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V

Úvod
Za posledních dvacet let zaznamenala výuka ruského jazyka celou řadu změn. Dlouho byla
ruština vyučována na českých školách jako jazyk povinný, poté následovalo období úplného
zavržení, kdy se ruština z českých škol téměř vytratila, aby nakonec nastoupila cestu
pozvolného vývoje směřujícího к určité vyváženosti.
Dle statistických údajů Ústavu pro informace ve vzdělávání má v posledních letech
zastoupení výuky ruštiny na českých školách spíše vzestupnou tendenci, a to jak na
základních, středních, tak i na vyšších odborných školách. V roce 2001/02 činil počet žáků
učících se ruštinu na základních školách v České republice 1683 žáků, na středních školách
7813 žáků a na vyšších odborných školách 469 žáků. O několik let později např. v roce
2004/05 se počty na ZŠ zvýšily na více než dvojnásobek - 3952 žáků, na středních školách na
12472 a na vyšších odborných školách na 838 žáků. Poslední údaje ukazují, že ve školním
roce 2006/07 se na ZŠ učilo ruštinu 7342 žáků, na SŠ 16191 a na VOŠ 740 žáků. 1
Pro doplnění uveďme, že jednoznačně mezi žáky dominuje volba angličtiny, kterou se ve
školním roce 2006/07 učilo 577936 žáků ZŠ a 413621 středoškolských studentů, za ní
následuje němčina se 148187 žáky na ZŠ a 276823 žáky na SŠ a poté francouzština se 7303
žáky na základních školách a 42977 na školách středních.
V souvislosti

s postupným

sjednocovacím

procesem

v Evropě

vznikla

potřeba

sladit

regionální a národní jazykové kvalifikace s mezinárodně uznávanými standardy. Byla
vytvořena norma pro stanovení úrovně jazykové kompetence, jenž je známa pod názvem
Společný evropský referenční rámec pro jazyky (SERR).
Výsledkem mnohaletého výzkumu odborníků z různých evropských států byly vytvořeny
deskriptory, popisující stupeň ovládání jazyka (od úrovně nejnižší - AI po úroveň nejvyšší C2) a tvořící základ pro Evropské jazykové portfolio, které se stalo novým nástrojem
hodnocení jazykových dovedností.
V souvislosti s problematikou hodnocení se v posledních letech pozornost nejen odborníků,
ale i veřejnosti obrací к reformě maturitních zkoušek",2 kterou připravuje od roku 1997
Centrum pro reformu maturitní zkoušky (CERMAT).

1

Do uvedených hodnot (k 15.1.2007) byli započítáváni všichni žáci bez ohledu na to, zda se ruštinu učili jako
jazyk povinný, povinně volitelný či nepovinný.
2
V Pedagogickém slovníku (Průcha et al., 2003) je „maturitní zkouška" definována jako závěrečná
zkouška
ukončující studium na středních školách na gymnáziích, středních odborných a uměleckých školách, ve
středních odborných učilištích. " Podrobnosti o maturitě stanoví Vyhláška MŠMT ČR č. 442/1991 Sb.

1

Důvody vedoucí к reformě, které uvádí dokument Nová maturita (Rámcový návrh - červen
1999), vydaným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR,

lze shrnout do

následujících bodů:
•

významný pokles informační hodnoty maturitního vysvědčení;

•

nedostatečná průhlednost hodnocení výkonu žáka;

•

snaha o dosažení srovnatelné výstupní úrovně znalostí a dovedností studentů v rámci
středních škol České republiky;

•

potřeba vytvořit jeden z nástrojů spojujících cíle vzdělávání v decentralizovaném
systému.

Hlavní změna spočívá v rozdělení maturitní zkoušky na dvě části: část společnou (ve všech
školách na základě státem garantovaných písemných testů, v povinných a nepovinných
předmětech) a část školní, jejíž obsah bude spadat do kompetence škol.
Koncepce maturitní zkoušky z cizího jazyka vycházející z cílů Rady Evropy, směřuje
к vytvoření srovnatelných a transparentních jazykových zkoušek napříč státy Evropské Unie
a je vázána na mezinárodní klasifikaci jazykových dovedností (SERR) tak, že základní úroveň
odpovídá úrovni BI a vyšší úrovni B2. Vzhledem к tomu, že bylo záměrem reflektovat
mezinárodní standardy jazykových dovedností, změnilo se i pojetí zkoušky z cizího jazyka a
stala se z ní zkouška komplexní, ověřující komplexní řečové dovednosti, a to jak receptivní
(čtení a poslech s porozuměním), tak i produktivní řečové dovednosti (samostatný ústní
projev, interakce a projev písemný).
Při výběru tématu disertační práce sehrál velkou úlohu vedle výše uvedených skutečností můj
studijní obor anglický jazyk - ruský jazyk, který jsem absolvovala na Pedagogické fakultě
UK a také několikaletá praxe výuky ruštiny a angličtiny na Akademickém gymnáziu v Praze.
Ve své práci, kde se zabývám problematikou hodnocení produktivních řečových dovedností
v cizojazyčné výuce se zaměřením na výuku ruštiny na středních školách, ověřuji dovednost
písemného a ústního projevu žáků pomocí analytických kritérií vytvořených CERMATem.
V souvislosti s korekcí chyb v písemných textech a ústních projevech zkoumám charakter
chyb a jejich možné příčiny vzniku. Mým původním záměrem bylo zkoumat úroveň
dovednosti samostatného ústního a písemného vyjadřování (základní úroveň obtížnosti) pouze
při vyučování ruštiny, ale později jsem se rozhodla rozšířit daný průzkum i o ověření výše
uvedených dovedností při vyučování angličtiny (vyšší úroveň obtížnosti), i když není
rozpracována tak detailně a slouží spíše pro účely porovnání.
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Cíle disertační práce

1. Přispět к řešení problematiky hodnocení úrovně produktivních řečových dovedností ve
vyučování cizích jazyků.
2. Charakterizovat návrh nových maturitních zkoušek z cizího jazyka (jejich koncepci,
strukturu, požadavky a kritéria hodnocení ústního a písemného projevu).
3. Ověřit úroveň dovednosti samostatného ústního a písemného vyjadřování při
vyučování ruštiny a angličtiny na vybraných českých školách.
4. Zjistit nejčastější chyby a jejich příčiny v písemných a ústních projevech žáků.
5. Zjistit jakým způsobem je rozvíjen ústní a písemný projev ve vybraném vzorku
současných učebnic ruštiny a angličtiny pro výuku v českých středních školách.
Výstupem do praxe je vytvoření souhrnného přehledu nejfrekventovanějších chyb žáků
z písemných a ústních projevů získaných z několika středních škol a jedné vyšší odborné
školy.
V souvislosti se stanovenými cíli jsem si položila následující otázky:
1)

Z hlediska průzkumu úrovně dovedností písemného vyjadřování studentů (podle

analytických kritérií):
a) Je student schopen zpracovat daný písemný text v ruštině a angličtině dle zadání
vhodně, srozumitelně a v odpovídajícím rozsahu textu, vymezeném intervalem

počtu slov v zadání?
b) Umí student adekvátně používat prostředky textové návaznosti a správně členit
písemný text v ruském a anglickém jazyce?

c) Dovede středoškolský student správně používat širokou škálu slovní zásoby
ruského a anglického jazyka v písemném projevu? Jaké lexikální chyby se objevují
v písemném projevu nejčastěji?
d) Umí správně používat vhodné gramatické struktury ruského a anglického jazyka
v písemném projevu? Jaké gramatické chyby se objevují nejčastěji v písemném
projevu?
2) Z hlediska průzkumu úrovně dovednosti ústního vyjadřování studentů, (podle analytických
kritérií):
a) Je student schopen v samostatném ústním projevu přesně a správně používat
slovní zásobu a gramatické struktury?
b) Je jeho projev plynulý a je schopen autokorekce?
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с) Jsou v rámci jeho projevu jeho myšlenky logicky uspořádány a

prostředky

textové návaznosti použity přesně?

Ke splnění vytčeného cíle bylo samozřejmě nutné se nejprve podrobně seznámit s odbornou
literaturou (českou i zahraniční), která mi poskytla teoretická východiska, jež byla nezbytná
pro zapojení tématu do širších souvislostí. Těmto teoretickým východiskům je věnována část
I.
V části II. analyzuji způsoby a kritéria hodnocení ústního a písemného projevu v rámci
mezinárodních zkoušek FCE z anglického jazyka a mezinárodní zkoušky ТРКИ 1 z ruského
jazyka. Zároveň podrobně charakterizuji nový model státních maturit z předmětu ruský jazyk
- základní úroveň osvojení a anglický jazyk - vyšší úroveň osvojení. Zabývám se nejen
strukturou a požadavky maturitní zkoušky z cizího jazyka, ale i způsoby korekce a kritérii
hodnocení ústního a písemného projevu budoucích maturantů.
V rámci empirického výzkumu (část III.) ověřuji úroveň dovednosti samostatného ústního a
písemného vyjadřování při vyučování ruštině a angličtině na vybraných českých školách. Na
základě analytických kritérií vytvořenými CERMATem hodnotím dovednost studentů napsat
strukturované písemné práce (kratší a delší) a dovednost samostatného ústního projevu (popis
a srovnání obrázků). Z výsledků průzkumu analyzuji nejčastější chyby a popřípadě i jejich
příčiny.
Součástí části III. je také analýza současných učebnic ruštiny a angličtiny z hlediska rozvíjení
produktivních dovedností a rozbor dotazníků, zaměřených na problematiku hodnocení
produktivních dovedností, které byly zadány učitelům ruštiny.

Metodologická východiska
Při zpracování tématu jsem si zvolila následující metodologické postupy:
1. korekce a hodnocení písemných prací a ústních projevů z ruštiny a angličtiny podle
analytických kritérií hodnocení vytvořených CERMATem;
2. popisná

analýza

didaktického

zpracování

cvičení

zaměřených

na

rozvíjení

produktivních řečových dovedností v učebnicích ruštiny a angličtiny s cílem zjistit
typologii cvičení rozvíjejících ústní a písemné vyjadřování na úrovni B1 a B2 osvojení
cizího jazyka;
3. analýza chyb v písemných a ústních projevech a zjištění možných příčin jejich
výskytu;
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4. explorativní metoda s technikou dotazníku, zaměřená na zjištění názorů učitelů ruštiny

na problematiku hodnocení ústních a písemných projevů v cizojazyčné výuce.
Stanovení hypotézy

V souvislosti se zadanými cíli jsem stanovila následující hypotézy:
1) Domnívám se, že v písemném projevu z ruského jazyka budou studenti úspěšní
především v oblasti slovní zásoby, pravopisu a gramatiky, neboť jsou tyto jazykové
prostředky precizně a systematicky procvičovány ve všech dílech učebnice Raduga.
Vzhledem k tomu, že cvičení zaměřená na problematiku organizace textu, kohezi a
koherenci nejsou v učebnicích rozvíjeny v takové míře, budou studenti v této oblasti
vykazovat menší úspěšnost.
2) V písemném projevu z anglického jazyka si myslím, že budou studenti méně úspěšní
v oblasti organizace textu a používání mluvnických prostředků.
3) V ústním monologu v ruštině budou převládat chyby gramatické nad chybami
lexikálními, zatímco v ústním monologu v angličtině tomu bude naopak, závažnější
nedostatky či problémy lze očekávat především v oblasti slovní zásoby.
4) Výsledky testů z roku 2008 budou lepší než výsledky z roku 2006. Usuzuji tak na
základě tehdejší situace, kdy testování strukturovaných písemných prací na školách
bylo v prvopočátcích a to jak pro studenty, tak pro učitele, a na základě situace dnes,
kdy se Maturit nanečisto každoročně účastní stále více škol a kdy proběhla celá řada
školení pro učitele s cílem jejich dalšího vzdělávání v oblasti rozvíjení produktivních
dovedností a způsobu jejich hodnocení na základě analytických kritérií.
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I. Teoretická východiska hodnocení ústního a písemného projevu při vyučování cizích
jazyků

1. Psycholingvistická charakteristika ústního a písemného vyjadřování v cizím jazyce
1.1 Obecná charakteristika produktivních řečových dovedností
Ústní a písemný projev je považován za dovednost produktivní, neboť dochází к produkci, tj.
vytvoření cizojazyčného textu. Ústní projev společně s poslechem vzhledem к

uplatnění

používaného realizačního kódu představuje dovednost akusticko-orální, u které jsou obě
komplementární složky (receptivní a produktivní) těsně svázány a jejich sepětí je mnohem
výraznější než u dovedností opticko-grafomotorických (čtení a písemný projev).
Všechny 4 řečové dovednosti se navzájem ovlivňují a podmiňují. Postavení ústního a
písemného projevu ukazuje následující tabulka:
Receptivní komunikativní činnost

Poslech

Čtení

jako dekódování

jako dekódování

Î

t

- ústní komunik. činnost

- písemná komunik. činnost

i

1

jako kódování

jako kódování

Ústní nroiev

Písemný nroiev

Produktivní komunikativní činnost
(Lazar, E. a kol.: Didaktika nemeckého jazyka. Bratislava, SPN 1980, s. 164)
V tabulce zmíněné čtyři řečové dovednosti

představují základní podmínky jazykové

komunikace. Ruský autor Levi konstatuje, že 7 0 % našeho bdělého stavu souvisí s řečí, 45%
času posloucháme,

30%

času hovoříme nahlas,

16% Čteme a 9% píšeme. (Lazar, 1980)
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1.2 Charakteristika ústního projevu
Při ÚP dochází к přenosu významu (ve verbalizované formě) od mluvčího, produktora,
к adresátovi, příjemci sdělení, cestou fónické realizace. Výsledným produktem činnosti
mluvčího je zvukový text, sdělení, projev.
Ústní forma je považována za primární, a to ze dvou důvodů: z hlediska historie lidstva,
neboť se objevila dříve než forma psaná, a z hlediska vývoje jedince, neboť si člověk osvojuje
ústní formu jazyka dříve než formu psanou.
ÚP má na ostatní řečové dovednosti velký vliv, protože při všech řečových dovednostech se
objevuje artikulace a to: plná (zjevná) - ÚP + hlasité čtení a při tichém čtení, psaní a částečně
při poslechu artikulace neúplná.
Termín „ústní projev" není v teorii cizojazyčného vyučování jednotný. V odborné literatuře
nacházíme označení ústní projev, ústní vyjadřování, řečový projev, ústní řeč, mluvní projev
atd. Pro naše účely se přidržíme termínu ústní projev (ÚP).
Pojem ÚP není jednoznačný. Definujeme ho jako verbálně-kognitivní proces řečové činnosti,
při níž mluvčí uskutečňuje přenos informace určitého obsahu adresátovi pomocí zvukových
signálů. ÚP lze také charakterizovat jako rezultát procesu řečové činnosti, verbalizovaný
smyslový celek nahlas pronesený.
Ruští odborníci chápou ÚP procesuálně i rezultativně: jako řečovou činnost i jako její
výsledek. Za její atributy považují: motivovanost, aktivitu, cílevědomost, samostatnost,
tempo, vztah к člověku a jeho myšlení. Mezi znaky zařazují jeho strukturovanost, logičnost,
informativní hodnotu a výrazovost. (Passov, 1985)
Britští lingvisté pojímají ÚP z dvojího hlediska: jako produkt ve statickém pojetí jazyka
("text-as-product

view")

a jako proces v dynamickém pojetí promluvy

("discourse-as-

process view"). (Brown,Yule 1983, Widdowson, 1978). 3

1.2.1 Fáze ústního vyjadřování z hlediska psycholingvistiky
2 p s y c h o l i n g v i s t i c k é h o hlediska rozlišujeme následující fáze:

A. vnitřní etapu = mluvní koncept, který tvoří:
1. vznik řečové intence (sdělovací záměr ),
2. výstavba vnitřního programu (mluvčí si vytváří hrubý plán obsahu své výpovědi),
3

