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Diplomová práce se zabývá problematikou chyby při osvojování německého jazyka
obecně a i s důrazem na rozvoj ústního a písemného projevu. Téma předložené diplomové
práce je stále velmi aktuální, neboť V důsledku změn cílů při osvojování komunikativní
kompetence je třeba do určité míry i měnit způsob práce s chybou.

Práce je členěna do dvou základních kapitol, je doplněna obsahem, úvodem, závěrem
a resumé v němčině. Kromě seznamu použité literatury práce obsahuje dále i přílohy.

Vúvodu diplomantka specifikuje téma a cíle diplomové práce. Popisuje
problematické, nejednotně pojímané postavení chyby V procesu osvojování cizího jazyka.

V první teoretické kapitole (kap. 2) diplomantka správně poukazuje na negativní i

pozitivní aspekty chyb, což je třeba při výuce cizích jazyků zohlednit. Jsou zde uvedeny různé
definice pojmu chyba, jež autorka srovnává, hledá společné a rozdílné prvky a následně tyto
definice třídí z hlediska kritérií. Důležitou podkapitolou je část věnovaná druhům chyb, u
nichž uvádí vždy příklady. Bohužel došlo V příkladu u fonetických odchylek k záměně
správné a chybné varianty (str. 14). Autorka dále člení chyby dle závažnosti. Je diskutabilní,
co lze považovat za závažnou nebo malou chybu, vzhledem k současnému pojetí didaktiky
cizích jazyků by tímto kritériem mělo být z obecného pohledu opravdu především hledisko
stupně narušení porozumění vkomunikaci, vezmeme-li však dílčí cíle, již se bude míra
závažnosti lišit.

Další důležitou součástí této kapitoly je téma analýzy chyb a autorka neopomněla ani
na vliv vnitřních podmínek vyučovacího procesu, tedy osobnost žáka a učitele při práci
s chybou. Pro pedagogickou praxi je velmi přínosná podkapitola, V níž diplomantka nabízí i

různé způsoby opravy chyb.
V dalších podkapitolách se diplomantka věnuje práci s chybou v ústním a písemném

projevu žáků. Vyděluje specifika chyb V uvedených řečových dovednostech, co se týká druhů
chyb a způsobů práce s nimi.

Přínosem předložené diplomové práce je její praktická část. V ní je prezentován
průběh a výsledky průzkumu zaměřeného na chyby ve výuce. Hlavní metodou průzkumu byl
dotazník, doplňkovými metodami pak strukturovaný rozhovor a pozorování. Výzkumný
vzorek obsahuje 43 respondentů, učitelů gymnázií. Velmi zajímavá V průzkumu byla možnost
srovnání korelace odpovědí učitelů a žáků ve vztahu k chybám, např. barva opravy apod.
Pojetí dotazníku má dostatečný rozsah, zahrnuje různé oblasti dané problematiky, jako je
např. časové zařazení opravy, způsoby opravy i z hlediska různých druhů cvičení.

Seznam použité literatury je uveden správně dle normy ISO, je V dostatečném
rozsahu pro diplomovou práci. Svědčí o dobrém přehledu diplomantky v dané problematice.

Uvedené přílohy jsou zvoleny adekvátně a vhodně doplňují téma a obsah práce.
Součástí příloh mohl být i příklad vyplněného dotazníku. Formální stránka práce je
V pořádku.
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Vzhledem k výše uvedenému hodnocení doporučuji práci k obhajobě a navrhuji známku
výborně.

Autorka by si měla k obhajobě připravit odpovědi k následujícímu bodu:

1. Specifikujte škálu možností oprav chyb u ústního a písemného projevu žáků.

V Praze dne 19. května 2009 PhDr. Pav a Nečasová, Ph.D.
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