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1. Úvod 

Během posledních let studia jsem díky pedagogické praxi měla možnost 

pozorovat několik desítek vyučovacích hodin německého jazyka a sama jsem také 

mnoho hodin vyučovala nejen v rámci praxe, ale i jako lektorka jazykové agentury. 

Již tehdy jsem si uvědomila, jak se způsob výuky jednotlivých vyučujících diametrálně 

liší. Zatímco někteří učitelé opravovali své žáky v zájmu správnosti tak důsledně, že ve 

třídě panoval ostych či dokonce strach promluvit slovo či napsat řádek, vládla v jiných 

hodinách uvolněná atmosféra povzbuzující komunikaci a podporující rychlé pokroky 

v osvojování cizího jazyka. Překvapilo mne, že v současné době plné nejrůznějších 

didaktických publikací a seminářů, rámcových vzdělávacích programů a kladení důrazu 

na rozvoj klíčových kompetencí žáka, je přístup k žákově chybě mnohdy stále strnule 

negativní a bez pro žáka tolik důležitého aktivizujícího přístupu. 

Oblast jazykového vyučování je s výskytem chyb velmi úzce spjata. Situace, 

kdy se žák dopustí chyby, jež je následně opravena, se vyskytuje prakticky při každé 

vyučovací hodině. Při opravách chyb je kladeno mnoho otázek, které je nutno v rámci 

efektivní práce s chybou zodpovědět. Mají se opravovat všechny chyby, nebo jen 

některé? Mám žáka přerušit a opravit hned? Je lepší k chybě připsat správné řešení 

nebo ji jen označit? To, jakým způsobem tato oprava proběhne, je podstatný faktor 

celého jazykového vyučování. Způsob korekce odchylek žákova jazykového projevu 

ovlivňuje proces výuky a je pro samotného žáka velice důležitý. Vhodný způsob práce 

s chybou může žáka motivovat k dalšímu studiu jazyka, podporovat jeho zájem a píli, 

zatímco stejně tak může i minimalizovat jakoukoliv snahu, žáka odradit a tím se 

prakticky postavit proti cílům celého vyučovacího procesu. 

Tato práce se zabývá problematikou chyby při osvojování cizího jazyka 

a poskytuje obecný pohled na oblast práce s chybou jak v ústním, tak i písemném 

projevu žáků. Jejím úkolem je poukázat na obtížnost oblasti práce s chybou a pokusit se 

být návodem, jak k chybě přistupovat a pracovat s ní v cizojazyčném vyučování tak, 

aby bylo dosaženo co možná nejefektivnčjších výsledků. Práce je vhodná nejen 

pro učitele německého jazyka, ale i pro všechny vyučující cizího jazyka, kteří se o tuto 

tématiku zajímají. 

Cílem práce je zjistit, jaký přístup k žákově chybě učitelé zaujímají, 

jaké metody jsou při opravách ve výuce využívány a zda aplikované způsoby odpovídají 
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cílům výuky cizího jazyka. Pozornost bude věnována i vlastním názorům žáků, jejich 

konkrétním zkušenostem, pocitům a případným námětům týkajících se práce s chybou 

v jazykovém vyučování. Hypotéza, že se přístup vyučujících k práci s chybou liší, a to 

zejména v závislosti na délce praxe, má být ověřena praktickým výzkumem. 

Tato práce se skládá z teoretické a praktické části. V první části jsou 

vymezeny pozitivní a negativní aspekty fenoménu „chyba", její funkce a druhy 

klasifikace dle různých kritérií. Jsou vytyčeny jednotlivé fáze analýzy chyby 

a zdůrazněny osobnosti učitele a žáka v rámci jejich interakce. V závěru teoretické části 

se práce zabývá konkrétními specifiky práce s chybou v ústním i písemném projevu 

žáků. 

Praktická část se orientuje na vlastní výzkum, který proběhl na pražských 

čtyřletých gymnáziích. Pro širší náhled na danou problematiku byly použity tři 

empirické metody. Hlavní metoda dotazníku pro učitele byla doplněna o dvě doplňkové 

metody, a to strukturovaný rozhovor s žáky a pozorování výuky. 
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2. Teoretická část 

2.1. Co je to chyba? 

O chybách existuje řada přísloví a lidových rčení. Mezi nejznámější z nich 

patří například „Chybami se člověk učí" nebo „Žádný učený z nebe nespadl". 

A ve skutečnosti je tomu opravdu tak. Chyba je jev, se kterým se setkáváme v podstatě 

kdykoliv, chceme-li se naučit něčemu novému. Je nedílnou součástí každého procesu 

učení, a tedy i osvojování cizího jazyka. 

2.1.1. Pozitivní a negativní aspekty chyby 

Existuje mnoho možností, jak na chybu nahlížet. Jednou z nich, se kterou 

jsme se mohli setkat velice často zejména v minulosti, je náhled na chybu jako na 

nedostatek, kterému je nejlépe se úplně vyhnout. Je-li však chyba chápána pouze jako 

negativní jev, bude žáka brzdit. Žáci se bojí tvořit větu, protože by mohli chybovat, 

chyby jsou špatné... Tento přístup není správný a my se musíme zabývat chybou úplně 

jiným způsobem. Je nutné zdůraznit především její pozitivní stránky, aby ji žák mohl 

použít jako odrazový můstek vedoucí k dalšímu sebezdokonalování. 

Vymezením pozitivních a negativních aspektů chyby při osvojování cizího 

jazyka se zabývá např. Schmidt (1994, str. 331). Chyby v projevu mohou porozumění 

částečně omezit nebo mu dokonce zcela zabránit, snižují sebevědomí, v horším případě 

ho úplně zničí. Jestliže je chyba zpozorována jinými osobami, klesá společenská prestiž 

mluvčího. Schmidt uvádí, že v nejhorším případě může dojít dokonce k deformaci celé 

osobnosti. Oproti tomu existuje celá řada pozitivních aspektů chyby, mezi které patří 

kreativita žáka při zacházení sjazykovými prostředky. Ta je při práci snově 

osvojovaným jazykem obzvlášť důležitá. Žáci chtějí něco vyjádřit a snaží se tak učinit 

na základě svých dosažených znalostí. Dalším pozitivním aspektem je, že odhalení 

chyby posouvá vyučovací proces celkově kupředu. Ideální podmínky jsou při tom 

přátelské prostředí a vhodná nápomoc při korekturách. Vyučovacímu procesu také 

napomáhá diagnostická funkce chyby. Hendrich a kol. (1988, s. 365) chybu také nevidí 

jako negativní jev a konstatuje, že zkoumání chyb je cenným zdrojem údajů o tom, 

jak proces učení probíhá. 
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2.1.2. Definice chyb a jejich členění 

Za chybu je obecně považována odchylka od normy, proto je důležité si 

nejprve stanovit, co je norma. Norma je pojem, který je mnohovrstvý a hraje důležitou 

roli v nejrůznějších vědeckých disciplínách. Rozlišujeme především mezi normou 

v oblasti přírodních a společenských věd (Reitmajer 1983, s. 115). 

Jelikož se zabýváme pojmem jazyková chyba, je důležité vymezit, co je to 

jazyková norma, od které se jazyková chyba odchyluje. Jazyková norma je komplex 

ustálených jazykových prostředků, které rozeznáváme v oblastech tvarosloví, pravopisu 

a výslovnosti. 

Definicí chyby se v minulosti zabývalo již mnoho didaktiků a jazykovědců. 

Jung (2005, s. 49) definuje chybu jako prohřešek, poklesek proti jazykové správnosti, 

která je určená jazykovou normou. Jung zároveň poukazuje na to, že se pojem jazyková 

norma zobrazuje v několika úrovních. Například pro mluvenou a psanou formu jazyka 

existují různé normy, dále se však musí také rozlišovat například mezi dialekty 

a spisovným jazykem, nebo zda je jazyk vázán určitým kontextem. 

Podle Slavíka (1999, s. 71) je chyba „v obecném smyslu nepřijatelný rozpor odhalený 

hodnotícím srovnáním jevu („jak to aktuálně je") s jeho srovnávacím vzorem („jak by 

to správně mělo být). Z praktického „ užitného hlediska je chyba informací, která vyzývá 

ke změně daného stavu věci - ke korekci, nápravě chyby." 

Kulič (1971, s. 5) definuje chybu jako „výkon, který se odchyluje od předepsané 

výkonové normy či od řešení, které vede k danému cíli, nebo takové, které k němu vede 

oklikou, s příliš velkými ztrátami. " 

Haussermann a Piepho (1996, s. 201) zdůrazňují především pozitivní, informační 

stránku chyb. „Fehler beschreiben die Wegränder des Richtigen, sie haben ihren 

eigenen „therapeutischen Wert", ihren Wert als „Orientierungshilfe". " 

Uvedené definice se od sebe podstatným způsobem liší. Slavík i Kulič 

shodně zastávají pojetí chyby jako odchylky od jazykového vzoru, jazykové normy. 

Oproti nim se na první pohled liší definice Haussermanna a Piepho nahlížející na chybu 

jako na pozitivní jev, který nám pomáhá orientovat se lépe ve vlastních znalostech. 

Pojetí chyby jako pouhé odchylky od normy již tedy není jediným 

způsobem, kterým je na chyby nahlíženo. Někteří autoři jej blíže rozpracovávají. 
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Kleppin (1991, s. 16) uvádí, že chyba není jen odchylka od jazykové normy nebo 

očekávaného jazykového sdělení, ale jako chybné může dané sdělení označit i učitel, 

žák a spolužáci. Jinými slovy se již tedy nejedná výlučně o kritérium systémové 

jazykové správnosti, nýbrž i o to, jak na daný jev nahlíží ostatní účastníci jazykového 

procesu. Kleppin zdůrazňuje, že je tento náhled důležitý zejména v pojetí jazykového 

vyučování a závěrečnou distancí v posouzení správnosti sdělení je učitel. 

Definic chyby je mnoho a je důležité zmínit, že je na tuto problematiku 

mnohdy nahlíženo z různých stran. Proto musí být stanovena kritéria, kterými se 

definice řídí. Kleppin (1998) sestavila nejdůležitější definice a rozčlenila je podle 

následujících kritérií: 

• Kritérium korektnosti/správnosti 

Chyba je odchylka od jazykového systému. 

Chyba je odchylka od platné jazykové normy. 

Podle prvního kritéria je chyba vyjádřena jako jazykové sdělení, které není 

vzhledem k normě nebo danému jazykovému systému možno akceptovat. Jedná se tedy 

o tradiční pojetí chyby jako odchylky proti systému pravidel daného jazyka. 

K tomuto kritériu je dále přiřazena definice, která se na první pohled od předchozích 

dvou značně odlišuje. 

Chyba je odchylka od mluvené formy jazyka. 

Oproti prvním dvěma definicím zde není za hlavní aspekt považována norma či 

systém, nýbrž reálné užívání jazyka. To je pro pojetí chyby velmi zajímavý fakt, který 

je při osvojování cizího jazyka bezesporu důležitý. Ovšem jak sama Kleppin uvádí, 

pro jazykové vyučování je tento postoj k chybám velice obtížně použitelný. Kdyby měl 

učitel brát ohled na všechny jazykové varianty, mohla by výuka zcela ztratit potřebný 

řád. 

• Kritérium srozumitelnosti 

Chyba je to, čemu partner v komunikaci nerozumí. 

Chyba je to, čemu nerozumí rodilý mluvčí. 

Pro toto kritérium je zásadní komunikace. Jestliže mezi komunikátorem 

a komunikantem nedochází při komunikaci k neporozumění, nejsou odchylky brány 

jako chyby. Toto stanovisko můžeme v současné době částečně pozorovat i na pojetí 
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nových jazykových učebnic, ve kterých je důraz kladen především na komunikativní 

schopnosti studentů. 

• Kritérium přiměřenosti 

Chyba je to, co by v určité situaci rodilý mluvčí neřekl nebo neudělal. 

Přiměřenost je v tomto smyslu chápána především jako přiměřenost dané situaci. 

Během komunikace může docházet kjistým situacím, ve kterých by rodilý mluvčí 

zvolil jinou variantu než mluvčí, který se cizímu jazyku teprve učí. V těchto situacích se 

často odráží interkulturní aspekty. 

• Kritéria v závislosti na vyučování 

Chyba je to, co se odchyluje od pravidel v učebnicích a gramatikách. 

Chyba je to, co za chybu označí učitel. 

Obě tyto definice chyb mají něco společného s vyučováním. Za chybu je označeno 

to, co se odlišuje od normy dané učebnicí nebo učitelem. V českých školách je toto 

kritérium v současné době velice často zohledňováno. Norma daná učitelem je však 

oblast možného vzniku nesrovnalostí, neboť je velice těžké ji kontrolovat. 

• Kritérium flexibility 

Chyby jsou relativní. Co platí za chybu u jedné skupiny žáků v konkrétní fázi 

vyučování, je u jiné skupiny v jiné fázi tolerováno. 

Žák v procesu osvojování cizího jazyka prochází různými fázemi, které jsou při 

práci s chybou velice důležité. V počáteční fázi, kdy se žák teprve pokouší o formulaci 

prvních vět v cizím jazyce, je nutné na chybu nahlížet odlišným způsobem než u žáků 

s pokročilými znalostmi. V tomto ohledu je také důležité zdůraznit individualitu 

každého žáka, o které bude pojednáno v kapitole 2.5. 
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2.2. Funkce chyby 

Základní funkcí chyby je funkce informační. Odchylky jsou cennými zdroji 

informací o tom, jakého pokroku žák dosáhl, kde by bylo potřeba látku více procvičit 

a kde je naopak již dosaženo optimálních znalostí. Odchylky nelze klasifikovat jen jako 

negativní fenomény poukazující na nedostatky v procesu učení, nýbrž i jako pozitivní 

ukazatele v cestě za zlepšením. Chyby žáků nás mohou informovat o tom, v jakých 

oblastech se chybuje nejvíce. To je důležitou informací jak pro žáka, tak i pro učitele, 

který pak může svou práci náležitě přizpůsobit. 

Učitel může na základě informační funkce chyby zhodnotit účinnost 

zvolených postupů a kupříkladu zvolit jiné metody prezentace nové látky, což se již 

úzce dotýká zpětnovazební funkce chyby. Chyby jsou ukazatelem o možné nutnosti 

zefektivnění procvičování, mohou učitele upozornit i na nedostatky v používaných 

učebnicích nebo uspořádání vyučování. Žák je skrze chyby informován o úrovni svých 

znalostí a možnostech dalšího zlepšení. 

Oblast následného zlepšení je už pole motivační funkce chyby. Je nutné 

zdůrazňovat její pozitivní stránky a prezentovat je žákům jako prostředek neustálého 

pokroku. Efektivních výsledků žák dosáhne zejména tehdy, bude-li sám aktivně 

experimentovat s jazykem a používat stále nová pravidla pro lepší vyjádření toho, 

co chce sdělit. 

Chyba plní i úlohu zpětnovazební, a to nejen pro učitele, ale i pro žáka. 

Kulič (1971, s. 175) poukazuje na fakt, že chyba plnohodnotně funguje jako zpětná 

vazba pouze tehdy, je-li odhalena, interpretována a správně opravena. V opačném 

případě ztrácí na svém pozitivním přínosu ve vyučování a působí naopak negativně. 
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2.3. Klasifikace druhů chyb dle různých kritérií 

Jazykové chyby můžeme rozdělovat do různých skupin, přičemž se musíme 

zaměřit na to, co je v dané chvíli zásadní. Setkáme-li se s jevem, který je možno označit 

za chybný, musíme si položit několik základních otázek. 

- Na jaké jazykové úrovni chyba vznikla? 

Co ji způsobilo? 

- V jaké míře brání porozumění v komunikaci? 

- Je těžké ji opravit? 

Při osvojování cizího jazyka vznikají chyby, které je nutno rozčlenit. 

Odchylky můžeme členit podle různých kritérií. 

2.3.1. Členění podle jazykových úrovní 

Odchylky mohou vznikat na různých jazykových úrovních. Podle nich se 

jedná o chyby morfologicko-syntaktické, lexikálně-sémantické, fonetické, ortografické, 

pragmatické a obsahové. 

Morfologicko-syntaktické odchylky jsou chyby zaznamenané v oblasti 

gramatiky. Jedná se například o nesprávným způsobem vyčasovaná slovesa v případě 

morfologie nebo o nevhodné postavení větných členů v oblasti syntaxe. 

Gebst du mir etwas zum Trinken, bitte?*' 

Gibst du mir etwas zum Trinken, bitte? 

Dáš mi něco k pití, prosím? 

Ich war bei meiner Oma zu Besuch gestern.* 

Ich war gestern bei meiner Oma zu Besuch. 

Včera jsem byla na návštěvě u své babičky. 

Mezi chyby lexikálně-sémantické patří slova, která jsou špatně použita 

v daném kontextu, čímž může dojít částečnému pozměnění významu jazykového 

sdělení případně k jeho kompletnímu nepochopení. Často se jedná například 

o nesprávné použití synonym. 

1 Ve větách označených symbolem * se nachází chyba. Chybný výraz je tučně zvýrazněn. 
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Ich bringe meiner Mutter Mehl aus der Küche.* 

Ich hole meiner Mutter Mehl aus der Küche. 

Donesu matce mouku z kuchyně. 

Fonetické odchylky patří do oblasti výslovnosti žáků. Příkladem takové 

odchylky je nesprávná výslovnost slovesa können, kdy může vzhledem k distinktivní 

funkci zvýrazněného fonému dojít k záměně se slovesem kennen. 

*Schade, dass Neumanns gestem nicht haben kommen können. 

-vysloveno chybně jako ['koenan] 

Schade, dass Neumanns gestem nicht haben kommen können. 

- vysloveno správně jako ['kenan] 

Je škoda, že Neumannovi včera nemohli přijít. 

Oblast výslovnosti je velice úzce spjata s grafickou formou jazyka, 

a tudíž i s odchylkami ortografickými. Ačkoliv se jedná o dvě různé oblasti projevu, 

úzce spolu souvisí a mnohdy se navzájem ovlivňují. 

sich füllen* 

sich fühlen 

cítit se 

Ortografické odchylky patří do oblasti písemného projevu. Jedná se o chyby 

v oblasti pravopisu, odchylky od kodifikované formy jazyka. Jako příklad pravopisných 

chyb pro německý jazyk lze uvést chybné psaní malých a velkých písmen, dále pak 

chyby v jednotlivých grafémech vzniklé například transferem mateřštiny do cizího 

jazyka. 

Du kannst mit ihm wirklich über jedes problém sprechen.* 

Du kannst mit ihm wirklich über jedes Problem sprechen. 

Můžeš s ním mluvit opravdu o každém problému. 

Morgen findet das letzte Koncert dieser Band statt.* 

Morgen findet das letzte Konzert dieser Band statt. 

Zítra se koná poslední koncert této hudební skupiny. 

Pragmatické odchylky náleží do oblasti, která souvisí s daným kontextem 

či situací. Použitý ekvivalent se v daný moment neshoduje s tím, co by bylo pro situaci 
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vhodné a přiměřené. Při vzniku pragmatických chyb hrají roli často interkulturní 

aspekty. Bucher (1997, s. 120) uvádí následující příklad. 

Situace: Němec pozve Korejce na návštěvu ve čtyři hodiny odpoledne. 

a) Jelikož je pozvání na odpolední hodinu, je pro německou kulturu jasné, že se jedná 

o pozvání na kávu a zákusek. 

b) Pro korejskou kulturu však znamená pozvání domů vždy hlavní jídlo. 

Poslední částí klasifikace chyb podle oblasti vzniku jsou chyby obsahové. 

které tvoří společně s pragmatickými chybami zvláštní doplnění tohoto druhu 

klasifikace. V tomto případě se jedná přímo o obsahově chybné sdělení. 

Bonn ist die Hauptstadt Deutschlands.* 

Berlin ist die Hauptstadt Deutschlands. 

Bonn je hlavní město Německa. 

2.3.2. Členění podle závažnosti 

Další možností klasifikace chyby je její závažnost, tedy míra narušení 

komunikace. V odborné literatuře (např. Schmidt, 1996; Kleppin, 1998) je často 

uváděno dvojí členění, a to na chyby bránící a nebránící v porozumění. V tomto ohledu 

je však praktické klasifikovat chyby nejméně do tří základních skupin, a to na 

jednoduché, středně závažné a závažné. Při následujícím popisu jednotlivých skupin 

uvádím příklady, u nichž je však nutno zdůraznit, že je jejich posouzení velmi 

subjektivní, velice záleží na kontextu a příjemci sdělení. Uvedení chybného členu může 

být v jedné větě chybou jednoduchou, prakticky nepostřehnutelnou, avšak u jiné věty se 

může stát chybou závažnou pozměňující obsah sdělení. A totéž platí i naopak. 

Kdyby byla chyba, která je níže uvedena jako příklad závažné chyby, učiněna v určitém 

kontextu, mohla by se stát chybou středně závažnou či dokonce jednoduchou. 

Chyby jednoduché jsou malého rozsahu a nebrání porozumění jazykového 

sdělení. Jedná se o drobné odchylky, kterých si komunikační partner ani nemusí 

všimnout a pokud je zaznamená, nejsou při komunikaci žádnou vážnější překážkou. 

Für mich persönlich ist Mathematik der langweiligste Fach.* 

Für mich persönlich ist Mathematik das langweiligste Fach. 

Pro mě osobně je matematika nejnudnější předmět. 
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Dále klasifikujeme chyby středně závažného rozsahu. Tyto chyby jsou již 

snadněji zaznamenatelé, i přes ně je však možno sdělení porozumět. Komunikant se 

může na chvilku zamyslet nad obsahem sdělení, ovšem posléze vše pochopí tak, jak to 

bylo komunikátorem myšleno. K žádnému vážnému narušení tedy nedochází. 

Wenn ich ihm das zum ersten Mal sagte, wurde er rot im Gesicht.* 

Als ich ihm das zum ersten Mal sagte, wurde er rot im Gesicht. 

Když jsem mu to řekl poprvé, zčervenal. 

Jinak je tomu však u chyb závažných, které již kladou porozumění tak velké 

překážky, že již není možno správně pochopit obsah sdělení bez doplňujících otázek. 

Snadno se tak může stát například u slovesa stěhovat se, které je v českém jazyce 

zvratné, avšak v německém jazyce má jako zvratné již jiný význam. 

Stimmt das, dass du dich umziehst?* 

Stimmt das, dass du umziehst? 

Je pravda, že se stěhuješ? 

Mezi jednoduché chyby patří často chyby gramatické, které se sice 

v jazykových sděleních žáků objevují často, ale porozumění příliš nebrání. Větší 

překážkou bývají chyby lexikálně-sémantické, v jejichž důsledku jazykové sdělení 

ztrácí smysl. K největším nedorozuměním vedou chyby obsahové a pragmatické. 

Při posuzování závažnosti chyb je nutné stanovit si míru tolerance. Míra 

tolerance se odvíjí od stanovených cílů, dle kterých se potom při různých typech výuky 

liší. Kupříkladu výuka zaměřená na obchodní němčinu v písemném styku bude klást 

důraz především na grafickou stránku jazyka a vhodné používání stylistických 

prostředků, zatímco výuka konverzace pro základní orientaci ve městě bude založena 

především na komunikativních kompetencích, a tudíž bude míra tolerance mnohem 

vyšší. 
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2.3.3. Chyby kompetence a performance 

Kdy je žák schopen opravit si chybu sám? Odpověď na tuto otázku je do 

určité míry závislá na tom, jak chyba vznikla. V rámci této problematiky stanovil 

Corder (1967, s. 161) tři základní typy chyb: 

• „error" - Chyby kompetence, které si žák nedokáže opravit sám. Žák buď 

dostatečně nepochopil, jak se mají správně tvořit dané jazykové struktury, nebo si 

pravidla vůbec neosvojil. 

• „mistakes" - Chyby performance, které mohou být žákem rozpoznány 

a samostatně opraveny. Žák ví, jak má struktura správně vypadat, ale ještě si dostatečně 

nezautomatizoval daná jazyková pravidla. 

• „lapses" - Jedná se také o chyby performance, které je žák schopen sám správně 

opravit. Tyto odchylky jsou způsobeny nesoustředěností. 

