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Autorka diplomové práce Dominika Pelikánová se zabývá problematikou
chyby pň výuce německého jazyka, a to jak v ústním, tak písemném projevu žáků
gymnázií. V poměrně rozsáhlé teoretické části diplomové práce vymezuje autorka
pojem chyba, uvádí pozitivní a negativní aspekty chyby pň osvojování cizího jazyka,
přičemž vychází z citací autorů různých „didaktických škol“, zohledňuje osobnost
žáka a roli učitele. Vzhledem k tomu, že se autorka bude v praktické části zabývat
chybou v ústním i písemném projevu žáků, jsou pro další zkoumání důležité
subkapitoly 2.3. pojednávající o klasifikaci druhů chyb dle různých kritérií a dále pak
subkapitoly, ve kterých autorka uvádí různé přístupy k identifikaci a hodnocení chyb
v ústním a písemném projevu žáků včetně způsobů opravování (subkapitola 2.7.).
Domnívám se, že teoretická část práce je zpracována zodpovědně a poskytuje tak
dostatečnýmateriál pro další zvolený postup ověřování.

Cílem praktické části práce je zjistit způsoby opravování chyb jak v ústním, tak
písemném projevu žáků a reakce žáků, resp. jak tito žáci vnímají opravy chyb
učitelem. Autorka využívá metody dotazníků pro učitele, řízeného rozhovoru se žáky
a vlastního pozorování, přičemž poslední dva způsoby ověřování mají doplňkový

 vala
49 gymnázií v Praze, reálná spolupráce byla

realizována s 21 gymnázií. Celkem bylo vyhodnocena 43 dotazníků (tj. dotazníkové
akce se zúčastnilo 43 vyučujících němčniny). Údaje byly získány jak od méně
zkušených, tak dostatečně zkušených vyučujících, kteří mají pedagogickou praxi
delší než 11 a více let. Jednalo se o většinou aprobované učitele (79"/9 aprobace
NJ). Otázky byly zvoleny tak, aby bylo možné získat co nejširší obraz o
charakteristice chyb, přístupu jednotlivých učitelů k chybě, důvodechlpříčinách chyb
(včetně individuálních přístupů k žákům a zdůvodnění jejich chybování) a způsobu
oprav chyb.

Jak již bylo uvedeno výše, rozhovor se žáky pojala autorka diplomové práce
jako doplňkovou metodu, jejímž cílem bylo zjistit, jak reagují žáci na hodnocení svých
převážně písemných projevů. Rovněž vlastní pozorování v hodinách mělo upřesnit
údaje, které byly získány z dotazníkového šetření. Jak vyplynulo z analýzy dotazníků
a doplňkových šetření, ne vždy byly výsledky dotazníkového šetření v relaci (viz
subkapitola 3.4.) a proto lze považovat za pozitivní využití více způsobů ověřování.
Možná by bylo možné využít jako jedné z doplňkových metod ověřování i analýzu
oprav písemných prací (způsob opravování, rozdíl „malá a velká" chyba, tolerance
k chybám - hodnocení a jeho objektivnost...).

V této souvislosti bych měla otázku: Co je možno považovat za „malou“ chybu
a co za „hrubku“ v ústním a písemném projevu a do jaké míry rozlišují a chápou tyto



chyby učitelé? Rovněž bych prosila uvést v rámci obhajoby konkrétní příkladyneverbálních signálů, kterých vyučující používali během výuky pñ „upozornění“ nachybu (na rozdíl od mimiky, gestiky), jakož i příklady pozitivní opravy.
Závěr: Diplomantka vycházela ze solidního teoretického zázemí podloženéhostudiem sekundární literatury. Z hlediska praxe bych doporučila k prostudovánípublikaci A.Hilscher „Fehlerlexikon", která pojednává problematiku chyby voblastiintrajazykové. Uspořádání práce je logické, rozsah práce splňuje parametrydiplomové práce (95 stran včetně seznamu sekundární literatury). Diplomová práceje psána česky, obsahuje německé resumé a je doplněna pěti přílohami.

Diplomovou práci Dominiky Pelikánové lze hodnotit celkově velmi pozitivněa doporučují práci k obhajobě.
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