Touto problematikou se u nás zabývala L. Rejmánková, která charakterizuje mluvený text jako komunikativní

událost dvojstranného charakteru. Za jeho hlavní rysy považuje souvislost, celistvost, myšlenkovou uzavřenost,
formálně-gramatické a lexikální uspořádání.
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3. vnitřní gramaticko-sémantickou realizací výpovědi (mluvčí vybírá jazykové prostředky,
s jejichž pomocí vyjádří svou intenci).
B. vnější etapu = jazykovou formulaci a vlastní zvukovou realizaci, kterou je možno
rozfázovat na:
4. řečově-motorickou realizaci, při které dochází k foneticko-intonační realizaci předem
stanoveného syntakticko-morfologického plánu,
5. kontrolní

etapu, kdy mluvčí kontroluje, zda

se mu podařilo dosáhnout

svého

komunikativního záměru pomocí reakce partnera v procesu komunikace. (Lachout, 2006-7)
Mluvení v cizím jazyce je náročná řečová dovednost, při které žáci překonávají obtíže, a to
jak

jazykového

rázu

(omezenost

cizojazyčných

prostředků),

tak

i

pedagogicko-

psychologického charakteru. „Žiak má zábrany a ostych vyjadrovať sa v cudzom jazyku. Nie
je to len preto, že neadeh'atne ovláda cudzí jazyk, ale často i preto, že nevie presne čo má
povedať (obsahová zložka komunikácie). Komunikačné bariéry existujú viac-menej a v rôznej
miere u väčšiny žiakov. Mladší žiaci sú pri cudzojazyčnej

komunikácii

spontánnější

a

uvoľnenejší. Naopak starší žiaci a dospelí sú uzavretejší a menej prirodzení. " (Simůnková,
2003-4).
Tento problém, který je také nazýván Jazyková úzkost" (language anxiety) se často objevuje
na hodinách cizího jazyka, především u výcviku ústního projevu. Úzce souvisí s ostychem
mluvit cizím jazykem, se strachem z chyb. Jde o velmi rozšířený jev, který nelze považovat za
zanedbatelný problém.
Tento

problém

je

nutno

zvažovat

i

v souvislosti

s existencí

žáků

typu

extrovertního/introvertního či komunikativního/nekomunikativního a také vzít v úvahu širší
problematiku individuálních zvláštností žáků a jejich vztahu к cizojazyčné výuce.
Ústní projev se rozvíjí společně s ostatními řečovými dovednostmi. Jedná se o působení
sluchové a zrakové jazykové názornosti, o maximální vnímání řeči všemi analyzátory.
Z psychologického hlediska se tato skutečnost vysvětluje tak, že při sluchovém vnímání řeči
probíhá vždy její vnitřní promlouvání. Je způsobeno vytvořením sluchově motorických
impulsů v mozku, jdoucích od sluchového centra řeči směrem к řečově motorickému centru,
pomocí něhož se uskutečňuje artikulace. Analogické pochody se uskutečňují při vnímání
písemné řeči v procesu psaní. Tato vnitřně promlouvaná řeč má sice jen charakter
reproduktivní, ale reprodukce tvoří základní stupeň v osvojování řeči vůbec, a proto i
v procesu osvojování cizího jazyka.
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1.2.2 Typologie ústního vyjadřování (monolog, dialog, skupinový dialog)
J. Veselý rozlišuje ústní projevy podle několika kritérií:
1) podle stupně samostatnosti mluvčího při realizaci promluv (iniciativní, reaktivní,
imitativní);
2) podle

stupně

uvědomělosti

při

jazykové

výstavbě

promluvy

(diskurzivní,

automatizovaný);
3) podle formy (dialog, monolog, skupinový dialog);
4) z hlediska lingvodidaktického (reproduktivní, řízený, volný). (1984-5, s.242)
Z hlediska účasti jednoho či více mluvčích rozeznáváme v ÚP dvě, příp. tři formy řečového
produktu: monolog (řečový produkt jednoho mluvčího, který vyjadřuje své myšlenky, emoce,
hodnocení, postoje), dialog (při kterém se komunikace účastní dvě osoby) a skupinový dialog
(produkt řečové činnosti více komunikantů). Tyto formy se navzájem liší po obsahové,
lingvistické i psycholingvistické stránce.
Monolog představuje souvislou sérii samostatných výpovědí jednoho mluvčího, jež ve svém
souhrnu vytvářejí delší promluvu. Téma monologu si zpravidla určuje mluvčí, který se tak
může plně soustředit na obsah, logicky rozvíjet tématickou linii nebo si dokonce předem
připravit plán promluvy. Monologický projev může být obsahově předem připraven (někdy i
písemně), a to v bodech či v některých případech dokonce doslovně. Pokud přítomný adresát
do výstavby promluvy nezasahuje, zachovává se v monologu obsahová a formální kontinuita.
Mluvčí si sám určuje tempo, věcný obsah i téma monologu, což přispívá к jeho jednolitosti,
ke kompoziční a gramatické uspořádanosti. Monolog se v jazykovém projevu vyskytuje
v různých slohových útvarech a podobách, jako např. vyprávění, popis, referát, úvaha, výklad,
charakteristika či zpráva.
Těmto mluveným žánrům monologu pak odpovídají v oblasti psaného jazyka článek, povídka,
recenze, kritika a různé typy administrativních monologů jako oznámení, vyhláška atd.
V běžné komunikaci má mluvený monolog především funkci informativní. V závislosti na
komunikativní situaci je mluvčí buď účastníkem hovoru a střídá roli mluvčího a posluchače
(v rozhovoru, besedě), nebo je pouze mluvčím (referuje, vypráví), takže odpadá nutnost
soustředěného poslechu a vnímavé interpretace repliky partnera v komunikaci včetně
následné reakce. Monolog pronášený v cizím jazyce je po stylistické stránce omezen jak
znalostí lexika, tak i znalostí a stupněm automatizace ostatních jazykových prostředků. Pro
monologické vyjadřování v cizím jazyce je typické nevyužití prvků výrazného hovorového
zabarvení a individuálně specifických stylistických obratů. Monolog v cizím jazyce vždy
zachycuje racionální jádro výpovědi, přičemž emocionální či apelativní prvky jsou v něm
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velmi omezeny nebojsou vyjádřeny mimojazykovými prostředky. V daném případě se hovoří
o určité stylistické unifikaci projevů pronášených v nemateřském jazyce.
(Doleželová, 1992-3)
Dialogická řeč představuje formu komunikativní činnosti dvou účastníků, kteří společně
produkují text v rámci určitého komunikativního záměru. Dialog se skládá ze sledu
jazykových sdělení (replik), vznikajících po výměně komunikativních rolí (mluvčí

-

posluchač). Jedna replika je tvořena na základě druhé a mluvčí očekává reakci posluchače,
nejčastěji verbální. Dialog nebývá vždy tématicky sevřený na rozdíl od monologu. Jeho
dějovou linii určují oba partneři a v průběhu hovoru může dojít ke zvratům tématu z iniciativy
jednoho nebo druhého komunikanta. Mluvčí vstupují do dialogické komunikace s cílem
naplnit své komunikativní potřeby. Chtějí například vyjádřit svůj názor na nějakou událost,
reagovat na impulsy partnera, získat informaci, vyměnit si dojmy, nebo potřebují přimět
adresáta, aby něco udělal, vyjádřil svůj postoj apod.
Jazyková výstavba dialogu ve srovnání s monologem je popsána přesně profesorem

Mukařovským. Nadvčtná souvislost je v dialogické řeči tvořena dvěma i více mluvčími na
rozdíl od monologu. Dialog vyrůstá z dramatického napětí mluvících osob (otázky, reakce).
Každý dialog má podle Mukařovského 3 specifické rysy: 1) prolínání dvou nebo více
„kontextů", tj. různých názorů, stanovisek mluvčích к jednomu tématu, 2) vztah mezi
mluvčími samotnými, 3) vztah účastníků dialogu к reálné situaci.(1948, 130)
Na základě těchto 3 specifických stránek dialogu klasifikuje Mukařovský 3 základní typy
dialogů:
a) dialog osobní (modálni), v němž se zřetelně projevuje citový vztah mezi mluvčími
(zdůrazňuje protiklad mezi ,já" a „ty");
b) dialog situační, ve kterém se mluvčí nedostávají do vztahu к sobě navzájem a kde je
nejdůležitější situace, o níž se mluví (zdůrazňuje vztah mezi mluvčím a předmětnou
situací, např.: rozhovor v restauraci, na ulici);
c) dialog tématický, má určité účastníky zvolené téma a je pokud možno odpoután jak od
vztahu mezi mluvčími, tak i od vztahu к situaci (zdůrazňuje téma).
Jazyková stavba dialogu je dána rysy bilaterálnosti komunikativního aktu. Účastníci
komunikace se střídají v roli mluvčího a adresáta. Dochází к vzájemné integraci složky
poslechové a ústně řečové. Vzhledem k tomu, že tempo dialogické řeči (určuje ho účastník
v roli mluvčího) je většinou rychlejší než u monologu, klade to velké nároky na jazykovou
pohotovost komunikantů. Musejí se totiž soustředit jak na percepci a chápání řeči partnera,
tak na produkci vlastní řeči, výběr, kombinaci a reprodukci vlastního inventáře jazykových
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prostředků. Proto je u dialogu prvořadou podmínkou dokonalejší zautomatizování jazykových
prostředků než při monologické řeči.
Základními dialogickými jednotkami jsou replikové dvojice, popř. tříčlenné řetězce, kterou
tvoří stimul - výchozí replika jednoho z účastníků rozhovoru a reakce jeho partnera na tento
stimul. Mezi replikami v replikové dvojici či trojici je vzájemná spojitost jak funkční a
obsahová, tak i jazyková (aktuální členění, sémanticko-syntaktická výstavba, lexikálně
syntaktická a morfologická náplň). Na základě komunikativních typů replik, jež jsou odrazem
intencí komunikantů, vyděluje Rejmánková tyto dialogické komunikativně strukturní modely:
a) modely se stimulujícími otázkami různého druhu (otázka - požadovaná informace,
verifikační otázka - potvrzení nebo vyvrácení, otázka požadující radu - rada apod.) b) modely
s imperativní stimulující replikou (výzva к nějaké činnosti, rada - příslib, že se mluvčí bude
radou řídit či její odmítnutí, prosba o dovolení - dovolení apod.), c) sdělení nějaké informace,
mínění mluvčího, která mohou vyvolat reakci vyjadřující postoj partnera

(např. souhlas,

potvrzení nebo naopak nesouhlas, pochybnost, údiv atd.) či mohou následovat zpřesňující
otázky různého druhu, neurčitá odpověď aj.( 1992-3, s.94)
Součástí dialogického projevu bývají i nejazykové znaky, především mimika a gesta
mluvčích. Obvyklým jevem bývá i eliptičnost.
Z výsledků některých psycholingvistických a pragmatických výzkumů vyplývá, že díky
komunikativním dovednostem a zkušenostem se v podvědomí člověka uchovávají určité
kognitivní struktury (vzorce, schémata, scénáře), které se aktivizují v souvislosti s určitou
situací a ovlivňují řečové jednání mluvčího při komunikaci. Štruktúrovaností dialogu a
funkčním zaměřením jeho segmentů a uplatnění různých jazykových prostředků pro jejich
navazování a členění se podrobně zabývala Rejmánková. К realizaci dialogu se používá
v jednotlivých fázích celá řada ustálených obratů. Pro počáteční fázi to bývají stereotypy, jako
např.: pozdravy, oslovení, představení se, navázání kontaktu, uvedení tématu. V ruštině např.:
Ну, как твои дела? Как жизнь? У меня к вам просьба. Ты знаешь...

a v anglickém

jazyce např.: Hello, everybody. How are you? Could you tell me... What's new? How can I
help you? apod. Pro závěrečnou fázi jsou typické výrazy loučení, přání, různé vzkazy.
Prostředky shrnutí a zakončení rozhovoru v ruštině jsou: Договорились. Ладно. Ну пока. До
завтра. V angličtině to bývají: All right. O.K. Then ... Well. That's all. All the best. Give my
regards to... Bye. See you on Sunday.
Ke stěžejním dovednostem dialogického dorozumívání nepatří pouze schopnost začít a
ukončit hovor, ale především dovednost usměrňovat chod dialogu, jeho téma a obsah.
Důležitou roli jednotlivých fází dialogu mají stimulující (udržují pozornost recipienta) a
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reagující výpovědi (tzv. přizvukování, podněcování к pokračování, nebo přerušení, oprava či
zpřesňující otázky při neporozumění). К udržení pozornosti posluchače a projev kontaktu
z jeho strany stimulují v RJ výrazy jako např.: Извини, знаешь, правда. V AJ to jsou obraty:
I hope that's clear. O.K.? Got it? Pro reagování na řeč partnera se používají v RJ ustálené
výrazy jako např.: Вот понятно. V AJ: I see. Oh! How interesting! Really? Indeed? apod.
Přerušení partnera (tzv. skákání do řeči) může být realizováno zdvořilostními obraty jako
např. : Ну, я против. Разрешите дополнить вас. v angličtině: I am afraid I must disagree.
Sorry to interrupt you, Mr. A., but... I wonder if I might say something. Velmi důležitá pro
konverzační kompetenci je také dovednost klást zpřesňující otázky při neporozumění (tzv.
přeptávání se). Podle situace a kontextu lze volit od hovorových výrazů, přes neutrální к více
méně oficiálním jako např.: v RJ Простите, где... Извините, кто... a v AJ What? What
did you say? Pardon? I am sorry I didn 7 understand. Could you repeat what you said?
(1995-6, s. 3-4)
Učastní-li se rozhovoru několik osob v malé skupince, mluvíme o skupinovém dialogu.
Skupinka může být organická (rodina, přátelé, pracovní kolektiv) nebo skupina, která se
utvořila náhodně (v autobuse, na hřišti). Řečová situace je různorodá, přičemž typická pro
skupinový dialog je diskuse, která představuje specifickou formu rétorické komunikace o
společném tématu. V současné době existují i různé formy skupinového dialogu, jako např.:
panelová diskuse (odborníci v různých vědeckých disciplínách objasňují daný problém
z hlediska svého oboru) či brainstorming (diskuse uvolňující speciálními technikami tvořivé
myšlení) aj. Tyto formy skupinového dialogu je možno simulovat i ve výuce. Skupinový
dialog začíná většinou úvodní replikou (návrh, tvrzení, otázka), kterou pronáší osoba nejvíce
fundovaná v dané problematice. Motivem účasti ostatních je buď zájem o téma, touha vyjádřit
svůj názor, podílet se na realizaci plánu, atd. Charakteristickým rysem skupinového dialoguje
rozlišení různých stylistických variant podle sociálních vztahů účastníků (např. neformální
rozhovor studentů versus odborná debata vědců).

1.2.3 Prostředky neverbální komunikace
V mluveném projevu se к vyjádření různých emocionálních a expresivních aspektů také užívá
prostředků neverbální komunikace (dorozumívání pomocí mimiky, gestikulace, pohledů,
proxemiky) či paralingvistických prvků (hlasitost mluvy, tempo řeči, plynulost promluvy,
intonace či barva hlasu), které dodávají ústnímu projevu živost a zvyšují efektivitu
komunikace.

12

Někdy bývá mimika a gestikulace komunikativně redundantní, což znamená, že se
nepřítomnost prostředků kinézického kódu neprojeví na snížení dorozumění při komunikaci.
Na druhé straně mohou mít signály tzv. pohybového kódu i samostatnou sdělnou platnost,
v některých případech mohou zcela nahradit prostředky verbální (např. kývnutí hlavy =
souhlas). Podle A. A. Leonťjeva předávají neverbální způsoby komunikace běžně až 40%
informací. Pokud se vyskytují v komunikaci společně s jazykovými prostředky, mohou
verbální projev doplňovat a zpřesňovat. (1978-9, s. 348)
Z tohoto důvodu se poukazuje na nutnost nácviku používání jednotlivých prvků neverbálního
chování při vyučování cizího jazyka a postupného

spojování verbální a neverbální

komunikace tak, aby výsledkem byla přirozená a nenásilná komunikace v cizím jazyce.

1.3 Charakteristika písemného projevu

1.3.1 Fáze písemného vyjadřování z hlediska psycholingvistiky
Ve vývoji cizojazyčného vyučování procházelo postavení písemného projevu jako jedné ze 4
základních dovedností četnými změnami. 4 Jednotlivé metodické koncepce kladly na PP a jeho
rozvíjení nestejný důraz. Zatímco gramaticko-překladová metoda kladla přemrštěný důraz na
osvojení psaní (a čtení), úloha PP ustupovala do pozadí či byla opomíjena například
v koncepci

audioorální,

audiovizuální

nebo

v názorech,

které

chápaly

princip

komunikatívnosti pouze ve smyslu jednostranného preferování mluvené řeči.
Současná didaktika cizích jazyků věnuje písemnému výcviku v širokém slova smyslu (a to již
od počátečního období výuky) velkou pozornost. Svědčí o tom skutečnost, že součástí
moderních učebnic cizích jazyků bývají pracovní sešity, které obsahují bohatou škálu
písemných cvičení.
I když lze graficky zachytit kterýkoliv projev mluvený a naopak přeměnit psaný dokument
v ústní řeč, nelze považovat psané projevy pouze za grafické zachycení mluvené řeči. Jde o
řečovou produkci, o kódování obsahu do písemné podoby jazyka. Dovednost psát v cizím
jazyce je činnost specifická, v mnohém odlišná od mluvení. Předpokládá ovládnutí grafických
i pravopisných pravidel, znalosti gramatických a lexikálních prostředků a schopnost jich
užívat ke sdělování myšlenek. Nejde o prostou kopii ústní řeči, protože písmo samo disponuje

4

Lingvodidaktická terminologie:
AJ - writing, writing skill, RJ - pismo, pismennaja reč, NJ - Schreiben, Schreibfertigkeit
SJ - expresión eserita, comunicación eserita, (el) eseribir (Cizí jazyky, 1995/96, s.95)
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prostředky, které jsou nezávislé na zvukovém systému jazyka (např. psaní slov zvlášť či
dohromady, používání velkých písmen atd.)
V psaných projevech se obsah vyjadřuje pomocí jedné semiotické soustavy (jazykové),
kdežto v mluvených projevech je to kombinace tří semiotických soustav, vyjádřenými
jazykovými, zvukovými a motorickými prostředky. Avšak věcný obsah sdělení, který oba
druhy projevu zprostředkují, je teoreticky stejný. (Cícha, 1975)
Ústní projev je obvykle doprovázen emocionálními a expresivními aspekty, pro jejichž
vyjádření nemá psaný projev adekvátní prostředky, např. zvukové (přízvuk, intonace,
rytmické členění atd.), optické (výraz tváře) a motorické (gesta). V psané formě jazyka se
používá interpunkčních znamének, která ale představují chudý a nerovnocenný prostředek ve
srovnání s bohatou škálou prostředků mluveného jazyka.
"Compared with speech, effective writing requires a number of things: a high degree of
organization in the development of ideas and information; a high degree of accuracy so that
there is no ambiguity of meaning; a careful choice of vocabulary, grammatical patterns, and
sentence structures to create a style which is appropriate to the subject matter and the
eventual readers. " (Hedge, 1988) [Ve srovnání s ústním projevem, písemný projev vyžaduje
celou řadu náležitostí: vhodnou organizaci myšlenek a informací, vysokou míru přesnosti
zamezující dvojznačnost významu, pečlivý výběr slovní zásoby, gramatických struktur a
větných konstrukcí tak, aby jeho styl odpovídal tématu a byl vhodný pro budoucí čtenáře.]
(přeložil autor)
Psaný jazyk je velmi dokonalý a stylisticky jemný prostředek komunikace, vyžadující
cílevědomou a důkladnou přípravu. PP se realizuje za jiných podmínek než ÚP. Chybí zde
časový tlak, známý u ÚP, bezprostřednost, takže pisatel může svůj projev za pomoci různých
Příruček, což je při bezprostředním ÚP nemyslitelné. Produktem ústního i písemného
vyjadřování je text (zvukový, psaný) a cílem je předání informace. Reakce příjemce je u ÚP
zpravidla okamžitá, ale u PP je časově neurčená, protože к ní dochází až při přímém styku
příjemce s textem, takže zde většinou chybí moment reciprocity, který je jasně patrný u ÚP.
Psaný jazyk zachovává (konzervuje) informaci v nezměněné podobě, můžeme se к ní vracet
(nebo jen к některé jeho části), a to bez časového omezení.
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Producing a Piece of Writing