Důležitým faktorem při vlastní nápravě chyb je fakt, zda si jich žák sám 

od sebe všimne. Při prvních pokusech o formulaci myšlenky v nově osvojovaném 

jazyce se žák soustředí především na slovní zásobu a teprve v druhé řadě na správné 

tvoření struktur. Ve výše jmenovaných případech „mistakes" a „lapses" je však žák 

schopen vlastní korekce a měl by mu pro to být ponechán dostatečný prostor. 

2.3.4. Členění podle příčin vzniku chyb 

Důležitou součástí analýzy chyb, které je v práci věnována samostatná 

kapitola, je právě rozpoznání příčiny vzniku chyby. Abychom mohli chybu správně 

a efektivně opravit tak, aby se v budoucnosti již u žáka neopakovala, musíme si být jisti 

jejím zdrojem. Mnohdy se nejedná pouze o jeden, ale o kombinaci několika faktorů, 

které chybu způsobují. Je možno stanovit několik základních příčin. 

• mezijazykové interference 

Mezijazykové interference jsou příčinou vzniku chyb zejména v prvotních 

fázích osvojování cizího jazyka. Žáci se snaží vyjadřovat pomocí struktur a obratů 

svého mateřského jazyka a aplikují stejné postupy na osvojovaný jazyk, v důsledku 

čehož dochází k následným chybám. 
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Böttger (2008, s. 24) vymezuje čtyři základní druhy mezijazykové 

interference. Jedná se o následující typy: 

> nevhodná analogie 

Ich muss dich auf etwas fragen.* 

Ich muss dich nach etwas fragen. 

Musím se tě na něco zeptat. 

> nahrazení 

Zeig mir die Stadt auf der Mappe.* 

Zeig mir die Stadt auf der Landkarte. 

Ukaž mi to město na mapě. 

Nahrazení úzce souvisí s jevem známým pod označením „falsche 

Freunde". Hunold (1997/1998, s. 97) „falsche Freunde" 

charakterizuje jako Jexémy, které podobně znějí, ale v cílovém 

jazyce mají jiný význam než v mateřštině. " 

dort (tam) x dort 

der Strom (proud) x strom 

> vyvarování se určitých jazykových struktur 

Žáci se ve svém projevu vyhýbají jevům, které se v jejich mateřském 

jazyce objevují jen zřídka nebo vůbec (pro české žáky se jedná 

například o trpný rod). 

> přenášení celých struktur 

leh móchte gehen auf die Ausstellung.* 

Ich móchte zur Ausstellung gehen. 

Chtěla bych jít na výstavu. 

Se zlepšujícími se jazykovými znalostmi se mezijazykové chyby objevují méně. 

• vnitroiazvkové interference 

Vnitrojazykové interference vznikají přenosem různých jevů v rámci 

cílového jazyka. Oproti mezijazykovým interferencím se vnitrojazykové chyby objevují 

18 



právě s narůstajícími znalostmi jazyka. Žáci se učí nová pravidla, která se následně 

snaží ve svých formulacích využívat. Může se však stát, že žák užije novou látku 

i v případech, kde její aplikace není žádoucí. 

Ich werde heute Abend mit meinen Freunden ins Kino gehen.* 

Ich gehe heute Abend mit meinen Freunden ins Kino. 

Dnes večer půjdu se svými kamarády do kina. 

S vnitrojazykovými interferencemi úzce souvisí následující možné příčiny vzniku chyb: 

> přegeneralizování 

Žáci se snaží si nově osvojované struktury určitým způsobem třídit 

a pamatovat. Ty nejnovější má žák na paměti nejvíc a snaží se je také upotřebit. 

Následně může dojít k přenosu nových pravidel na jevy, kterých se však daná pravidla 

netýkají a nově osvojená pravidla jsou tak aplikována i tam, kde to není na místě. 

Přegeneralizování v žákově projevu je důležitý znak toho, že žák o jazyce přemýšlí 

a snaží se aktivně využívat své znalosti. 

Alle Frauen und Mannen haben auf dem Ball getanzt.* 

Alle Frauen und Männer haben auf dem Ball getanzt. 

Na plese tancovali všechny ženy a muži. 

> zpravidelnění (regularizace) 

Při nepravidelném časování, skloňování a stupňování jsou přenášeny 

vlastnosti pravidelné flexe. Typickým případem může být přenesení pravidel 

pravidelného časování sloves na nepravidelná slovesa. 

kaufen - kaufte - gekauft —> kommen - kommte* - hat gekommt* 

kommen - kam - i. gekommen 

př i j í t -př iše l -př iše l 

schön - schöner - r, e, s schönste —> gut - guter* - r, e, s guteste* 

gut - besser - r, e, s beste 

dobrý - lepší - nej lepší 

19 



> zjednodušení (simplifikace) 

V těchto případech se jedná o zjednodušování jednotlivých větných členů 

nebo celých větných konstrukcí. Častým příkladem je nesprávný slovosled ve vedlejších 

větách nebo zjednodušená konjugace. 

Ich bin zufrieden, wenn ich kann am Wochenende lange ausschlafen.* 

Ich bin zufrieden, wenn ich am Wochenende lange ausschlafen kann. 

Jsem spokojený, když můžu o víkendu dlouho vyspávat. 

Ich wolle nach Hause gehen, weil ich müde bin.* 

Ich will nach Hause gehen, weil ich müde bin. 

Chci jít domů, protože jsem unavený. 

• Vysoký stupeň obtížnosti látky, nedostatečné osvojení 

Některé jazykové struktury jsou objektivně velice obtížné, špatně se chápou 

a aplikují. Jejich nacvičování trvá v porovnání s ostatními jevy delší dobu a jsou 

četnějším zdrojem chyb. Žák se dopouští chyb i tehdy, kdy se již s daným pravidlem 

setkal, ovšem nezvládl ho použít správně (např. užití konjunktivů). 

Er musste ein Taxi nehmen, sonst würde er zu spät zum Bahnhof gekommen.* 

Er musste ein Taxi nehmen, sonst wäre er zu spät zum Bahnhof gekommen. 

Musel si vzít taxi, jinak by přišel na nádraží pozdě. 

Beide kleine Kinder sind ins Wasser gesprungen.* 

Beide kleinen Kinder sind ins Wasser gesprungen. 

Obě malé děti skočily do vody. 

• Neznalost jazykové struktury 

Při vyjadřování sdělení v cizím jazyce se mluvčí pokoušejí o stejně složité 

větné struktury, jakých by užili ve svém mateřském jazyce. V cílovém jazyce však 

nemají doposud tak pokročilé znalosti a s danými pravidly se možná ještě ani nesetkali. 

Následně se žáci mnohdy v projevu úplně zastaví. V tom případě je nejlepším 

východiskem zjednodušení jazykového sdělení tak, aby se byli schopni vyjádřit alespoň 

nějakým způsobem. V tomto ohledu je opět nutno zdůraznit význam kreativity žáka při 

vyjadřování v cílovém jazyce. 
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Výše popsané příčiny vzniku chyb se mohou různým způsobem prolínat 

a přecházet mezi sebou. Je k nim však nutno doplnit ještě další faktory, které vznik chyb 

také ovlivňují. O těchto faktorech souvisejících s osobnostmi žáka a učitele v procesu 

výuky bude blíže pojednáno v kapitolách 2.5. a 2.6. 

S příčinami vzniku chyby souvisí kromě výše popsaných variant mnoho 

dalších okolností. Mezi tyto okolnosti mohou podle Slavíka (1999, s. 142) patřit faktory 

jako nevhodný, neefektivní styl žákova učení, nedostatečná motivace k učení, problém 

ve vzájemném porozumění mezi žákem a učitelem, třídní klima, nepozornost, stres, 

únava či další problémy např. osobního rázu, které daleko překračují hranice třídy. 
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2.4. Analýza chyb 

Při práci s chybou je důležité pracovat systematicky a postupovat podle 

následujících čtyř základních fází. Jedině za těchto podmínek může chyba plnohodnotně 

plnit svou informační, motivační a zpětnovazební funkci. 

Slavík (1999, s. 138) uvádí základní čtyři etapy analýzy chyb. 

1) Detekce chyby 

První fází analýzy chyb je její včasné zjištění. Odhalení chyby a následná 

práce s ní je základním kritériem, aby se chyba ve vyučování nestala negativním jevem. 

Chybný výkon je často odhalen učitelem, ale žáci by také měli být vedeni k dovednosti 

zachytit své vlastní chyby. Návyk vlastní kontroly práce je ve vyučování velice 

efektivní. Žáci by na kontrolu měli mít dostatek času. 

2) Identifikace chyby 

Po odhalení chybného výkonu je nutné určit typ chyby, což je důležitým 

krokem kje j í nápravě. Chyba musí být klasifikována podle kritérií, která jsou pro dané 

jazykové vyučování zvolena jako stěžejní. Některá kritéria byla stanovena ve čtvrté 

kapitole této práce. Mezi základní kritéria identifikace chyby patří členění dle jazykové 

oblasti (gramatická, výslovnostní, pravopisná...) a závažnosti (lehká, závažná...). 

Podrobněji viz kap. 2.3.2. 

3) Interpretace chyby 

V této fázi je nutné chybu vysvětlit a zjistit hlubší příčiny jejího vzniku. 

Jedná se o klasifikaci chyb podle vzniku (mezijazyková interference, neznalost...) 

a o zjištění dalších aspektů, které vznik chyby ovlivnily (únava, stres, třídní klima...). 

Podrobněji viz kap. 2.3.4. 

Při výuce je podstatné si uvědomit, jestli se chyby dopustil jednotlivec anebo 

celá skupina. Na základě těchto informací jsou zvoleny vhodné metody práce s chybou. 

Učitel by měl hledat příčiny vzniku chyb společně se žáky a zadávat jim úkoly, 

na základě kterých žáci příčiny vyhledají a uvědomí šije. 

4) Korekce chyby 

Závěrečnou fází analýzy chyb je jejich náprava. Náprava chyby není pouze 

její opravení. Je to celý soubor pedagogických zásahů, které mají zajistit, aby žák chybu 
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zbytečně neopakoval." (Slavík 1999, s. 138). Chyba musí být opravena nejen ve smyslu 

jejího správného znění, ale napraveny musí být i vedlejší faktory vzniku chyby. Korekce 

se liší v závislosti na konkrétním typu učení a na jeho konečném cíli. Aby měla korekce 

smysl, musí dojít i k jejímu zdůvodnění. 

Proces analýzy chyb je bezesporu velice náročný a odlišný v každém 

individuálním případě. Žák by měl být veden k samostatné práci s chybou, která se tak 

stane zdrojem jeho dalšího učení. V současné době elektronického pokroku je 

k dispozici mnoho elektronických či přímo internetových programů a slovníků, 

které se mohou stát velice dobrým pomocníkem v případě, že se je žák naučí pravidelně 

používat. 
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2.5. Osobnost žáka v jazykovém vyučování 

Při vyučování je znalost osobnostního typu žáka základem individuálního 

přístupu učitele a předpokladem pro zvolení správných učebních metod a strategií. 

Pojmy individualizace a diferenciace jsou v současné době velice zdůrazňovány, 

avšak každý učitel ví, že jejich aplikace v praxi není snadná. Žáci se od sebe odlišují 

temperamentem, charakterovými vlastnostmi, nadáním a mnoha dalšími faktory. 

Jedná se tedy o kombinaci celé řady osobnostních a inteligenčních vlastností, na které je 

při práci s žáky a jejich chybami nutno brát ohled. 

Choděra (2006, s. 53) na základě grafu typologie osobnosti Linharta a kol. 

(1981, s. 538) uvádí, že pro jazykové vyučování je nejpříznivější charakteristika 

„extrovert - stabilní - sangvinik". Tento typ žáka je charakterizován 

jako komunikativní a vyznačuje se akcentem na řečovou činnost, sluchovou pohotovost 

a bezděčnou paměť. Žák experimentuje, při tvoření jazykových konstrukcí je kreativní 

a nebojí se chybovat. Nejméně příznivý typ žáka je nekomunikativní „introvert -

nestabilní - melancholik", který klade důraz spíše na zrakové vjemy, je soustředěný, 

zahloubaný a k chybám má kritický vztah. Takového žáka je nutno intenzivněji 

podporovat v projevu a vyzdvihávat „pozitivní chyby". 

Obr. 1. Linhart a kol. (1981, s. 538) 

Jednotliví žáci ovládají i svůj mateřský jazyk s odlišnou zdatností a mají 

různé jazykové nadání. To se odráží i na schopnosti pracovat s cizím jazykem. Při práci 

s chybou je rovněž důležitá motivace ke studiu cizího jazyka a učební styl žáka. 

Při výuce je vhodné doporučovat žákům různé učební postupy, které mu pomohou 

k rychlejšímu pokroku. 

Žáci pochází z různých sociokulturních poměrů. Učitel by měl být 

informován alespoň o základních rodinných podmínkách, ze kterých žák pochází. 

Role dítěte jako žáka se v každé rodině odehrává odlišným způsobem a přístup rodičů 
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se také velice liší. Někteří rodiče věnují svým dětem čas k přípravě do školy pravidelně 

a svědomitě, což ovšem není pravidlem v každé rodině. Co se týče osvojování cizích 

jazyků a pomoci rodičů, můžeme právě v domácí přípravě žáků pozorovat značné 

rozdíly. Cizí jazyky jsou oproti jiným předmětům stále oblastí, ve které rodiče žákovi 

často nemohou pomoci. 

2.6. Role učitele při práci s chybou 

Učitel má při výuce cizího jazyka řídící roli. Jeho úkolem je zprostředkovat 

žákovi látku, vést ho ke stále se zlepšujícím jazykovým znalostem a povzbuzovat ho 

v jeho pokrocích. V jazykovém vyučování by měli učitelé s chybami svých žáků 

pracovat systematicky a pravidelně. Měli by se snažit nahlížet na chybu jako na 

pozitivní zdroj informací a nevidět v nich pouze mezery, kde žák učivo nezvládl 

a je potřeba jej důkladněji procvičit. Chyby jsou mnohdy připisovány nedostatečné píli 

a koncentraci, nízkému nadání žáků a celkově hodnoceny jako jev, který by se měl 

ve výuce vyskytovat co možná nejméně. K chybě je však nutno přistupovat nejen jako 

k měřítku klasifikace, ale především jako k učebnímu kroku, který je pro výuku 

důležitý. 

Při práci s chybou je velice důležité klima ve třídě. Přátelský přístup, 

pochvala a podpora ze strany učitele pomohou překonat strach z chybování a posunou 

žáka blíže k vytyčenému cíli. Učitel by měl třídu vnímat jako kolektiv jednotlivců. 

Vnímat jednotlivé osobnosti žáků, snažit se jim výuku přizpůsobit tak, aby bylo možno 

dosáhnout co nejlepších výsledků, ale nezapomenout, že několik jednotlivců tvoří 

skupinu a vytyčenému cíli se musí blížit jako kolektiv. Heyd (1990, s 235) uvádí 

několik základních bodů, které by měl mít učitel při výuce stále na paměti: 

> požadavky by měly být přiměřené schopnostem žáků 

> aktivizovat všechny žáky, zapojovat slabší žáky 

> měnit formy vyučování, přiměřeně střídat činnosti 

^ propojovat učivo 

> oceňovat pokroky i snahu 

> osobní přístup k žákům 

> přiměřené učební tempo (mělo by směřovat k průměru) 

> podporovat kooperativní vyučování oproti soutěživosti 

> podporovat žáka při opravách vlastních chyb 
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> ponechávat dostatek času pro odpověď (rychlé vyvolání spolužáka působí 

demotivačně) 

> žák se může kdykoliv zeptat, žádná otázka není zbytečná, hloupá 

> povzbuzovat k další práci 

Učitel je při výuce pro žáka vzorem, oporou a motivací k lepším výkonům. 

Chyby, kterých se žáci během jazykové výuky dopustí, nesmí být příliš sankcionovány 

ani přecházeny. Je nutné si najít jistý střed, který bude skupině vyhovovat. 

Pro stanovení tohoto středu, vhodných postupů a efektivních metod při práci s chybou 

v dané třídě je pro učitele důležitá zpětná vazba. 
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2.7. Náprava chyb 

Náprava chyby je reakce na chybné jazykové sdělení buď v písemném, 

nebo v ústním projevu žáka. Oba tyto druhy projevu patří mezi produktivní řečové 

dovednosti, avšak každá z nich má určitá specifika, jimž by měly být metody korektur 

přizpůsobeny. Henrici a Herlemann (1986, s. 15) stanovili čtyři druhy oprav, které jsou 

na druhu projevu nezávislé. Jsou rozlišeny v závislosti na tom, kdo v procesu výuky 

chybu odhalí a kdo ji opraví. 

Prvním typem nápravy jsou chyby nalezené a opravené žákem. Tyty 

opravy jsou typické jak v ústním, tak písemném projevu. Při ústním projevu žák chybu 

vyřkne, ale vzápětí si ji uvědomí a bez pomoci učitele ji opraví. V písemném projevu 

k těmto opravám patří chyba, kterou si žák sám napraví hned poté, co se jí dopustil, 

anebo o chvilku později. 

Druhým typem chyb jsou chyby nalezené učitelem, ale opravené žákem. 

V ústním projevu se žák dopustí chyby, nevšimne si jí a upozorní na ni až učitel. 

Nápravu chyby však opět provede žák. V písemném projevu patří k těmto nápravám 

situace, kdy učitel označí větu či konkrétní slovo, ve kterém došlo k odchylce, a žák 

chybu opraví sám. 

Třetím typem náprav jsou chyby nalezené žákem, ale opravené učitelem. 

Při ústním projevu se často stává, že žák o chybě ví, označí ji, ale není schopen ji sám 

opravit. Chybu posléze opraví učitel. V písemném projevu jsou tyto druhy oprav 

minimální. Může se jednat například o situaci, kdy si je žák při písemném projevu 

vědom chyby a sám ji označí (např. otazník). Chyba je poté opravena učitelem. 

Posledním typem náprav jsou chyby nalezené a opravené učitelem. Jedná 

se o odchylky, kterých si žák nepovšimne ani v ústním, ani v písemném projevu a není 

schopen si je sám napravit. 

Při nápravě chyby jsou často kladeny následující otázky: 

1. Kdo má opravovat chyby? Já nebo žák sám? 

2. Které chyby mám opravit? Mám opravovat všechny nebo jen 

některé? 

3. Jak je mám opravit? 
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4. Kdy je mám opravit? Hned, nebo počkat, až žák domluví? (tato 

otázka se týká především ústního projevu) 

Odpovědi na tyto otázky nejsou snadné ani jednoznačné, názory na ně se na 

širokém pedagogickém a didaktickém poli liší. V následujících kapitolách budou 

zmíněny základní faktory, které na tyto otázky pomohou odpovědět a měly by být při 

práci s chybou zohledněny. 

2.7.1. Práce s chybou v písemném projevu žáků 

Chyby v písemném projevu jsou graficky, tedy na rozdíl od chyb ústních 

trvale zachycené. Jejich nevýhodou je, že jsou po opravě více zřetelné a pohled na ně 

může žáka odradit. Značná výhoda písemného projevu oproti projevu ústnímu je 

dostatek času. Žák si během své produkce může označit místa, ke kterým se před 

odevzdáním práce chce vrátit a znovu je promyslet. Taktéž učitel má při písemných 

opravách více prostoru k rozmyšlení, které chyby a jakým způsobem opraví. Této velké 

výhody by mělo být náležitě využito jak na straně učitele, tak na straně žáka. 

Pohled na list plný označených chyb je mnohdy demotivující, protože počet 

chyb v písemných pracích udává známku. Již to upevňuje postavení chyby jako 

nežádoucího elementu a žákův negativní postoj k chybám. Dostane-li žák nazpět 

opravenou práci, první, co ho zajímá, je známka a počet chyb. Bližší analýze chyb už 

žák nevěnuje přílišnou pozornost, protože známka je již daná. Abychom zamezili 

tomuto přístupu, je vhodné s žáky cvičit často písemný projev pouze jako cvičení, 

ne na známku. Žáci se potom více soustředí na to, v čem udělali chybu a proč, a jejich 

chybování se stane skutečným krokem ke zlepšení. Pro práci s chybou při písemném 

projevu žáků je tedy nutné zvolit metody a úlohy, díky kterým se žáci oprostí strachu 

z chyb a budou písemný projev procvičovat. (Kleppin 1998, s. 53) 

2.7.1.1. Které chyby opravovat 

První ze základních otázek při opravách písemného projevu žáků je, zdali 

mají být opravovány všechny chyby, či zdaje lepším řešením zachovat určitou toleranci 

k chybám. Odborná literatura se v těchto ohledech liší. Storch (2001, s. 319) a Kleppin 

(1998, s. 55) se shodují, že by měly být opravovány všechny chyby. V případě, že učitel 

některou chybu opraví a jinou ne, nemá žák plnohodnotnou zpětnou vazbu, zdali je jeho 

sdělení správné či není. Kleppin přitom zdůrazňuje, že je důležité, aby se žák velkého 
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množství opravených chyb nezalekl. Toho máme docílit zejména tím, že budeme 

výrazně vyzdvihávat jejich pozitivní stránky. Jiný názor, se kterým se můžeme v této 

souvislosti setkat, vyjadřuje Kast (1999, s. 174). Zastává názor, že při úlohách 

vyžadujících produktivní projev žáka by měla být velká tolerance k chybám. 

Jestliže učitel opravuje všechny chyby, je na nejlepší cestě k tomu žáky úplně 

demotivovat, vzít jim odvahu být při práci s jazykem kreativní, experimentovat a tvořit 

složitější větné konstrukce, kterými se žák učí. Ve výsledku pak učitel docílí pouze 

toho, že se žáci budou ve svém projevu už jen snažit chybám vyhnout, což by bylo při 

výuce krokem zpět. 

Oba tyto názory mají své opodstatnění a přinášejí do oblasti práce s chybou 

v cizím jazyce důležité téma k zamyšlení. Na straně tolerance k chybám stojí fakt, 

že žáci musí být podporováni, aby se písemného projevu nebáli, což se při označení 

každé drobné odchylky nemusí jen tak snadno podařit. Veliký nedostatek tohoto názoru 

ovšem tkví v tom, podle čeho soudit, kterou chybu opravit a kterou nikoliv? Nezafixuje 

si žák chybné vazby, když nebudou opraveny? Ktomu již Storch bližší vysvětlení 

neudává, ačkoliv je to velice důležitá otázka. 

V souvislosti s otázkou, které chyby opravovat, je důležité zmínit, 

že rozlišujeme tři základní druhy cvičení písemného projevu, a to reproduktivní, 

reproduktivně-produktivní a produktivní cvičení. Tato cvičení se svou povahou značně 

liší, což musí být zohledněno i v jejich opravách. 

V případě čistě reproduktivního projevu, při kterém je zdůrazňován nácvik 

určitých jevů, je možno zaměřit se pouze na procvičované jevy. K této problematice 

se vyjadřuje Homolová (2000, s. 23), která uvádí tzv. restriktivní opravy. „Když 

probíráme určité gramatické učivo a chceme ho upevnit a procvičit písemnou formou, 

můžeme se při opravě soustředit jen na tento jev a opravujeme chyby s ním související, 

např. předložky, členy, minulý čas nepravidelných sloves. Ostatní chyby můžeme 

ignorovat a žáky upozornit, jaké chyby jsme opravovali. "2 Je-li však předmětem opravy 

reproduktivní písemný projev typu diktát, reproduktivně-produktivní či produktivní 

písemný projev, považuji za lepší řešení tohoto problému opravovat všechny chyby. 

Tak je možno učinit pouze za předpokladu, že budou určitým způsobem odlehčeny. 

2 přeloženo autorkou 
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Existuje několik způsobů, kterými se dá alespoň částečně předejít demotivaci 

žáka při pohledu na častá označení chyb ve svém písemném projevu. V první řadě je 

vhodné rozlišovat chyby podle jejich závažnosti. Žák díky rozlišení dostane přesnější 

informaci o tom, jak si při písemném projevu vedl. Uvidí-li kupříkladu, že má v práci 

mnoho drobných chyb z nepozornosti a těch hrubých oproti tomu zase tak velké 

množství není, zcela jistě bude jeho reakce pozitivnější než v případě označení všech 

chyb stejným způsobem. 

