ke které práci doporučujeme, zda je 
přesvědčena o univerzálnosti jí vytvořených aktivit, zda by je doporučila jako obecně použitelné návody pro práci 
s dětmi s SPU? Pokud tomu tak je, pak bychom si spolu s Bc. Magdalenou Nemravovou během obhajoby rádi tato 
obecná kritéria pro dobrou aktivitu pro žáky s SPU ve výuce jazyka (FLE) ujasnili. 

 
Předkládaná práce obsahuje všechny části, které jsou pro tento typ textu vyžadovány, po formální stránce je 

v pořádku. Jazykem práce je francouzština, autorka dokazuje schopnost formulovat srozumitelný a logicky napsaný 
text. 

 
Hlavní přínos práce tak vidíme ve dvou rovinách: osobní, autorka si ujasnila problematiku, která se jí týká 

profesně v tom nejužším možném smyslu, a obecnou, práce obsahuje postupy a návody, které lze zkusit aplikovat i 
na jiné žáky s SPU. Autorka tak prospěla nejen sobě, ale i profesní komunitě, což považujeme za skvělou zkušenost 
do další práce učitele, která by měla být nejen o schopnosti dobře vést třídu, ale též tuto zkušenost umět předat 
kolegům. 
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