(Graf: Raimes, A.: Techniques in Teaching Writing. Oxford University Press, 1983.

s.6)

Stejně jako u ÚP i při psaní rozlišuje psycholingvistika

tři fáze procesu: předjazykový

koncept, jeho jazykovou formulaci a grafickou realizaci. Na rozdíl od ústního projevu, kdy
všechny tři fáze časově téměř splývají, při psaní nastává většinou mezi druhou a třetí fází
časový odstup: „pisatel může jazykovou formulaci obměňovat, aby lépe vystihla

předjazykový

koncept, a to jak před vlastní grafickou realizací, tak i po ní. " (Beneš, 1971)

1.4 Vzájemný vztah mezi oběma produktivními řečovými dovednostmi
Z hlediska teorie znaku jsou mluvená a psaná forma jazyka dva samostatné systémy, které
mají společný plán obsahový, ale dva odlišné plány výrazové. Rozdílná je i lokalizace a
distribuce informace: v psané podobě jazyka se informace soustřeďuje v prvních písmenech
slova, zatímco v ústním projevu v okolí prízvučné slabiky. Pro mluvenou formu jazyka na
rozdíl od formy psané je typická jiná volba a organizovanost jazykových prostředků, odlišný
styl a různá distribuce prostředků suprasegmentálního a neverbálního plánu. Tato skutečnost
souvisí s rozdílnými podmínkami, vlastnostmi, možnostmi a funkcemi mluveného jazyka a
psaného textu.
Jíž V. Mathesius poukazoval na skutečnost, že v kulturních jazycích si psaná řeč vybojovala
značnou autonomii vůči řeči mluvené. Zdůrazňuje, že při grafické realizaci zvukové podoby
slov nejde jen o pouhý mechanický průmět z akustických forem do forem optických. Psaný
jazyk má svou funkci, ve které ji mluvený jazyk nemůže plně nahradit, právě tak, jako psaný
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jazyk nemůže nahradit jazyk mluvený. Proto jazyk mluvený a jazyk psaný jsou rovnocenné
soustavy. (1961, s. 12)
Podle J. Vachka je vztah mezi mluveným a psaným projevem jistým druhem komplementární
distribuce dvou koexistujících norem vzhledem к různým životním situacím. Přičemž
mluvenou podobu jazyka definuje jako „soustavu zvukově realizovatelných prvků,
účelem je

reagovat

na daný popud

(zpravidla

naléhavý)

způsobem

jejichž

dynamickým,

tj.

pohotovým, bezprostředním a uplatňujícím vedle zřetele pojmového i zřetel citový a volní. " U
písemného projevu jde sice též o reakci na daný popud, avšak o reakci spíše statickou, tj.
snadno přehlédnutelnou a do značné míry rozumově pojmovou. (1964, s.121)
Následující schéma vyjadřuje strukturu produktivních řečových dovedností a jejich vzájemné
vztahy:
(Мазунова, JI. K., 2004, c.21)
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Oba systémy se navzájem ovlivňují. Dovednost ÚP v cizojazyčném vyučování podporuje a
usnadňuje dovednost samostatného písemného projevu. Naopak psaní může podporovat, i
když v menší míře, rozvoji dovednosti ÚP.
Podle některých lingvistů rozdíly mezi ÚP a PP vyvolává především časový tlak, kterému je
mluvčí vystaven, a podmínky řečové interakce. Použití jazykových prostředků souvisí se
dvěma možnými tendencemi mluvčího:

s facilitací řečové produkce (facilitation) a

s kompenzací problémů, které se v projevu vyskytnou (compensation). (Bygate, 1987)
Facilitační

prostředky

pomáhají

mluvčímu

lépe

improvizovat,

přispívají

к relativní

přirozenosti a plynulosti projevu a poskytují mu čas pro další jazykové formulace. Mezi ně
patří například: užití uzuálních výrazů, klišé, elips či prostředků к získání času jako jsou
hezitační pauzy, opakování části promluvy partnera aj. Cílem užití kompenzačních prostředků
je opravit nebo pozměnit vyslovenou promluvu. Mezi tyto prostředky patří například:
přeformulování promluvy, opis, opakování (doslovné, popř. rozšíření nebo redukce). Podle
britských údajů tvoří tyto jevy 30-50% mluveného projevu. Na všechny tyto jevy je nutno
výslovně upozornit ve výuce a ty, které dodávají řeči přirozenosti a napomáhají chodu
komunikace, je třeba integrovat do výuky.
Z jiného hlediska lze hlavní rozdíly mezi ÚP a PP spatřovat v následujících rysech ÚP:
1) nepřipravenost (zvláště u dialogického projevu)
2) dialogičnost (přítomnost druhé osoby)
3) situativnost a faktor kontextu
4) emocionálnost a expresivnost
1) Mluvený projev může být buď předem připravený, napsaný v úplnosti nebo částečně ve
formě poznámek (monologický projev) nebo zcela nepřipravený (dialog). Dialogický projev
nemůže být připravený, neboť vzniká až v okamžiku řečové produkce spoluprací mluvčího a
posluchače při řešení dané komunikativní situace. Vzhledem k tomu postrádá některé rysy
písemného projevu jako je promyšlenost, přísná logická návaznost, přehlednost a přesnost.
Faktor nepřipravenosti nutí mluvčího, aby hojně používal stereotypních uzuálních výrazů,
které si zautomatizoval. V reagujících replikách slouží tyto výrazy např. к vyjádření prosby,
souhlasu/nesouhlasu, poděkování, lítosti atd.
2) Další rysy mluveného projevu vyplývají z přítomnosti adresáta, který aktivně percipuje
mluvený projev. Patří sem různé kontaktové prostředky, především apelové s širokou funkcí
výzvy, kterými se mluvčí obrací к partnerovi, aby udržoval kontakt, vyzval ho к nějakému
chování atd. Někdy také slouží pouze jako výzva к ujištění, že ho partner vnímá (např.
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anglické "question tags"). Na rozdíl od psaných projevů používá mluvčí jednoduchou větnou
stavbu, méně souvětí a trpných konstrukcí. (Hlavsová, 1 9 8 9 )
Bezprostřední kontakt partnerů vyžaduje častější užívání osobních, přivlastňovacích a

ukazovacích zájmen, adjektiv, příslovcí a prostředků citových a volních vyjadřujících postoj
mluvčího (Frankly speaking, in my opinion atd.).
"Speech is usually informal and repetitive...
compact.

It progresses

logically

with

Writing, on the
fewer

oilier hand,

digressions...."

is

more formal and

(Raimes,

1983)

[Ústní

vyjadřování je obvykle neformální a stále se opakující... Na druhé straně písemný projev je

Více formální a kompaktní. Je vytvářen logicky s méně odbočeními od tématu...] (přeložil
autor)
Jiným rysem konverzační dynamiky je vzájemné přerušování partnerů a skákání si do řeči,
což písemná řeč postrádá.
Dále se v ÚP využívá některých specifických prostředků zvukové realizace (melodie, tempo a
rytmus řeči, důraz), kterými může mluvčí účinně působit na posluchače.
3) Psaná řeč je kontextová, tzn. vše je podáno explicitně (uplatnění koheze), zatímco ústní řeč

je situační, promluva je vázána na jistou mimojazykovou situaci (uplatňuje se zde koherence).
(Skálová, 1985-6)

Toto zakotvení rozhovoru ve zcela konkrétní situaci v prostoru a čase, ve které se nacházejí
účastníci ústní komunikace, způsobuje menší explicitnost plánu vyjádření než u psaných
projevů, které jsou nesituační. V mluvené řeči se tak projevuje značná ekonomičnost
v užívání jazykových prostředků, neúplnost vět, eliptičnost replik atd. Oproti tomu písemný
projev je charakterizován absencí bezprostředního kontaktu s příjemcem sdělení, statičností a
nepřímým vztahem ke komunikativní situaci, z čehož vyplývá potřeba přesnějšího a
úplnějšího kontextového vyjadřování. Jelínek poukazuje na to, že v reálné komunikaci se
pomocí písemného projevu reaguje na podněty, které zpravidla nejsou naléhavé, což pisateli
umožňuje vyjadřovat se v takovém tempu, které mu vyhovuje, postupovat promyšleně,
ověřovat si jazykovou správnost ve slovníku atd. (1992-3, s. 243)
4) Ústní řeč na rozdíl od psané využívá mnohem více prvků citových a volních. Na rozdíl od
psaného projevu, který se vyznačuje větší formálností, je pro projev mluvený typická
nenucenost, spontánnost. Stupeň expresívnosti mluveného projevu je vyjádřen v použitém
registru (různorodost jazykových projevů v rovině stylu). Při volbě stylistického zabarvení
promluvy se projevuje značná stylistické diferencovanost a subjektivní volnost mluvčího,
který je ovšem limitován společenskými konvencemi. Ve výuce cizího jazyka hraje stěžejní
roli stylová rovina neutrální.

18

2. Problematika chyby při nácviku produktivních řečových dovedností

„Cesta к hodnotám vede vždy přes překážky,

které zavádějí do slepých uliček.

Takovým

slepým uličkám říkáme chyby. Chyby přirozeně patří к učení a ke každé lidské činnosti, jak
dokládají i známá rčení „ kdo nic nedělá, nic nezkazí nebo „chybami se člověk učí ". (Slavík,
1999)
2.1 Některé starší teorie chyby
1 když téměř neexistuje práce o pedagogickém nebo psychologickém výzkumu, ve které by se
pojem chyby nevyskytoval, najdeme velmi omezený počet knih či studií pojednávajících
systematicky a samostatně o této problematice. Pokud existují, jsou v pedagogické oblasti
zaměřeny především na klasifikaci a analýzu chyb žáků ve cvičeních a zkouškách (zvláště
v matematice a ve vyučování mateřskému jazyku a cizím jazykům);

v psychologické

literatuře se týkají většinou funkce chyby v měření.
Prvním pokusem o vědeckou teorii chyb byly tři německé knížky souhrnně nazvané
,fehlerkundel\

tj. nauka o chybách

od autorů H. Weimera a A. Kiesslinga. (H. Weimer,

1929, A. Kiessling, 1925, H. Weimer, 1931). V prvním svazku, který se nazývá Psychologie
chyb, se H. Weimer snaží o rozbor a definici pojmu chyba a o vědeckou klasifikaci chyb.
V obojím se opírá o klasickou asociační psychologii. V druhé knize s názvem

Podmínky

chybovosti se A. Kiessling pokouší vymezit fyziologické podmínky chybovosti. Ve třetí studii
s titulem Reagování na chybu a hodnocení chyb se H. Weimer zamýšlí nad významem chyb,
reakcemi na ně a způsoby jejich hodnocení.
Ve dvacátých letech minulého století vychází také druhý díl rozsáhlého spisu O zákonech
uspořádaného běhu myšlení nazvaný К psychologii produktivního

myšlení a omylu, jehož

autorem je představitel německé „ psychologie myšlení" O. Selz.
Další tři práce o chybě vycházejí z analýzy chyb, kterých se pokusné osoby dopouštějí
v nesložitých a izolovaných úkolových situacích v psychologických diagnostických testech
určených zvláště к měření kognitivních schopností. Jedná se o článek nazvaný
O původu chyb (1928) napsaný jedním z předních teoretiků měření inteligence C.
Spearmanem; dále je to Studie o chybě (1932), ve které autor C. Brigham nepovažuje chybu
za náhodnou, nýbrž za uspořádanou, zákonitou. Chybný výkon je chápán jako výsledek
obtížně postižitelného procesu, který je podmíněn předcházející „ historií" jednotlivce a jeho
činnosti.

19

V pořadí třetí práci představuje Studie o kognitivní chybě (1957) P. J. Lawrence, který chápe
chybu jako element zajišťující informaci, jíž může být využito к lepšímu porozumění
procesům, které ji podmínily. (Kulič, 1971)
Jak vyplývá z některých klasických i novějších teorií učení, vycházejí argumenty pro
vyloučení chyby z učení převážně z předpokladu, že učení probíhá na základě vytváření
asociací, podmíněných spojů a pevných operačních struktur. Z toho se vyvozuje, že chybná
odpověď, jednou v přítomnosti podnětové situace realizovaná, se stává trvalým rušivým
elementem, který na základě interference ohrožuje osvojování a uplatnění správných
odpovědí a reakcí, narušuje a prodlužuje budování operačních struktur rozumových i
motorických dovedností. Dalším argumentem je tvrzení, že chyba, prožívaná subjektem jako
neúspěch, ohrožuje dynamicko-motivační stránku učení.
Proti tomu stojí argumenty jiných teorií učení, které buď zdůrazňují rozlišovací funkci chybné
reakce (ať již

na základě mechanismu

frustrace z nezpevnění v Amselově

modelu

selektivního učení, na základě negativní diferenciace v klasickém podmiňování či negativní
abstrakce v procesu utváření pojmů), nebo chápou i chybný výsledek jako informaci, kterou
ovšem musí subjekt získat na základě interpretace výsledku v rámci kognitivního pole a
operační struktury činnosti, jež к němu vedla.
Podle V. Kuliče je kladným přínosem připuštění rizika chyby i využití jejího diagnostického a
informačního obsahu - jako testu úrovně naučení a nositele informace o oblastech
pochybností a nevědění. Této funkce chybného výkonu dokonce využívají některé metody
v programovaném učení. Příkladem může být takový typ položky, ve které musí student
odpovědět na chybný příklad, poznat jeho nesprávnost - cílem je tedy vyvolat to, co autoři
nazývají „ error detecting behavior", tj. chování odhalující chybu (1971, s. 92).
Většina autorů, kteří se к otázce chyby vyslovují ( zvláště pokud jí přisuzují určité pozitivní
funkce v učení), rozlišuje dvě základní kategorie chyb, v jejichž charakteristice se v podstatě
s h o d u j í - j a k ukazuje následující tabulka:
Autor
Selz
Köhler
Duncker
Luchins
Lawrence
Menčinská
Green
Oléron
Ashby

oprávněné (berichtigte)
dobré (gute)
dobré (gute)
smysluplné (meaningfull)
kognitivní (cognitive)
poučné (poučiteľnyje)
smysluplné (meaningfull)
poučné (instructive)
běžné (normal)

Chyby
úplné (volle)
smysluprosté (sinnlose)
nesmyslné (törichte)
bezvýznamové (meaningless)
nekognitivní (noncognitive)
hloupé (glupyje)
bezvýznamové (meaningless)
neinstruktivní (noninstructive)
smrtelné (deathfull)
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Chyby se tedy liší od sebe svou kvalitou. Úkolem zůstává najít kritérium pro odlišení obou
kategorií chybného výkonu a pokud možno zabránit chybám neinstruktivním, „ chybám beze
smyslu" (1971, s. 92).

2.2 Pojetí chyby při výuce cizích jazyků
Značná část psychologických výzkumů procesu učení, ale také experimentů v oblasti
psychologie vnímání, myšlení, paměti, motivace, dovedností a nakonec i osobnosti ve větší
nebo menší míře operuje s pojmem chyba.
Chybu lze obecně definovat jako odchylku od předepsané výkonové normy nebo od řešení,
které vede к danému cíli. Z praktického hlediska lze chybu chápat jako informaci, která
vyzývá ke změně daného stavu věci - ke korekci, její nápravě. Chybu není možné odhalit bez
hodnocení, tj. bez srovnání kvalit „lepší - horší". Projevem chyby je nepřípustná odchylka
od stanoveného výsledku (cíle), která je doprovázená špatným užitím prostředků na cestě
к němu. Například gramatická chyba je považována za odchylku od stanoveného cíle „psát
podle jazykových pravidel".
Názory na chybu v procesu učení se postupem času měnily. V tradičním vyučování je chybný
výkon funkčně vázán na etapu upevnění, kontroly a hodnocení naučení a ve většině případů je
oddělen od vlastního procesu učení. Etapa vyučování, v níž probíhá samotné učení, je
v mnoha případech chápána jako komunikace vědomostí subjektu, který je považován za
pouhého příjemce zpráv, jehož úkolem je sdělované informace převzít, „pochopit" a
zapamatovat. Od subjektu se nevyžadují žádné vnější výkony, na jejichž základě by bylo
možno průběh osvojování identifikovat a měřit. Chyba je tedy převážně pokládána za faktor,
který signalizuje sníženou kvalitu nebo úbytek učení. Je chápána jako znak a míra neúspěchu,
selhání při dosahování cíle učení a odtud tak získává svůj negativní morální přídech. V tomto
pojetí byla pro žáka představa chybného výkonu spojena jednoznačně s neúspěchem, z něhož
vyplývala řada nežádoucích důsledků (špatná známka, výtka, smutek učitele či rodičů).
Přístup učitelů к chybám se liší v závislosti na didaktické koncepci, kterou se řídí ve
vyučovacím procesu. Například v audiolingválním

přístupu se vůbec netolerují gramatické

chyby, zatímco v komunikativním přístupu se uplatňují jiná hlediska. Důležitý podnět к řešení
otázky funkce chyby v procesu učení přinesla teorie programovaného učení, protože její dvě
hlavní koncepce stály ve vzájemném protikladu právě v otázce názoru na funkci a přípustnost
chyby v procesu učení. Zatímco B. F. Skinner chápe chybu jako negativní zpevnění a snaží se
ji ve svých lineárních programech systémem malých kroků vyloučit, N. A. Crowder s chybou
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žáka počítá a užívá jí ve větvených programech jako aktivního prvku při řízení dalšího
postupu učení. (Hendrich, 1988)
Moderní psychologické směry chápou chybu jako motivační východisko pro poznávací
proces a její zkoumání využívají jako cenný zdroj o tom, jak proces učení probíhá.
Problematikou chyby se v současné době zabývá mnoho metodiků, pedagogů a psychologů ve
světovém měřítku a chyba se obecně považuje za přirozený rys jazykového vývoje žáka.
Pojem „chyba" se přehodnocuje v souvislosti s výzkumem fungování žákova mezijazyka
(interlanguage). Některé výzkumy potvrzují důležitost mateřského jazyka v procesu rozvíjení
kompetence žáka jako vědomě užívané podpůrné pomůcky. Žák si uvědomuje, co
z mateřského jazyka je či není možno přenášet do cizího jazyka, takže

zde MJ funguje i jinak

než interferenčně (= záporná interference). Příčiny chyb, jak se ukazuje, jsou komplexnějšího
charakteru, než jak je vysvětlují zastánci kontrastivní teorie i teorie mezijazyka. Podle
některých autorů má nejblíže к jejich objasnění Krashenův „model monitoru",

i když také

podléhá kritice.
Při posuzování chyb v ústním a písemném projevu je nutné promyšleně koncipovat cílové
požadavky na jeho úroveň a rozsah z hlediska daných potřeb, specifikovat je parametry jeho
finální kvality a mít přitom na mysli slova akademika L. V. Ščerby, který tvrdí, že cílem
školního vyučování cizích jazyků může být jen tzv. subordinativní bilingvizmus, tj. takové
ovládání druhého jazyka, jež nedosahuje ovládání mateřského jazyka a při němž je třeba
počítat s většími nebo menšími nedostatky a chybami.(Veselý, 1973-4)
Někteří američtí lingvodidaktikové se staví za nepřeceňování požadavku jazykové správnosti
řečových projevů žáků a domnívají se, že pokud učitel vyžaduje, aby žák používal naprosto
správné gramatické tvary a zcela přesně a přiměřeně volil lexikální jednotky, pak často po
žákovi požaduje vyšší úroveň vyjadřování, než jaké je žák schopen ve svém mateřském
jazyce.