Dalším praktickým návrhem pro pozitivní přístup žáka k opravenému textu 

jsou takzvané „pozitivní opravy". Jung (2005, s. 105) uvádí, že je vhodné do běžných 

oprav zavést označení míst, která se žákovi obzvlášť povedla, nebo kde je očividné, 

že si sám správně chybu opravil. Je to určitý způsob, jak se k žákovi současně 

s označenými chybami dostane i pochvala. Pro učitele tak opravy nebudou již pouhým 

vyhledáváním žákova selhání, nýbrž i pozitivním vyzdvihováním žákových úspěchů, 

které žáka potěší a poslouží jako motivace k dalšímu učení. 

V této souvislosti je také možné zmínit „chytré, kreativní chyby", jejichž 

označení vnáší do práce s chybou další pozitivní přínos. Jedná se o označení chyb 

způsobených přemýšlivostí žáka, snaží-li se vyjádřit výraz či konstrukci, které se dosud 

neučil. Příkladem je kreativní tvorba větné konstrukce, která ačkoliv nebyla utvořena 

správně, zaslouží si pochvalu. Tento typ chyby se může objevit také u tvoření 

podstatných jmen. Žák zná sloveso, ale není si jist, jak má správně znít tvar podstatného 

jména. Vybaví si tedy principy u podobných sloves a pokusí se aplikovat stejný postup. 

např. 

fahren - die Fahrt —• erfahren - die Erfahrt* 

jet - jízda erfahren - die Erfahrung 

zažít - zkušenost 

Náprava všech odchylek je důležitá především pro reproduktivně-

produktivní a produktivní typy úloh. Specifikem produktivního typu úloh jsou chyby 

stylistické, které by taktéž při korekci neměly zůstat opomenuty. 
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2.7.1.2. Způsob opravy 

Pro zrakové vjemy je velice důležitá fixace korektního jazykového sdělení. 

V závislosti na typu cvičení se rozhodujeme pro různé způsoby korekce. 

Při opravě písemných chyb je v první řadě nutno chybu nějakým způsobem 

označit. Standardním a vhodným označením výrazu je podtržení, v případě stylistických 

chyb je žákům dobře známá vlnovka pod chybným či nevhodným výrazem. V učitelské 

praxi se občas můžeme setkat se škrtnutím chybného výrazu, což však v některých 

případech může působit zbytečně negativně. Označena může být bud' konkrétní část 

slova, kde k nesrovnalosti došlo, celé slovo nebo celá věta. 

V následující fázi je postup vyučujících různý. Někteří zůstávají pouze 

u označení chyby, jiní chybu přímo opraví tím, že připíší správné řešení nad chybný 

výraz. V případě úloh typu „volné psaní" je v každém případě vhodné připsat na okraj 

listu určitou zkratku, která žákovi napoví, o jakou chybu se jedná. Se zkratkami typu 

chyb by měl učitel žáky dobře seznámit. Pokud se žáci nebudou ve zkratkách 

orientovat, ztrácí celý systém význam. Zkratky mohou být v německém či českém 

jazyce, záleží na skupině a jejich jazykové úrovni. 

př. zkratky klasifikace chyb v českém jazyce: 

P - pravopis 

SI - slovosled 

Č - čas 

ČI - člen 

př. zkratky klasifikace chyb v německém jazyce 

R - Rechtschreibung 

St - Satzstellung 

T - Tempus 

Ar t - Artikel 

Typy chyb se také dají odlišit pomocí barevného odlišení. Pro různé 

kategorie chyb je možno zvolit určitou barvu, a tak od sebe chyby odlišit. Tímto 

způsobem není možno označit chyby tak zevrubně, jako je tomu u zkratek klasifikace. 

Kategorie musí být vzhledem k použití barevných nástrojů určeny pouze rámcově 

(morfologické chyby - zelená, pravopisné chyby - červená...) Tento způsob je poměrně 
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náročný na opravu pro učitele i orientaci žáka. Žáci se musí i v barevném označení 

svých chyb bezpečně orientovat. 

Různobarevné rozlišení chyb je vhodné rovněž pro označení výše zmiňované 

závažnosti chyb. Použití dvou, nanejvýše však tří barevných nástrojů napomůže lepší 

orientaci v opravených chybách a oddělí od sebe menší chyby od hrubek. V současné 

době se doporučuje používat jiné barvy než je tradiční červená. Ať již učitel zvolí barvu 

jakoukoliv, měla by se odlišovat od barvy žákova písma. Pokud učiteli nevyhovuje 

rozlišení chyb podle závažnosti pomocí barevných nástrojů, může užít například 

jednoduchého podtržení u chyb menších a dvojího podtržení u chyb závažnějšího 

charakteru. To je vhodné zejména, pokud se pro barevné rozlišení rozhodl již 

u označení jiného jevu. Opravy chyb musí být přehledné. 

Chce-li učitel žáka obzvlášť povzbudit, může barevně odlišit i výše 

zmiňované pozitivní chyby. Pro tento typ korekce je vhodný např. žlutý zvýrazňovač, 

kterým můžeme požadovaný výraz lehce podtrhnout. 

Při nápravách chyb je důležité rozlišit, kdo ji provádí. První možností 

nápravy je oprava přímo učitelem. Učitel opravuje chyby při hodnocení výkonu 

nebo jako pomoc při nácviku tím, že k odchylce přímo připíše správné řešení. 

Oproti tomu je však efektivnější metodou „vlastní oprava žákem". Učitel chybu označí 

(podtrhne, zakroužkuje...), připíše k ní příslušnou zkratku typu chyby, ale korekce je již 

na žáku samotném. Opraví-li si žák vlastní chyby, lépe si je zapamatuje a snižuje se 

pravděpodobnost, že se chyba bude opakovat v budoucnu. Kast (1999, s. 176) jako další 

z výhod opravy sebe sama uvádí, že posiluje sebevědomí. V případě, že žáci vlastní 

chyby nejen opraví, ale dokonce i sami odhalí, jakoby se jich téměř ani nedopustili. 

Chyby mohou žáci opravovat jeden druhému, ve dvojicích či skupině. 

Pozitivně se tak rozvíjí kooperace mezi studenty. Slabší žáci se mohou přiučit 

od lepších, přičemž lepší žáci si vysvětlováním své znalosti upevňují. Pro použití 

metody, kdy žáci opravují chyby jeden druhému, je však nutno zohlednit, aby dvojice 

tvořili žáci s přibližně stejným výkonem. Tento typ opravy je specifický vzhledem 

k osobnostním rysům žáka. Ne každému žáku může být tento způsob práce s chybou 

příjemný, k čemuž by se měl učitel vždy snažit přihlédnout. Pro učitele je způsob 

opravy chyb samotným žákem obtížnější, protože musí být vlastní korekce žáků ještě 

jednou zkontrolovány. Tento postup je sice časově náročný, ovšem ve svém výsledku si 
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žáci budou jako produktivní korektoři pamatovat ze svých chyb mnohem více, než 

kdyby jen pasivně přijímali znění správného řešení od učitele. 

Abychom se vyvarovali toho, že zůstanou některé chyby nepochopeny, je 

vhodné blíže vysvětlit, z jakého důvodu je výraz či část sdělení chybný. Postup se 

odlišuje podle konkrétního typu cvičení. Při reproduktivních cvičeních, která jsou 

základní formou nácviku písemného projevu, a je pravděpodobné, že všichni žáci mají 

dospět ke stejnému výsledku, je vhodné vysvětlení všech pochybení. Pro reproduktivně-

produktivní a produktivní typy úloh by bylo vysvětlení všech chyb také praktické, avšak 

časové možnosti výuky to často neumožňují. Ve výuce by tak zpravidla měla zaznít 

vysvětlení nejdůležitějších a často opakovaných pochybení. 

Při práci s písemnými chybami je k dispozici několik způsobů, jak s nimi 

dále zacházet. Kleppin (1998, s. 61) doporučuje písemné chyby opravovat následujícím 

způsobem. Odchylky, které je možno charakterizovat jako přehlédnutí, chybu 

z nepozornosti je možno pouze označit (podtržením, barevně). Pokud se vyučující 

domnívá, že by si žák s malou pomocí dokázal odchylku opravit sám, je vhodné 

označenou chybu doplnit zkratkou jejího typu na okraj listu (ČI, Č, SI...) Pokud se 

jedná o chybu kompetence a žák neumí danou strukturu utvořit na základě vlastních 

jazykových znalostí, připíše učitel správné znění k danému výrazu. Typizace 

optimálních metod však neexistuje, proto je vhodné metody střídat v závislosti na 

následujících faktorech: druh nácviku nebo měření výkonu písemného projevu, věk 

a jazyková úroveň žáků, časové podmínky výuky, materiální zařízení aj. 

2.7.1.3. Další návrhy nácviku práce s chybou 

Pomocí odborné literatury (Kast 1999, s. 175-177; Kleppin 1998, s. 61-66; 

Storch 1999, s. 319) byl sestaven podrobný přehled možných způsobů práce s chybou. 

Žáci jsou těmito typy úloh vedeni ke kontrole vlastní práce, která je při písemném 

projevu velmi důležitá. Některé z uvedených metod jsou vhodné pro běžné využití 

během výuky, jiné poslouží spíše jako její zpestření. Jak již bylo výše zdůrazňováno, 

metody nácviku musí být přizpůsobeny konkrétní jazykové skupině a okolním 

faktorům. 

• „Oprav označené chyby" - chybná místa jsou v textu označena a žákovým 

úkolem je kupříkladu tučně vytištěné výrazy správně opravit. Chyby mohou být 
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v textu buď pouze označeny, nebo doplněny o nápovědu (příslušnými zkratkami 

typu chyby, slovním komentářem - Wohin?). 

„Označ a oprav určité množství chyb v textu" - v zadání cvičení je určen počet 

obsažených chyb, které má žák v textu vyhledat a opravit. 

„Najdi chyby v textu" - žák dostane krátký text, ve kterém se nachází několik 

chyb. Tyto chyby nejsou nijak označené a žák má chyby sám najít a opravit. 

„Polož mi otázku a já ti napovím, jak je to správně" - v textu jsou označeny 

chyby. V případě, že je žák neumí opravit sám, může se určitými otázkami 

zeptat učitele. Možný počet otázek musí být předem určen. Př. Die Tür steht 

nicht im Plural? Ist „ einschlafen " eine Zustandsveränderung? 

„Urči typ chyby" - v textu se nachází např. tučně označené chyby, u nichž mají 

žáci určit její typ (slovosled, člen, čas...). 

„Přiřaď označení typu chyb k daným chybám" - pod textem obsahujícím 

určitý počet chyb se nachází určitý počet označení typu odchylky, které má žák 

přiřadit (slovosled 2x, člen, 3x, čas lx...). 

„Oprav chyby ve větě, pokud se tam nějaké nachází" - k dispozici je několik 

vět, přičemž v některých jsou chyby, které je nutno opravit, jiné jsou jazykově 

správně. 

„ Vytvoř text s chybami a nech ho opravit spolužákem" - žáci ve skupinkách 

vytvoří text o několika větách, v nichž sami vědomě utvoří chyby. Je dobré 

využít chyb, o kterých jsou si vědomi, že se jich opakovaně dopouští. 

„Určipříčinu chyby" - v textu se nachází např. tučně označené chyby, u nichž 

se mají žáci pokusit určit její příčinu (transfer z češtiny, nepozornost, 

neznalost...). 

„Porovnej svou verzi s verzí učitele" - žák či skupina žáků porovná vybraný 

text žáka s učitelovou verzí a označí odchylky, o nichž se dále podrobněji 

diskutuje (typické chyby českých žáků, jiné stylistické varianty, závažnost 

chyb...). 

„Porovnej svou verzi s klíčem" - do výuky je vhodné zařadit cvičení, jejichž 

kontrolu provede žák sám pomocí klíče. Zaměří se při tom opravdu jen 
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na správné znění a na jevy, ve kterých se sám dopustil chyby. Tímto způsobem 

je možno zamezit negativním vlivům jako je strach z chybování před ostatními 

spolužáky, či orientace žáka na známku. 

• „Podívej se na své chyby jinýma očima" - žáci dostanou zpět své práce a mají 

se zamyslet nad vlastními chybami z následujících úhlů pohledu. Učitel tak 

dostane cennou informaci o tom, jak žák při práci uvažoval, a žák si dané chyby 

lépe zapamatuje. 

o byl jsem přesvědčen/a, že je to tak správně 

o chybu bych si uměl/a sám/sama opravit, kdyby mě na ni někdo upozornil 

o chyba, které jsem se nemohl/a vyvarovat 

o chyba, která nebyla vůbec nutná 

o chyba, která se mi ale vlastně líbí mnohem víc než správný výraz 

• „ Veď si statistiku chyb" - chyby, kterých se žák často dopouští, 

se zaznamenávají na speciální list papíru, který si žák vyvěsí na viditelné místo. 

Pokaždé, když se chyby dopustí, připíše si čárku. Po zautomatizování správné 

struktury výraz ze seznamu vyškrtne (viz. příloha č.4). Praktické je také vést si 

přehled výrazů, ve kterých často žák často chybuje. Ve výuce je možno psát tyto 

výrazy kupříkladu zezadu do sešitu. 

Při výše uvedených metodách práce s chybou mohou být použity osobní 

písemné práce, upravené texty učebnic či texty, které vytvoří sám učitel na základě 

nejčastějších chyb žáků. Zpracování úloh mohou provádět žáci jednotlivě, ve dvojicích 

či malých skupinkách a v případě nedostatku času jsou vhodné i k domácí přípravě. 

U některých typů úloh je praktické využít interaktivní tabuli, kam se dá promítnout 

původní text a následně i zaznamenat správné řešení. 

2.7.1.4. Přístup k hodnocení chyb v písemném projevu 

„Učitelovo hodnocení není jenom nástrojem pro informování nějaké vnější 

autority (rodičů; školy, do níž dítě chce postoupit) o úrovni žákových výkonů, ale 

především má sloužit samotnému žákovi jak důležitá pomoc při jeho práci ve škole" 

(Slavík 1998, s. 9). Při hodnocení chyb v písemném projevu cizího jazyka tomu není 

jinak. Je to především žák, kdo by měl obdržet informaci o svém výkonu a podle ní 

se snažit pokročit v procesu výuky o krok dále. 
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V souvislosti s evaluací v této oblasti existuje několik faktorů, které je nutno 

zohlednit. Jedním ze základních kritérií, podle kterých je hodnocen písemný projev 

žáka, je závažnost chyby. O členění závažnosti odchylek v ohledu na míru narušení 

komunikace bylo již pojednáno v kapitole 4.2. V oblasti hodnocení je k tomuto členění 

chyb vhodné přidat další kritéria. Prvním z nich je, zda se žák dopustil odchylky 

u známého jevu, který by měl již ovládat, anebo zda se jedná o chybu v důsledku 

kreativity při tvoření dosud neprohraných struktur. Odlišení těchto pochybení by v 

závěrečném hodnocení mělo být patrné. Pokud se jedná o chyby v již probraném učivu, 

je vhodné zjistit, zda se žák chyby dopustil v látce starší, která by již tedy měla být 

zažita, anebo v látce nové. Toto zjištění je pro učitele i žáka důležitou informací, avšak 

na známce by se na rozdíl od závažnosti chyb odrazit nemělo. Ať už je látka nová 

či stará, je probraná, náležitě nacvičená a při zkoušení by ji žák měl již ovládat. 

Při hodnocení chyb by neměl být hodnocen pouze počet chyb, ať už 

jednoduchých či hrubých, ale měl by být hodnocen text jako celek. Zejména u 

produktivního písemného projevu musí být zohledněna kritéria jako srozumitelnost, 

myšlenková náplň a přesnost, logické uspořádání jednotlivých myšlenek, rozsah a 

bohatství jazykových prostředků včetně frazeologismů a stylistické úrovně odpovídající 

obsahu a účelu písemného projevu (Hendrich a kol. 1988, s. 251). Písemný projev je 

tedy vhodné hodnotit na třech odlišných úrovních: 

> jazyková správnost 

> obsah 

> projev 

Ke známkám pro výše uvedené úrovně může být také připojen krátký slovní 

komentář učitele. Komentář by měl vyzdvihnout pozitivní stránky písemné práce, 

popřípadě náměty pro zlepšení. Např. V tomto čtvrtletí ses hodně zlepšil, dobře se snažíš 

používat nově osvojeného učiva. Občas ale zapomínáš starou látku, více si opakuj a 

brzy dosáhneš rychlejších pokroků. Jen tak dál! 

Při hodnocení písemného projevu žáků je obtížné stanovit, zda má být žákův 

výkon srovnáván s normou, ke které výuka směřuje, k výkonu skupiny 

či individuálnímu pokroku žáka. Toto kritérium musí být zvoleno v závislosti na cílech 

výuky a individuálních zvláštnostech jednotlivců i celé skupiny. Najít kompromis mezi 

těmito třemi ukazateli není snadné, leč nezbytné. Pro jeho vyvážení může dobře 

posloužit právě individuální komentář učitele. 

3 6 



2.7.2. Práce s chybou v ústním projevu žáků 

Ústní projev je produktivní řečová dovednost, která se svými 

charakteristikami od písemného projevu značně odlišuje. Ústní komunikace probíhá 

velice rychle, reakce musí být spontánní. Ani učitel ani žák nemají čas si jazykové 

sdělení a jeho případnou opravu v klidu promyslet, jako je tomu v případě písemného 

projevu. V současné době se postoj k chybám v ústním projevu velice změnil.3 

Už nejsou brány jako negativní jev, který musí být ihned opraven a je třeba je jako 

nežádoucí jev odstranit, ale naopak se stále více rozšiřuje spíše pozitivní komunikativní 

přístup a tolerance k chybám. Výuka cizího jazyka není jen o jazykovém systému, 

ale především o komunikaci, které se snažíme žáky naučit. 

Ve výuce obecně musí být vždy stanoven cíl, na jehož základě jsou zvoleny 

vhodné metody práce s chybou. Stejně jako tomu bylo u písemného projevu, i zde je 

nutno konstatovat, že o žádné z metod se nedá říci, že by byla jako jediná vhodná. 

Každá situace si žádá jiný způsob opravy a v závislosti na již zmiňovaných faktorech 

je tudíž nejlepší metodou metody střídat. 

Storch (1999, s. 317) zdůrazňuje afektivně-emocionální aspekty oprav 

ústního projevu. Základním principem nápravy ústní chyby je, že má žáku napomoci 

k dalšímu pokroku, v žádném případě by ho neměla odrazovat k dalšímu ústnímu 

vyjadřování. V tomto ohledu je mezi žáky veliký rozdíl. Na opravy bude 

pravděpodobně reagovat jiným způsobem citlivější žák oproti méně citlivému, nadaný 

a méně nadaný, pilný a lenivý žák. Opravy chyb by měly být prezentovány především 

jako pozitivní nápomoci a ne jako kritika a vyzdvihování nedostatků. Pakliže nebude 

učitel dostatečně zdůrazňovat pozitivní stránky chyby a vyzdvihovat jejich význam jako 

další pokrok v učení, může se snadno docílit, že žáci omezí svá sdělení na nejjednodušší 

konstrukce ve snaze se chybám úplně vyhnout. 

3 Srov. Hendrich (1988), Kulic (1971) a Jung (2005), Korčáková (2005), Schmidt (1996), Slembek (1995) 
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2.7.2.1. Kdy a které chyby opravovat 

„Názor, že chyby musí být opravovány obzvlášť pečlivě, aby nezůstaly stát, 

neprohlubovaly se a nezkameněly, je pouze částečná pravda. Je sice pravdou, že se 

občas některé chyby v pozdějších stádiích opravují hůře nežli ve stádiích dřívějších, 

ale s velkým důrazem se musí říci: Na opravu omylů, chyb a špatných návyků není nikdy 

pozdě! To platí pro všechny druhy chyb"4 (Haussermann; Piepho 1996, s. 202). 

Ve stejném duchu se nese i současný trend při opravách ústního projevu, 

který podporuje poměrně vysokou toleranci k chybám. 

Rozhodnutí, které chyby opravit a které nechat během projevu 

bez povšimnutí, se řídí cílem jednotlivých fází vyučování. 

• Při průpravných cvičeních, která jsou určena k nácviku konkrétních jevů 

(gramatické a lexikální struktury, výslovnost určitých fenoménů...), se učitel 

soustředí především na tyto jevy. Jejich nácvik je cílem dané fáze výuky, 

a proto by měly být opraveny všechny chyby, kterých se žáci v procvičované 

oblasti dopustí. 

• Při nácviku výslovnosti během čtení, by měly být opravovány taktéž všechny 

chyby, avšak pokud by mělo docházet k opravám příliš často, mohlo by to žáka 

odradit. V tom případě je lepší frekvenci oprav zmírnit a soustředit se více 

na nácvik jednotlivých fenoménů. Při opravách fonetických chyb je nutná 

ohleduplnost a opatrnost, protože výslovnost je častým polem osobní nejistoty a 

zranitelnosti žáka. 

• Cílem reprodukčních a produkčních cvičení je jazykové sdělení žáka, kterému 

učitel a spolužáci bez větších potíží porozumí. Opravovány by měly být zejména 

chyby, které porozumění brání. Mezi tyto chyby patří nejčastěji chyby lexikální 

a obsahové; chyby gramatické se sice ve výpovědi žáků objevují často, ale i přes 

ně bývá sdělení dobře porozumět. Výslovnostní chyby mohou být někdy 

drobným prohřeškem, jindy naopak velkou překážkou v porozumění. 

S otázkou, kterou chybu v jakém momentu opravit, úzce souvisí také fakt, 

jaké jazykové úrovně žák dosáhl. U začátečníků a mírně pokročilých je preferován 

4 přeloženo autorkou 
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komunikativní přístup, tedy nechat žáka mluvit a nejzávažnější chyby shrnout 

v závěrečné fázi. Ve výuce začátečníků jsou během promluvy běžné nápravy ve smyslu 

nápovědy, kdy učitel pomáhá při formulaci sdělení, aby mohl ústní projev žáka 

pokračovat dále. U žáků pokročilých se již může občas přistoupit k opravám 

v okamžiku, jakmile se žák odchylky dopustí. Tito žáci už povětšinou nemají problém 

s plynulým vyjadřováním, a tudíž je přerušení jejich výpovědi tolik nezastaví 

v navázání na předchozí myšlenku. Někteří žáci okamžité opravování dokonce určitým 

způsobem vyžadují, a to buď mimikou, nebo přímou otázkou, zda je to tak správně. 

Pokročilí žáci jsou si vědomi toho, že už se chyb nedopouštějí příliš často, proto se 

okamžitých oprav tolik neobávají. 

V případě korekce volného ústního projevu Storch (1999, s. 318) 

doporučuje, aby se učitel zaměřil na konkrétní oblast možného výskytu chyb. Díky 

koncentraci pouze na určité jevy (minulé časy, nově osvojená látka...) nebude žák 

přetížen a bude se v opravách lépe orientovat. Tento návrh postupu při opravě ústního 

projevu je užitečný především u mírně pokročilých. Jak bylo uvedeno výše, 

začátečníkům je povětšinou vhodnější nechat projev spíše bez přerušování, zatímco 

pokročilejší žáky je v určitém rámci možno přerušovat častěji. Na základě svých 

znalostí se v opravách již poměrně dobře orientují. 

Učitelé se často sami sebe táží, zda žáky neopravují příliš nebo naopak málo. 

Každý žák a každá jazyková skupina mají svá individuální specifika a vyhovuje jim jiná 

frekvence oprav. Žáci, kteří jsou od svých učitelů opravováni často, by byli mnohdy 

raději opravováni méně. A naopak když učitel do projevu nezasahuje vůbec a nechává 

chyby až na výjimky bez povšimnutí, preferovali by žáci častější opravy. Proto je 

vhodné na toto téma s žáky pohovořit a jejich přání během oprav pokud možno 

zohlednit. 

Při korekci chyby je vždy důležité, aby žák pochopil, proč bylo dané sdělení 

chybné. To neznamená, že musí být po každé opravě chyba vysvětlována. Učitel se 

musí snažit rozpoznat, kdy je náprava chyby jasná a nemusí být dále vysvětlena a kdy je 

lepší chybu podrobněji rozebrat. 

V českém prostředí učitelé opravují ústní chyby se zřetelem na gramatická 

pravidla povětšinou stejně jako v projevu písemném. Podle Storcha (1999, s. 317) oproti 

tomu rodilí mluvčí hodnotí ústní projev vzhledem k odlišné mluvené formě jazyka 

částečně jiným způsobem a bez povšimnutí nechávají struktury, které by sice byly 
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v písemném projevu chybou, avšak v mluveném projevu jsou běžně akceptované 

(slovosled ve vedlejší větě po některých spojkách, vyčlenění z rámce...). V souvislosti 

s opravami rodilých mluvčích Storch dále uvádí, že rodilí mluvčí své žáky opravují 

méně často a hodnotí je benevolentněji než učitelé, kteří si vyučovaný jazyk sami 

osvojili. 

