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1.  Cíl práce   

  

Autorka dosáhla stanovených cílů, daných již názvem práce, v plném rozsahu. 
  

 

2.  Zpracování obsahu  
     

Posuzovanou práci tvoří v logické a přehledné struktuře pět kapitol, které jsou vhodně doplněny 

materiály oddílu Přílohy. 

 

    Úvod přináší základní údaje o problematice, jíž je v dnešní době věnována, ve světovém měřítku, 

značná pozornost. Diplomantka zmiňuje i vlastní motivaci pro výběr daného tématu. 

 

V první, teoretické, části, je ve čtyřech kapitolách komplexně pojednána charakteristika poruch 

učení, a to nejprve obecně, posléze se zaměřením na vzdělání žáků s SPU v prostředí české školy a 

následně ve francouzském společenském kontextu. Autorka zde předkládá pečlivě utříděné poznatky 

vztahující se přímo k jazykové výuce a bere je v potaz během výstavby praktické části.  

 

Praktická část je shrnuta v poslední, páté, kapitole. Autorka v ní popisuje své bádání „v terénu“, jež 

je nadmíru zdařilým pokusem o analýzu reálného stavu výuky žáků s SPU na českých školách různého 

typu. Používá přitom metodu dotazníkového šetření, jehož výstupy velmi dobře interpretuje. 

Z hlediska metodologického je tato část zcela v pořádku. (Pozor: analýza není cíl, ale metoda; viz s. 

86). 

 

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

 

3.  Formální a jazyková úroveň  
       

   Po formální stránce neshledáváme žádné nedostatky, vyjadřování autorky je na vynikající úrovni, a 

to jak po stránce stylistické, tak odborné (jazykové lapsy jsou naprostou výjimkou). Díky provázanosti 

jednotlivých oddílů a vnitřním odkazům působí práce kompaktním dojmem. 

  Rozsah použitých pramenů se dá považovat za nadprůměrný, odkazy na použité zdroje jsou 

zařazovány s důsledností.  



 

5. Přínos práce  
      

         Práce je dokladem autorčina cílevědomého směřování, zaujetí a poctivého přístupu při řešení 

předsevzatého úkolu, v tomto případě náročného po všech stránkách. Svědčí tak o značné míře erudice 

i schopnosti aplikovat související znalosti a dovedností získané v pedagogických disciplínách, stejně 

jako o značném tvůrčím potenciálu autorky.  

 

   Posuzovaná práce může výborně posloužit zejména učitelům jazyka, ale nejen jim. 

T 

 

   

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

Do jaké míry jste obeznámena s podobnými výzkumy v dané oblasti? Existuje nějaká možnost 

srovnání výsledků podobných šetření? 

 

 

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