2.3 Příčiny vzniku chyb
Mnozí odborníci zaměřují svoji pozornost zvláště na příčiny vzniku chyb v procesu
osvojování cizího jazyka a z hlediska těchto zjištěných příčin rozlišují dvě skupiny chyb
v řečové produkci žáků:
1) chyby vznikající z neznalosti pravidel úzu daného jazyka a jazykových prostředků tzv. chyby kompetence
2) chyby vznikající jako důsledek nedostatečného zautomatizování již probraných
jazykových prostředků - tzv. chyby performance (praktického užití jazyka), které si
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leckdy žák může objevit a opravit sám, vzhledem k tomu, že mohou

vznikat na

základě různých náhodných vlivů, např. nedostatku soustředěnosti či selhání paměti
(Veselý, 1985)
Primární příčinou chyb při ústním či písemném projevuje samozřejmě nedostatečné osvojení
jazyka. Příčin sekundárních lze rozlišit celou řadu, např.:
1. Vlivy interferenční - negativní transfer. Konflikt nově vytvářeného kódu cizího jazyka s
kódem bezpečně známého mateřského jazyka, kódem pevně zafixovaným působí, že žák
přenáší způsoby vyjadřování svého mateřského jazyka do oblasti cizího jazyka. Interferenční
vlivy se projevují především ve spontánním nepřipraveném ústním projevu, kde je pozornost
mluvčího zaměřena na obsah promluvy, nikoliv na její jazykovou stránku; jazyková realizace
zde probíhá víceméně podvědomě. Mnoho chyb z mezijazykové interference vzniká
doslovným překladem forem do cizího jazyka podle vzoru mateřského jazyka. Jedná se o tzv.
translační performanci. Proto se doporučuje zaměřit nácvik na osvojování typických
uzuálních výrazů, slovních spojení a hotových vyšších komplexů, které se od obdobných
konstrukcí v mateřském jazyce odlišují svou strukturou.
2. Důležitou roli u ústního projevu hraje stupeň jeho připravenosti a úroveň věcných
vědomostí o daném tématu promluvy. Mezi těmito faktory a počtem chyb v promluvě existuje
nepřímá úměrnost: čím nižší je úroveň znalostí tématu a čím méně je řečový projev připraven,
tím vyšší bude nepochybně počet chyb.
3. Jazykovou správnost spontánního ústního projevu také negativně ovlivňuje úsilí mluvčího
hovořit plynule a normální rychlostí (tj. asi 60-70 slov/min.). Ale již tempo projevu 50
slov/min. znemožňuje diskurzní projev, tj. vědomé konstruování promluvy, a mělo by se tedy
uplatnit automatizované použití jazykových prostředků, těsně pod prahem vědomé kontroly
mluvčího.
4. К faktorům, které přispívají ke vzniku chyb, je možno počítat i individuální genetické
dispozice mluvčího к osvojování cizího jazyka a jeho okamžitý psychofyziologický stav. Na
snížení úrovně daného projevu žáka se může negativně podílet rozrušení, únava, tréma, strach
z chyby, počínající nemoc či ostych před spolužáky (vyvolaný např. nevhodně volenou situací
nebo tématem, který žák pociťuje jako příliš osobní nebo zahanbující), apod.
Uvedené faktory mohou přispívat ke vzniku chyb jazykových i nejazykových (neúměrně
pomalé tempo při rozmýšlení promluvy, chybné začátky nebo nedokončení replik, pauzy
z nerozhodnosti,

nefunkční

opakování

slov

či

slovních

spojení

při

váhání;

fyziologické - přeřeknutí se, zakoktání se). Tyto „chyby" jsou ale vlastní i řečovým

i

chyby

projevům

rodilých mluvčích v reálných situacích. Někteří autoři je proto doporučují zařadit vhodným
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způsobem do nácviku, spolu s dalšími charakteristickými prvky reálné komunikace. Jedná se
např. o užití citoslovcí, gest, mimiky a parajazykových jevů, které ujišťují mluvčího o našem
stálém zájmu a pozornosti. Poukázáním na to, že i rodilý mluvčí se při řečové interakci
opakuje, váhá apod., se bezesporu zvýší sebevědomí studentů daného cizího jazyka.

2.4 Typologie chyby
J. Slavík rozděluje chyby na objektivní a relativní. Objektivní chyby mají v rámci určité
obecné normy nebo pravidla jednoznačnou platnost. Objevují se v přesně vymezených
znalostech faktů, pravidel, norem, např. v oblasti reálií, mluvnice atd.

Zatímco chyby

relativní mají pouze omezenou platnost, protože do velké míry závisejí na jedinečném
osobním prožitku. Stěží je lze označit za prokazatelně a objektivně chybné, protože u nich
velmi záleží na originalitě výrazu a na jedinečném prožívání každého člověka. Jedná se o
tvůrčí projevy, např. rozbory literárních děl apod. O relativních chybách není možné vést
racionální spor, neboť při konečném soudu se nelze odvolat na obecně platný evidentní důkaz
(1999, s. 71-72).
Jinou klasifikaci chyb a svým způsobem zcela zásadní provedl S. Pit Corder, který rozlišuje
dva druhy chyb:
1) errors - chyby v jazykové kompetenci (žák si nedostatečně osvojil systém daného jazyka
ve vztahu к jeho jazykovým potřebám),
2) mistakes - chyby v performanci (chyby, které vyplývají z nervozity, únavy, příliš velkého
šumu atd., tedy z konkrétních podmínek komunikace). Tyto chyby podle Cordera nejsou
systematického charakteru, a tak zpravidla nemají velký význam pro osvojení cizího jazyka.
Zák šije totiž velice rychle uvědomí a lehce opraví. (1981. s. 18)
J- Veselý uvádí kromě lingvistické a psychologické klasifikace chyb ještě klasifikaci
z hlediska sociolingvistiky, která se zabývá jazykem ve vztahu к danému jazykovému
společenství. Rozlišují se:
1) Chyby proti jazykové normě (usage), kdy norma je chápána jako „ustálené realizace
jazykového systému, přijaté daným společenstvím a pociťované jím jako správné a
závazné", (např. * They says...

místo správného: They say ...)

2) Chyby proti úzu (use), kdy úzus se pojímá jako „takové realizace jazykového
jež jsou obvyklé a ustálené vdané komunikativní

systému,

situaci", (např. odlišné oslovení

učitelky v Anglii: Miss Brown; naši žáci nediferencují pozdravy a celý den chybně
zdraví "Good "day!"). (1985, s. 82)
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2.4.1 Přesnost a plynulost ústního projevu
Mnozí učitelé připisují příliš velkou důležitost chybám většinou způsobeným interferencí, což
se potom odráží při hodnocení žáka. Prioritní opravování chyb tohoto typu v podstatě
znamená, že se klade větší důraz na přesnost jazykového projevu

(accuracy) než na

plynulost (fluency). To může zároveň vést žáka к nesprávnému sebehodnocení a autokorekci.
Upřednostňování chyb prvního či druhého typu vychází z rozdílných přístupů к vyučování
cizího jazyka. V kognitivně-strukturálních přístupech převládá korekce chyb, které narušují
formální přesnost jazykového projevu a v nedostatečné míře se berou v úvahu výsledky
procesu komunikace. Naopak, v rámci komunikativních přístupů se větší pozornost věnuje
chybám v používání cílového jazyka a ve většině případů se zanedbává jazyková správnost.
To znamená, že v prvním případě se žák naučí tvořit věty navenek správné, avšak často
kontextově

nepřijatelné. V druhém

případě zanedbání jazykové přesnosti může vést

к degradaci jazykového projevu žáka. Je zřejmé, že zmíněné dva jednostranné postoje ke
korekci chyb v soudobé didaktice cizích jazyků neobstojí, a tak je v otázce posuzování
závažnosti chyb v oblasti přesnosti a plynulosti jazykového projevu nutné zaujmout
kompromisní

postoj či hledat optimální řešení. To mimo jiné vyplývá

i z pojmu

komunikativní kompetence, jehož komponenty vycházejí z dialektického vztahu forma funkce, což v praxi znamená, že při realizaci zpětné vazby ve vyučovacím procesu se musí
věnovat náležitá pozornost nejen jazykové formě, která je reprezentována jazykovými
prostředky, ale i jejímu komunikativnímu užití. Dosáhnout optimální vyváženosti mezi

lormou a funkcí je velice obtížné. Učiteli může pomoci nejen jeho zkušenost či intuice, ale i
dostatečná znalost cílů a potřeb žáků. Významnou roli také hraje etapa výuky cizího jazyka.

2.4.2 Chyby v písemném projevu
Při hodnocení písemného vyjadřování by neměl učitel vycházet jen z počtu jazykových chyb,
jak tomu často bývá, ale měl by přihlížet vždy к celému souboru hledisek, jež jsou v souladu
s výchozími požadavky kladenými na písemný projev žáků, jako např.: promyšlené a přesné
formulování myšlenek, bohatství jazykových prostředků atd. Při stanovení známky učitel
zásadně posuzuje kvalitu žákova výkonu komplexně, tj. kromě jazykové správnosti přihlíží
také к přesnosti, rozsahu jazykových prostředků, myšlenkové náplni, logickému uspořádání
myšlenek, jakož i celkové stylistické úrovni odpovídající obsahu a účelu (funkci) písemného
projevu. Důležitým faktorem určování norem hodnocení jsou také okolnosti, za nichž bylo
dané cvičení napsáno (např. zda se jednalo o cvičení převážně reproduktivního nebo
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produktivního typu, zda žáci měli možnost pracovat se slovníkem a s dalšími pomůckami
atd.).
R. Repka se domnívá, že při hodnocení písemného projevu v cizím jazyce by měl učitel
zaměřit svoji pozornost na následující ukazatele: adekvátnost produkovaného obsahu
vzhledem к tématu, samostatnost písemného projevu (stupeň závislosti na výchozím textu),
délka písemného projevu, správnost a pestrost lexikálních a gramatických jevů daného jazyka
použitých v textu žákem

(kromě toho se hodnotí i adekvátnost použitých jazykových

prostředků vzhledem к písemnému textu), formální úprava písemného projevu se hodnotí
především v těch textech, které se vyznačují určitými zvláštnostmi (dopis, životopis). (1987,
S.222)

2.5 Kritéria závažnosti chyb
Otázkou zůstává posouzení závažnosti jednotlivých druhů chyb. V naší výuce se běžně
přeceňuje závažnost chyb gramatických, a mnohem liberálněji se posuzují chyby lexikální a
pragmatické. Často se pomíjejí některé chyby

výslovnostní, celkově špatná

úroveň

výslovnosti a vnášení českého intonačního obrazu do promluvy v cizím jazyce.
Co se týče chyb ve fénickém plánu, E. P. Šubin poukazuje na to, že požadavky zejména na
úroveň výslovnosti a tempo řeči by neměly být přemrštěně vysoké; ale tyto skromné
požadavky, většinou specifikované v osnovách, musí být splněny (1976, 54).
Základním kritériem pro posouzení důležitosti chyb je v současném komunikativně pojatém
vyučování cizím jazykům míra narušení průběhu komunikace. ,Jt is more important
correct mistakes which

affect the meaning of several sentences

grammatical points inside one sentence."

than to correct

to

small

(Edge, 1993) [Je mnohem důležitější opravovat

chyby mající negativní vliv na význam několika vět, než opravovat malé gramatické chyby
uvnitř jedné věty.] (přeložil autor)
To znamená, že by se učitel měl soustředit především na ty chyby, které brzdí komunikaci či
ji dělají nesrozumitelnou. Mohou to být chyby v používání jazykových prostředků nebo
porušení sociolingvistických a pragmalingvistických pravidel. Co se týče chyb v používání
jazykových prostředků, jde o širokou škálu chyb na úrovni celkové syntaktické organizace
věty

(např. slovosled) i na úrovni jednotlivých lexikálně-gramatických elementů (např.

používání slovesných časů, členů atd.) a dále chyby ve výslovnosti (na úrovni segmentální a
suprasegmentální) či v pravopise.
Velmi důležitou roli hraje požadavek přijatelnosti jazykového projevu žáka pro rodilého
mluvčího, což znamená, že sdělení má být nejen srozumitelné, ale má být rodilým mluvčím
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přijímáno bez větších jazykových výhrad. V souvislosti s tím je nutno podotknout, že se
poměrně často v komunikaci vyskytují chyby, které ji činí sociálně nepřijatelnou, protože
vyvolávají nedorozumění, nečekané reakce či rozpaky, jinak řečeno komunikace nemá
očekávaný průběh. Tyto situace nastávají tehdy, když žák není schopen rozlišit formální a
n e f o r m á l n í prostředky, když v neformální situaci použije formální prostředky a naopak.
Zpravidla jde o nesprávné použití oslovení či zdvořilostních frází (omluvy, prosby atd.).
Kromě toho se v procesu učení cizímu jazyku objevují chyby, které sice průběh komunikace
vážně nenarušují, ale působí nepříjemně na recipienta komunikace, a tak mohou vyvolávat
negativní postoje. R. Repka zmiňuje, „napríklad v súvislosti s osvojovaním anglického jazyka
chyby

pri tvorení 3. osoby singuláru plnovýznamových

slovies, príliš časté

používáme

priebehových tvarov, nesprávna výslovnosť viacerých konsonantov a vokálov atd'." (1988-9, s.
242) Tyto chyby jsou většinou způsobené interferencí a mají v procesu výuky cizího jazyka
poměrně vysokou frekvenci výskytu.
Otázkou srozumitelnosti výpovědi s chybně použitým výrazem (lexikální chybou) se zabývala
ve svém výzkumu provedeném během studijního pobytu ve Volgogradu

J. Černá

-

Folprechtová. Zaměřila se na chyby týkající se přenesení českého slova do ruského kontextu,
afixů ovlivněných češtinou, česko-ruských homonym a paronym, interference povahy

polysémické, synonymické a lexikálně syntaktické. Ze zmíněného výzkumu uvádím 3
příklady konkrétních stimulujících výpovědí s lexikálními chybami, včetně odpovídajících
reakcí rodilých mluvčích: 1) Скажите,

пожалуйста,

у вас можно

купить

*мапу

Советского Союза? Odpověď prodavačky po zopakování otázky: Я даже не поняла, что
вам надо. 2) Девушка, покажите мне, пожалуйста, вот эту электрогрелку. Prodavačka

vyndala elektrický polštářek z police. Následovala další prosba: Можно её * заключить?
Na tuto prosbu prodavačka zapojila polštářek do zásuvky, tj. stimulující výpověď byla

srozumitelná. 3) Tento případ byl zaznamenán v písemné části průzkumné
Deformovaný text:

... В последнем

письме ты спрашиваешь

о профессии

sondy.
моих

родителей. Моя мама продаёт в * цветном магазине и папа работает ... Otázka pro
r o d i l é h o mluvčího: Как вы думаете, что продают в магазине, где работает
Павла?

Odpověď: Я не знаю, так как не поняла название магазина.

мама

Z výsledků

průzkumné sondy vyplynulo, že s r o z u m i t e l n o s t lexikální chyby nelze posuzovat jenom podle
chyby samotné, v odtržení od konkrétních souvislostí, ve kterých se chyba v produktivní
řečové činnosti objevila. (1984-5, s. 184)
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2.6 Práce s chybou při vyučovacím procesu
Je důležité si uvědomit, že „... ошибки в учебном
характер

ошибок

позволяет

осознать,

процессе неизбежны,

что не понято,

недостаточно

наличие и
усвоено,

требует внимания и дополнительной работы с учениками". (Сысоева, 2007)
Jeden z možných postupů jak vést žáka při práci s chybou je tento:
1. identifikace chyby - někdy může být tato fáze rozdělena na detekci a identifikaci
(zjištění, že je výkon chybný a o jakou chybu jde),
2. interpretace - zařazení chybného výkonu do širšího kontextu učení, přesnější
vymezení charakteru chyb,
3. korekce - uvedení jazykově a komunikativně správné verze.