2.7.2.2. Způsob opravy 

Existuje několik možností, jak žáky v jejich ústním projevu opravovat. 

Odchylky může opravovat učitel, žák anebo posléze spolužáci. 

• Oprava učitelem - rozhodl-li se učitel pro nápravu okamžitě během 

promluvy, je k dispozici oprava dvojího typu: 

> oprava přímá - učitel vstoupí žákovi do promluvy 

a přímo vysloví správné znění. Žák má občas tendenci na opravený 

výraz pouze kývnout či dát jiným způsobem na vědomí, že chybu 

zaznamenal. Pro fixaci a automatizaci správného výrazu je však 

důležité, aby žák zopakoval celý správný výraz. 

> oprava nepřímá - vyučující opravuje žáka nepřímo 

tak, že v rámci odpovědi na otázku nebo doplňující otázky použije 

žákovu strukturu, ale řekne ji správně. 

Např. Ž: Heute Abend gehe ich nach Kino.* 

U: Ins Kino? Und um wie viel Uhr? 

• Oprava samotným žákem - žák se dopustí chyby, avšak učitel ji 

pouze určitým způsobem naznačí a žáka vybídne, aby svou chybu 

opravil sám. Žáka je k opravě možno vyzvat několika způsoby 

(členění podle Kleppin 1998, s. 94 - 99): 

> verbálně 

a) signál 

Ž: Sie musst es machen.* 

U: Vorsicht. (Noch einmal...). 
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b) označení místa chyby 

Ž: Meine Oma hat sein Haus...* 

U: Meine Oma hat...? (Sein Haus...?) 

c) typ chyby 

Ž: Ich habe nach Hause gefahren.* 

U: Wie ist das mit den Bewegungssverben? 

d) příčina chyby 

Ž: Als ich ihm gestern angerufen habe...* 

U: Im Deutschen ist es anders konstruiert 

als im Tschechischen. 

e) souvislost s výukou 

Ž: Ist hier eine Abteilung für Sportware?* 

U: Denk daran, was wir heute geübt haben. 

f) obsahové, pragmatické a logické souvislosti 

Ž: Du bist unser neuer Leiter?* 

U: Man sollte wahrscheinlich nicht duzen. 

> neverbálně 

a) mimika, gesta 

Např. pozdvihnutí obočí, tázavý výraz, 

naznačení „neslyšel jsem", pozdvižený 

ukazováček. 

b) signál - jiný neverbální symbol, se kterým 

musí být žáci dobře seznámeni. 

Např. ukazování prstů pro pády, vyměnit 

palec a ukazováček pro nepřímý pořádek 

slov. 

Neverbální způsob upozornění na chybu má při opravách odchylek několik 

výhod. Učitel jimi upozorní na chybu rychleji než slovem a žákův projev jimi není tolik 
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narušen. Žák může většinou rychle reagovat a dále opět volně navázat v místě, kde 

skončil. 

Jelikož je hlavním cílem nápravy chyby to, aby se z nich žáci dále poučili, 

je nejefektivnější metodou oprava samotným žákem. Tato metoda práce s chybou by 

měla být první variantou opravy, kterou učitel zvolí. Pakliže žák není schopen chybu 

opravit, mohou být k odpovědi vyzváni jeho spolužáci. Je však důležité dát žákovi, 

jehož chyba má být opravena, dostatek času k přemýšlení a k nápravě chyby. 

V opačném případě, kdy by byli příliš brzy vyvoláni jeho spolužáci, může dojít 

k systematickému snižování sebevědomí žáka. Přímá oprava učitelem přichází na řadu, 

pokud správné řešení neví ani žák ani jeho spolužáci nebo pokud by byla nápravy chyby 

pro žáka příliš náročná. 

Další možností opravy učitelem je shrnutí nejzávažnějších, 

často opakovaných či nějakým způsobem specifických chyb na závěr. Učitel si během 

ústního projevu žáka nebo žáků dělá poznámky na zvláštní list papíru, které shrne 

v závěrečné fázi poté, co žák či žáci domluvili. Závěrečné shrnutí chyb je přínosem pro 

celou třídu. 

Jak již bylo řečeno, v současné době je kladen důraz především 

na komunikativní kompetence žáka, tedy i po této stránce by měl jít učitel žákovi 

příkladem. Učitelé cizích jazyků u nás častou nevedou výuku plynně v cizím jazyce. 

Většina z nich nejsou rodilými mluvčími a sami si kdysi jako žáci jazyk osvojovali. 

Odtud pramení výhody i nevýhody. Tito učitelé jsou například schopni lépe pracovat 

s oblastmi jazyka, které mohou českým žákům dělat problémy, protože s nimi již měli 

osobní zkušenost. Nevýhodou však zůstává, že si sami nejsou svými jazykovými 

znalostmi stoprocentně jisti. Někteří učitelé se spontánnímu vyjadřování vyhýbají 

ze strachu, že by před žáky chybovali, ačkoliv od žáků samotných spontánní projev 

vyžadují. Chybami v ústním projevu by u žáků ztratili autoritu, a tak se mnohdy 

uchylují k výuce v mateřském jazyce. (Korčáková 2005, s. 71) 
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2.7.2.3. Další náměty pro opravy chyb v konkrétních 

jazykových oblastech 

Při ústním projevu jsou opravovány chyby různých oblastí. Pro opravy chyb 

ve všech oblastech platí, že by měly být opravovány a vysvětlovány kontrastivně 

s mateřským jazykem. Společné nebo naopak odlišné znaky se tak budou žákům lépe 

pamatovat a následně při projevu aplikovat. Každá z těchto oblastí má však i svá 

specifika a v této kapitole budou uvedeny určité návrhy, jejichž použití by mohlo být při 

opravách daného nácviku užitečné. 

V oblasti gramatiky se jedná o morfologické a syntaktické chyby. 

Tyto chyby bývají v jazykovém vyučování opravovány poměrně často. Jejich oprava 

většinou není náročná, a pokud by měla být gramatická struktura žákovi již známá, je 

vhodné nechat mu dostatečný prostor pro vlastní nápravu chyby. Při opravách 

morfologicko-syntaktických odchylek je možné využít i následujících námětů. 

• užívat při opravách neverbální signály (např. pro nepřímý pořádek 

slov, slovosled vedlejší věty, přehláska...) 

• psát správné znění vybraných výrazů na tabuli, aby si žáci korektní 

strukturu dobře zafixovali 

• při volném projevu je vhodné užívat nepřímé opravy (např. při 

doplňující otázce použít žákův chybný výraz ve správném tvaru) 

• žáci si mohou vést statistiku či přehled odchylek, kterých se při 

výuce nejčastěji dopouští 

• užívání mnemotechnických pomůcek 

Lexikálně-sémantické chyby jsou často mnohem větší překážkou 

v porozumění než odchylky výslovnostní či gramatické, proto by jim měl být 

v jazykovém vyučování věnován dostatek prostoru. Některé z následujících návrhů 

práce s chybou při opravách tohoto druhu odchylek jsou pro výuku praktické 

nebo mohou hodinu odlehčit a vesele zpestřit. 

• odchylky je možno přímo demonstrovat 

Ž: Der Mann sitzt unter dem Stuhl.* 
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Učitel názorně předvede (nebo naznačí), jak by taková situace 

vypadala. 

• odchylku může vyučující verbálně vysvětlit, a tak dovést žáka 

k nápravě vlastní chyby 

Ž: Der Mann sitzt unter dem Stuhl.* 

U: Nein, unter dem Stuhl kann ein Hund sitzen, aber der Mann sitzt 

wahrscheinlich höher. Wo sitzt er denn? 

• opsat chyby jinými slovy, aby žák pochopil, k jakému pozměnění 

významu může dojít 

Ž: Wir haben gestem Nachmittag einen Koch gebacken.* 

U: Wirklich? Der Koch ist ein Mensch, der kocht. 

• je praktické seznámit žáky s některými typickými interferenčními 

chybami, jež jsou označované jako „falsche Freunde". Podrobněji 

viz kap. 2.3.2.iz kap. 2.3.4. 

• věnovat lexikálně-sémantickým chybám pozornost zejména při 

volném projevu (v souvislosti s požadovaným obsahem jazykového 

sdělení) 

Nácvik výslovnosti je významnou součástí jazykového vyučování, 

při kterém je osvojována správná výslovnost jednotlivých hlásek či skupin hlásek, 

slovní i větný přízvuk a melodie. Osvojování výslovnosti je velice náročný proces, 

při němž musí vyučující dbát na mnoho faktorů. Zde jsou uvedeny některé zajímavé 

návrhy pro efektivní práci s chybou při opravách nácviku výslovnosti. 

• dbát na správnou výslovnost hned od počátku osvojování cizího 

jazyka a podporovat příjemné a vstřícné prostředí 

• pro odbourání počátečního studu a zábran je možné cvičit výslovnost 

skupinově. I když po učiteli či z nahrávky opakuje celá skupiny, 

dají se odchylky poměrně dobře rozpoznat 

• ve skupinách s uvolněnou atmosférou je možné, aby si žáci zkoušeli 

opravovat výslovnost navzájem 

• při vzniku odchylky nejen opravovat její znění, ale i vysvětlit, jak se 

např. daná hláska tvoří 
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• nahrát žákovu výslovnost na začátku a poté později po určité době. 

Žáci pak mohou sami vidět své pokroky, což je nadále motivuje. 

• používat neverbální prvky (např. při opravách přízvuku je možno 

rytmicky ťukat na katedru...) 

2.7.2.4. Přístup k hodnocení chyb v ústním projevu 

Ondráková (2007, s. 266) konstatuje, že „neexistuje žádné absolutní 

hodnocení chyb. Všechna měřítka jsou relativní, subjektivní a závisí na konkrétních 

pedagogických, psychologických a vyučovacích podmínkách. Při opravování hrají 

velkou roli také psychické a fyzické faktory korektora." Všechny tyto faktory 

se bezesporu velkou měrou odráží i na hodnocení ústního projevu. 

Školní hodnocení je důležitou součástí procesu výuky a může žáka jedné 

straně motivovat k dalšímu učení, na straně druhé ovšem zranit, snížit sebevědomí 

a chuť k dalšímu učení. Hodnocení by mělo být co možná nejvíce objektivní 

a spravedlivé. Jeho předmětem by měla být probraná látka (v případě ústního projevu 

např. tematický okruh) a žák by měl při zkoušení vědět, co se od něj očekává. 

Andrášová (1999/2000, s. 124) se zabývá několika úrovněmi ústního projevu, 

které může učitel pozorovat a do určité míry při hodnocení zohlednit: 

1. Co učitel vidí? Neverbální komunikace: kontakt očí, žákovo 

uvolnění, neklid, gestikulace. 

2. Co učitel slyší? Plynulost projevu, prodlevy mezi větami, výslovnost, 

intonaci, sílu hlasu. 

3. Úroveň promluvy: morfologie, syntax, volba slov. 

4. Obsahovou výstavbu promluvy, dodržení tématu, informační hodnota 

sdělení, členění projevu. 

5. Vliv emocí na promluvu: zájem o jazyk, nadšení, ochota či neochota 

komunikovat. 

6. Reakce žáka na partnery v komunikaci: schopnost účastnit se dialogu, 

vybízet k činnosti a naslouchat druhému. 

S posledním bodem souvisí rozdíl mezi hodnocením monologického 

a dialogického projevu. Při monologickému projevu žák vyjadřuje, co chce sám v daný 

4 5 



moment sdělit, čemuž také často předchází domácí příprava. Při dialogickém projevuje 

zapotřebí pohotovost, reakce odpovědí musí odpovídat partnerovu sdělení, důležitá je 

iniciativa. Dialogický projev je tedy pro žáka v mnoha ohledech náročnější, k čemuž by 

měl učitel při svém hodnocení přihlédnout. 

Závěrem k hodnocení ústního projevu nutno dodat, že žáky nehodnotíme 

pouze známkou, ale téměř každou naší reakcí na jejich sdělení. Ať už se jedná o úsměv, 

pokývnutí hlavy či jen malé gesto rukou, všechny tyto projevy jsou již určitým 

hodnocením, které žák vnímá a na něž reaguje. 
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3. Praktická část 

Tato část se týká praktického výzkumu práce s chybou ve výuce německého 

jazyka. Cílem výzkumu je zjistit, jakým způsobem učitelé opravují chyby ve výuce 

německého jazyka v ústním i písemném projevu žáků a jak žáci opravy odchylek 

vnímají. Výzkum byl proveden na vybraném vzorku pražských čtyřletých gymnázií. 

Výzkumnou oblastí bylo zvoleno hlavní město Praha, protože právě v tomto místě by se 

autorka práce chtěla v budoucnu věnovat učitelské profesi. 

Při výzkumu byly použity celkem tři metody. Hlavní metodou byl dotazník 

určený učitelům, který byl obohacen o dvě doplňkové metody, a to pozorování výuky 

a strukturovaný rozhovor s žáky. Cílem použití těchto tří metod bylo dosáhnout širšího 

pohledu na danou problematiku. Dotazníkem byly získány informace o postojích a práci 

učitele, doplňkovou metodou pozorování potom alespoň částečná možnost nahlédnout 

na práci s chybou tak, jak je realizována přímo v prostředí výuky. Rozhovorem s žáky 

byl poskytnut především pohled na jejich názory a vnímání metod, které jsou během 

jejich výuky využívány. 

Hlavní hypotézou výzkumu je, že se přístup vyučujících k práci s chybou ve 

výuce německého jazyka liší zejména v závislosti na délce praxe. Dále bylo stanoveno 

několik dílčích hypotéz. Učitelé se orientují především na gramatickou správnost 

jazykového sdělení, což souvisí zejména s délkou jejich praxe. Způsob opravování 

odchylek je spíše konzervativní s převládajícími přímými opravami ihned v okamžiku, 

ve kterém se žák odchylky dopustí. Žáci by však mnohdy preferovali prostor, ve kterém 

by si sami mohli své chyby opravit. Učitelé ve výuce zohledňují specifické poruchy 

učení, zatímco osobnostní rysy žáka příliš zohledňovány nejsou. Způsob opravy 

odchylek přizpůsobují v závislosti na stupni osvojení jazyka, avšak jen málokdy 

využívají neverbálních signálů. 

V souvislosti s písemným projevem je další hypotézou, že pouze malá část 

vyučujících dává žákům za domácí úkol napsat text pouze jako procvičení. Pokud jim 

již nějaký úkol tohoto typu dají, je známkován. Přibližně polovina vyučujících při 

opravách rozlišuje malé a velké chyby, zatímco pozitivní opravy, které by motivovaly 

všechny studenty, využívá pouze minimum učitelů. V písemných pracích vyučující 

opravují zpravidla všechny chyby, a to červenou barvou či obyčejnou tužkou. Pouze 

v některých případech k chybám připisují správné znění. Červená barva však na žáky 

4 7 



působí demotivujícím způsobem a volbu jiné barvy či kombinaci různých barev by 

uvítali. 

3.1. Dotazník pro učitele 

Pro dotazníkovou metodu bylo osloveno celkem 49 pražských čtyřletých 

gymnázií. Oslovena byla jak gymnázia s pouze čtyřletým studijním cyklem, tak 

i gymnázia s kombinovanými cykly. Vzhledem k tomu, že jsou učitelé v oblasti Prahy 

poměrně často dotazováni v souvislosti s anketami a nejrůznějšími výzkumy, bylo 

předpokládáno, že se podaří bližší spolupráci navázat s přibližně 70%, tedy alespoň 34 

gymnázii. 

Celkem čtyři gymnázia odpověděla, že jsou vyučující bohužel velice časově 

vytíženi, tudíž nemohou při výzkumu spolupracovat. Další dva gymnázia uvedla, že se 

v jejich studijním cyklu německý jazyk již nevyučuje. Celkově se podařilo navázat 

kontakt s 27 gymnázii, od ostatních přes opakovanou snahu nepřišla žádná odpověď. 

Bližší spolupráce byla navázána s 21 gymnázii, což je 42 %. Z některých gymnázií se 

vrátilo více vyplněných dotazníků, jelikož zde vyučuje více učitelů německého jazyka. 

Pro účely výzkumu bylo tedy vyhodnoceno celkem 43 dotazníků, které byly zpracovány 

anonymně pouze se zadáním základních statistických údajů. 

Dotazník obsahuje uzavřené, polootevřené i otevřené otázky a je pro 

přehlednost rozčleněn do čtyř základních částí: 

I. Statistické údaje 

II. Otázky obecného charakteru 

III. Otázky k ústnímu projevu 

IV. Otázky k písemnému projevu 

Vyhodnocením statistických údajů, které byly uvedeny v první části 

dotazníku, lze diferencovat učitele podle pohlaví, věku, počtu let pedagogické praxe a 

aprobace v oboru. 
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Učitelé podle pohlaví 

• muž O žena 

Vyučující čtyřletých gymnázií, kteří během výzkumu spolupracovali 

a vyplnili dotazník, byly především ženy. Spolupráce byla navázána celkem s 31 

učitelkami německého jazyka, které tak tvoří 72% celkového množství dotázaných 

vyučujících. Dále byla navázána bližší spolupráce celkem s 12 učiteli zastupujícími tak 

zbývajících 28%. 

Učitelé podle věku 

3; 7% 8; 19% 

11; 25% 

• 20-30 let • 31 - 40 let • 41 - 50 let • 51 - 60 let • více než 60 let 

Mezi dotázanými učiteli byly zastoupeny poměrně rovnoměrně všechny 

věkové kategorie. Celkem 19% učitelů (8) bylo vnejmladším věku mezi 20 a 30 lety, 

23% učitelů (10) mezi 31 a 40 lety. Věk mezi 41 a 50 lety uvedlo celkem 25% učitelů 

(11) stejně jako věk 51 až 60 let (25%). K nejstarší kategorii věku nad 60 let patří 

celkem 7% dotázaných tvořících tak nejmenší část účastníků výzkumu. 
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Nejvíce dotázaných učitelů vykonává pedagogickou praxi méně než deset 

let. Praxi do 10 let uvedlo celkem 42% učitelů (18), což přesně koresponduje s počtem 

učitelů, kteří udali věk od 20 do 40 let. Druhou nejpočetnější skupinu tvoří učitelé 

s praxí 11 až 20 let (30%). Mezi učitele s 21 až 30-letou praxí se řadí celkem 21% 

dotázaných (9). Učitelé s nejvyšším počtem let pedagogické praxe, tedy 30 let a více, 

zastupují menšinu 7% učitelů (3). Tento počet také odpovídá skupině učitelů, kteří 

uvedli věk nad 60 let. 

V oboru je aprobována většina učitelů, kteří se výzkumu zúčastnili. Tvoří 

skupinu 79% učitelů (34) a jsou tak mnohem početnější skupinou oproti 16% učitelů 

(7), kteří uvedli, až aprobaci v oboru nemají. 5% učitelů (2) ve svých dotaznících 

odpověď na tuto otázku neuvedli. 
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Ve druhé části dotazníku byly učitelům položeny otázky obecného 

charakteru týkající se problematiky práce s chybou. 

Otázka č. 1. Kterých chyb se žáci dopouštějí nejčastěji? 

Napište prosím pořadí 1, 2, 3 ,4 , 5 před nabízené možnosti. (1 - nejčastěji, 5 - nejméně často) 

výslovnostní 

gramatické 

lexikálně-sémantické (např. nevhodně použitá synonyma) 

pragmatické (nevhodně použitá slova v kontextu, souvisí často s interkultumími aspekty) 

obsahové (obsahově chybné sdělení) 

V této otázce měli učitelé určit pořadí chyb, kterých se podle svého názoru 

žáci dopouštějí nejčastěji. U chyb mělo být stanoveno pořadí 1 až 5, což však mnoho 

učitelů nedodrželo, a některé typy chyb byly postaveny na roveň. Podle bodů (1 až 5), 

které učitelé přidělili jednotlivým typům chyb, bylo stanoveno jejich průměrné pořadí 

následujícím způsobem. 

Pořadí četnosti odchylek Počet udělených bodů 

1. gramatické 52 

2. výslovnostní 99 

3. lexikálně-sémantické 127 

4. pragmatické 155 

5. obsahové 166 

Gramatické odchylky se objevovaly na prvním místě s výraznou převahou. 

Důvodem tohoto výsledku může být koncentrace vyučujících především na gramatickou 

správnost jazykového sdělení. Na druhé pozici nejčastějších chyb žáků se umístily 

chyby výslovnostní. Lexikálně-sémantické odchylky jsou ve výsledném hodnocení 

na třetí pozici. Posledními typy odchylek jsou chyby pragmatické na čtvrté a obsahové 

na páté pozici. Jejich pořadí bylo ve výsledném hodnocení velice těsné, jelikož právě 

tyto chyby byly učiteli často staveny na stejnou příčku. Tento výsledek mohl být 

ovlivněn i tím, že učitelé mnohdy pragmatické a obsahové chyby ani nevnímají, protože 

je pro ně podstatná jazyková správnost. Tak uvedli někteří u otázky č. 12. 
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Otázka č. 2. Které chyby opravujete nejčastěji? 

Tato otázka velice úzce souvisí s otázkou č. 1. Průměrné pořadí chyb zůstalo 

až na příčky 4 a 5 nezměněno. 

Pořadí četnosti odchylek Počet udělených bodů 

1. gramatické 64 

2. výslovnostní 92 

3. lexikálně-sémantické 113 

4. obsahové 133 

5. pragmatické 147 

Je velice zajímavé, že se žebříčky pořadí chyb u otázky č. 1 a otázky č. 2 

téměř shodují, ačkoliv bylo jen málo učitelů, kteří během vyplňování dotazníků 

přisoudili chybám v daných otázkách stejné pozice. Bylo tomu tak zejména 

u výslovnostních odchylek, které někteří učitelé u otázky č. 1 přiřadili k předním 

pozicím, zatímco při opravách jim dle uvedených údajů nevěnují tolik pozornosti. 

Opravy výslovnostních chyb byly u některých vyučujících umístěny až na třetí či čtvrté 

místo, ovšem v závěrečném vyhodnocení stojí stále na druhém místě. 

Dle závěrečných výsledků se průměrné pořadí u prvních dvou otázek až na 

chyby obsahové a pragmatické shoduje a lze tedy konstatovat, že učitelé opravují dané 

typy chyby úměrně frekvenci jejich výskytu. 
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Otázka č. 3 .Co pro Vás žákova chyba signalizuje? 

Cílem otázky bylo zjistit, co je první informací pro učitele, jakmile se žák ve 

svém sdělení dopustí nějaké odchylky. Mezi varianty odpovědí byly zahrnuty aspekty 

týkající se žákova studia, osobnostní i jiné faktory ovlivňující proces osvojování cizího 

jazyka. Částečně zde byla zahrnuta i činnost učitele. Mezi variantami byla uvedena i 

možnost ,jiné". Učitelé mohli označit více odpovědí. 

C o pro Vás ž á k o v a chyba s ignal izu je? 

neporozumění látce 

látka není zažitá, je potřeba ji více procvičit 

nedostatečné \ysvětlení látky 

nesoustředěnost 

únava 

jiné 
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Všichni dotázaní učitelé označili kombinaci několika faktorů. Převážná část 

učitelů (79%, 34) označila ve své odpovědi variantu, že látka není zažitá a je potřeba ji 

procvičit. Druhou nejčastější odpovědí byla nesoustředěnost (62%, 27) a třetí 

neporozumění látce (37%, 16). Celkem 23% učitelů (10) uvedlo, že je chyba informuje 

o tom, že látka nebyla z jejich strany dostatečně vysvětlena. Jen pro 7% učitelů (3)je 

chyba signálem žákovy únavy. Možnost J iné" označilo celkem 9% učitelů (4), kteří 

shodně uvedli, že je žákova chyba informací především o tom, že žák nevěnoval 

dostatek času domácí přípravě. 
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Otázka č. 4. Zohledňujete při práci s chybou osobnostní rysy žáků? (temperament, 

charakterové vlastnosti, extroverze a introverze...) 

