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V době, kdy na českých školách není většího tématu, než inkluze a na ní navázané problémy, je radostí psát 
posudek na text, který k tomuto tématu přistupuje přes oblast žáků se specifickými poruchami učení (dále 
SPU). Autorka textu, Bc. Helena Hrychová, si zvolila za cíl hloubkovou analýzu tohoto fenoménu školství 
v posledních letech. Pro budoucí učitelku (nejen) jazyků jde o volbu více než vhodnou, neboť jak sama 
uvádí, cizí jazyk je jedním z předmětů, kde při zanedbání ze strany učitele či kvůli dalším objektivním i 
subjektivním vlivům žáci s SPU „trpí“ nejvíce. Volbu tématu tedy hodnotíme jako zdařilou, aktuální a v 
úzkém vztahu ke studovanému studijnímu oboru. Dokladem závažnosti této oblasti pak může být fakt, že 
autorka nebyla jedinou studentkou, která se v minulých semestrech chtěla zaměřit na zvolené téma. Je 
vidět, že individualizace ve vzdělávání klade nové otázky, kterých si všímají již studenti učitelství, což 
považujeme za dobrou zprávu pro české školství. 

Samotný text postupuje logicky, autorka nejdříve zmiňuje základní teoretické informace spojené 
s tématem, které následně ověřuje a konkretizuje ve vlastním výzkumu formou dotazníku a jeho 
interpretaci.  

Teoretická část je vystavěna od obecného ke konkrétnímu, nejvíce si v ní vážíme informací ohledně 
cizího jazyka, které se autorka v maximální míře, v jaké jí dovoluje literatura, snaží konkretizovat pro oblast 
dalšího cizího jazyka, tedy francouzštiny. K sepsání těchto kapitol jistě pomohla i autorčina aprobace 
anglický jazyk – francouzský jazyk, která umožnila psát ve vztahové rovině a neuzavřít se do omezeného 
světa jednoho předmětu. Kladně hodnotíme i pasáže věnované francouzskému přístupu k žákům s SPU, 
které znovu dokazují rozhled autorky a schopnost vidět věci v kontextu. 
Výzkum vedený formou dotazníku na 33 respondentech pak ukazuje, jak rozličné mohou být názory na SPU 
v učitelské populaci. Počet respondentů sice nedovoluje generalizovat, na druhou stranu však nejde o 
zanedbatelné číslo, které by neumožnilo kvantifikovat. K samotným interpretacím autorky bych se rád 
vrátil během obhajoby, v tomto posudku bych chtěl pouze vyjádřit svůj obecný souhlas se zjištěnými 
skutečnostmi, které se vcelku kryjí s vlastním pozorováním v praxi. Téma SPU je i přes jeho „odvěkou“ 
existenci objeveno pro kurikulární dokumenty vcelku nedávno a bude trvat, než si učitelé většinově osvojí 
fungující strategie a přístupy. 

Po formální stránce je práce zpracována s příkladnou pečlivostí a obsahuje všechny požadované 
části. Jazykem práce je čeština, jejíž úroveň odpovídá nárokům kladeným na tento typ textu. Kapitoly na 
sebe navazují, teoretické pasáže jsou čtivé, v textu je jasná logická linka, která není přetržena v žádné části 
či kapitole. Práce obsahuje i rozsáhlé francouzsky psané resumé, které dokazuje schopnost autorky 
formulovat logické a normě odpovídající francouzské texty.  

Během obhajoby, ke které práci velmi rád doporučuji, bych se mimo výše uvedení téma rád 
věnoval zamyšlení nad závěry, které pro nás (nejen) z textu práce plynou pro oblast samotného přístupu 
k výuce jazyků jako takové. Klade na učitele a didaktiky inkluzivní přístup a individualizace ve vzdělávání 
radikálně nové metodické a metodologické nároky? Měli bychom se zamyslet nad funkcí a přínosem 
jazykové výuky na školách a pokusit se vyvodit nové důsledky? 
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