Odhalení chyby představuje jednoduchý akt srovnání vlastního výkonu se vzorem nebo
přesně určeným cílem tam, kde je taková norma dána, cíl definován či vzor předložen.
Zmíněný postup při práci s chybou je velmi důležitý pro efektivnost učení.
2.6.1 Způsoby opravy chyb
Velmi důležitým činitelem

při korekci chyb je způsob jejich opravy. Touto otázkou se

podrobně zabýval K. Johnson, který zformuloval 4 zásadní požadavky z hlediska žáka:
1) chtít odstranit chybu (je nutné stále žáka stimulovat a motivovat к většímu úsilí a
většímu výkonu),
2) mít vnitřní představu o správnosti jazykového projevu (představuje dlouhodobý a
neustálý proces, zahrnující především fáze nácviku, upevňování),
3) uvědomit si, že udělal chybu (nestačí, když učitel žáka na chybu pouze upozorní, žák
sám musí poznat, kde chyboval; vést žáka ke schopnost autokorekce),
4) mít příležitost znovu zrealizovat komunikační akt,

ve kterém žák chyboval,

v podobné komunikativní situaci (snaha o přiblížení učební komunikace ke skutečné
sociální komunikaci). (1998, s. 90)
V ústním souvislém projevuje dobré žáka nezastavovat (s výjimkou ústní promluvy, která je
zcela nesrozumitelná či obsahuje příliš mnoho chyb), neskákat mu do řeči, nerušit jeho proud
myšlenek opravováním chyb. Je důležité, aby žák

neztratil „nit hovoru", nezapomněl své

obsahové opory a aby se nepotlačila jeho chuť к hovoru. W. Rivers doporučuje: „Když se ve
třídě odehrává reálná nebo napůl reálná komunikace, student by měl být přerušován co
nejméně. Namísto korekce by si měl učitel nenápadně poznamenat 1-2 opakující se chyby ve
výslovnosti, které by narušovaly sdělnou komunikaci, nebo takové tvary či výrazy, které by
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rodilý mluvčí označil za nepřijatelné. К těmto prvkům později učitel přitáhne pozornost celé
třídy a nacvičí správnou formulaci" (1968, s. 32). Učitel by neměl být „ posedlý" správností
formy, měl by odolat pokušení opravovat každou chybu. Jeho zásahy by měly být taktní a
zdrženlivé. Je totiž nutné žáka vyposlechnout do konce a teprve poté ho upozornit stručně a
jasně na závažné chyby, v duchu zásady uvědomělosti. To znamená, že žák musí pochopit,
v čem je chyba a jakým způsobem ji opravit, protože se člověk učí chybami jen tehdy, jestliže
si je jasně uvědomuje a pozná, proč se jich dopustil. Chyby lze považovat za nevyhnutelné a
do jisté míry i žádoucí, neboť jsou náznakem pokroku v učení.
Z hlediska didaktických zásad je účinné, sledují-li žáci pozorně jazykové formulace projevu
spolužáků a podílejí se na opravě chyb. Není vhodné, aby žáci písemně zaznamenávali chyby
v ústním projevu spolužáka; tím se soustředí výlučně na chyby a tak šije i zafixují.
Cílem vyučování cizích jazyků by měla být snaha co nejvíce přiblížit učební komunikaci
(kvazikomunikaci) komunikaci reálné (přirozené), která je součástí skutečné sociální
interakce. Vyznačuje se na rozdíl od komunikace učební zejména tím, že v reálné
komunikativní situaci (např. při hovoru s cizincem, při poslechu autentického cizojazyčného
projevu, při čtení autentického textu) se nebere ohled na to, co kdo z cizího jazyka již zná
(čemu se dosud učil), a co ještě nezná. (Jelínek, 2000-1)
V souvislosti s tím by se ústní zkoušení v současné době mělo spíše realizovat formou
dialogu, protože tento způsob se nejvíce přibližuje reálné cizojazyčné komunikaci. Vyžaduje
daleko větší pohotovost, schopnost rozumět poslechu a bezprostředně reagovat na partnerův
projev.

2.6.2 Problematika kompenzačního vyjadřování a dovednost odhadu
V rámci komunikativní kompetence se pak může procvičovat i kompetence strategická. Její
součástí je i schopnost kompenzačního vyjadřování, která představuje dovednost vyjadřovat
omezenými jazykovými prostředky, především omezeným slovníkem, ty komunikační
záměry, intence, které má mluvčí jako své myšlenky, city, volní projevy sdělit, a tím
uskutečnit určitý komunikační akt. Kompenzační vyjadřování bývá také označováno jako
jedna z tzv. doplňkových dovedností (частичные умения). Těmi jsou při písemném projevu
(a také čtení) práce se slovníkem, při spontánním ústním projevu (a také při písemném
projevu) kompenzační vyjadřování a odhad (při čtení a poslechu).
Kompenzace se může realizovat prostředky jazykovými i nejazykovými.
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Ke způsobům verbální kompenzace podle V. Cíchy patří:
1. Substituční kompenzace: výraz mluvčímu neznámý se nahradí výrazem blízkým
významem, výrazem obecnějším (zamýšlená výpověď: Zítra se koná koncert.
Skutečná realizace v RJ: Завтра будет концерт. Zamýšlená výpověď: Koupili jsme
kapra. Skutečná realizace v RJ: Мы купили рыбу. Z anglického jazyka bych mohla
uvést následující výpověď: Mám ráda růže. Skutečná realizace v AJ: I like red flowers
(místo roses).
1. Redukční kompenzace: výraz mluvčímu neznámý se vynechá, pokud nenese přímo
jádro informace, tzn. jde o kompenzaci nulovou (Nevím, co vlastně Viktor chce. Я не
знаю, что Виктор хочет. V Aj se často používá slovo majority - místo great
majority.
3. Perifrastická kompenzace: neznámý výraz se vyjádří opisně, přičemž se rozsah
výpovědi v CJ zpravidla rozrůstá a může se měnit i původní syntaktická struktura
(místo Boris je výborný houslista. Борис очень хорошо играет на скрипке. This is
ту birthplace. - This is the town I was born in.). Opisem lze obratně vyjádřit nejen
neznámé lexikální jednotky, ale i složité gramatické tvary nebo konstrukce, jejichž
realizace se mluvčí předem obává (např. gerundium opíše vedlejší větou),
4. Kompenzace pomocí dotazu adresovaného partnerovi: v dialogu při přímém
kontaktu komunikantů je možno se obrátit na partnera s dotazem na určitý výraz
(ukázat na neznámý předmět a zeptat se: What is it called in English?,

případně

předmět nebo jev pro snazší identifikaci popsat: Как называют по-русски магазин,
где продают старые книги? (1982, с. 366-370).
Kompenzace chybějících jazykových prostředků prostředky nejazykovými je možná pouze
v osobním

kontaktu.

Využívá

signálů

pohybového

kódu,

gestikulace

a

mimiky,

zvukomalebných slov a jiných citoslovcí v soustavě parajazykových jevů. Tyto prostředky
mohou verbální vyjádření buď plně nahrazovat (souhlas a nesouhlas - pohyby hlavou) nebo, a
to častěji, pouze je doplňovat a projevu dodávat více živosti.
V písemném projevu je nutné, aby žáci věděli, co se pod grafickým značením jednotlivých
typů chyb skrývá a aby tak byli schopni jejich korekce. Například, při výuce anglického
jazyka se běžně používají tato následující grafická značení, např.: rovné podtržení

-

gramatická chyba, svislá čára po straně - stylistický nedostatek, w.o. - špatný slovosled ve
větě, t - nesprávně použitý čas ve větě, v - nesprávně použitý výraz, p - chyba v interpunkci
atd. Grafické značení lze také kombinovat s verbálními pokyny nad nebo za textem.
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Nadepisovat správnou verzi by měl učitel jen tam, kde žák vzhledem ke svým dosavadním
znalostem cizího jazyka nemůže chybu sám opravit (např. v oblasti lexikálně-frazeologické).
Dostáváme se nyní к další problematice týkající se chyb, a to, kdy je nutno chyby opravovat.
Zatímco názory na to, co opravovat a jak opravovat se v odborné literatuře víceméně shodují,
názory na to, kdy je vhodné chyby opravovat, se občas různí. Je nutné si odpovědět na 3
základní otázky: kdy se mají chyby opravovat bezprostředně, kdy s určitým časovým
odstupem a kdy dlouhodobě. Ukazuje se, že odpovědi na uvedené otázky velmi těsně souvisí
s tím, o jaký druh chyby jde a zda-li se jedná o písemný či ústní projev. Pokud jde o chyby,
které vážně narušují komunikaci, opravují se bezprostředně. Totéž se týká chyb u prvotního
nácviku nových jevů z oblasti jazykových prostředků, např. morfologických struktur. Chyby,
které vážně nenarušují srozumitelnost komunikace a její plynulost, mohou být opravovány s
určitým časovým odstupem, např. na konci hodiny. Důležité školní písemné práce se
pochopitelně musí opravovat s delším časovým odstupem. Tento odstup však nesmí být příliš
dlouhý. Co se týká dlouhodobého opravování chyb, učitel opakovaně opravuje v ústním a
písemném projevu zvláště ty chyby, které žákům činí největší potíže, např. chyby vyvolané
interferencí mateřského jazyka. Zastáváme názor, že by učitel neměl psát chyby na tabuli,
mělo by se vycházet z chyby, kterou napíše na tabuli žák a ostatní žáci by měli spolupracovat
na identifikaci a korekci této chyby.
Vystihnout správný moment, kdy je třeba chybu opravit, je velmi obtížné. Důležitou roli také
hraje zkušenost a intuice učitele. Naše názory na vhodnost opravy chyby tedy nemohou být
absolutně platné.
R. Lado soudí, že pouhé opravování chyb žáků není příliš účinné a nepostačí. К efektivnímu
vymýcení chyb slouží jejich prevence a posléze terapie. Každý učitel ví, že je snadnější
výskytu chyb v prvopočátku zabránit, než je v dalších stádiích s námahou překonávat a
zbavovat se jich. (Veselý, 1986-7)
Prevenci výskytu chyb napomáhá tzv. „прогнозированное

обучение"

ruských metodiků,

které vychází z poznatku, že obtížné jevy lze předvídat na základě konfrontační analýzy MJ a
CJ, a analýzy chyb v řečových projevech žáků. V duchu uvědomělosti učitel pak na „
vytipované" obtížné jevy žáky zvlášť upozorní a nacvičí s nimi správné realizace. Je však
nutné, aby obtížnost sledovaných jevů postupně gradovala.
Je správné a důležité vštípit žákům optimistický pohled na možnost zbavení se chyb ve
vlastních ústních či písemných výkonech - vyžaduje to však určité úsilí, čas a sebekontrolu.
Učitel by měl upozornit žáky na skutečnost, že i on sám a dokonce i rodilý mluvčí se dopouští
určitého počtu chyb. Je úkolem učitele zabránit již v zárodku

strachu z chyb zvláště u
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senzitivních žáků. Jejich úzkostná představa „hlavně neudělat chybu" působí jako silný
demotivační a inhibiční faktor zejména u ústního projevu. Žáky je tedy možno povzbudit
výrokem Otty Hermenaua: „Je lépe chybně mluvit než správně mlčet!" (Beneš, 1970)

2.7 Analýza chyb v ústním a písemném cizojazyčném projevu
Cílem analýzy chyb je zjištění konkrétních chyb na daném stupni osvojování cizího jazyka.
Na rozdíl od chyb potenciálních, které lze předvídat na základě konfrontace jazyků, se díky
analýze chyb objevují např. tzv. chyby disimilační, které vznikají překvapivě tam, kde se oba
jazyky shodují. Stanovení stupně obtížnosti jednotlivých jevů je dalším úkolem analýzy chyb.
V neposlední řadě může analýza chyb přispět i к objasnění jejich příčin.

2.7.1 Makroanalýza a mikroanalýza chyb
Podle zaměření a rozsahu se rozlišuje makroanalýza a mikroanalýza chyb.
Makroanalýzou rozumíme rozbor žákovských chyb v kterékoli jazykové (resp. řečové)
činnosti na různých stupních osvojování jazyka (Veselý, 1985). Každá výzkumná práce
zabývající se podrobnou analýzou chyb je velkým přínosem nejen pro teorii, ale zvláště pro
praxi vyučování ruštině v českých školách.5
Mikroanalýza chyb se zaměřuje na specifický okruh jevů a sleduje výskyt chyb v těchto
jevech se zřetelem к různým okolnostem.

Závěr
Proces hodnocení zvládnutí jazykového učiva je úzce spjat s problematikou chyby. Chyba
představuje nedílnou součást vyučovacího p r o c e s u a může být vnímána jako důkaz
neschopnosti učit se či jako svědectví studentovy ochoty komunikovat navzdory rizikům s tím
spojeným. Má zpětnovazební funkci, jak pro žáka, tak i pro učitele, jemuž poskytuje cenné
'nformace o efektivitě výuky, údaje o potížích žáků při osvojování cizího jazyka. Pokud
chyba není včas identifikována, interpretována a korigována, může mít negativní vliv na
proces výuky. Je však nutné rozlišovat mezi systémovými chybami (errors), jejichž vznik se
Připisuje „interjazyku", zjednodušené a deformované reprezentaci cílové kompetence, a

Jako příklad může posloužit rozsáhlý výzkum chyb českých žáků v písemných projevech v ruštině, který byl
organizován na pražské Filozofické fakultě UK (pod vedením doc. dr. N. Zatovkaňuka) v letech 1960 - 1965 a
jehož výsledky byly publikovány ve třech sbornících: Interference v ruském lexiku (J. Zimová a kol., 1967);
Interference v ruské morfologii (A. Šourková, J. Zajíčková a kol., 1967) a Interference v ruské skladbě (A.
Sourková, J. Zajíčková a kol., 1968).
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chybami příležitostnými (mistakes), které se objevují ve výkonu uživatele či studenta (což
může být i případ rodilého mluvčího), který řádně neaktivuje svou kompetenci.6
Vedení žáka při práci s chybou je proces složitý a časově náročný. Je to však práce
smysluplná, neboť žák může postupně využívat svých chyb a jejich oprav jako dalšího zdroje
učení.

°i
,
".
*
Ivanova, J., Lenochová, A.. Linková, J., Simáčková. S.: Společný evropský' referenční rámec. Univerzita
Palackého Olomouc 2002, s. 157
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3. Problematika autoregulačních dovedností při výuce cizích jazyků
3.1 Autonomní učení, učební styly a učební strategie
V didaktice cizích jazyků zaznamenáváme vzrůstající zájem o pojem učení. Již v 60. letech
minulého století dochází ke změně paradigmat v metodicko-didaktické koncepci cizojazyčné
výuky, v níž lze zaznamenat výrazný odklon od behaviorálního učení a příklon к učení
kognitivnímu. Do popředí zájmu se postupně dostávají činnostní a autoregulační procesy
učícího se jedince (autonomní učení), začíná se uplatňovat koncept učení orientovaného na
žáka spojeného s otázkami individuálních zvláštností učícího se jedince.
Autonomní učení představuje dlouhodobý proces, při kterém se zodpovědnost za dosažení
výsledků postupně přenáší na žáka, který by měl být schopen poznat své potřeby, samostatně
vyhledávat informace, aktivně myslet a efektivně spolupracovat s učitelem při plnění
vytyčených cílů. Této problematice věnoval zvýšenou pozornost i Komenský, který si byl
vědom toho, že výuka představuje sociální proces, který je založen na sebereflexi, spolupráci,
a to jak na straně žáka, tak i na straně učitele.
„ Autonómne osvojovanie si cudzieho jazyka znamená samostatné rozhodovanie o cieľoch a
formách, najvhodnejších postupoch pre ich splnenie, tj. preberanie zodpovednosti za úspech
takého konania učiacim sa". (Tandlichová, 2001-2)
Tandlichová poukazuje na to, že nelze hovoriť o autonómnosti,
nezávislosť

od riadenia

osvojovania

cudzieho jazyka

učiteľom.

ak ju chápeme len ako,
Ak chceme

dôsledne

uplatňovať autonómiu vo vyučovaní, treba si uvedomiť, že je to priestor pre učiaceho sa, aby
rozhodol o tom, ako sa bude usmerňovať jeho učenie sa. Je to zároveň priestor pre vzájomný
dialóg s učiteľom ako na to. (2001-2, s. 79) To znamená, že učitel jako osobnost a jeho role
ve třídě neztrácí vůbec na významu a důležitosti.
Žákova autonomie je v autonomní koncepci vzdělávání cílem hlavním, ale svým způsobem o
"i usilují všechna výchovná pojetí. Každá škola by měla vycházet z myšlenky, že bez ohledu
na koncepci školy žák nakonec svého učitele opouští a v životě se bude rozhodovat sám.
Tomu je nutné přizpůsobit cíle vzdělávání a výchovy.
Formování autonomie stojí na 4 pilířích:
1. optimální orientace ve vyučovacím procesu a procesu učení se (pomocí týdenních
plánů a plánů na každou hodinu, explicitních vyučovacích cílů atd.).
2. vědomé převzetí zodpovědnosti za vlastní učení (pomocí autokorekce, sebehodnocení,
atd.).
3. sebereflexe - uvažování o vlastním učení a snaha o optimalizaci procesu učení (na
základě diskusí o výuce, výměnou zkušeností o způsobech učení se, atd.)
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4. úvaha o cizích a vlastních kulturních rysech (na základě individuálních a sociálních
hodnot, specifického profesního zaměření, atd.) (Bujalková, Jurečková, 2001-2)
Dosažení autonomie učení v cizojazyčném vyučování je proces velmi zdlouhavý a náročný.
Spočívá v principu zapojení žáka (např. v oboustranné diskusi učitele a žáků к prozkoumání
učebního procesu, jeho pravidel, role učitele a žáků v něm, schopnost a možnost naučit žáky
přijmout

odpovědnost za své učení) a v principu reflexe žáků (např. jak se mohou žáci aktivně

zapojit do procesu učení, jak se na své učení mohou zpětně dívat, hodnotit je a proč je taková
činnost nutná).

Klíčovými pojmy v této problematice jsou učební styly a učební strategie, protože pokud se
stanou neoddělitelnou součástí vyučovacího procesu, může dojít к výraznému posílení
autonomního učení.