Zohlednění osobnostních rysů žáků 

32; 74% 

• ano, vždy je zohledním 

• snažím se, ale ne vždy je pro to ve výuce prostor 

B ne, přistupuji ke všem žákům stejně 

Celkem 14% učitelů (6) si při výuce vždy najde dostatek času a vhodné 

metody, kterými se jim podaří zohlednit osobnostní rysy žáka vždy, kdy je tomu 

potřeba. V kontrastu knim přistupuje 12% učitelů (5) ke všem svým žákům stejným 

způsobem a osobnostní rysy nijak nezohledňují. Přibližně tři čtvrtiny učitelů (74%, 32) 

si uvědomují důležitost těchto rysů a uvádí, že se je snaží zohledňovat, ovšem při výuce 

pro to není vždy dostatek prostoru. 

Otázka č. 5 Zohledňujete ve vaší výuce specifické poruchy učení? (dyslexie, 

dysortografie, dysgrafie...) 

Zohlednění specifických poruch učení 

17; 40% 

• ano, vždy je zohledním 

• snažím se, ale ne vždy je pro to ve výuce prostor 

• ne, přistupuji ke všem žákům stejně 

Specifické poruchy učení vždy zohledňuje celkem pouze 48% učitelů (21). 

Avšak toto číslo je i tak velikým kontrastem oproti výše uvedené otázce orientující se na 
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osobnostní rysy, které vždy zohledňuje pouze 14% dotázaných (viz. výše). 40% učitelů 

(17) tvořících tak necelou polovinu uvedlo, že se specifické poruchy učení ve své výuce 

snaží zohledňovat, ale ne vždy se jim to z časových důvodů podaří. Stejně jako při 

předchozí otázce odpovědělo 12% učitelů (5), že přistupují ke všem žákům stejným 

způsobem a nezohledňují tudíž ani specifické poruchy učení. 

Otázka č. 6 Liší se ve vaší výuce práce s chybou vzhledem k různému stupni osvojení 

jazyka? 

Otázka č. 7 Pokud se ve vaší výuce práce s chybou vzhledem ke stupni osvojení jazyka 

liší, jakým způsobem? 

Cílem otázky bylo zjistit, zda učitelé přistupují k chybě žáků - začátečníků 

a pokročilejších žáků stejně, anebo zda se jejich práce v tomto ohledu nějakým 

způsobem liší. 

Odlišnost práce s chybou 
vzhledem k úrovni osvojení jazyka 

29; 67% 

• ano • ne 

Práci s chybou odlišuje vzhledem k úrovni osvojení jazyka 67% dotázaných 

učitelů (29). Oproti nim je poměrně velkou skupinou (33%, 14) také část učitelů, kteří 

na tuto otázku odpověděli záporně a své žáky opravují standardně stejným způsobem 

bez ohledu na to, jaké úrovně dosáhly jejich znalosti. Tito učitelé mají pravděpodobně 

zažité určité způsoby, jak své žáky opravují, a tyto způsoby nemění. 

Na doplňující otázku, jakým způsobem se práce s chybou liší, odpovídali 

učitelé různými způsoby. Mnozí uvedli, že při vyučování začátečníků tolerují mnohem 

větší počet chyb, látku více procvičují a neklasifikují chyby, kterých se žáci dopustili při 

tvoření doposud neprohraných jazykových struktur. Zajímavé bylo, že se učitelé lišili 

v názorech na frekvenci oprav. Jak již bylo uvedeno, mnozí uvedli větší toleranci chyb u 
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začátečníků, která se povětšinou jeví jako vhodný způsob. Oproti nim však někteří 

učitelé začátečníky opravují hodně, aby si uvědomili, kde se objevují chyby, a správné 

znění jazykové struktury si tak zautomatizovali. Poměr mezi těmito dvěma názory byl 

přibližně dvě třetiny pro větší toleranci chyb při výuce začátečníků a třetina pro častější 

frekvenci oprav. 

Se stejnou úměrností se lišily názory na výuku pokročilých. Učitelé, kteří 

zastávali názor tolerance u začátečníků, se přiklonili k názoru častějších oprav 

u pokročilých. U skupiny učitelů s opačným názorem u začátečníků tomu bylo 

u pokročilých také naopak. 

Otázka č. 8 Jaké jsou hlavní příčiny chyb vašich žáků? 

Otázka po příčinách chybování částečně souvisí s otázkou č. 3, avšak zabývá 

se konkrétními příčinami vzniku chyby. Označeno mohlo být více možností. 

Příčiny vzniku chyby 

neznalost jazykové struktury 

vysoký stupeň obtížnosti látky 

vliv českého jazyka 

nedostatečná domácí příprava 

nezájem o jazyk 

nepozornost 

rychlé zapomínání 

malé nadání pro cizí jazyk 

jiné 
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U této otázky označovali učitelé v průměru tři až čtyři odpovědi. Nejčastěji 

označenou příčinou žákova chybování byla nedostatečná domácí příprava, kterou 

označilo celkem 81% učitelů (35). Žáci doma nevěnují přípravě tolik času, kolik by 

bylo záhodno, v důsledku čehož si učivo neupevní, nezautomatizují a následně chybují. 

Na druhé pozici se nachází nepozornost, jež způsobuje chyby podle 51% dotázaných 

(22). Celkem 35% učitelů (15) označilo za příčinu neznalost jazykové struktury a vliv 

českého jazyka, o něco méně (30%) potom nezájem o jazyk a rychlé zapomínání. Malé 
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nadání pro jazyk způsobuje chyby podle 17% učitelů (8), vysoký stupeň obtížnosti látky 

chyby způsobuje podle 14% vyučujících (6). Celkem 7% učitelů (3) označili i možnost 

J iné" , ke které doplnili, že se jedná především o anglický jazyk. Anglický jazyk bývá 

povětšinou prvním cizím jazykem a žáci pak do němčiny transferují jeho slovní zásobu 

a gramatické jevy. 

Otázka č. 9 Reagují žáci během výuky spontánně? 

Reagují žáci během výuky spontánně? 
27; 62% 

; 0% 6 ; 14% 2; 5% 

• ano, většinou ano 

• ano, ale pouze pokud se domnívají, že bude jejich odpověď správná 

• málokdy, bojí se, že by udělali chybu 

• málokdy, jsou často pasivní 

• spíše ne, jsou sami o sobě nemluvní 

Celkem 63% učitelů (27) odpovědělo kladně, tedy že jsou žáci při výuce 

většinou spontánní. 18% učitelů (8) uvedlo, že žáci částečně spontánní jsou, pakliže si 

však nejsou jisti, raději se nehlásí a ponechají si odpověď pro sebe. Jako třetí v pořadí 

bylo uvedeno (14%, 6), že jsou žáci při výuce spontánní málokdy, protože jsou většinou 

pasivní a výuky se tedy obecně příliš aktivně neúčastní. Nejmenší a v pořadí poslední 

skupinu (5%, 2) tvoří odpovědi, že jsou žáci spontánní málokdy, jelikož se bojí, že by 

udělali chybu. Strach z chybování samotného nebo z reakce třídy brzdí jejich volný 

projev a tedy bohužel i celý proces osvojování cizího jazyka. 

Následující otázky jsou kladeny již konkrétně pouze k ústnímu projevu. 
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Otázka č. 10 Opravujete žáky při ústním projevu? 

a) při průpravných cvičeních (typ: „Větu v přítomnosti převeď do perfekta") 

b) při reproduktivních cvičeních (typ: „Převyprávěj obsah článku vlastními slovy) 

c) při produktivních cvičeních (typ: „Was wären ideale Ferien für dich?") 

Opravujete žáky při ústním projevu? 

• průpravná cvičení • reproduktivní cvičení • produktivní cvičení 

Průpravná cvičení jsou zaměřena na nácvik určitého jevu, jehož precizní 

korektura je v tomto případě žádoucí. Při průpravných cvičeních všechny chyby 

opravuje 55% vyučujících (24), většinu chyb opravuje 33% učitelů (14) a celkem 12% 

(5) opravuje pouze nejzávažnější odchylky. Žádný učitel neuvedl, že by při tomto druhu 

nácviku chyby opravoval jen málokdy nebo vůbec. 

Při reproduktivních cvičeních opravuje žákům všechny chyby pouze 7% 

učitelů (3). 23% (10) se přiklání spíše k méně častým opravám většiny chyb a z největší 

části (61%, 26) opravují učitelé pouze chyby nejzávažnějšího charakteru. Celkem 9% 

učitelů (4) dokonce své žáky při tomto druhu nácviku opravuje jen málokdy. K ústnímu 

projevu bez jakýchkoliv oprav se nepřihlásil žádný vyučující. Na základě zjištěných 

údajů lze konstatovat, že při korekturách reproduktivního projevu kladou učitelé důraz 

na přesnost vyjadřování oproti průpravným cvičením o něco méně. 

Při čistě produktivních cvičeních věnují učitelé pozornost především 

plynulému projevu a opravují často pouze nejzávažnější chyby. Toto stanovisko zastává 

68% dotázaných učitelů (29). Pouze 9% učitelů (4) uvedlo, že opravují všechny chyby 

žáků. Stejně početná skupina (9%, 4) se připojila ke stanovisku oprav většiny chyb. 

14% učitelů (6) produktivní projev žáků od oprav téměř osvobozuje a žáky opravuje 
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pouze málokdy. Opět ani jediný učitel neuvedl, že by se možnosti opravování chyb 

naprosto zřekl. 

Při prvním pohledu na graf je patrné, že se opravy chyb při různých druzích 

nácviku velmi liší. Podle poznatků uvedených v teoretické části práce je při 

průpravných cvičeních vhodné opravovat všechny chyby, tak však odpověděla pouze 

mírná nadpoloviční většina (55%). Při reproduktivních a produktivních cvičeních je 

cílem porozumění sdělení žáka a předmětem oprav by měly být zejména závažné chyby, 

které v porozumění brání. V případě reproduktivních úloh uvedlo celkem 61% učitelů, 

že opravují pouze nejzávažnější odchylky. Při opravách produktivních úloh opravuje 

pouze závažné chyby 68% vyučujících, což je již poměrně uspokojivý výsledek. 

Otázka č. 11 Na které chyby se při ústním projevu zaměřujete? 

a) při průpravných cvičeních (typ: „Větu v přítomnosti převeď do perfekta") 

b) při reprodukčních cvičeních (typ: „Převyprávěj obsah článku vlastními slovy) 

c) při produkčních cvičeních (typ: „Was waren ideále Ferien fiir dich?") 

Otázka má zjistit, které odchylky jsou při daných typech cvičení nejčastěji 

opravovány. Tedy např., zda jsou při průpravných cvičeních zaměřených na gramatiku 

opravovány i chyby výslovnostní a které chyby učitelé opravují při korekturách 

produktivního nácviku ústního projevu. 

Do výsledků byly zahrnuty i odpovědi učitelů, kteří zvolili kombinaci více 

typů odchylek. Následující graf shrnuje výsledky pro všechny tři druhy nácviku. 

Na které chyby se při ústním projevu zaměřujete? 

všechny gramatické výslovnostní lexikálně- pragmatické 
sémantické a obsahoxré 

• průpravná cvičení • reproduktivní c\ičení • produktiwií c\ičení 
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Jedná-li se o průpravná cvičení, je samozřejmě důležité, na jaký jev je 

cvičení zaměřeno. Pakliže se jedná o typ: „Větu v přítomnosti převeď do perfekta", jak 

bylo uvedeno v dotazníku, zaměřují se učitelé na následující typy chyb. Všechny chyby 

opravuje 26% učitelů (11). Zhruba tři čtvrtiny vyučujících (72%) opravují při tomto 

druhu průpravných cvičení pouze gramatické odchylky, jelikož je na ně cvičení přímo 

zaměřeno. 23% učitelů (10) se vedle gramatických chyb věnuje i chybám 

výslovnostním, 26% učitelů (11) taktéž chybám lexikálně-sémantickým. Ačkoliv je 

zřejmě poměrně nepravděpodobné, že by při tomto druhu cvičení mohlo dojít 

k pragmatickým a obsahovým odchylkám, předpokládá možnost jejich vzniku 

a následné opravy 7% učitelů (3). 

Pouze 7% vyučujících (3) opravuje při reproduktivním typu nácviku všechny 

chyby. Na chyby gramatické se zaměřuje 51% učitelů (22), což je oproti průpravným 

cvičením pokles o celou třetinu. Co se týká výslovnostních chyb, věnuje se jim 

především 34% učitelů (16). Při reproduktivních cvičeních se celkem 28% učitelů (12) 

věnuje také chybám lexikálně-sémantickým a 17% vyučujících (8) odchylkám 

pragmatickým a obsahovým. 

Při produktivním typu projevu se všem chybám věnuje nejmenší počet 

učitelů (5%). Na gramatické chyby se oproti tomu zaměřuje zhruba polovina 

dotázaných učitelů. Chyby výslovnostní opravuje dále 37% (16), lexikálně-sémantické 

44% (19) a pragmatické a obsahové celkem 40% učitelů (17). 

Při celkovém hodnocení odpovědí na tuto otázku lze konstatovat, že se jejich 

pozornost s různým typem nácviku přesouvá částečně do jiných oblastí. Za zdůraznění 

stojí zejména hodnoty u gramatických chyb a u kombinace chyb pragmatických a 

obsahových. Gramatické odchylky zůstávají v centru oprav při všech druzích nácviku. 

Jelikož lze při produktivním projevu předpokládat větší možnost výskytu 

pragmatických a obsahových chyb, zaměřují se na ně více i učitelé. Neznamená to však, 

že by se přestali koncentrovat na chyby ostatní. Svou pozornost dále zaměřují 

především na chyby gramatické, dále ale i na odchylky výslovnostní a lexikální. 

Otázka č. 12 Pokud někdy v ústním projevu chyby neopravujete, které to jsou a proč? 

Při tomto typu otázky se učitelé většinou vyjádřili k více než pouze k jedné 

odchylce, čemuž odpovídají i hodnoty u jednotlivých výpovědí. 
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Pakliže se učitelé rozhodnou, že v určitém případě chybu neopraví, jedná se 

především o chyby gramatické. Tuto odpověď uvedlo celkem 41% dotázaných učitelů 

(18). Gramatické odchylky neopravují podle svých slov zejména v případech, kdy 

nechtějí bránit plynulosti projevu žáka, co se týče vyjádření vlastních myšlenek. 

Podobně je tomu i u reproduktivního projevu, jde-li především o vyjádření hlavní 

myšlenky článku. Někteří učitelé dodali, že gramatické chyby neopravují v těchto 

případech jen do té doby, dokud nepozmění význam sdělení. 

Výslovnostní chyby v určitých případech neopravuje 34% učitelů (15). Je-li 

kladen důraz především na obsah a výslovnostní chyby jej nijak nepozměňují, není dle 

jejich slov nutno při každé výslovnostní odchylce do žákova projevu zasahovat a tyto 

chyby mohou být ponechány bez povšimnutí. Jedna vyučující uvedla, že v její výuce 

nejsou výslovnostní chyby prioritní. Jiným kritériem pro vyhodnocení významu 

výslovnostních chyb byla jejich závažnost v porovnání s ostatními chybami. Dvě 

vyučující uvedly, že pakliže se v projevu vyskytují jiné chyby, které jsou závažnější, 

koncentrují se především na opravy těchto chyb a chyby výslovnostní nepovažují za 

stěžejní. 

Celkem 16% vyučujících (7) označilo za občas neopravované chyby 

lexikálně-sémantické. Až na jediný dotazník však vyučující neuvedli svá zdůvodnění. 

Jediná vyučující, která své rozhodnutí odůvodnila, uvedla, že lexikálně-sémantické 

odchylky neopravuje, pakliže je cvičení zaměřeno především na gramatické jevy. 

Pragmatické chyby občas neopravuje 16% (7) a obsahové 11% (5) učitelů. 

Jejich zdůvodnění bohužel nebyla taktéž až na dvě vyučující uvedena. První vyučující 

stručně uvedla, že obsah není důležitý. Zde je tedy patrná orientace výhradně na způsob 

jazykového sdělení nikoliv na jeho význam. Druhé a poslední zdůvodnění bylo, že 

obsah či pragmatické chyby nejsou v určitých případech důležité (např. pokud se při 

reprodukci textu žák splete ve jméně postavy, není to až tak stěžejní). K tomu nutno 

dodat, že rozhodnutí, kdy je obsahová či pragmatická chyba důležitá, je mnohdy 

relativní a sporné. Jistě existují případy, kdy není nutno na faktech 100% trvat, ovšem 

záhodno není ani ignorovat obsah žákova sdělení a soustředit svou pozornost výhradně 

na jeho jazykovou správnost. 
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Otázka č. 13 Kdy opravujete chyby v ústním projevu? 

a) při průpravných cvičeních (typ: „Větu v přítomnosti převeď do perfekta") 

b) při reprodukčních cvičeních (typ: „Převyprávěj obsah článku vlastními slovy") 

c) při produkčních cvičeních (typ: „Was wären ideale Ferien für dich?") 

Kdy opravujete chyby v ústním projevu? 
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nashromáždí nakonec 

jine 

V souvislosti s opravami při průpravných cvičeních se velká část učitelů 

(65%, 28), přiklání k opravám ihned, jakmile se chyby žák dopustí. Jde o nácvik 

konkrétního jevu a je tedy důležité, aby byly chyby opraveny ihned. Pouze 11% (5) 

opravuje chyby až v momentu, kdy se jich nashromáždí více. Pozoruhodná je taktéž 

odpověď zbývajících 23% vyučujících (10), kteří uvádí, že chyby shrnou a opraví až na 

konec. Je možné, že byly odpovědi způsobeny nepozorností při vyplňování dotazníku, 

ačkoliv tomu čísla (11%; 23%) dotázaných příliš nenasvědčují. Znamenalo by to, 

že celých 43% dotázaných učitelů neopravuje chyby při průpravných cvičeních 

zaměřených na gramatiku hned, což považuji za nepravděpodobné. 

Při cvičeních reproduktivního typu opravuje odchylky jen 14% učitelů (6) 

ihned. Většina učitelů upřednostňuje méně časté zásahy do žákova projevu a dává 

přednost následujícím momentům opravy. Celkem 28% vyučujících (12) uvedlo, 

že chyby opravují spíše, když se odchylek nashromáždí větší množství. Nejvíce 

odpovědí (58%) se vztahovalo k celkovému shrnutí po ukončení jazykového sdělení 

žáka. 

Uvedené odpovědi u oprav produktivního typu udávají hodnoty velice blízké 

hodnotám u oprav reproduktivního typu. Minimum učitelů (9%) opravuje chyby ihned 

v okamžiku, kdy se žák chyby dopustil. Častěji jsou opravovány chyby v momentu, 

jakmile se jich nashromáždí více (39%). Zde jsou hodnoty o 11% vyšší, než tomu bylo 
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u reproduktivního projevu. Rozdíl může být způsoben tím, že se žáci při produktivním 

projevu chyb mohou dopouštět častěji, jelikož nemají žádnou oporu, jako je např. 

článek u reproduktivních cvičení. V důsledku toho by mohly být tedy nutné opravy 

dříve než až na konci sdělení. 52% vyučujících uvedlo, že chyby v produktivním 

projevu nejčastěji shrnou nakonec. 

Závěrem je možno pozorovat základní proměny hodnot u jednotlivých druhů 

cvičení. Zatímco při průpravných cvičeních je kladen důraz na okamžité opravy, při 

reproduktivních a produktivních cvičeních je tomu u dotázaných učitelů naopak a chyby 

shrnou nejčastěji až na konec žákova projevu. Zamezí tím narušení jeho myšlenek 

a případným komplikacím při následujícím projevu. 

Otázka č. 14 Jakým způsobem opravujete chyby v ústním projevu? 

Z p ů s o b o p r a v y ú s t n í h o p r o j e v u 
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správné žáka k spolužáky možností 
řešení opra\é své 

chyby 

Přibližně polovina dotázaných učitelů označila jako hlavní způsob pouze 

jednu metodu, zatímco ostatní zvolili kombinaci několika. Celkem 14% vyučujících (6) 

uvedlo, že chyby svých žáků opravují tak, že sami řeknou správné řešení. 33% (14) 

opravuje chyby především tím způsobem, že vyzve žáka, aby svou chybu napravil sám 

a minimum učitelů (7%) se při odhalení chyby žáka obrátí přímo na spolužáky. 

Pro kombinaci uvedených tří možností se rozhodlo 46% vyučujících. Jejich 

odpovědi byly v zásadě shodné a uvedli, že nejprve vyzvou samotného žáka k opravě 

své chyby. Pokud není schopen chybu opravit sám, osloví na pomoc spolužáky. Někteří 

(9%) ke kombinaci dále dodali, že pokud neznají správné řešení ani spolužáci, opraví 

chybu sami. Tato kombinace způsobů opravy je velice efektivní a vede žáky 

k samostatnosti při práci s vlastními chybami. 
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Otázka č. 15 Jak často necháváte žáky, aby se v ústním projevu opravovali sami? 

Na tuto otázku 33% učitelů odpovědělo, že nechávají opravu na žácích 

samotných pokaždé. Vždy jen naznačí, kde se stala chyba, a žáka vyzvou, aby se ji 

pokusil sám opravit. O něco více vyučujících (42%) udalo, že tomu tak sice není úplně 

pokaždé, nicméně se o to snaží ve většině případů. V 16% případů tomu tak je pouze 

občas, jelikož pro to ve výuce není vždy dostatek prostoru a 9% učitelů přímo uvedlo, 

že chyby žáků opravují spíše sami. 

Otázka č. 16 Kdo opravuje při ústním projevu chyby nejčastěji ? 

Vyučující měli určit pořadí, kdo opravuje v hodině chyby nejčastěji. Zadané 

možnosti byli učitel, žák sám a spolužáci. Celkem byly navrženy čtyři různé způsoby 

pořadí. Nejčastějším z nich byla varianta, kterou určilo celkem 63% učitelů (27): 

1. učitel 

2. žák sám 

3. spolužáci 

Druhým nejčastěji určovaným pořadím bylo podle 19% učitelů (8): 

1. žák sám 

2. spolužáci 

3. učitel 

Následující možnosti využilo už jen málo vyučujících. Celkem 7% odpovědí 

(3) určilo pořadí: 

1. učitel 

2. spolužáci 

3. žák sám 

Poslední navrženou variantu označilo taktéž 7% dotázaných učitelů (3). 

1. žák sám 

2. učitel 

3. spolužáci 

Uvedené hodnoty vykazují, že podle 82% učitelů, kteří tento dotazník 

vyplnili, opravuje chyby v hodinách nejčastěji učitel. 
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Otázka č. 17 Jakým způsobem žáka na chybu upozorníte? 

Cílem otázky bylo zjistit, zda učitelé upozorňují na chybu spíše verbálně, či 

zda využívají mimiky, gestikulace nebo jiných neverbálních signálů. U této otázky bylo 

možno označit více odpovědí. 

Možnosti: 

1. neverbálně signalizuji chybu (např. výrazem ve tváři, pohybem 

ruky...) 

2. upozorním verbálně (např. pozor, ještě jednou...) 

3. zopakuji větu do toho místa, kde se dopustil chyby 

4. zopakuji začátek slova, ve kterém došlo k pochybení 

5. jiné (rozveďte) 

Nejčastěji využívanými způsoby jsou možnosti 1 a 2. Celkem 69% učitelů 

(30) chybu signalizuje neverbálním způsobem, tedy např. mimikou ve tváři nebo určitou 

gestikulací. Téměř shodný počet učitelů označil za vhodnou také druhou odpověď -

67% učitelů (29) užívá také verbálního upozornění. Způsob zopakování celé věty až do 

místa, kde se objevila chyba, využívá oproti ostatním možnostem nižší počet učitelů, 

avšak tvořících stále početnou skupinu 44%. Možnosti „jiné" nevyužil žádný vyučující, 

a tak je poslední označovanou možností zopakování začátku slova, ve kterém se žák 

dopustil chyby. Ačkoliv tohoto způsobu využívá nejméně z dotázaných učitelů (33%), 

je způsobem poměrně frekventovaným. 

Všichni učitelé při zodpovězení této otázky označili minimálně dvě 

z uvedených možností, z čehož lze odvodit, že metody kombinují dle konkrétní situace, 

která při výuce nastane. 

S tématikou otázky č. 17 souvisí i následující dvě otázky (č. 18 a č. 19) 

Otázka č. 18 Máte s žáky smluveny určité neverbální signály, podle kterých snadno 

rozpoznají, jaké se dopustili chyby? 