Autonomním učením se lze zaobírat z pedagogických aspektů realizace autonomního učení ve
vztahu к interakci mezi žákem a učitelem, žákem a jeho okolím, učitelem a společností a mezi
dvěma či více žáky. Ve vztahu к autonomii E. Tandlichová rozlišuje následující styly
vyučování u učitele: demokratický - autoritativní, kooperativní - nekooperativní, introvertní
- extrovertní či individualistický - týmový. Schopnost přizpůsobit svůj styl žákům a umění
pracovat s jednotlivými styly dle žákovy potřeby se odráží na jeho úspěchu při osvojování
cizího jazyka. Ve vyučovacím procesu se mění i role žáka, který může vystupovat nejen v roli
posluchače, imitátora, tazatele, ale i v roli spolupracovníka, výzkumníka. Důležitou roli také
hraje kvalita prostředí (třídy), kde vzájemná interakce probíhá.
Mezi psychologické aspekty realizace autonomního učení je zahrnuta potřeba vytvářet
kvalitní vztah mezi žákem a učitelem, ve kterém by učitel akceptoval žáka jako samostatnou
individualitu, jíž je nutno stále rozvíjet a zároveň by byl žákem chápán jako odborník,
schopný celý proces výuky dle potřeb usměrňovat.
Učitel by se měl snažit co nejrychleji poznat styl učení žáků a pokud možno přizpůsobit svůj
styl výuky tak, aby osvojování cizího jazyka bylo co nejefektivnější. V souvislosti s tím je
zdůrazňována důležitost strategií učení, jak metakognitivních (stanovení cílů, plánování,
monitorování, vyhodnocování postupů a řešení), kognitivních (analýza, syntéza, indukce,
dedukce), tak i komunikativních a sociálních.
Podrobné charakteristice učebních stylů a jejich klasifikaci z nejrůznějších hledisek se věnuje
v současné

odborné

literatuře

velká

pozornost. 7

Mareš

definuje učební

styly jako

Pedagogický slovník definuje styly učení jako „postupy při učení, které jedinec používá v určitém období
ivota ve většině situací pedagogického typu. Jsou do jisté míry nezávislé na obsahu učeni. Vznikají na vrozeném
-ákladě a rozvíjejí se spolupůsobením vnitřních a vnějších vlivů. " (Průcha, 2003)
=
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m e t a k o g n i t i v n í potenciál č l o v ě k a , svébytný postup učení, který může být na jedné straně
použit ve prospěch žáka, ale zároveň může svému nositeli přinášet komplikace, pokud je
použit nevhodně či přehnaně.
Učební styl je možno diagnostikovat a měnit, i když to není vždy jednoduché. Metod, jichž se
ve světě používá, je celá řada. Mareš uvádí 2 základní hlediska: první, které třídí metody
podle způsobu získávání dat na přímé - učení pomocí počítače (Pask, Kulič) a pozorování
průběhu žákova učení (Fleming) a nepřímé - analýza dílčích žákovských produktů, analýza
žákovského portfolia, polostandardizovaný rozhovor se žákem nebo jeho učitelem, dotazníky
a posuzovací škály aj. Druhé hledisko pak třídí metody podle převládajícího charakteru dat na
kvalitativní a kvantitativní.
Pokud jde o strukturu stylů učení, často je v literatuře uváděn „model cibule" L. Curryové,
kde jsou nejhlouběji uloženy osobnostní faktory (včetně kognitivního stylu), ty pak obaluje
vrstva typického zpracování informací a nejsvrchnější vrstvu tvoří žákovy preference ve
výuce. V souvislosti s tím Mareš uvádí i vnější determinanty, které také ovlivňují styly učení
u žáků jako např.: podmínky pro žákovo učení (místo, čas, pomůcky), učitel sám (jeho
osobnostní zvláštnosti, pojetí výuky), sociální situace (spolupráce - soupeření), koncepce
výuky (tradiční, alternativní), učivo (volitelnost, relevantnost). Další determinantu, která
představuje způsob zkoušení a hodnocení, považuje za specifickou, protože pokud se při
zkoušení a hodnocení klade přehnaný důraz na pamětní učení, může učitel podporovat jen
Povrchový styl učení žáků a blokovat rozvoj hloubkového stylu učení. (1998, s. 173)
V rámci učebních stylů se vydělují různé typy a podtypy kognitivních,

pamětních,

kompenzačních, afektivních a sociálních komponentů. Setkáváme se např. s dělením studentů
na dva typy označované jako "syllabus bound' a "syllabus free" podle toho, zda jim vyhovuje
Či nevyhovuje pevný řád daný osnovami a učebními programy. S.D. Krashen na základě své
hypotézy „monitoru" dělí studenty podle toho, v jaké míře uvědoměle monitorují své
vyjadřování na Monitor over-users (ti, co jsou natolik zaujati správností svého jazykového
projevu, že se nemohou plynule vyjadřovat) a Monitor under-users (ti, co se vyjadřují bez
uvědomělého monitorování svých výpovědí) a optimal

Monitor-users.

Styl učení mající podobu metastrategie učení stojí nad různými strategiemi učení. Při
osvojování každého nového cizího jazyka je znalost vhodných a efektivních učebních strategií
důležitou pomocí. I když v lingvodidaktických konceptech založených na behaviorální teorii
Patří pojem učebních strategií к nedůležitým, v kognitivní teorii učení je stěžejní. Dle
Pedagogického slovníku je strategie učení definována jako posloupnost činností při učení,
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promyšleně řazených tak, aby bylo možné dosáhnout učebního cíle. Pomocí ní žák rozhoduje,
které dovednosti a v jakém pořadí použije. (Průcha, 2003)
J. Mareš charakterizuje strategie učení neboli učební strategie (learning strategies) jako
postupy většího rozsahu, jimiž žák uskutečňuje svébytným způsobem určitý plán při řešení
dané úlohy, chce něčeho dosáhnout a něčeho jiného se zase vyvarovat. (1998, s. 58)
Jeden z předních odborníků na tuto problematiku R. Oxford ve své publikaci Language
Learning Strategies poukazuje, na skutečnost, že "... there is no complete agreement on
exactly what strategies

are, how many strategies

exist, how they should be defined,

demarcated, and categorised... " (1990, s.16) [„... neexistuje úplná shoda ohledně toho, co
přesně strategie jsou, kolik jich existuje, jak by mohly být definovány, vymezeny a
kategorizovány..." ] (překlad autor)
Autonomnímu učení je zapotřebí se učit. Hlavním úkolem cizojazyčného vyučování je
zprostředkovat žákovi takové strategie, aby si mohl samostatně spoluutvářet svůj vlastní
způsob učení. Pokud se bude věnovat náležitá pozornost problematice stylů a strategií ve
vyučovacím procesu, může dojít к výraznému posílení autonomního učení.

3.2 Problematika autoregulace při výuce cizích jazyků
Současný zájem o autoregulaci vychází ze správné domněnky, že žák či student, který bude
chtít převzít odpovědnost za řízení svého učení, který se naučí a bude ovládat dovednosti řídit
své učení, má mnohem větší šanci uplatnit se na trhu práce a úspěšně obstát v tak náročné
konkurenci.
Výrazné regulativní působení
podstatně
z

učitele, kdy sám stanoví cíl činnosti, formuluje

určuje strategii řešení a vede žáka při jeho jednotlivých

prostředkování

problém,

krocích,

znamená

vztahu mezi látkou a žákem. Tento vztah se mění s měnící se regulativní rolí

učitele, která umožňuje, aby se žáci sami postupně začleňovali do stanovení cílů své činnosti,
do formulace problémů, do plánování postupu řešení, aby sledovali vhodné prostředky řešení
vzhledem к cíli, prověřovali
situace, realizovali

nezbytné korekce, rozhodovali

výsledky s cílem a plánem
oslabování přímého

vlastní hypotetické postupy

svého postupu,

na základě analýzy

se mezi alternativami,

hodnotili

dosažené

výsledky.

problémové
konfrontovali
To

učitelova řízení a posilování žákovy účasti na stanovení cíle vlastní

činnosti i na řešení problému, zvyšování míry možností uplatnit vlastní strategii
(Skalková,

znamená

řešení".

1971)

Autoregulace učení představuje řízení sebe samého při učení. Zpravidla se rozlišují dva
Pohledy: 1) Pedagogický pohled autoregulaci označuje termínem self-direction. Hlavním
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vysvětlujícím pojmem bývá vnitřní kontrola a řízení jako protiklad к vnější kontrole a
vnějšímu řízení. Vnitřní kontrola a řízení má dimenzi sociologickou (žák pracuje na úlohách
nezávisle na učiteli, na spolužácích; řídí se sám, jde o self-management) a dimenzi
pedagogickou (vyučuje sám sebe, jde tedy o self-teaching). 2) Psychologický pohled, který
autoregulaci označuje termínem self-regulation. Autoregulace učení je takový způsob učení,
kdy se žák stává aktivním aktérem svého vlastního procesu učení po stránce činnostní,
motivační a metakognitivní. (Průcha, 2003)
J. Mareš charakterizuje autoregulaci učení jako takovou úroveň učení, kdy se člověk (žák,
student) stává aktivním aktérem svého vlastního procesu učení jak po stránce činnostní a
motivační, tak i metakognitivní. Snaží se přitom dosáhnout určitých cílů (znalostí, dovedností,
známek, společenského uznání, profesního uplatnění), iniciuje a řídí své vlastní úsilí, používá
specifických strategií učení. (1998, 173)
Řízení sebe sama při učení má v anglické podobě řadu terminologických a věcných odstínů,
ale zatím nebylo dosaženo shody v rozsahu, obsahu a vzájemných vztazích těchto pojmů: selfcontrolled, self-guided, self-directed, self-regulated,

self-managed.

Za východisko autoregulace považuje Z. Helus a I. Pavelková vztah člověka к sobě samému,
vztah, který se vyznačuje kromě sebepoznání také způsobilostí měnit a zdokonalovat sám
sebe podle určitého plánu, utvářet sám sebe se zřetelem к určitým cílům. (1992, s. 199) Žák
se má postupně stát způsobilým posoudit kvalitu své vybavenosti pro poznávání; má ale být
také schopen tuto svou poznávací vybavenost co nejlépe využívat, rozvíjet, zdokonalovat.
Učitel staví žáka na vlastní nohy, dává jeho vzdělávací samostatnosti pevnější základ.
Autoregulace se vyvíjí ze dvou základních zdrojů: primárně vnějších (rodiče, učitelé,
kamarádi) a primárně vnitřních. Ve druhém případě se mluví také o osobnostní autoregulaci
(jedinec má potřebu něco se sebou udělat a něco ze sebe udělat).
Kanfer a Karolly analyzují fenomén autoregulace podrobněji a vyčleňují jeho základní
komponenty:
-

automonitorování (dohled nad sebou samým) - pozorování svého chování v učební
situaci, umět odlišovat ty své projevy, které jsou významné pro učební úspěch
(facilitátory), od těch, které s učením negativně interferují;
autoevaluace (sebehodnocení) - vyhodnocovat své projevy v učební situaci s cílem
odhalit možnosti převahy facilitátorů nad činiteli interference;

-

autozpevňování -

spočívá ve způsobech zvýrazňování evidentnosti dosaženého

pozitivního výsledku (např. žák si sám přiděluje kladné body, atd.) (1973, s. 185)
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Autoregulace patří к základním složkám osobnostního přístupu. Autoregulace osobnosti
představuje uvědomělé uplatňování vlády jedince nad sebou samotným a nad svým jednáním.
Pro formování a využívání osobnostní autoregulace ve vzdělávacím procesu jsou významné 3
oblasti:
1 ) , j á " jakožto aktér autoregulace;
2)

hodnocení jako zdroj autoregulativního sebehodnocení;

3) metakognitivní autoregulace jakožto významný činitel studijní úspěšnosti.(Helus,
1999b)
Cílem individualizovaného přístupu je vypěstovat žákovu schopnost autoregulace učení.
Předpokladem

pro

rozvoj

autoregulace

je

rozvoj

sebemonitorování,

sebekontroly,

sebehodnocení a reagování na svou vlastní činnost. K tomu se využívá včasná informace o
žákových přednostech a nedostatcích, o kvalitě výkonu, diskuse s učitelem i spolužáky,
vzájemné hodnocení žáků, videozáznamy žákova projevu. Nejedná se tedy výhradně o
individuální proces, ale může vznikat a utvářet se ve spolupráci s dalšími lidmi. Prostředkem
může být párové, partnerské a vrstevnické učení (peer learning), skupinové a kooperativní
vyučování atd. Učitel se tak stává spíše partnerem, pomocníkem a rádcem, který žákovi
pomáhá rozvíjet jeho osobnost cílevědomě vytvářející svůj vlastní učební styl.
Jedním z cílů současné didaktiky cizích jazyků je „ učit žáky učit se ". S tím souvisí měnící se
role učitele, jehož úkolem není pouze zprostředkovat žákům vědomosti a dovednosti, ale též
naučit je, aby se dovedli učit sami. Na tuto roli musí být učitel náležitě připraven a vybaven
nezbytnými profesionálními dovednostmi. Přitom je nutno brát v úvahu

individuální

vlastnosti jednotlivých žáků a jejich schopnosti. Je také potřeba zmapovat jejich předchozí
zkušenosti, poznat jejich povahové vlastnosti, přičemž důležitým faktorem ovlivňujícím učení
Je i motivace. Je to proces aktivní, který nemůže být žákovi předán v hotové podobě, protože
se vytváří postupně, vyžaduje praktický nácvik, účinnou zpětnou vazbu a dostatek času a
žákova úsilí. Žáci musí být zapojeni nejen do komunikativní činnosti, ale i do volby
didaktických postupů, technik a strategií učení. I když

autoregulační didaktický přístup

představuje dlouhodobý proces, jeho nejdůležitějším úkolem je připravit žáka na celoživotní
sebevzdělávání.
Do tzv. autoregulačních dovedností patří autokorekce, sebekontrola, sebehodnocení společně
s

e samostatným plánováním učební činnosti a samostatnou organizací práce při učení.
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3.2.1 Dovednost autokorekce a sebekontroly
Jedním z cílů moderního učitele by mělo být vytváření dovednosti žáků zkontrolovat a opravit
si vlastní práci a to tak, že postupem času budou žáci schopni tyto činnosti provádět
samostatně.
Autokorekce (self-correction) představuje samostatnou opravu chyb žákem a její nácvik
vedený učitelem. Je možno ji provádět v ústním a písemném projevu žáka. Při mluveném
projevu je vhodný způsob autokorekce takový, že učitel naznačí žákovi, že vyslovil něco
špatně ("you can do this by the expression on your face, or by making a sign with your hand,
or by saying something such as, " Er...,,ж or " Mmmm,,, " or whatever comes naturally. ")
(Edge, 1993) [„pomocí grimasy v obličeji, gesta rukou nebo vyslovením něčeho jako např.
»Er..., Mmmm či cokoliv, co je přirozené."] (překlad autor) a on má pak možnost tuto chybu
napravit a pokusit se použít správný výraz. Pokud chybu neodhalí sám žák, měli by dostat
příležitost opravit tuto chybu i jeho spolužáci. Pro procvičování autokorekce u žáků slouží
různá cvičení, ve kterých žák nejdříve doplňuje neúplné věty či píše diktát a pak si může
správnost ověřit podle učebnice, která nabízí správné řešení.
Základním předpokladem pro rozvíjení dovednosti autokorekce jsou chyby a práce s nimi,
která je bohužel velmi často nedoceněna. Chyby poskytují žákovi jedinečnou informaci o
rozdílu mezi správnou jazykovou formou a jeho vlastní realizací. Chyba představuje impuls
pro zamyšlení nad jejím charakterem, příčinou a následnou korekcí.
Má-li si žák opravit chyby samostatně, učitel mu musí poskytnout dostatečný čas к zamyšlení.
Tato časová náročnost je většinou příčinou toho, že učitel opravuje chyby žáků raději sám .
Pro zlepšování autokontrolních návyků bývá velmi užitečná vzájemná kontrola mezi
spolužáky a vzájemné posuzování jejich prací. Rozvíjí se přitom bystrost, vypracovávají se
kritéria pro sebehodnocení.
Autokorekce podporuje růst zdravého sebevědomí. Dnes se ale setkáváme s novým
fenoménem, který je dán přeceňováním vlastních individuálních schopností, tzv. chybou
v úsudku. (Dřízhalová, 2005)
J- Uzlíková rozlišuje několik stupňů dovedností autokorekce podle stoupající obtížnosti (v
Jazykovém vyučování):
1. opis, přepis
2. oprava podle klíče
3. autodiktát
4. zpětný překlad
5. ověřování správnosti podle slovníku, gramatických přehledů
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6. žák sám hledá zdroj autokorekce (1986, s.30)
Autokorekce úzce souvisí především s dovedností sebekontroly. „Sebekontrolou nazýváme
schopnost ověřovat vlastní myšlenky, jednání,

činy, schopnost odhalovat

vlastní omyly,

analyzovat jejich příčiny a napravovat je vlastními silami, aniž čekáme na pomoc zvenčí.
(Rylichová, 2003)
Sebekontrola

představuje

действовать

логично

„внутренний

механизм,

и в соответствии

который

с правилами

позволяет

поведения".

ребёнку

Jde о vnitřní

mechanismus myšlení, který řídí osvojování řečové činnosti. Tuto dovednost by se měli žáci
rozvíjet postupně v rámci všech vyučovacích předmětů,
Rozlišujeme
произвольный

dvě

formy

sebekontroly:

самоконтроль

vnitřní

tedy i v hodinách cizího jazyka.

(automatická)

связан с осознанностью,

a

vnější

(uvědomělá).

произвольностью

внимания.

Непроизвольный самоконтроль - это подсознательная деятельность" (Нечаева, 1983)
Dovednost sebekontroly je podmínkou rozvoje dovednosti autokorekce chyb. Nejprve žák
asimiluje do své činnosti způsoby a formy vnější kontroly prováděné učitelem. Tímto
způsobem se vytvářejí první předpoklady psychické autokorekce. Učitel učí žáka metodám,
pomocí nichž může myšlenkově přezkoumat správnost výsledků. Vede ho cílevědomě
k tomu, aby uměl svá řešení úkolů pečlivě zkontrolovat a poukazuje tak na skutečnost, že
kontrola

výsledků

vlastní

činnosti

i

sebekontrola

při

řešení

problému

zvyšuje

pravděpodobnost dosažení cíle.
J- V. Něčajeva rozlišuje 4 stupně sebekontroly:
a) žák chybu neslyší, sám ji neopraví, oprava vyžaduje, aby učitel vysvětlil její podstatu
(nulová sebekontrola)
b) žák opraví chybu teprve po upozornění učitele (např. „ Pozor na předložku!")
c) žák pociťuje v použití daného jevu nejistotu, uvědomuje si v čem chybuje, ale nemá
v dostatečné míře zautomatizované potřebné dovednosti
d) žák sám chybu opraví, jakmile ji vysloví (jde o chyby náhodné, vzniklé vlivem únavy
či spěchu, přeřeknutí) (1983, c. 64)
Na hodinách by mělo docházet к optimálnímu sladění učitelovy vnější kontroly a žákovské
sebekontroly.

Na jedné

straně

nedostatek

kontroly

ze

strany

učitele

může

vést

к nesystematickému, nahodilému učení a na druhé straně přehnaná kontrola způsobuje, že si
záci zvyknou stále očekávat pomoc zvenčí.
Závěrem je nutno zdůraznit, že i když je dovednost autokorekce náročná na čas, hraje
důležitou úlohu ve vyučovacím procesu, protože představuje korekci nejen výsledků, ale i
Procesu, který k tomu výsledku vedl, a také zvyšuje aktivní zapojení žáka v této fázi učení.
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Chyby, které žák identifikuje sám, ho ovlivní mnohem více než ty, na které je upozorněn
učitelem. Poskytnutím vnější informace o správném výsledku je žák často připravován o řadu
cenných poznávacích momentů.

3.2.2 Dovednost samostatného plánování učební činnosti a samostatné organizace práce
Žák by si měl v průběhu své školní docházky osvojit nejen dovednost autokorekce,
sebekontroly a sebehodnocení, ale měl by si umět i sám navrhovat způsoby řešení vzniklých
nedostatků, samostatně plánovat a organizovat učební činnost a postupně tak koordinovat
další činnosti spojené se sebevzděláváním.
Při organizaci samostatné činnosti na hodinách, jako např.: samostatná práce se slovníky,
vypracování domácího úkolu atd., je nutné brát v úvahu individuální zvláštnosti a odlišnosti
jednotlivých žáků. Osvojení dovednosti samostatně pracovat s různými jazykovými cvičeními
a samostatně řešit úkoly na hodinách cizího jazyka je předpokladem pro samostatné plánování
žákovy učební činnosti.
Самообучение - это самостоятельная
Учебно-познавательной
мотивируется

мотивацией.

деятельность. Она возникает и направляется
Овладение

иностранным

внешними факторами. Но эффективность

языком

в

основном

самообучения зависит от

сформированноети внутренней мотивации... " (Капаева, 2001)
М. Prokop porovnává samostatnost a nesamostatnost v učení a jeho výsledky poukazují na
to, že nesamostatní studenti sice také používají při učení určité strategie, ale na rozdíl od
samostatných studentů svým strategiím zůstávají věrni a nejsou schopni je přehodnotit ani
tehdy, kdy se jeví jako neefektivní. Často hledají příčinu svých neúspěchů ve vlastní
neschopnosti a mohou tak nejen ztrácet sebedůvěru při studiu cizího jazyka, ale dokonce
vytvářet averzi k výuce dalšího cizího jazyka. (1993, 12)
3.2.3 Dovednost sebehodnocení
Sebehodnocení (self-assessment) stojí v současné době v popředí zájmu pedagogů. Hodnocení
Jako systematická a cílevědomá činnost by neměla být pouze dovedností učitele, ale i sami
studenti by se měli postupně naučit hodnotit své výkony co nej objektivněji. Je to složitý
Proces, při kterém si žák uvědomuje své přednosti a nedostatky, stanovuje si cíle a posuzuje
své pokusy o zlepšení.
Pedagogický slovník charakterizuje sebehodnocení jako obecně každé hodnocení, při němž
Člověk hodnotí sám sebe. Může být přiměřené či nepřiměřené skutečnosti, může být vysoké,
Průměrné, nízké. Vykazuje značnou stabilitu.
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Ve školním kontextu představuje jednu z výchovných metod, díky níž si žák konfrontuje svůj
pohled na sebe sama, své výkony s pohledy vyučujících, spolužáků a dospívá (zpravidla)
к reálnějšímu sebepojetí.8
Na schopnost sebehodnocení má vliv celá řada faktorů.
skutečnost, že při výuce cizích jazyků "...women

N. Underhill poukazuje na

in general will often rate themselves lower

than men when they are, in fact, at least as good; similarly, older learners will often rate
themselves lower than younger

learners."

(1992, s. 2Ъ) [„...jsou ženy všeobecně méně

sebevědomé než muži, i když jsou přinejmenším stejně dobří; to samé platí o starších žácích
ve srovnání s mladšími".] (přeložil autor)
Společný evropský referenční rámec zdůrazňuje, že přesnost sebehodnocení se zvyšuje, a) jeli hodnocení podloženo jasnými deskriptory, které vyjadřují standardní požadavky na
ovládání jazyka, a b) vychází-li hodnocení z určité činnosti, která sama může být testovaným
úkolem. (2002, s. 193)
Sebehodnocení hraje v širším kontextu osobnostní autoregulace jednu z nejvýznamnějších
rolí. Vzhledem k tomu, že hodnocení ve vzdělávacím procesu představuje frekventovanou
činnost, jsou zde na jedné straně velké možnosti formování sebehodnocení. Na straně druhé
však může vznikat nebezpečí vážného narušení vývoje sebehodnotící autoregulace, se
závažnými důsledky nejen pro rozvoj a výkon žáka v samotné škole, ale i v četných dalších
situacích životní dráhy osobnosti. Helus poukazuje na nutnost uplatňovat koncepčně
hodnocení ze strany učitele tak, aby napomáhalo formování sebehodnocení jako významné
složky žákovy osobnostní autoregulace.

Hodnocení provádět tak, aby bylo žákem vnitřně

Přijato jako účinný prostředek zlepšení svého studia, jako zdroj poznatků a zkušeností,
napomáhajících к dosažení učebních cílů a hodnot. Zbytečně nenavozovat

nepříznivá

porovnání s druhými „lepšími" spolužáky, ale spíše zdůraznit pokroky, kterých bylo dosaženo
oproti vlastním, minulým výsledkům. Formování sebehodnocení by nemělo být pouhou
reprodukcí učitelova hodnotícího závěru žákem.
Na základě rozboru výzkumných a teoretických prací řady autorů, včetně A. Pohlové, Helus
charakterizuje vliv určitých komplexů vlastností sebehodnocení na autoregulaci osobnosti a
orientující strategii utváření autoregulativního sebehodnocení:
sebehodnocení negativní, obecné a stabilní, kdy se žák hodnotí jako neschopný,
nevýkonný, a to ve všech situacích a setrvale v čase. Tento komplex vlastností
8
ne

Slavík nazývá hodnocení, které žák sám zvládá, jemuž do potřebné míry rozumí a které dokáže vysvětlovat
b o případně obhajovat, hodnocením autonomním.
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navozuje tendence к rezignaci v úkolových situacích a tak vzrůstá pravděpodobnost
neúspěchu;
sebehodnocení pozitivní, obecné a nepřiměřené, kdy se žák hodnotí nepřiměřeně
vysoko, ve všech situacích, ale jeho dispoziční výbava (např.: schopnosti) tomu
neodpovídají. Jedná se o trvalé přeceňování;
-

sebehodnocení výrazně specifické, přiměřené, pozitivní, kdy se žák hodnotí v určitých
situacích pozitivně, přičemž toto hodnocení odpovídá jeho výkonům, schopnostem.
(1990b, s. 32)

Učitel by měl žákům nejen přiblížit pojem sebehodnocení, ale především je podrobně
seznámit s jeho obsahem a funkcí. To by mělo přispět к pozitivnějšímu přístupu žáků к výuce,
většímu zájmu o studium a přivést zlepšení jejich studijních výkonů.
Jedním z nástrojů, umožňující učitelům cizích jazyků nastoupit cestu к samostatnosti žáků ve
vyučování,

představuje Evropské jazykové

portfolio, (European

Language

Portfolio,

Европейский языковой портфель), který E. S. Polát charakterizuje jako „инструмент
самооценки собственного познавательного, творческого труда ученика, рефлексии его
собственной деятельности. " (2002, s. 193)
Jeho hlavním úkolem je naučit žáky formulovat vlastní cíle v procesu učení, uvědomovat si
svůj vlastní proces učení, přebírat za své učení zodpovědnost a hodnotit sám sebe. 9
Sebehodnocení hraje klíčovou úlohu v Evropském jazykovém portfoliu a je vnímáno jako
neproblematičtější aspekt EJP, protože nikdy nehrálo v našich tradičních vzdělávacích
s y s t é m e c h výraznou roli.
D. Little a R. Perclová poukazují na to, že při učení se cizímu jazyku se sebehodnocení může
soustředit na tři různé aspekty. Prvním je samotný učební proces. Žáci by měli být schopni
zhodnotit, jak dobře si vedou ve vyučovacím procesu, jak se na určitém stupni znalostí učí či
jak úspěšně plní jednotlivé učební cíle. Sebehodnocení s tímto zaměřením je nedílnou součástí
reflektivního přístupu k učení.
V prvních etapách výuky cizího jazyka EJP požaduje od žáků, aby obecně vyjádřili své pocity
2

výuky, například: „Dnes jsem se nedokázal soustředit. " „ Tato činnost mě nudí. " „ V tomto

Pololetí jsem udělal velký pokrok". V mladším věku mohou tyto soudy také označit symboly
sluníčkem či usměvavým obličejem © pro úspěch a naopak mráčkem či smutným obličejem
Pro nezdar. Hlavním pedagogickým cílem by mělo být postupně dovést žáky k tomu, aby byli
9

Шошина, M. 10. а Маргунова, E. С. poukazují ve svém článku на skutečnost, že языковой портфель
эффективно помогает формированию необходимых навыков в рефлексии и оценке результатов и
достижений ... "(2007, с. 18).
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schopni provádět sebehodnocení sami v cílovém jazyce.

Vzhledem k tomu, že tento druh

sebehodnocení je nevyhnutelně subjektivní, protože vychází z vnitřního názoru žáka, je nutné
použít i jiné formy hodnocení.
Druhým jevem, na který se sebehodnocení soustřeďuje, je žákova komunikativní úroveň
ovládání jazyka, která je definovaná stupnicemi a deskriptory Rady Evropy. Tato oblast je
klíčová pro školní aktivity. Často dochází к tomu, že se žáci domnívají, že rozsah jejich
m l u v e n é h o projevuje širší, než j e tomu ve skutečnosti a také u nich bývá častým problémem
zařazení se do určitých úrovní, neboť pro ně nejsou deskriptory dostatečně konkrétní.
Třetím jevem pro sebehodnocení je žákova jazyková způsobilost. Toto hodnocení bývá
obvykle obtížnější než předcházející. Jedna z možností, jak žákům pomáhat při hodnocení
jejich jazykové způsobilosti, je zadávat jim úkoly, které si mohou sami opravovat (oprava
vlastního diktátu, spolužákovy práce atd.).
EJP se zabývá sebehodnocením a jeho vztahem к dalším typům hodnocení, které provádí
někdo jiný - během testů a zkoušek, při nichž jsou žáci hodnoceni učitelem.
Podle EJP by sebehodnocení jako jeden z nevyhnutelných výsledků účinné reflexe nemělo
nahradit hodnocení žáků učiteli, školami či jinými zkušebními komisemi. Ideálně by se
sebehodnocení a hodnocení měla doplňovat, neboť sebehodnocení vychází z rozvíjející se
schopnosti žáka přemýšlet o jeho vědomostech, dovednostech, výkonech a hodnocení
provedené jinou osobou či osobami poskytuje vnější, objektivní měření týchž vědomostí,
dovedností a výkonů. (2001, s. 57)
Správná aplikace EJP může být vhodným začátkem na cestě к rozvoji samostatnosti žáků a
vytváření jejich autonomie v hodinách cizího jazyka.

Když žák pravidelně hodnotí svou vlastní činnost a její výsledky, lépe si uvědomuje, co
vlastně při učení dělá, jak u něho učení probíhá. Lépe vidí, v čem byl úspěšný a v čem
neúspěšný, čím to bylo způsobeno. Uvědomí si, co mu při učení pomohlo, které postupy se
osvědčily. Na základě nalezení příčin neúspěchu se může rozhodnout, co udělá, aby se příště
vyvaroval chyb a odstranil nedostatky. Tím se zvyšuje schopnost autoregulace neboli
sebeřízení při učení.

Z tohoto důvodu je nutné, aby se žáci učili samostatně řídit vlastní proces poznávání a aby za
proces učení a jeho výsledky přebírali stále větší odpovědnost. Rozvíjet schopnost
adekvátního sebehodnocení

znamená

rozvíjet u jedince

sebereflektivní dovednosti.

Při

sebereflexi se jedinec zaměřuje na cílené uvědomování a hodnocení vlastní činnosti,
Osobnostních rysů, vlastností, myšlenek, postojů a emocí. Zjištěné aktuální kvality srovnává
s normami či kritérii danými společností anebo s charakteristikami svého ideálního já, resp.

45

stím, čeho by ve svém rozvoji chtěl dosáhnout. Je to Činnost obtížná, při které j e jedinec
zároveň tím, kdo poznává a je poznáván.
Přestože sebehodnocení může být pro mnohé žáky značně obtížnou záležitostí, od určitého
věku schopnost sebereflexe stoupá a v období
typická.

Vágnerová

popisuje

faktory

puberty a adolescence je dokonce velmi

ovlivňující

sebehodnocení

a

sebepojetí

žáka

v jednotlivých vývojových obdobích jeho školního věku zhruba takto:
1) V období raného školního věku (od nástupu do školy do 8-9 let) je úloha učitele zásadní dítěti se v jeho osobě dostává uspokojení jak v potřebě jistoty a bezpečí, tak lásky a
sounáležitosti - a také v potřebě sebeúcty - jak o něm smýšlí a mluví jeho učitel, tak ono
hodnotí samo sebe.
2) V období středního školního věku (od 8-9 let do 11-12 let, přechod na 2. stupeň ZŠ) pro
rozvoj přijatelného sebehodnocení je důležitý nejen úspěch ve výuce, ale především úspěch
mezi vrstevníky. Až ke konci středního školního věku získává dětské sebehodnocení větší
stabilitu a je přesnější - postupně se zmenšuje závislost dítěte na cizích názorech, zejména
odporují-li jeho zkušenostem.
3) Období pubescence, které trvá od 12 let do ukončení nižšího stupně gymnázia, je často
nazýváno „ obdobím hledání vlastní identity". V sebehodnocení hraje nejdůležitější roli tzv.
osobní standard. Žák má zkušenost s určitým hodnocením vlastních výkonů v průběhu
dosavadní školní docházky, v důsledku toho získal i určitou pozici ve třídě, a tak dokáže
snadno odhadnout, jaký výkon musí podat, aby byl všestranně akceptován, a přitom nemusel
vynakládat větší úsilí.
4

) Období adolescence, je druhou fází relativně dlouhého časového úseku dospívání. Trvá

Přibližně od 15 do 20 let. Adolescent dovede uvažovat logicky správně i o sobě, ale často se
dopouští chyb, které vyplývají z jeho ukvapenosti a zbrklosti. Sebehodnocení je zkreslováno i
tzv. poznávacím egocentrismem, který přičítá vlastní osobnosti jiný význam než všemu
ostatnímu. (2000, 148-297)
Vlastní výkon spojený s prožitkem úspěchu nebo neúspěchu má na další chování žáka
krátkodobý účinek (ovlivňuje jeho aspirace, tj. důvěru ve vlastní schopnosti při zvládání
dalších úkolů), z dlouhodobé perspektivy se však současně stává i základem celkového
žákova sebepojetí, tedy součástí jeho osobní identity.
Zák schopný sebehodnocení rozpozná ty složky vlastní práce, které dokazují, že dosáhl
vytčeného cíle nebo že se к němu blíží,

1. popíše je a objasní, proč je považuje za zvládnuté,
2. najde složky, jejichž zvládnutí musí ještě zlepšit,
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3. popíše je a objasní, v čem se liší od očekávaného výkonu,
4. identifikuje, co přispělo к dosažení cílů nebo co mu zabránilo v lepší práci,
5. naplánuje si, co příště udělá jinak, aby jeho práce byla ještě lepší nebo aby probíhala
efektivněji.(Košťálová, Miková, Stang, 2008)
Mezi metody rozvíjející dovednost sebehodnocení patří tzv. němý dialog (žák si na listech
píše, co ho bavilo, co chce vzkázat učiteli, spolužákům - to pak konzultuje s učitelem),
studijní deník (jakýsi deník vlastního učení) - žák v pravidelných intervalech cíleně sleduje,
čemu už rozumí, co umí říci, jaké věty a slova si oblíbil či co si naopak nemůže zapamatovat,
kde jsou jeho rezervy atd. Do takových deníků se mohou zapisovat i různá předsevzetí, která
by ovšem měla být reálná a v dohledné době dosažitelná. (Andrášová, 1999)
Dalšími metodami zaměřené na rozvoj sebehodnocení, mající písemnou podobu jsou studijní
smlouva či sebehodnotící dotazníky. Plnění studijní smlouvy spočívá v tom, že si žák vybere
určité téma, které bude samostatně studovat. Sám si promyslí studijní cíle, stanoví specifické
dovednosti a vědomosti, kterých chce nabýt. To vše předloží učiteli a po vzájemné diskusi
spolu

následně

podepíší

smlouvu.

Sebehodnotící

dotazníky

bývají směřovány

buď

к jednotlivci nebo ke skupině. Mohou se zabývat mírou pochopení nějakého učiva, nabytých
dovedností, nebo bývají zaměřeny na charakterové vlastnosti jedince či celé skupiny.
Dotazník zaměřený na skupinovou práci sleduje, jak si skupina dokázala rozdělit jednotlivé
r

ole, zda si členové skupiny dovedli naslouchat, zda si uměli vyjít vstříc atd.