Otázka č. 19 Máte-li určité neverbální symboly, uveďte příklad. 

Odpovědi lze rozdělit na dvě téměř shodné části. Přesně 20 učitelů tvořících 

tak 47% dotázaných odpovědělo kladně a během výuky mají s žáky domluvené jisté 
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neverbální signály, kterými je upozorněno na vzniklé chyby. Ostatní učitelé (53%, 23) 

uvedli, že s žáky žádné neverbální signály zavedené nemají. 

Učitelé uvedli rozličné zajímavé způsoby, jak své žáky na odchylky 

neverbálně upozorňují. Pro obecné upozornění na chybu byly uvedeny následující 

možnosti: ťukání na lavici, zakroucení hlavou, jiné pokynutí hlavou a zvednutí ruky. 

Dále bylo popsáno několik neverbálních signálů označujících již konkrétní typy chyb: 

ukázání za záda - minulý čas, zdvihnutí levé ruky - chyba související s podmětem, 

zdvihnutí pravé ruky - chyba související s přísudkem, velký oblouk ukazováčkem do 

strany - sloveso na konec věty, upažení levé ruky a směřování ukazováčku pravé ruky 

kzemi - taktéž sloveso na konec věty, ukazování počtu prstů - číslo pádu, pohyb 

ukazováčkem a palcem, či ukazováčkem a prostředníčkem - nepřímý pořádek slov. 

Uvedené způsoby jsou pro výuku praktické, časově ekonomické a ve svém výsledku 

velmi efektivní. 

Otázka č. 20 Když chybu vysvětlujete, jakým jazykem? 

Jakým jazykem chyby vysvětlujete? 

20; 46% 

6; 14% 

7% 
14; 33% 

• českým jazykem • německým jazykem 

• kombinaci českého a německého jazyka • někdy českým, někdy německým jazykem 

Grafické znázornění ukazuje, že se učitelé nejčastěji rozhodují pro variantu 

dle konkrétní situace. Celých 46% uvedlo, že chyby vysvětlují někdy českým a někdy 

německým jazykem. Odpovědi byly doplněny různými zdůvodněními - rozhodnutí se 

řídí v závislosti na jazykové skupině, zda se jedná o novou či starou látku, zda je látka 

jednoduchá či složitější. Český a německý jazyk pravidelně kombinuje 33% učitelů. 

Někteří z nich uvedli, že se snaží chybu vysvětlovat německy, dokud to jde. Pakliže je 

vidět, že žáci přestávají rozumět, přejdou k českému jazyku. Pro striktně český jazyk se 

zpravidla rozhoduje 14% dotázaných učitelů a pro striktně německý pouze 7% 

vyučujících. 
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Následující otázky se týkají především písemného projevu. 

Otázka č. 21 Opravujete žáky při písemném projevu? 

a) reproduktivní písemný projev - např. diktát 

b) reproduktivně - produktivní písemný projev - např. písemně zodpovědět 

otázky k textu 

c) produktivní písemný projev - např. úvaha na určité téma 

Opravujete žáky při písemném projevu? 

ano, všechny ano, většinu jen ty chyby oprawji ne, neopravuji 
chyby nejzávažnější jen málokdy 

• reproduktivní crčení o reproduktiwě-produktiwii crčeni • produktivní cvičení 

Při všech třech druzích písemného projevu převládají s velkou převahou 

opravy všech chyb, což je v souladu s východisky teoretické části této práce. Při 

průpravných cvičeních uvedlo tuto odpověď 90% dotázaných (39). 5% učitelů (2) 

opravují v tomto typu oprav pouze ty nejzávaznější. Zbývajících 5% vyučujících (2) na 

tuto otázku neodpovědělo a do dotazníku bylo pouze připsáno, že s žáky diktáty nepíší. 

Poslední dvě možnosti nezvolil žádný učitel. 

Při reproduktivním nácviku písemného projevu byly uvedeny podobné 

hodnoty. Pozornost z opravy všech chyb se díky vznikající lehké toleranci k chybám 

přesouvá směrem k opravování většiny či těm nejzávažnějším. Všechny chyby opravuje 

celkem 77% učitelů (33), většinu chyb 16% (7) a k opravám pouze těch nejzávažnějších 

se přiklání 7% vyučujících (3). 

Při produktivním cvičení je tolerance chyb ještě o něco málo vyšší a všechny 

chyby v textu označí 65% vyučujících (28). K opravě většiny chyb se přiklonilo 23% 

učitelů (10) a 12% dotázaných vyučujících (5) odpovědělo, že opravují pouze 

nejzávažnější odchylky. 
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Otázka č. 22 Jakým způsobem písemné chyby opravujete? 

a) reproduktivní písemný projev - např. diktát 

b) reproduktivně - produktivní písemný projev - např. písemně zodpovědět 

otázky k textu 

c) produktivní písemný projev - např. úvaha na určité téma 

Způsob opravy chyb v písemném projevu 

20 
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• reproduktivní cvičení • reproduktivně-produktívní cvičení • produktivní cvičení 

označím dané označím a označím a jiné 
místo připíši typ chyby opravím 

Způsob opravování písemných chyb se u jednotlivých učitelů liší. Žádný 

z uvedených způsobů nebyl označen většinou, odpovědi se poměrně rovnoměrně 

rozdělily mezi uvedené možnosti. Při reproduktivním projevu 35% učitelů (15) dané 

místo, kde se vyskytla chyba, pouze označí a odchylku nijak blíže nespecifikuje. 18% 

(8) k označené chybě připíše typ chyby (pravopis, slovosled...) a celkem 42% 

vyučujících (18) chybu nejen označí, ale připíše kn í přímo správné řešení. 5% učitelů 

(2) stejně jako u předchozí otázky uvedlo, že diktáty se svými studenty nepíší a otázku 

nezodpověděli. 

Při reproduktivně-produktivním nácviku chybu pouze označí 39% 

dotázaných učitelů (17). Označení a připsání typu chyby zvolilo jako vyhovující 

variantu 25% vyučujících (11). 36% dotázaných (15) se vyslovilo pro přímou opravu, 

chyby označí a dopíší k nim správné znění. 

U oprav produktivního projevu učitelé často zvolili jako nejvhodnější 

variantu již ne pouhé označení chyby, ale i její bližší specifikaci. Pouhé označení chyby 

uvedlo již jen 23% učitelů (10) zatímco pro označení a uvedení typu odchylky se 

rozhodlo již 32% učitelů (14). Největší část, a to 40% dotázaných (17), preferuje přímou 
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opravu doplněním správného výrazu. 5% učitelů (2) uvedli možnost J iné" a opravu 

specifikovali tak, že odchylku v textu sice jenom označí, ale na tabuli potom vypíší 

nejfrekventovanější odchylky, jichž se žáci při úloze nejčastěji dopouštěli. 

Otázka č. 23 Jakým způsobem chybu označujete? 

Cílem otázky bylo zjistit, zda učitelé preferují spíše klasické způsoby 

označení chyby v jazykovém sdělení, či zda jsou v současné době rozšířeny nové 

způsoby 

Způsob označení chyby 

29; 68% 

• podtrhnu ji • škrtnu ji • jiné 

68% odpovědí se týkalo podtržení chyby. Druhou variantu, tedy přímo 

škrtnutí chybného výroku zvolilo 23 % dotázaných vyučujících. Překvapilo mne, 

že pouze minimum odpovědí (9%) se přiklonilo ke specifikaci jiné varianty. Někteří 

z těchto učitelů uvedli, že chybu zakroužkují, udělají kn í puntík či využijí kombinace 

prvních dvou možností, tedy že některé odchylky podtrhne, zatímco jiné škrtne. 

Bylo očekáváno, že se odpovědí s kombinací prvních dvou možností objeví mnohem 

více. To se ovšem nepotvrdilo. 

Otázka č. 24 Pokud používáte nějaké značky k identifikaci chyby, uveďte příklad. 

Byly uvedeny rozličné druhy příkladů, jimiž učitelé chyby blíže identifikují. 

Jednalo se o konkrétní zkratky či speciální označení určující jistým způsobem zároveň 

typ odchylky. Většina z nich jsou známá a poměrně často používaná značení. 

Mezi základní uváděné způsoby patří podtržení pro gramatickou chybu, 

vlnovka pro stylistiku (uvedeno i pro čechizmus), šipky pro pořádek slov ve větě 

či závorky pro nadbytečný výraz. Dále byly vypsány různé zkratky pro určení typu 

chyby. Některé byly v českém jazyce, např. GR - gramatická chyba, ORT -
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ortografická/pravopisná chyba, L - lexikální chyba, SS - slovosled. Více učitelů však 

tyto zkratky uvádělo v německém jazyce, např. W (WS, WF) - Wortschatz, A - Artikel, 

HS - Hauptsatz, NS - Nebensatz. 

Otázka č. 25 Používáte v hodinách různé techniky opravy chyb v písemném projevu? 

U této otázky mohli učitelé označit více odpovědí. Cílem bylo zjistit, zda 

jsou při opravách chyb využívány a kombinovány různé metody či zda se učitelé 

uchylují často k pouze jednomu způsobu oprav. Pro jiné návrhy a metody byla 

ponechána možnost ,jiné". 

V dotazníku byly uvedeny následující možnosti: 

a) ano, žák má jen naznačené místo chyby a opravuje si ji sám 

b) ano, žáci si vymění sešity a pokouší se najít a opravit si chyby 

navzájem 

c) ano, žák zná počet chyb a má si je vyhledat sám 

d) ne, žádné speciální techniky, chyby opravujeme společně 

e) ne, žádné speciální techniky, žáci mají u chyb napsané správné 

řešení 

f) jiné (rozveďte) 

Užití různých technik při opravách v písemném 
projevu 

a) b) c) d) e) f) 

28% učitelů (12) označilo možnost a) a tím uvádí, že žáci mívají ve svých 

písemných pracích pouze naznačené místo chyby, avšak opravují si ji sami. 35% učitelů 

(15) dává žákům za úkol vyměnit si sešity a pokusit se najít a opravit spolužákovy 

chyby. Žáci 9% vyučujících znají počet chyb, kterých se v práci dopustili a mají se je 

pokusit sami vyhledat. Nejfrekventovanější byla odpověď d), kterou označilo 40% 
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dotázaných. Během hodin těchto vyučujících nejsou aplikovány žádné aktivizující 

metody oprav a odchylky se opravují ve třídě společně. 26% vyučujících taktéž označilo 

odpověď, že nepoužívají žádné speciální techniky a žáci mají u chyb vždy vepsané 

správné znění. 2% učitelů (1) uvedla, že si žáci mají chyby v písemné práci najít 

za domácí úkol. 

K této otázce tedy celkem 66% učitelů uvedlo, že žádné speciální techniky 

při opravě chyb nevyužívá. Očekávalo se, že určitá část učitelů žádné speciální techniky 

nepoužívá, ale téměř dvě třetiny dotázaných je bohužel poměrně velká část. 

Otázka č. 26 Dáváte žákům za úkol napsat souvislý text (ne na zámku)? 

Souvislý text jako úkol beze známky 

16; 37% 

• každý týden • jednou měsíčně • jednou za čtvrtletí • jednou za pololetí • nedávám • jiné 

Většina učitelů souvislý text pouze jako procvičení, tedy bez známky, 

příliš často dává. 7% učitelů (3) dává takovéto úkoly každý týden, 37% (16) považuje 

tyto úkoly za vhodné jednou měsíčně. Taktéž 37% vyučujících (16) se domnívá, že je 

optimální dávat souvislý text za domácí úkol jednou za čtvrtletí a 7% učitelů procvičuje 

tímto způsobem pouze jednou za pololetí. Někteří učitelé (7%) psaní souvislého textu 

tímto způsobem vůbec neprocvičují. Variantu jiné zvolilo 7% (3) vyučujících, 

kteří uvedli, že souvislý text jako domácí procvičení dávají, ale nevyhovovala jim ani 

jedna z uvedených možností. Tito učitelé procvičují psaní za domácí úkol přibližně 

dvakrát do měsíce. 
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Otázka č. 27 Pokud zadáváte takové úkoly, opravujete je stejně jako jinou písemnou 

práci na známku? 

Cílem otázky bylo zjistit, zda jsou odchylky v takovémto cvičení stejně 

označovány, zda jsou blíže specifikovány či přímo opraveny. Tedy zda se způsob 

opravování tohoto procvičení nějakým způsobem odlišuje od opravování 

klasifikovaných písemných prací. 

65% učitelů (28) uvedlo, že se způsob opravy souvislého textu jako 

procvičení beze známky nijak neodlišuje od klasické známkované práce. Částečně 

odlišným způsobem tyto úlohy opravuje 21% učitelů (9), a to tak, že neopravuje 

důsledně všechny chyby, které se ve cvičení objevily. 5% vyučujících (2) sice opravuje 

všechny chyby, ale jiným způsobem. Jakým v dotazníku bohužel nebylo uvedeno. 

Stejně jako u předchozí otázky odpovědělo 5% učitelů (2), že úkoly tohoto typu se žáky 

nepíší a taktéž 5% (2) uvedlo, že úlohy tohoto typu pouze slovně hodnotí. 

Otázka č. 28 Dáváte svým žákům za úkol např. překlad, jehož správné řešení si potom 

mají zkontrolovat sami podle klíče? 

Tato otázka měla zjistit, zda je ve výuce využívána možnost, aby si žák 

pomocí klíče svůj písemný projev zkontroloval pomocí klíče sám, nebo zda tento 

způsob příliš používán není. 

Kontrola úloh pomocí klíče 

• každý týden • jednou měsíčně • jednou za čtvrtletí • jednou za pololetí • nedávám • jiné 

Z grafu je na první pohled patrné, že převážná většina odpovědí na tuto 

otázku byla záporná. Nadpoloviční většina 54% učitelů (23) nedává žákům za úkol, aby 

si jazykové sdělení zkontrolovali podle klíče. Celkem 24% dotázaných uvedlo druhou 

nejčastější odpověď, tedy že při výuce práci s klíčem využívají přibližně jednou do 
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měsíce. 9% vyučujících (4) odpovědělo, že s klíčem během své výuky či v domácí 

přípravě pracuje jednou týdně. Jednou za čtvrtletí tak učiní 2% (1) a jednou za pololetí 

taktéž 2% (1) vyučujících. Celkem 9 % (4) vyučujících uvedlo jinou možnost, než byla 

uvedena v dotazníku, a to že je klíče využíváno přibližně dvakrát do měsíce. 

Otázka č. 29 Označíte někdy v písemném projevu žáka místo, které se mu obzvlášť 

povedlo? 

Tato otázka se týká pozitivních oprav a jejich začlenění do běžných oprav 

písemných prací. Zajímalo mne, zda této možnosti dotázaní vyučující využívají, či zda 

zůstávají povětšinou u standardního označení pouze těch míst, kde došlo k nějaké 

odchylce. 

Označujete v písemném projevu žáků obzvlášť 
podařená místa? 

20 

15 

10 3 flOLl 
často občas neoznačuji 

Nadpoloviční část učitelů odpověděla, že začleňuje pozitivní opravy 

do oprav písemných prací žáků. 21% (9) uvedlo, že obzvlášť povedená místa označují 

poměrně často. Pozitivní opravy využívá také 44% učitelů (19), kteří vydařená místa 

v žákově projevu nějakým způsobem zviditelní občas. Třetí a poslední skupinu 

odpovědí tvoří poměrně velká část vyučujících, kteří odpověděli, že taková místa 

při svých opravách vůbec neoznačují. Tak odpovědělo 35% dotázaných vyučujících 

(15). 

Otázka č. 30 Rozlišujete při opravě nějakým způsobem malé chyby a hrubky? 

Otázka č. 31 Pokud malé chyby od hrubek při opravě rozlišujete, jakým způsobem? 

Překvapilo mne, že tuto otázku zodpovědělo poměrně dost učitelů záporně. 

Malé a velké chyby od sebe žádným způsobem neodlišuje celých 35% vyučujících (15). 

Pro jejich odlišení se vyslovilo 65% učitelů (28). 
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Rozlišení drobných a větších odchylek je podle uvedených odpovědí 

částečně shodné s označením a identifikací chyby, kterým se věnovaly otázky 23 a 24. 

Mnoho učitelů uvedlo, že menší chyby podtrhává jednou, zatímco větší podtrhne pro 

zvýraznění dvakrát. Někteří uvedli, že malé chyby podtrhnou a hrubky škrtnou. Dalšími 

uvedenými způsoby jsou podtrhnutí malých chyb a zakroužkování či dvakrát 

přeškrtnutá vidlice (nebo svislá čára) u chyb velkých. Někteří učitelé k hrubým chybám 

doplňují vykřičník nebo je doplní písemným komentářem. Jeden jediný učitel uvedl, 

že malé chyby od velkých odlišuje barevně. Malé chyby jsou opraveny modrou, 

zatímco velké černou barvou. 

Otázka č. 32 Jakou barvou chyby opravujete? 

Jakou barvou chyby opravujete? 

26; 61% 

10; 23% 4; 9% 

• červenou • modrou/černou • obyčejnou tužkou • je rri to jedno • jiné 

Nejčastěji používanou barvou je stále červená barva. Celkem 61% učitelů 

(26) uvedlo jako nástroj opravy písemných prací právě červenou. Modrou či černou 

barvou opravují pouze 2% dotázaných (1) a obyčejnou tužku zvolí celkem 5% (2). 9% 

(4) vyučujících uvedlo, že jim na barvě, kterou písemnou práci opraví, nezáleží. Jinou 

možnost zvolilo a blíže specifikovalo 23% učitelů, kteří tuto otázku zodpověděli. Mezi 

jejich nejčastější odpovědi patřila zelená barva. Někteří ji používají standardně na 

všechny opravy, jiní uvedli, že na domácí úkoly či slohové práce. Několik učitelů užívá 

následující kombinace barev - červenou a zelenou, černou a zelenou. V odpovědích 

také zaznělo, že je poměrně nedůležité, jakou barvou je práce opravena, hlavně aby byla 

barva opravy odlišná od barvy pera žáka. 
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3.2. Rozhovor s žáky 

První doplňkovou metodou byl zvolen strukturovaný rozhovor s žáky. 

Jelikož je druhou doplňkovou metodou pozorování výuky zaměřené především na 

opravy ústního projevu žáků, byly otázky v rozhovoru orientovány především na 

písemný projev. V závěru rozhovoru bylo žákům položeno i několik otázek k ústnímu 

projevu, jejichž zodpovězení bylo v rámci zpracování problematiky chyb ve výuce 

cizích jazyků podstatné. 

Osloveno bylo celkem 20 žáků čtyřletých gymnázií různých ročníků 

a odlišných jazykových úrovní. Pro rozhovor s nimi byl vždy k dispozici vhodný 

prostor, kde bylo zaručeno jejich soukromí, a povětšinou i dostatek času. Po přislíbení 

anonymity byla se svolením žáka zaznamenána zvuková podoba rozhovoru na diktafon. 

Soubor všech rozhovorů s žáky je k dispozici na CD jako příloha č. 1. 

Celkem 90% dotázaných žáků (18) uvedlo, že se učí němčinu jako druhý cizí 

jazyk. Jejich prvním cizím jazykem byl bez výjimky jazyk anglický. Pouze 10% žáků 

(2) se začalo učit německý jazyk jako první jazyk již na základní škole a anglický jazyk 

je pro ně druhým cizím jazykem. 

Svůj vztah k německému jazyku označilo 68% dotázaných studentů (13) za 

pozitivní. Německý jazyk je baví a podle slov 20% žáků (4) je baví dokonce i více než 

anglický jazyk. Jako negativní svůj vztah k německému jazyku označilo 11% žáků (2) 

s odůvodněním, že je nebaví kvůli vyučujícímu či způsobu výuky ve škole. Celkem 

21% žáků (4) považuje svůj vztah k německému jazyku za neutrální. Postoj těchto žáků 

je možno přiblížit následující charakteristikou: německý jazyk jim není blízký 

po zvukové stránce, je to jazyk obtížný, avšak uvědomují si, že jako cizí jazyk je 

perspektivní a pro jejich generaci důležitý. 

Průměrnou známkou dotazovaných žáků v pololetí byla 2, 45. 

Po položení výše uvedených otázek obecného charakteru následovala hlavní 

část rozhovoru se žáky zaměřující se především na práci s chybou v písemném projevu. 

Žákům bylo položeno několik otázek. Zpracování této části výzkumu je zaměřeno 

na nejdůležitější informace a názory žáků, které bylo možno kvantifikovat. 
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/. Když dostaneš zpět opravenou písemku, na co se jako první podíváš? 

Cílem této a následující otázky bylo zjistit, jaký je při školních písemných 

pracích poměr mezi orientací na známku a zájmem o zlepšení svého jazykového 

projevu. 

První pohled na opravenou písemnou práci 

známka chyby 

• známka • chyby 

Celkem 85% dotázaných studentů (17) uvedlo, že se při navrácení opravené 

písemné práce podívají nejprve na hodnocení učitele. Někteří dokonce dodali, 

že známka je hlavní důvod psaní písemné práce, a proto je toto hodnocení první 

informací, která je pro ně důležitá. Pouze 15% žáků (3) nejprve zjišťuje, jakých chyb se 

v písemné práci dopustili. Tímto způsobem odpověděli zpravidla žáci na poměrně 

v y s o k é jazykové úrovni, kteří chtějí z německého jazyka skládat maturitní zkoušku. 

2. Když zjistíš známku, podíváš se na chyby? 

Otázkou bylo zkoumáno, zda se žáci po zjištění hodnocení na své chyby 

přece jenom zaměří. Žáci odpovídali různým způsobem a po upřesnění jejich odpovědí 

doplňujícími otázkami bylo možno rozdělit jejich výpovědi do tří základních skupin. 

Zájem o chyby 

• ano, důkladně se podivám, co jsem udělal za chyby 

• na své chyby se podívám jen zběžně 

• podívám se jen, jestli učitel něco špatně neopravil 
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Po prohlédnutí známky se na své chyby důkladně podívá pouze 35% 

dotázaných žáků (7). Tyto žáky zajímá, v čem se dopustili chyby a čeho by se měli 

příště vyvarovat. Někteří z nich si chyby ze své vlastní iniciativy vypíší do sešitu. Stejný 

počet studentů (35%) se na své chyby podívá jen zběžně. Písemnou práci na pár 

okamžiků prohlédnou, ale své chyby nijak podrobně neanalyzují. Ostatní žáci tvořící 

skupinu 30% si chyby prohlédnou jen natolik, aby zjistili, zda jim některou odchylku 

učitel neoznačil neprávem či někde nepozapomněl přičíst body. Tito žáci se téměř 

nezajímají o to, v jakých jevech se chyb dopustili. Hledají pouze pochybení učitele 

při opravách a snaží se zlepšit si závěrečné hodnocení písemné práce. 

3. Kdybys měl/a napsat text k určitému tématu ve škole na známku a doma 

jen jako úkol na procvičení, vypadaly by obě tvé práce stejně? 

Odpovědí na tuto otázku mělo být zjištěno, zda vidina známky při psaní 

školních písemných prací žáky brzdí v kreativitě při práci s jazykem a zdali se snaží 

psát co nejjednodušší věty tak, aby se dopustili co možná nejmenšího množství chyb. 

Dalším cílem otázky bylo, jestli by žáci při zadání takového úkolu beze známky 

za domácí úkol svou domácí přípravu spíše zanedbali, anebo by se naopak snažili 

o kvalitnější vyjádření pomocí slovníků a beze strachu, že si složitějšími větnými 

konstrukcemi pohorší známku. 

Text za domácí úkol (beze známky) 

25% 

30% 

• ano, věty bych napsal úplně stejně 

• spiše ne, kdyby to nebylo na známku, tolik bych se tomu nevěnoval 

• ne, doma bych si dala víc záležet a pokusila bych se o těžší konstrukce 

Tato otázka byla po odpovědi žáků ještě dalšími podotázkami individuálně 

upřesňována. Odpovědi se dají shrnout do následujících tří tvrzení. 45% žáků (9) by se 

doma snažilo tvořit složitější věty a obohatit slovní zásobu v textu pomocí slovníku 

či vyhledáním gramatických pravidel. Většina z nich dodala, že by zkusili psát věty 
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složitějším způsobem, jelikož by neměli strach, že by jim to následně uškodilo na 

známce. 25% žáků (5) odpovědělo, že by doma napsali text stejně jako by to tomu bylo 

ve škole. Někteří uvedli, že je jejich znalost německého jazyka teprve na takové úrovni, 

že si nemohou vybírat, zda budou tvořit věty jednodušším či složitějším způsobem. 

Ostatní žáci (30%) by se textu bez následné klasifikace doma příliš nevěnovali a text by 

pravděpodobně nenapsali tak kvalitně jako ve škole na známku. Tuto otázku by bylo 

zajímavé položit většímu počtu respondentů. 

4. Myslíš, že má význam graficky rozlišovat malé a velké chyby? 

Má význam graficky rozlišovat malé a velké chyby? 

Celkem 80% žáků (16) by grafické rozlišení, které by bylo na první pohled 

patrné, uvítalo. Mnozí dodali, že by se tak mohli více zaměřit na chyby, které jsou už 

základní a neměli by se jich dopouštět. Zároveň by měli rychlý přehled o chybách 

z nepozornosti, na které si při svém písemném projevu musí dávat větší pozor. 

Oproti tomu 20% žáků (4) nepovažuje rozlišení malých a velkých chyb za důležité. 

Podle jejich slov se stále jedná o chybu, které by se dopustit neměli. Zda je malá 

či velká, nepovažuje tato skupina žáků za podstatné. 

Až na jediného žáka všichni uvedli, že takové rozlišení ve svých písemných 

pracích nemají. Závažnost chyby rozpoznají pouze občas podle bodového ohodnocení 

(za malou chybuje stržen půl bod, za velkou chybu celý bod). 
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5. Co bys říkal na to, kdyby ti učitel v textu např. podtrhl něco, co se mu 

líbilo, co se ti obzvlášť povedlo? 

Cíl této otázky byl zjistit, zda by určitý způsob pozitivních oprav na žáky 

působil motivujícím způsobem, či zda by to pro ně nemělo žádný významnější přínos. 

Pozitivní opravy 

Celkem 70% dotázaných (13) by si takovouto formu pozitivní opravy přálo 

a hodnotili by ji jako pozitivně motivující prvek. Označili za velmi povzbudivé, 

že by v jejich práci nebyly hledány pouze nedostatky sdělení, ale že by byly taktéž 

vyzdvihnuty určité klady práce. Celkově konstatovali, že jakákoliv ocenění vždy vítají 

a podporují je v dalším snažení. Ostatní žáci (30%) uvedli, že by pro ně označení 

obzvláště zdařených míst nemělo význam. Co není označené jako chybné perem učitele, 

považují za povedené, tudíž není nutno takové části extra zvýrazňovat. 

6. Jakou barvou ti učitel opravuje písemné práce? Preferoval bys jinou? 

Všichni dotazovaní žáci shodně uvedli, že jejich vyučující chyby opravují 

červenou barvou. Pouze v jednom případě studentka dodala, že vyučující zřídka 

opravuje písemné práce i tmavě zelenou. Na doplňující otázku po jiné barvě 95% žáků 

(19) odpovědělo, že jsou na červenou již zvyklí, že je to barva klasická a nijak 

negativně na ně nepůsobí. Při některých rozhovorech (20%) bylo uvedeno, 

že kupříkladu zelená je uklidňující a byla by pro opravu také vhodná. Červenou barvu 

jako rušivou striktně označila pouze jedna studentka (5%). 

Na konci rozhovoru bylo každému žáku položeno pár otázek k ústnímu 

projevu. Zajímavé byly odpovědi především na následující dvě otázky. 
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7. Jakým způsobem tě opravuje učitelka při ústním projevu? 

Někteří žáci mají na výuku německého jazyka na gymnáziu dva vyučující. 

Při vyhodnocování rozhovoru byl kladen důraz především na klasickou výuku jazyka 

a konverzační semináře byly ponechány stranou. 

Opravy vyučujících z pohledu žáka 

hned na konci kombinace dle 
situace 

Nejvíce žáků (60%) odpovědělo, že je vyučující při ústním projevu opravuje 

ihned v okamžiku, jakmile se chyby dopustí. Ať už je to výzva k opravě vlastní chyby 

nebo přímá oprava učitelem, přeruší učitel jazykové sdělení a sdělí nebo vyžaduje 

správné znění ihned v daném okamžiku. Celkem 20% studentů popsalo, že jim učitel 

projev nepřerušuje a buď si hlavní chyby pamatuje, nebo si během jejich projevu dělá 

poznámky. Chyby, kterých se žák dopustil, shrne až na konci. 20% žáků je opravováno 

kombinací různých způsobů podle konkrétních situací. Někdy je učitel přeruší hned, 

jindy zase shrne odchylky až na konci. 

8. Jak by ti vyhovovalo, aby tě učitel opravoval? 

Hypotézou bylo, že žáci, kteří jsou v jazyce již pokročilí, shodně uvedou, 

že by jim vyhovovalo znát své chyby hned. Oproti tomu u začátečníků bylo spíše 

očekáváno přání nerušeného projevu a shrnutí chyb nakonec. Osobnostní faktory se 

však ve výpovědích studentů staly oproti stupni osvojení jazyka určujícím faktorem. 

Žáci nezávisle na své jazykové úrovni popisovali ideální typy oprav pro svou osobu 

následujícím způsobem. 
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Optimální opravy z pohledu žáka 

hned na konci kombinace dle 
situace 

Jako optimální metodu opravy označila nadpoloviční většina žáků (55%) 

opravu ihned v okamžiku, kdy se chyba stala. Nejčastěji uvedeným důvodem pro toto 

rozhodnutí bylo, že si žák chce chybu uvědomit ihned, protože by ji poté již zapomněl. 

Až na jednu jedinou výjimku tak uvedli žáci, kteří jsou tímto způsobem svým 

vyučujícím standardně opravováni. Výsledkem tedy je, že jsou spokojeni s metodou, 

která je v jejich hodinách standardně využívána. 

Opravu na konci sdělení preferovali 4 dotázaní žáci (20%). Svou odpověď 

zdůvodnili nejistotou, která u nich vzrůstá, pakliže jsou ve svém projevu přerušováni. 

Po přerušení se jim obtížně navazuje na započatou myšlenku a stávají se nejistými. 

Zajímavé je, že tuto metodu jako optimální označili i žáci, kteří jsou na dobré jazykové 

úrovni. 

25% žáků považují za optimální kombinaci různých momentů opravy. 

Uvádějí, že v některých situacích je jim příjemné analyzovat chybu okamžitě, ovšem při 

více komunikativním projevu jsou raději, není-li do jejich projevu příliš zasahováno. 

Někteří oslovení žáci tak přímo uvedli, že je ideální, jsou-li na běžných hodinách 

německého jazyka opravováni ihned a na konverzačním semináři je jim ponecháno více 

prostoru. 
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3.3. Pozorování výuky 

Metoda pozorování výuky byla zvolena jako druhá doplňková metoda, 

jejímž cílem bylo přispět širšímu pohledu na práci s chybou při výuce německého 

jazyka. Pozorování výuky bylo provedeno v rozsahu deseti hodin u různých učitelů na 

různých gymnáziích s čtyřletým či kombinovaným studijním cyklem. 

Během hodiny byly provedeny zápisy do speciálních záznamových archů, 

které byly zaměřeny především na způsob opravy ústního projevu - oprava učitelem 

či oprava vlastní chyby žákem. Členění možností opravy chyby je v pozorovacích 

listech a teoretické části práce shodné. Pro tuto metodu byl využit pozorovací list 

Ziebell (2002, s. 150), který byl doplněn o informaci, v jakém druhu nácviku byla chyba 

učiněna (viz. příloha č. 3). 

Vyučující, u nichž probíhalo pozorování výuky, byli rozděleni podle věku. 

Vyučující podle věku 

3; 30% 

• 20 - 30 let 

• 3 1 - 4 0 let 

• 4 1 - 5 0 let 

• 5 1 - 6 0 let 

• více než 60 let 

Výuka byla pozorována u vyučujících různé věkové skladby od již 

vyučujících studentů až po učitele svíce jak dvacetiletou praxí. 20% učitelů bylo 

ve věku do 30 let, ve věku do 40 let potom taktéž 20%. V kategorii 41 až 50 let byly 

navštíveny hodiny tří učitelů tvořících tak skupinu 30%. Nejstarší učitelé (30%), jejichž 

hodiny bylo také v rámci výzkumu možno pozorovat, patřili do kategorie 51 až 60 let. 

Nejmladší učitelkou byla studentka ve věku 24 let, nejstarším vyučujícím byl učitel 

ve věku 56 let. Pro pozorování byla oslovena i vyučující starší 60 let, která avšak 

neposkytla možnost návštěvy své výuky. 
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Vyučující byli dále rozčleněni podle aprobace v oboru. 

Aprobace v oboru 

• ano 
• ne 

Celkem čtyři z pozorovaných pedagogů neměli aprobaci v oboru. První 

z nich byli student a studentka denního studia germanistiky zaměstnaní na poloviční 

úvazek, další vyučující studuje v programu celoživotního vzdělávání. Čtvrtá vyučující 

vystudovala zcela jiný obor (ekonomii). Nutno podotknout, že co se týče kvality výuky, 

byly z pohledu pozorovatelky právě hodiny doposud neaprobovaných učitelů 

nejdynamičtější, s příjemnou atmosférou a proběhly s užitím rozličného způsobu metod 

opravování tak, jak š i je žádala konkrétní situace. 

Navštívené hodiny byly vybrány zcela náhodně a jejich obsah nebyl nijak 

uzpůsoben pozorování. Pozorovací listy obsahovaly celkem deset možných způsobů, 

jak žáky opravit či jak je k opravě chyby vyzvat. Do pozorovacích archů byly zaneseny 

všechny chyby, které byly v dané hodině opraveny. Vypsané druhy opravených chyb 

byly vždy doplněny o informaci, v jakém druhu cvičení se objevily. 

Nejprve byla věnována pozornost frekvenci oprav jednotlivých typů chyb. 

Opravené chyby byly dále přiřazeny ke třem druhům nácviku ústního projevu. 

Prvním druhem nácviku jsou reproduktivní typy úloh. Při pozorování byly 

součástí hodin často úlohy zaměřené na morfologické jevy, čemuž odpovídá, že byly 

morfologické chyby při reproduktivních cvičeních opravovány nejčastěji (41%). 

Druhou nej častější oblastí oprav byla výslovnost (38%) následovaná odchylkami 

lexikálně-sémantickými (17%), syntaktickými (2%) a chybami obsahovými (2%). 

Během reproduktivních úloh nebyly opraveny žádné pragmatické chyby. 

Při reproduktivně-produktivních typech úloh byly taktéž nej frekventovanější 

opravy morfologických chyb (42%). Dalšími nejčastěji opravovanými chybami byly 
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odchylky obsahové (23%), lexikálně-sémantické (15%), syntaktické (12%) a fonetické 

(8%). Opravy pragmatických chyb nebyly v tomto typu nácviku zastoupeny. Četnost 

oprav obsahových chyb byla způsobena tím, že měli žáci potíže při interpretaci 

předloženého textu. V mnoha místech mu neporozuměli, v důsledku čehož se dopouštěli 

obsahových odchylek. 

Při produktivních cvičeních byly alespoň částečně zastoupeny opravy všech 

typů chyb. Stejně jako u předchozích dvou druhů nácviku byly nejvíce opravovány 

chyby morfologické (44%), následované chybami syntaktickými (24%), fonetickými 

(15%), lexikálně-sémantickými (13%), pragmatickými (3%) a obsahovými (1%). 

Následující graf je sestaven podle druhů oprav, které byly během pozorování 

výuky využity. 

Druhy oprav při různých možnostech nácviku ústního projevu 

50 

40 

30 

20 

10 

0 
reproduktivni reproduktivně - produktivní 

produktivní 

Při všech druzích nácviku ústního projevu dávali učitelé větší přednost přímé 

opravě (56%) před vybídnutím žáka, aby si své chyby opravil sám (44%). Vyšší 

hodnoty u oprav samotným učitelem byly způsobeny často netrpělivostí či pocitem 

časové tísně učitelů. Někteří učitelé opravovali sami všechny chyby žáků standardně 

a možnost vlastní opravy nebyla žákům ani poskytnuta, ačkoliv o to mnohdy ze strany 

žáků byla snaha. Jiní se systematicky snažili dávat prostor k nápravě vlastní chyby, 

avšak pouze do té doby, dokud se domnívali, že řádně stíhají svůj plán hodiny. 

Výslovnostní chyby byly opravovány v hodinách všech vyučujících stejným 

způsobem. Ačkoliv někteří na odchylku verbálně či neverbálně upozornili, opravili ji 

sami přímým způsobem 

Jak již bylo uvedeno, častěji byla využívána oprava učitelem, a to výhradně 

přímo. Nepřímé metody opravy žáka nebylo využito v žádném z pozorovaných případů. 
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Do následujícího grafu byly tedy zaneseny pouze hodnoty využitých možností vybídnutí 

žáka k nápravě vlastní chyby. 

Možnosti vybídnutí k nápravě vlastní chyby 

neverbální signál 

mimika, gestika 

logické, obsahové souvislosti 

souvislost s výukou 

příčina chyby 
typ chyby 

místo chyby 

verbální signál 

0 10 15 20 25 30 

Během pozorování pobídnutí žáka učitelem k opravě vlastní chyby, 

byly patrné zejména verbální způsoby pobídky (95 %). Nejčastějším způsobem 

vybídnutí bylo označení místa chyby učitelem (32%). Jako další byly téměř se shodnou 

frekvencí využívány možnosti verbálního signálu (28%) či označení typu chyby (27%). 

Jiných možností verbálního vybídnutí žáka k opravě chyby bylo užíváno minimálně. 

Pomocí logických, obsahových souvislostí bylo k chybě vybídnuto pouze v 6% případů, 

označením příčiny chyby ve 2% a možnosti navedení k chybě prostřednictvím 

souvislosti s výukou nebylo využito ani v jednom pozorovaném případě. 

Ačkoliv se jeví neverbální výzvy k opravě jako velice efektivní, šetrné 

a časově ekonomické, tvořily tyto pobídky pouhých 5% z celkového počtu oprav 

(mimika, gestikulace 4%; neverbální signál 1%). 

Celková škála přístupu k opravám ústního projevu byla u pozorovaných 

deseti vyučujících obrovská. Od poměrně precizního a systematického vyzývání 

k opravě vlastních chyb, přátelské a nápomocné atmosféry bylo možné pozorovat 

prostředí až extrémně orientované na známku či naopak ignorující jazykové chyby. 

Celkově lze konstatovat, že se od sebe pozorované vyučovací hodiny diametrálně lišily. 
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3.4. Analýza výsledků a vyvození závěrů z provedených 

průzkumů 

Po vyhodnocení odpovědí v dotaznících pro učitele, shrnutí provedených 

rozhovorů s žáky a realizovaném pozorování výuky byl vyvozen závěr, že se přístup 

k problematice chyby liší nejen mezi jednotlivými vyučujícími, ale v některých 

případech i mezi vyučujícími a žáky. Hlavní hypotéza, že budou jisté odlišnosti 

v postoji k problematice chyby vyučujících způsobeny délkou praxe, se ovšem potvrdila 

pouze částečně a délka praxe není v dané oblasti nikterak zásadním faktorem. Poznatky 

získané hlavní metodou a doplňujícími metodami se v některých styčných bodech 

shodují či doplňují, avšak v mnoha vykazují též rozdílné výsledky. 

Jedna z dílčích hypotéz předpokládala, že budou osobnostní rysy žáka 

zohledňovány jen u malé části učitelů, zatímco SPU bude zohledňovat většina. 

Výsledky výzkumu ukázaly mnohem uspokojivější výsledek. Tři čtvrtiny učitelů 

uvedly, že zohledňují osobnostní rysy vždy, nebo se o to při výuce v rámci možností 

snaží. Oproti tomu však jen necelá polovina učitelů bere ohled na specifické poruchy 

učení svých žáků ve všech případech. Necelá polovina vyučujících uvedla, že se SPU 

zohledňovat snaží, ale ne vždy je pro to ve výuce prostor. V prostředí výuky je často 

obtížné zohledňovat jednotlivé individuality žáků, nicméně je žádoucí, aby se o to 

vyučující zejména v případě specifických poruch učení snažili. 

Podle výsledků dotazníků pro učitele i pozorování výuky je při opravách 

jazykového sdělení žáka kladen největší důraz na gramatickou správnost jazykového 

projevu. V ústním projevu by mělo být více dbáno na výslovnost, která je jednou z mála 

oblastí, kde byl patrný rozdíl v přístupu k chybám v závislosti na vyšším věku spojeném 

s délkou praxe vyučujících. Někteří učitelé občas rezignují na pragmatické a obsahové 

chyby. Cílem komunikace je však se v určité situaci dorozumět, sdělit, co má mluvčí 

konkrétně na mysli. Je důležité, aby se učitelé v zájmu jazykové správnosti nevzdávali 

obsahu, který chce žák vyjádřit. 

Nutno zmínit i odlišnost využívaných způsobů a frekvence oprav jazykového 

sdělení. Způsob opravy ústního projevu se dle výzkumu velice liší nejen v závislosti 

na typu nácviku, ale také v souvislosti s názory jednotlivých učitelů. Velkou oblastí 

názorové odlišnosti je tolerance k chybám. Někteří učitelé by začátečníky opravovali 

důsledně, aby si zautomatizovali správné znění. Za mnohem vhodnější se však dle 
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autorky jeví druhý názor, podle kterého je lepším řešením naopak ponechat 

začátečníkům volnější pole působnosti bez stresu z přerušování či doplňování. 

Zjištěné údaje o způsobech a časových momentech oprav se od očekávaných 

výsledků velice liší. Nadpoloviční většina vyučujících uvedla, že při reproduktivně-

produktivních a produktivních typech úloh opravují jen nejzávažnější chyby a to 

povětšinou tak, že je shrnou nakonec jazykového projevu. Na základě rozhovorů s žáky 

bylo taktéž v rozporu s hypotézou zjištěno, že je jejich preference přístupu k opravám 

chyb na úrovni jazykových znalostí nezávislá a odvíjí se především od osobnostních 

faktorů. Více než polovina žáků shodně uvedla, že jim vyhovuje okamžité opravení 

chyby. Chybu chtějí podle vlastních slov raději znát ihned, aby si ji okamžitě uvědomili 

a nezapomněli ji, jak tomu občas bývá při shrnutí odchylek na závěr. Jen malá část žáků 

uvedla jako nejlepší způsob opravy kombinaci více metod, která se při výuce často 

osvědčuje jako nejvhodnější. 

Ve shodě s hypotézou bylo při výzkumu zjištěno, že učitelé příliš často 

nevyužívají k nápravě chyby žákem neverbální pobídky. Jejich využívání uvedla 

v dotaznících polovina vyučujících, během pozorování však tvořily neverbální pobídky 

k opravě jen minimum celkového počtu opravených chyb. Tento způsob se jeví při 

výuce jako velice praktický, časově nenáročný a efektivní. Neverbální signály nemají 

žádná pravidla, mohou vyplynout z konkrétního jazykového vyučování a odlišovat se 

u různých jazykových skupin. Proto je vhodné, aby si učitelé pro opravy stanovili 

vlastní neverbální signály tak, jak to bude nejlépe vyhovovat účastníkům výuky. 

Dle zjištěných údajů převládá velká orientace na známku jak ze strany 

učitele, tak ze strany žáků. Většina žáků během rozhovoru uvedla, že se zajímá 

především o dosažené hodnocení a teprve až na druhém místě o chyby. Někteří uvedli, 

že se o chyby nezajímají vůbec. Zároveň však téměř polovina dotázaných žáků uvádí, 

že kdyby měli možnost psát doma text (produktivního typu) jako procvičení bez obav ze 

známky, snažili by se jej napsat kreativněji a po kontrole učitelem by se více zaměřili na 

chyby, kterých se dopustili. Úkoly tohoto typu však učitelé zadávají jen občas. Třetina 

dotázaných uvedla, že těchto úloh využívají jednou měsíčně, stejný počet jednou za 

čtvrtletí. Jejich častější využití by se při nácviku písemného projevu mohlo osvědčit 

jako efektivní. 

Podle údajů uvedených v dotazníku rozlišuje více než polovina učitelů při 

písemných opravách malé a velké chyby. Vyučující, kteří tyto chyby nijak nerozlišují, 
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však tvoří také poměrně velkou část, a to celou třetinu. Je zajímavé, že téměř všichni 

dotázaní žáci uvedli, že tyto chyby jejich učitelé nijak neodlišují. Tento rozdíl ve 

zjištěných výsledcích mohl být způsoben tím, že učitelé do rozlišení chyb započítávali 

bodové hodnocení písemných prací (např. stržení půl bodu za malou chybu, celý bod za 

velkou chybu), zatímco žáci nikoliv. Většina žáků uvedla, že by si jejich rozlišení 

v písemném projevu přáli, protože by tak byla usnadněna jejich orientace v opravených 

odchylkách. 

Bylo očekáváno, že pozitivních oprav využívá pouze minimum učitelů. 

Podle výsledků dotazníkové metody však čtvrtina učitelů uvedla, že je využívají často 

a téměř polovina občas. Oproti těmto hodnotám však pouze malá část žáků uvedla, že se 

v jejich pracích opravy tohoto druhu občas vyskytují. Rozdíly ve zjištěných výsledcích 

mohly vzniknout nízkým počtem dotázaných žáků či nepřesností uvedených odpovědí 

(žáci si např. způsob oprav příliš nepamatují...). Velká část žáků by pozitivní opravy 

dle očekávání ocenila jako významný motivační prvek, jehož zařazení do běžné opravy 

písemného projevu může být velice užitečné. 

Ačkoliv se hypotéza domnívala, že červenou barvu při opravách užívá 

většina vyučujících, uvedly tak pouze necelé dvě třetiny dotázaných. Ostatní užívají 

kombinace barev, obyčejnou tužku nebo jim na barvě opravy nezáleží. Oproti tomuto 

zjištění uvedli všichni dotázaní žáci, že jejich vyučující na opravu používají červenou 

barvu. Odchylky ve výsledcích mohly být způsobeny stejnými důvody, jako tomu bylo 

u pozitivních oprav. Je zajímavým poznatkem, že ačkoliv je v současné době trend 

nahrazovat červenou barvu barvami jinými, uvedli téměř všichni žáci, že jsou na ni 

zvyklí a nijak jim nevadí. Červenou označili jako výraznou, což je dle jejich slov pro 

přehlednost opravených výrazů jedině praktické. 

V žádné oblasti problematiky práce s chybou se nedají stanovit absolutní 

a optimální metody. Za nejlepší způsob, jak je uvedeno již v teoretické části práce, 

je metody kombinovat v závislosti na žácích a konkrétní situaci. Jako nejvhodnější se 

jeví konfrontovat své postupy s potřebami žáků (rozhovor, anonymní dotazník) 

a pokusit se prostřednictvím kompromisu vyhledat nejvhodnější postupy. 
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4. Závěr 

Problematika chyby je důležitou součástí vyučovacího procesu a v podobě 

oprav nedílným prvkem každé vyučovací hodiny. Právě z toho důvodu je správný 

přístup k této problematice velmi důležitý. Základem vhodného postoje k práci s chybou 

je individuální přístup k jednotlivým žákům a jejich potřebám zejména v souvislosti 

s kombinací metod a technik aplikovaných při vyučování. 

Cílem práce bylo prostřednictvím výzkumu zjistit, jakým způsobem učitelé 

pracují s chybou v ústním a písemném projevu žáků, na které chyby a metody zaměřují 

nejčastěji svou pozornost a zda aplikované způsoby odpovídají cílům jazykového 

vyučování. Dalším cílem bylo propojit poznatky získané metodou dotazníků s výsledky 

doplňujících metod, a to metodami pozorování výuky a rozhovoru se žáky. 

Na základě provedeného výzkumu bylo zjištěno, že se práce s chybou 

jednotlivých vyučujících velice liší a odlišné jsou i poznatky z jednotlivých metod 

výzkumu. Různost v práci s chybou mezi jednotlivými vyučujícími se oproti očekávání 

neodvíjí v závislosti na délce praxe. Někteří učitelé využívají širokou paletu technik a 

nejrůznější aktivizující metody, kterými vyučování zpestřují a podporují tak pozitivní 

přístup k chybám i výuce celkem. Jedná se zejména o pobídnutí k nápravě vlastní chyby 

žákem, která je doporučována jako nej efektivnější způsob, jak si správné jazykové 

sdělení zautomatizovat. 

Dle zjištěných výsledků existuje však stále určitá část učitelů, kteří 

nezohledňují osobnostní rysy žáků ani specifické poruchy učení, které by neměly být 

opomíjeny. Většina učitelů při výuce dbá především na gramatickou správnost 

jazykového sdělení a někteří přitom nevěnují dostatečnou pozornost ostatním důležitým 

jazykovým oblastem. V souvislosti s reproduktivně-produktivními a produktivními typy 

úloh ústního projevu převládá tolerance k chybám a oprava odchylek shrnutím na závěr. 

Překvapivým zjištěním bylo, že dotázaní žáci nejčastěji preferují opravy ihned 

v aktuálním okamžiku, kdy si mohou správné znění lépe zautomatizovat. Vzhledem 

k osobnostním rysům žáků a jejich aktivizaci při vyučování by učitelé měli kombinovat 

více různých technik a metod při opravách ústního i písemného projevu v závislosti na 

konkrétní situaci. 

Z výsledků výzkumu vyplývá, že v popředí žákova zájmu stojí především 

známka. Pro odstranění orientace na známku a povzbuzení zájmu o osobní 
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zdokonalování ve znalostech cizího jazyka by mohlo být využito domácích procvičení, 

kde bude žákům ponechán dostatek prostoru pro potřebné experimentování a kreativní 

zacházení sjazykem. 

Do oprav písemného projevu by bylo vhodné pravidelně začleňovat rozlišení 

malých a velkých chyb stejně jako pozitivní opravy, jež žáci označili za velice přínosné 

a motivující k dalšímu učení. Zajímavým zjištěním byla také barva používaná při 

opravách písemného projevu. Z převážné části převládá červená barva, což však žákům 

nikterak nevadí a ve většině případů ji naopak pro její výraznost preferují. 

Závěrem lze konstatovat, že i přes jisté odlišnosti mezi výsledky 

jednotlivých metod učitelé aplikují při výuce takové způsoby opravy chyby, 

které odpovídají cílům vyučování cizího jazyka. Tato práce je obecným přehledem dané 

problematiky a otevírá velice širokou tématiku s celou řadou námětů vhodných 

k dalšímu zpracování. Mezi témata, kterými by bylo vhodné se dále zabývat, 

patří kupříkladu přístup k hodnocení chyb v ústním projevu, hodnocení chyb písemného 

projevu se zřetelem ke specifickým poruchám učení, interjazykové a intrajazykové 

odchylky, tolerance k chybám, práce s chybou se zřetelem k různému stupni osvojení 

cizího jazyka, neverbální komunikace při opravách ústního projevu, označení 

a identifikace chyby při opravách písemného projevu žáků. 
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5. Resümee 

Diese Arbeit beschäftigt sich mit dem Thema „Fehler und Fehlerkorrektur im 

Fremdsprachenunterricht". Sie gibt einen allgemeinen Überblick über die Fehler und 

Fehlerkorrektur sowohl im schriftlichen, als auch im mündlichen Ausdruck. Wie die 

Lehrer ihre Schüler korrigieren, ist ein wichtiges Element des 

Fremdsprachenunterrichts. Es kann zum weiteren Lernen motivieren und es 

unterstützen, aber durch eine ungünstige Art der Fehlerkorrektur kann das Interesse an 

den eigentlichen Sprachkenntnissen minimalisiert werden, und so wird der ganze 

Prozess des Unterrichts behindert. 

Ziel der Arbeit ist, grundlegende theoretische Ausganspunkte des Themas 

Fehler und Fehlerkorrektur im Fremdsprachenunterricht festzulegen und mithilfe einer 

empirischen Forschung festzustellen, wie Lehrer die Fehler ihrer Schüler betrachten, 

wie sie mit ihnen weiter umgehen und ob die Art der Korrektur und die verwendeten 

Methoden den Zielen des Fremdsprachenunterricht entsprechen. 

Diese Arbeit besteht aus zwei Teilen, und zwar aus einem theoretischen und 

aus einem praktischen Teil. Der theoretische Teil enthält insgesamt sieben Kapitel und 

beschäftigt sich mit verschiedenen Definitionen des Begriffs Fehler und seinen 

positiven und negativen Aspekten. Weiter werden die Funktionen des Fehlers und 

Klassifikationen nach verschiedenen Kriterien beschrieben. Zu diesen Kriterien gehören 

vor allem: Gliederung nach den Sprachebenen, Fehlergewicht, Kompetenz und 

Performanzfehler und Gliederung nach den Fehlerursachen. Das nächste Kapitel handelt 

vom Prozess der Fehleranalyse und weiter wird die Bedeutung der im 

Fremdsprachenunterricht teilnehmenden Personen betont - des Lehrers und des 

Schülers. Der Schluss des theoretischen Teils widmet sich der Fehlerkorrektur im 

schriftlichen und im mündlichen Ausdruck. Es wird dargestellt, wie und welche Fehler 

korrigiert werden sollen, wie man mit ihnen im Unterricht arbeiten kann und wie sie zu 

bewerten sind. 

Die Forschung im praktischen Teil der Arbeit orientiert sich am 

Sprachunterricht an vierjährigen Gymnasien. Es wurden drei Methoden eingesetzt -

Fragebögen für die Schüler, Beobachtung des Unterrichts und Interviews mit den 

Schülern. Die Hypothese, dass die Deutschlehrer am meistens eine konservative 
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Fehlerkorrektur einsetzen und sich vor allem an der grammatischen Richtigkeit der 

sprachlichen Äußerung orientieren, wurde nur teilweise bewiesen. Es wurde festgestellt, 

dass sich die Methodik der Lehrer sehr unterscheidet. Einerseits werden von einigen 

Lehrern verschiedenste effektive Methoden eingesetzt, anderseits gibt es immer Lehrer, 

die eher eine konservative Fehlerkorrektur vornehmen und keine persönlichen Spezifika 

der Lernenden berücksichtigen. Im Vergleich mit den Aussagen der befragten Schüler 

und der Beobachtung wurden weitere interessante Ergebnisse festgestellt. Und dazu 

gehört zum Beispiel die Feststellung, dass mehr als die Hälfte der befragten Schüler 

eine unmittelbare Korrektur mit der dazugehörigen Erklärung bevorzugt, damit sie sich 

die Fehler dann besser merken können. Was reproduktiv-produktive und reproduktive 

Übungen betrifft, bevorzugen die Lehrer jedoch eine Zusammenfassung am Ende der 

Äußerung. Sowohl die Schüler, als auch die Lehrer orientieren sich sehr an Noten und 

es wäre praktisch, produktive schriftliche Aufgaben zum Üben regelmäßig 

einzubringen. Genauso sieht es mit der sichtbaren Gewichtung der Fehler in 

schriftlichen Arbeiten und positiven Korrekturen aus, die die Lehrer im Durchschnitt 

nur manchmal einsetzen und die die Schüler als sehr nützlich und motivierend 

bewerten. 

Es gibt eine ganze Reihe von Methoden, die bei der Fehlerkorrektur 

eingesetzt werden können. Man darf dabei die Spezifika der einzelnen Lernenden und 

der ganzen Lerngruppe nicht vergessen und muss den ganzen Unterricht geeignet 

anpassen. Diese Arbeit öffnet eine breite Thematik und beschäftigt sich mit vielen 

Themen, mit welchen man sich näher befassen könnte. 
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Příloha č. 2: Dotazník pro učitele 
DOTAZNÍK 

Vážená paní profesorko, pane profesore, 
jsem studentkou 5. ročníku PedF UK a v rámci zpracování magisterské práce provádím 
výzkum na téma práce s chybou ve výuce německého jazyka. 
Dovoluji si Vás požádat o laskavé vyplnění níže uvedeného dotazníku. 
Dotazník je zcela anonymní. 

Jednotlivé otázky si, prosím, pozorně přečtěte a zatrhněte dle pokynů. 

Údaje získané touto cestou mi poslouží jako zdroj cenných informací pro výzkumnou část mé 
magisterské práce. Vyplněný dotazník mi prosím zašlete zpět do 22.2.2009. 

Předem Vám děkuji za Váš čas, Dominika Pelikánová (Domi.Pelikanova@seznam.cz) 

VHODNOU ODPOVĚĎ OZNAČTE POMOCÍ PÍSMENE X. 

O z n a č t e vždy jen jednu z nabízených možností, pokud není pod otázkou uvedeno jinak. 

I. Statistické údaje 

1) Pohlaví: 
1. muž 
2. žena 

2) Věk: 
1. 2 0 - 3 0 let 
2. 3 1 - 4 0 let 
3. 4 1 - 5 0 let 
4. 5 1 - 6 0 let 
5. více než 60 let 

3) Počet let pedagogické praxe: 

1. 0 - 5 let 
2. 6 - 1 0 let 
3. 11-15 let 
4. 16-20 let 
5. 2 1 - 2 5 let 
6. 2 6 - 3 0 let 
7. více než 30 let 

4) Aprobace v oboru: 

1. ano 2. ne 

II. Otázky obecného charakteru 

1) Kterých chyb se žáci dopouštějí nejčastěji? 
Napište prosím pořadí 1, 2, 3, 4, 5 před nabízené možnosti. (1 - nejčastěji, 5 - nejméně často) 

výslovnostní 
gramatické 
sémanticko - lexikální (např. nevhodně použitá synonyma) 
pragmatické (nevhodně použitá slova v kontextu, souvisí často s interkulturními aspekty) 
obsahové (obsahově chybné sdělení) 
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2) Které chyby opravujete nejčastěji? 
Napište prosím pořadí 1, 2, 3, 4, 5 před nabízené možností. (1 - nejčastěji, 5 - nejméně často) 

výslovnostní 
gramatické 
sémanticko - lexikální (např. nevhodně použitá synonyma) 
pragmatické (nevhodně použitá slova v kontextu, souvisí často s interkulturními aspekty) 
obsahové (obsahově chybné sdělení) 

3) Co pro Vás žákova chyba signalizuje? 
Možno označit více odpovědí. 

1. neporozumění látce 
2. látka není zažitá, je potřeba ji více procvičit 
3. nedostatečné vysvětlení látky 
4. nesoustředěnost 
5. únava 
6. jiné (rozveďte) 

4) Zohledňujete při práci s chybou osobnostní rysy žáků? (temperament, charakterové 
vlastnosti, extroverze a introverze...) 

1. ano, vždy je zohledním 
2. snažím se, ale ne vždy je pro to ve výuce prostor 
3. ne, přistupuji ke všem žákům stejně 

5) Zohledňujete ve vaší výuce specifické poruchy učení? (dyslexie, dysortografie, dysgrafie...) 

1. ano, vždy je zohledním 
2. snažím se, ale ne vždy je pro to ve výuce prostor 
3. ne, přistupuji ke všem žákům stejně 

6) Liší se ve vaší výuce práce s chybou vzhledem k různému stupni osvojení jazyka? 

1. ano 
2. ne 

7) Pokud se ve vaší výuce práce s chybou vzhledem ke stupni osvojení jazyka liší, 
jakým způsobem? 

8) Jaké jsou hlavní příčiny chyb vašich žáků? 
Možno zaškrtnout více odpovědí. 

1. neznalost j azykové struktury 
2. vysoký stupeň obtížnosti látky 
3. vliv českého jazyka 
4. žák se doma nepřipravuje 
5. nezájem o jazyk 
6. nepozornost 
7. rychlé zapomínání 
8. malé nadání pro cizí jazyk 
9. jiné (rozveďte) 



9) Reagují žáci během výuky spontánně? 
1. ano, většinou ano 
2. ano, ale pouze když se domnívají, že bude jejich odpověď správná 
3. málokdy, bojí se, že by udělali chybu 
4. málokdy, jsou často pasivní 
5. spíše nejsou sami o sobě nemluvní 

III. Otázky k ústnímu projevu 

10) Opravujete žáky při ústním projevu? 

a) při průpravných cvičeních (typ: „Větu v přítomnosti převeď do perfekta") 

1. ano, opravuji všechny chyby 
2. ano, opravuji většinu chyb 
3. opravuji jen ty nejzávažnější 
4. chyby opravuj i j en málokdy 
5. ne, při průpravných cvičeních chyby neopravuji 

b) při reprodukčních cvičeních (typ: „Převyprávěj obsah článku vlastními slovy) 

1. ano, opravuji všechny chyby 
2. ano, opravuji většinu chyb 
3. opravuji jen ty nejzávažnější 
4. chyby opravuj i j en málokdy 
5. ne, při reprodukčních cvičeních chyby neopravuji 

c) při produkčních cvičeních (typ: „Was wáren ideále Ferien fiir dich?") 
1. ano, opravuji všechny chyby 
2. ano, opravuji většinu chyb 
3. opravuji jen ty nejzávažnější 
4. chyby opravuji jen málokdy 
5. ne, při produkčních cvičeních chyby neopravuji 

11) Na které chyby se při ústním projevu zaměřujete? 

a) při průpravných cvičeních (typ: „Větu v přítomnosti převeď do perfekta") 

1. opravuji všechny chyby 
2. opravuji především gramatické chyby 
3. opravuji především výslovnostní chyby 
4. opravuji především lexikálně - sémantické chyby 
5. opravuji především pragmatické a obsahové chyby 
6. kombinace výše uvedených možností (uveďte, kterých) 

b) při reprodukčních cvičeních (typ: „Převyprávěj obsah článku vlastními slovy) 
1. opravuji všechny chyby 
2. opravuji především gramatické chyby 
3. opravuji především výslovnostní chyby 
4. opravuji především lexikálně - sémantické chyby 
5. opravuji především pragmatické a obsahové chyby 
6. kombinace výše uvedených možností (uveďte, kterých) 



c) při produkčních cvičeních (typ: „Was wären ideale Ferien für dich?") 
1. opravuji všechny chyby 
2. opravuji především gramatické chyby 
3. opravuji především výslovnostní chyby 
4. opravuji především lexikálně - sémantické chyby 
5. opravuji především pragmatické a obsahové chyby 
6. kombinace výše uvedených možností (uveďte, kterých) 

12) Pokud někdy v ústním projevu chyby neopravujete, které to jsou a proč? 
Své zdůvodnění napište za příslušný typ chyby 

1. gramatické 
2. výslovnostní 
3. lexikální 
4. pragmatické 
5. obsahové 

13) Kdy opravujete chyby v ústním projevu? 

a) při průpravných cvičeních (typ: „Větu v přítomnosti převeď do perfekta") 

1. ihned po vyřčení 
2. když se chyb nashromáždí více 
3. vše shrnu nakonec 
4. jiné (rozveďte) 

b) při reprodukčních cvičeních (typ: „Převyprávěj obsah článku vlastními slovy) 
1. ihned po vyřčení 
2. když se chyb nashromáždí více 
3. vše shrnu nakonec 
4. jiné (rozveďte) 

c) při produkčních cvičeních (typ: „Was wären ideále Ferien für dich?") 

1. ihned po vyřčení 
2. když se chyb nashromáždí více 
3. vše shrnu nakonec 
4. jiné (rozveďte) 

14) Jakým způsobem opravujete chyby v ústním projevu? 
1. řeknu správné řešení 
2. snažím se, aby se žák opravil sám, pokud je to v jeho možnostech 
3. zeptám se na správné řešení spolužáků 
4. kombinací prvních tří možností v pořadí: 

15) Jak často necháváte žáky, aby se v ústním projevu opravovali sami? 
1. pokaždé - vždy jen naznačím, kde se stala chyba 
2. ve většině případů se o to snažím 
3. jen někdy je pro to ve výuce prostor 
4. spíše chyby opravuji sám/sama 
5. žáky opravuji jen já 



16) Jakým způsobem žáka na chybu upozorníte? 
Možno zaškrtnout více odpovědí 

1. neverbálně signalizuji chybu (např. výrazem ve tváři, pohybem ruky...) 
2. upozorním verbálně (např. pozor, ještě jednou...) 
3. zopakuji větu do toho místa, kde se dopustil chyby 
4. zopakuji začátek slova, ve kterém došlo k pochybení 
5. jiné (rozveďte) 

17) Kdo opravuje při ústním projevu chyby nejčastěji ? 
Napište prosím pořadí 1, 2, 3 před nabízené možnosti. (1 - nejčastěji, 3 - nejméně často) 

učitel 
žák sám 
spolužáci 

18) Máte s žáky smluveny určité neverbální signály, podle kterých snadno rozpoznají, jaké se 
dopustili chyby? 

1. ano 
2. ne 

19) Máte-li určité neverbální symboly, uveďte příklad. 

20) Když chybu vysvětlujete, jakým jazykem? 
1. českým jazykem 
2. německým j azykem 
3. kombinací českého a německého jazyka 
4. někdy českým, někdy německým jazykem - podle čeho se rozhodujete? 

IV. Otázky k písemnému projevu 

21) Opravujete žáky při písemném projevu ? 

a) reproduktivní písemný projev - např. diktát 

1. ano, opravuji všechny chyby 
2. ano, opravuji většinu chyb 
3. opravuj i j en ty nej závažněj ší 
4. při diktátu opravuji chyby jen málokdy 
5. ne, při diktátu chyby neopravuji 

b) reproduktivně - produktivní písemný projev - např. písemně zodpovědět 
otázky k textu 

1. ano, opravuj i všechny chyby 
2. ano, opravuji většinu chyb 
3. opravuj i j en ty nej závažněj ší 
4. při tomto typu úloh opravuji chyby jen málokdy 
5. ne, chyby neopravuji. Jde mi především o obsahově správné odpovědi 



c) produktivní písemný projev - např. úvaha na určité téma 
6. ano, opravuji všechny chyby 
7. ano, opravuji většinu chyb 
8. opravuji jen ty nejzávažnější 
9. při tomto typu úloh opravuji jen málokdy 
10. ne, chyby neopravuji, jde o to, aby se žák uměl vyjádřit 

22) Jakým způsobem písemné chyby opravujete? 

a) reproduktivní písemný projev - např. diktát 

1. označím místo, kde se vyskytla chyba 
2. označím chybu a připíši, o jakou chybu se jedná (pravopis, slovosled...) 
3. chybu označím a napíšu k ní správné znění 
4. jiné (rozveďte) 

b) reproduktivně - produktivní písemný projev - např. písemně zodpovědět 
otázky k textu 

1. označím místo, kde se vyskytla chyba 
2. označím chybu a připíši, o jakou chybu se jedná (pravopis, slovosled...) 
3. chybu označím a napíšu k ní správné znění 
4. jiné (rozveďte) 

c) produktivní písemný projev - např. úvaha na určité téma 

1. označím místo, kde se vyskytla chyba 
2. označím chybu a připíši, o jakou chybu se jedná (pravopis, slovosled...) 
3. chybu označím a napíšu k ní správné znění 
4. jiné (rozveďte) 

23) Jakým způsobem chybu označujete? 

1. podtrhnu ji 
2. škrtnu ji 
3. jiné (rozveďte) 

24) Pokud používáte nějaké značky k identifikaci chyby, uveďte příklad. 

25) Používáte v hodinách různé techniky opravy chyb v písemném projevu? 

1. ano, žák má jen naznačené místo chyby a opravuje šiji sám 
2. ano, žáci si vymění sešity a pokouší se najít a opravit si chyby navzájem 
3. ano, žák zná počet chyb a má si je vyhledat sám 
4. ne, žádné speciální techniky, chyby opravujeme společně 
5. ne, žádné speciální techniky, žáci mají u chyb napsané správné řešení 
6. jiné (rozveďte) 



26) Dáváte žákům za úkol napsat souvislý text (ne na zámku)? 
1. ano, každý týden 
2. ano, jednou měsíčně 
3. ano, jednou za čtvrtletí 
4. ano, jednou za pololetí 
5. tyto domácí úkoly žákům nedávám 
6. jiné (rozveďte) 

27) Pokud zadáváte takové úkoly, opravujete je stejně jako jinou písemnou práci na známku? 
1. ano, opravuji je úplně stejně 
2. částečně, neopravuji všechny chyby 
3. částečně, chyby opravuj i j iným způsobem 
4. jiné (rozveďte) 

28) Dáváte svým žákům za úkol např. překlad, jehož správné řešení si potom mají zkontrolovat 
sami podle klíče? 

1. ano, každý týden 
2. ano, jednou měsíčně 
3. ano, jednou za čtvrtletí 
4. ano, jednou za pololetí 
5. tyto úkoly žákům nedávám 
6. jiné (rozveďte) 

29) Označíte někdy v písemném projevu žáka místo, které se mu obzvlášť povedlo? 

1. ano, obzvlášť povedená místa označuji často 
2. ano, obzvlášť povedená místa občas označuji 
3. ne, taková místa neoznačuj i 

30) Rozlišujete při opravě nějakým způsobem malé chyby a hrubky? 

1. ano 
2. ne 

31) Pokud malé chyby od hrubek při opravě rozlišujete, jakým způsobem? 

32) Jakou barvou chyby opravujete? 

1. červenou 
2. modrou / černou 
3. obyčejnou tužkou 
4. je mi to jedno 
5. jiné (rozveďte) 

Ještě jednou Vám děkuji za spolupráci 
a Váš čas. Pokud budete mít zájem, ráda 

Vám zašlu výsledky provedeného výzkumu. 

Dominika Pelikánová 
Domi.Pelikanova@seznam.cz 

mailto:Domi.Pelikanova@seznam.cz


Příloha č. 3: Pozorovací list 

ZIEBELL, B. Unterrichtsbeobachtung und Lehrerverhalten. Berlin : Langenscheidt, 2002. 
ISBN 3-468^19633-8. 

Beobachtungsbogen 

Fehlerkorrektur bei mündlichen Äußerungen 
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Příloha č. 4: Statistika chyb 

RAMPILON, U. Lernen leichter machen. Deutsch als Fremdsprache. Ismaning : Max Hueber 
Verlag, 1995. ISBN 3-19-001574-0. 

M Die Fehlerstatistik 
M a n c h e Fehler m a c h t m a n immer wieder - sowohl in der Rechtschrei-
b u n g als a u c h in der G r a m m a t i k . Dem k a n n m a n n u r abhel fen , indem 
m a n diese Fehler gezielt bearbei tet . 

Sobald Ihnen auffä l l t , d a ß Sie etwas Best immtes i m m e r wieder falsch 
m a c h e n , not ieren Sie es auf e inem Zettel. N u n aber in korrekter Form, 
wobei die Fehlerstelle unters t r ichen wird: 

l inke Rubrik rechte Rubrik 

Ihr Wort oder die Strichliste n a c h Häufigkeit des 
W e n d u n g mit d e m Fehlers: bei jedem Auftreten 
„ewigen" Fehler ein Strich 

Eine Fehlerstatistik könn te so aussehen: 

Meine Fehlerstatistik 
eine Menge Leute ist... lHl 
größer als ich m\ 
die Hemden Willi 
einige in 
ich rufe in der Küche an Will 

Hüngen Sie Ihre Fehlerstatistik a n e inem Ort auf , den Sie häuf ig im Blick 
h a b e n . Dazu eignet sich z.B. e ine W a n d Ihrer Lernecke. Nach einiger Zeit 
k ö n n e n Sic die ersten Fehler wieder a u s der Statistik streichen. Vielleicht 
s ind inzwischen aber a n d e r e h i n z u g e k o m m e n . 

für die Praxis im Kurs 
X Die Isursteilnehmerlnnen lesen die Darstellung auf dem Arbeitsblatt. 
X Sie besprechen untereinander das Verfahren der Fehlerstati&tik. 
X Jeder Kursteilnehmer bzw. jede Kursteilnehmern erstellt schließlich die 

eigene Fehlerstatistik. 



Příloha č. 5: Přehled zkratek označujících druh chyby 

KLEPPIN, K. Fehler und Fehlerkorrektur. Berlin : Langenscheidt, 1998. ISBN 3 ^ 6 8 -
49656-7. 

A Ausdruck 

Art Artikel 

Bez syntaktischer oder 
semantischer Bezug 

Gen Genus 

I Inhalt 

K Kasus 

Kon j Konjunktion 

M Modus 

m F morphologischer Fehler 

Mv Modalverb 

P räp Präposition 

Pron Pronomen 

R Rechtscheribung 

Sb Satzbau 

St Satzstellung 

Stil Still 

T Tempus 

W Wortwahl 

Z 
• 

falsche oder fehlende 
Zeichensetzung 