Hlavní význam sebehodnocení spočívá v tom, že slouží jako nástroj ke zvyšování motivace a
zodpovědnosti studentů. Pomáhá jim poznat vlastní přednosti a nedostatky a uvědomit si, na
co mají více zaměřit svou učební činnost.
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4. Hodnocení ústního a písemného projevu při vyučování cizích jazyků
4.1 Vývoj a současný stav zkoumané problematiky
Problematika týkající se nejen kvality, funkčnosti, kritérií či forem školního hodnocení, ale i
jeho vlivu na osobnostní rozvoj žáků vyvolává již mnoho let četné diskuse.
Hodnocení je přirozenou součástí naší každodenní činnosti. Neobejdeme se bez něho ani ve
škole. Informuje nás, v čem bylo naše snažení úspěšné či neúspěšné, pomáhá nám hledat cesty
к odstranění chyb i cesty к našemu osobnímu rozvoji. Tvoří tak nezbytnou součást výchovně
vzdělávacího procesu. Správně prováděné hodnocení na jedné straně inspiruje, motivuje a
dodává zpětnou vazbu, ale na straně druhé může zároveň způsobovat, že učitel bude přehlížet
to, co nelze snadno hodnotit.
Hodnocení žáka považuji za jednu z nejobtížnějších dovedností učitele. Často přemýšlím o
tom, zda je mé hodnocení dostatečně objektivní a zda si při něm všímám všech důležitých
aspektů. Na druhé straně se ptám sama sebe, zda mé hodnocení poskytuje dostatek informací
žákovi nejen o tom, kde jsou jeho mezery, jakým způsobem dosáhnout lepších výsledků, ale i
o tom, co již zvládl, co ovládá, kde dosáhl stanovené úrovně osvojení daného jevu.
Nové přístupy ve výuce vyžadují také nové přístupy v hodnocení. V současné době hlavním
úkolem učitelů je rozvíjet u žáků sociální, kognitivní a metakognitivní dovednosti, které
společně se znalostmi a postoji tvoří součást klíčových kompetencí. Podle nových
kurikulárních dokumentů zdaleka nestačí učit žáky opakovat hotové vědomosti, které jsou jim
předkládány učitelem к zapamatování. Jako mnohem efektivnější se jeví seznamovat žáky
s novými poznatky skrze samostatnou činnost, získávat je z různých zdrojů, provázat je s
dosavadními znalostmi a porozumět jim v souvislostech a v neposlední řadě být schopen je
aplikovat v reálných situacích. Změna způsobu výuky by měla vést к trvalejšímu osvojování
Poznatků a měla by rozvíjet schopnost jich maximálně využít v budoucím praktickém životě.
Podle E. Urbanovské je vhodné, aby učitelé v procesu hodnocení maximálně spolupracovali
s

hodnocenými žáky. Mají-li být partnery ve výuce, pak by měli být partnery i při hodnocení.

Zároveň musí být žáci vedeni tak, aby uměli a chtěli sledovat a uvědomovat si jednak průběh,
ale i výsledky vlastního učení, což znamená rozvíjet u nich dovednost vyhodnotit výsledky
s

vé činnosti, udělat z toho závěry a popřípadě změnit další postupy při učení.

4.1.1 Pojmy evaluace a hodnocení
Pojmy evaluace (z angl. evaluation)

a hodnocení (z angl. assessment)

bývají často

zaměňovány a dokonce i v odborné literatuře není jejich rozlišování ustáleno. Jak uvádí J.
Slavík,

například Duncan a Dunn (1988) nebo Pasch a kol. (1998) považují evaluaci za
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výsledek hodnocení, tj. evaluace je samo stanovení hodnocení - určení známky, udělení
diplomu, napsaný posudek. Hodnocení (assessment) je oproti tomu podle nich proces, kterým
jsou shromažďovány informace sloužící jako podklad pro hodnocení - tedy proces zkoušení,
testování, diagnostické pozorování žáka apod.
Pedagogická evaluace - z angl. educational evaluation/assessment.
má obecný význam „hodnocení".

Ve vědecké terminologii

Je to samostatná vědní disciplína zahrnující hodnocení

vzdělávacích procesů, hodnocení vzdělávacích projektů, hodnocení vzdělávacích výsledků,
hodnocení učebnic aj. 10
J-

Průcha

definuje

charakterizujících

evaluaci

jako

„ ...zjišťování,

stav, kvalitu, fungováni,

efektivnost

porovnávání

a

vysvětlování

škol, částí nebo celku

dat

vzdělávacího

systému. " Prostřednictvím evaluace posuzujeme kvality určité koncepce vzdělávání nebo
určitého vzdělávacího programu. Vztahuje se к všeobecným cílům vzdělávání. Představuje
koncepční složku školního hodnocení. Zpráva o národní politice ve vzdělávání z r. 1996
(s.60) charakterizuje evaluaci jako „ ... jeden z důležitých nástrojů vzdělávací politiky", který
vypovídá o cílech vzdělávání. Doslovným překladem termínu evaluace je slovo zhodnocení.
S. Thornbury v lingvodidaktickém slovníku definuje pojem assessment jako "...general
for testing. It refers to the different ways of collecting information about a learner's

term

progress

and achievement. Assessment is also distinguished from evaluation, which is concerned with
evaluating

the effectiveness

of the overall course or programme

objectives of a course or a programme
mdividual

learners

on it."

(whether the goals

have been achieved), rather than the progress

and
of

(2006, s. 18) [„všeobecný termín pro testování. Řadí se

к nejrůznějším způsobům získávání informací o žákovu pokroku a snažení. Rozlišujeme také

hodnocení od evaluace, která souvis! spiše s hodnocením efektivity (účinnosti) opakovacího
kurzu či učebních osnov (zda bylo dosaženo plánů a cílů kurzu či učebních osnov), než
s

pokrokem individuálního žáka ] (přeložil autor)

V praxi českých škol se používá termín evaluace pro systémové hodnocení výuky, zatímco
hodnocení vztahující se ke konkrétním cílům výuky (zkoušení, testování, hodnocení žáků
mezi sebou, výcvik v sebehodnocení) se sice často označuje termínem hodnocení, ale ve svém
důsledku odpovídá anglickému termínu classroom

assessment

(podle: CRESST96) (tj.

Podle internetového slovníku CRKSST96 j e evaluace charakterizovánu jako mířeni, srovnáváni u posuzování
kvullty práce žáků, učitelů, Skol, nebo výchovných programů". - (CRESST96: Crest Assessment Glossary. Onlin

c dokument URL: hltp://\vww,csc.uela,cdii/19%.)
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hodnocení ve třídě), protože se na výuce přímo podílí. Nejčastěji bývá termín hodnocení
spojován s hodnocením žáka.

4.2 Funkce hodnocení
Je důležité se vždy zamyslet nad tím, co všechno školním hodnocením vyjadřujeme, к čemu
slouží, co může učitel prostřednictvím hodnocení výkonů žáků ovlivnit či záměrně sledovat.
Vymezení funkce školního hodnocení je velmi široké a často dochází k tomu, že к označení
jedné funkce se užívá více výrazů.
Motivační funkce - nejvyužívanější funkce hodnocení, prostřednictvím kterého učitel
podněcuje a usměrňuje učební činnost žáků. Vzhledem k tomu, že hodnocení výrazně působí
na citové a emocionální stránky osobnosti, měl by si učitel uvědomit, kdy a za jakých
podmínek působí hodnocení ve smyslu pozitivní motivace, a nikdy ho nezneužívat pouze jako
prostředek pro udržení kázně ve třídě.
Informativní funkce
Zák získává díky kontrole a hodnocení zpětnovazební informace, tj. přehled o svých
dosažených znalostech ve srovnání s vynaloženým úsilím. Zároveň je ale upozorňován na své
nedostatky, neúspěchy.
z

Oba druhy informací by měly přispět ke zkvalitnění učební práce

áka, což těsně souvisí s funkcí aktivační a motivační. Důležitou úlohu hraje učitel a jeho

postup kontroly, kritéria či způsob hodnocení.
K- Shaaban charakterizuje hodnocení jako "...diagnostic

tool that provides feedback

to the

learner and the teacher about the suitability of the curriculum and instructional materials, the
effectiveness
Furthermore,

of the teaching methods, and the strengths
it helps demonstrate

linguistic development,

and weaknesses

of the

students.

to young learners that they are making progress in their

which can boost motivation. " (2005, s. 25) [„...diagnostický nástroj,

který poskytuje zpětnou vazbu žákovi a učiteli o vhodnosti kurikula a výukových materiálů,
účinnosti vyučovacích metod a silných a slabých stránek studentů. Kromě toho, pomáhá
ukazovat mladým žákům pokrok v jej ich lingvistickém

vývoji, kteiý může zvyšovat

motivaci."] (přeložil autor)
Regulativní funkce
Školní hodnocení je pro žáka hlavním regulátorem učení. Učitelovo hodnocení by mělo
Představovat prostředek směrující žáky ke kvalitnějším výkonům.
Výchovná funkce
Hodnocení by mělo pozitivně ovlivňovat žákovu osobnost - jeho postoje, hodnotovou
orientaci, sebevědomí či aspirace.
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Prognostická (diagnostická) funkce se uplatňuje především v souvislosti s rozhodováním о
volbě dalšího stupně školy, kdy na základě dlouhodoběji prováděného hodnocení můžeučitel
pomoci žákovi předpovědět směr dalšího vzdělávání.
Diferenciační funkce je úzce spjata s funkcí prognostickou. Ve školní praxi dochází často
k rozčleňování žáků do homogenních skupin, které se liší např. pracovním tempem, učebním
stylem, různou úrovní zvládnutí učiva atd.
V konkrétních školních situacích mohou být některé funkce hodnocení více zdůrazněny a jiné
naopak potlačeny, což se odvíjí od toho, jaký má učitel záměr a co hodnocením sleduje.
Záleží na učiteli, která z vyjmenovaných funkcí hodnocení bude v konkrétní situaci prioritní.

4.3 Způsoby hodnocení
Soustavné pozorování učební činnosti žáků

a analýzu výsledků této činnosti nazýváme

kontrolou. Jednou z forem kontroly je zkoušení. Učitelův názor na kvalitu výsledků žáka,
Popř. na kvalitu žákovy učební činnosti vyjadřuje hodnocení.
R. Marec definuje hodnocení jako „proces cieľom
medzi ideálom a skutočnosťou,
posúdenie

ktorého nie je iba zisťovanie

rozdielu

teda meranie, ale i vyslovenie záveru o tomto

rozdiele,

tohto rozdielu, zaujatie hodnotového stanoviska vo vzťahu k hodnotenému

alebo inými slovami stanovenie charakteristik

žiakovi,

(podmienok, príčin apod.) dráhy, ktorú žiak

vykonal pri svojom pohybe smerom k želateľnému cieľu, a na základe kritickej analýzy týchto
charakteristik usudzovanie o ďalšom možnom pohybe k želateľnému cieľu, a teda stanovenie
taktiky pre zabezpečenie nasledujúceho úspešného pohybu žiaka k tomuto cieľu. (1985-6, s.
340)
Hodnocení je činnost, která může na jedné straně svými důsledky žákovi hodně pomoci, ale
na straně druhé i ublížit. Souvisí s celou řadou nejen intelektuálních, ale i emocionálních
schopností a zdárný průběh i výsledek vyžaduje od učitele i žáka jejich plné nasazení. Kvalita
Pedagogického hodnocení je považována za jeden z nejdůležitějších faktorů ovlivňující
zakovo posuzování výuky.
Z psychologického hlediska by učitel měl být opatrný, aby hodnocení aktuálního výkonu
dítěte nezaměnil s hodnocením dítěte, neboť mnoho odborníků poukazuje, že především při
hodnocení ústního projevu hrají u mnoha učitelů velkou roli preferenční postoje. Při vytváření
těchto postojů se uplatňuje celá řada vlivů, např. žákovo chování, jeho povahové vlastnosti,
Prospěch v ostatních předmětech atd.
Jako další příčinu snížení objektivity hodnocení žákova výkonu vidí M. Chráska v tom, že
hodnocení a klasifikace nemá absolutní platnost, protože hodnocení a klasifikace získaná u
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jednoho učitele neodpovídá hodnocení a klasifikaci u jiného. Z toho vyplývá, že učitelé
nemají pevné normy pro hodnocení. Klasifikační řád sice rámcově vymezuje, jaké vědomosti
a dovednosti by žák měl mít к dosažení jednotlivých klasifikačních stupňů, ale v praxi se
často stává, že učitelé mají hodnocení velmi rozdílná. (1999, s. 12)
Hodnocení představuje
Nejde pouze

zprávu pro žáka a jeho rodiče o jeho správném či chybném

o vyslovení známky,

ale důležité,

aby učitel prováděl

výkonu.

„obsahovou analýzu

výkonu" - informoval žáka o tom, co se naučil, co zvládl v porovnání se stanovenou
poukázal na chyby, kterých se dopustil a zároveň mu poradil, jak postupovat

normou,

dál, na co se

zaměřit atd.
Školní hodnocení existuje v nejrůznějších podobách od klasifikace s různou stupnicí, přes
systémy

bodování,

hodnocení

procenty,

až

ke

slovnímu

hodnocení

a

hodnocení

prostřednictvím pochval a trestů.

4.3.1 Hodnocení známkou
Za nejpoužívanější a také nejúčinnější motivační prostředek je považováno hodnocení,
především jeho nejrozšířenější forma - známkování, které se stalo postupem času nástrojem
vnější motivace se všemi negativními dopady.
Známky jsou sice přehledné, ukazují v delším rozpětí i směr výkonnosti, ale zároveň, jak
uvádí např. Kopřiva, představují krajně zjednodušenou a abstraktní formu hodnocení, která
má nízkou informační hodnotu. Informují nás o umístění žáka mezi ostatními žáky, o míře
jeho odlišnosti od předepsané normy, ale neříkají nic o tom, co dítě skutečně zvládlo nebo na
čem je třeba pracovat.
Vzhledem k tomu, že klasifikace neslouží jako informace o míře osvojení látky, postupně se
stává nedostatečnou odpovědí na žákovu práci a tak žáci neznají vlastní hodnotu, smysl učení
a

vzdělání. Většinou není odměnou pro žáky dobrý pocit, že se něco naučili, ale známka,

kterou ve škole dostali. Jedním z problémů školního hodnocení a klasifikace je subjektivnost
učitele, kterou nelze nikdy úplně odstranit, ale je důležité se snažit ji snížit na co nejmenší

míru.
Známky sice jsou přirozenou součástí školního prostředí, ale klasifikace jen sama o sobě
žákům nestačí, protože neumožňuje jejich sebehodnocení a někdy negativně formuje
sebevědomí. Známkování

není nasměrováno к vnitřní odměně -

к pocitu

radosti ze

zvládnutého úkolu, ale odklání jeho pozornost к odměně vnější - к získání co nejlepší
známky, bez ohledu na trvalost a hloubku osvojených vědomostí. Košťálová, H., Miková, Š.,
Stang, J. tvrdí že „ ...jednostranný

důraz na kontrolní funkci hodnocení spojovaný

s vnější
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motivací se stává překážkou
maximální podpory

při přeměně

školy v místo, kde se má každému dítěti dostat

na cestě к co nejhlubší

a nejširší vzdělanosti

a připravenosti

jednat

efektivně a eticky a pozitivně prožívat svůj život. " (2008, s. 7)
Přes výše zmíněné záporné vlastnosti tradiční klasifikace známkou zůstává nadále díky své
jasnosti a stručnosti do jisté míry lákavou metodou, kterou uznává i většina rodičů, vzhledem
к jejich vlastní zkušenosti. Zároveň se jeví jako vhodná forma hodnocení i v souvislosti se
současným způsobem přijímání studentů na SŠ a VŠ.

4.3.2 Slovní hodnocení
Slovní hodnocení představuje hodnocení formou verbálního vyjádření, a to ústní čí písemnou
f o r m o u o úrovni, kterou žák dosáhl ve vztahu к cíli vyučování a jeho možnostem. Reguluje
jeho učební činnost a nestresuje ho přímo v momentálním neúspěchu. Slavík vyzdvihuje jeho
dialogickou formu - obrací se na žáka jako na partnera, kterému v rozhovoru sděluje, co se
učiteli líbí víc a co méně. Podrobně problematikou slovního hodnocení se zabývala J.
Stefflová, která shrnula jeho následující přednosti a nedostatky:
Přednosti:
na začátku výuky chrání děti před strachem ze špatných známek
-

má mnohem vyšší vypovídací hodnotu
vnáší do vztahu učitel - žák - rodiče více lidskosti

-

je výstižnější, osobnější, přesnější

-

učitele nutí více přemýšlet o žácích

Slovní hodnocení musí být taktní, citlivé a musí vycházet z učitelova přesvědčení, ale
především ze stylu práce. V každém slovním hodnocení by učitel měl zmínit vždy něco, za
c

° j e možné pochválit, ale poukázat i na nedostatky, ale ne formou kritiky, nýbrž poradit, jak

by se mělo postupovat dál, aby se jich žák příště vyvaroval.
Nedostatky:
náročné na čas, velká zátěž pro učitele
rodiče ho často odmítají
pro žáky měně srozumitelné, méně motivující a tudíž neefektivní
-

vede k šablonovitému užívání stejných frází
učitelé často neumějí formulovat výstižná slovní hodnocení (nejsou tomu naučeni).
(http://ucitelskenoviny.cz/archiv24/plus.html/)

53

Podstatou slovního ohodnocení by měla být zpětná vazba. I když je slovní hodnocení velkým
krokem kupředu ve srovnání se známkování, má svá rizika (neměla by se hodnotit osobnost
žáka, nemělo by se v něm objevovat srovnání s ostatními žáky, atd.).
Pro určité potřeby učitelů, žáků i rodičů je nutné zvolit adekvátní způsob hodnocení, který
v dané situaci umožňuje využití maximálního množství jeho kladů. Zápory obou zmíněných
způsobů hodnocení by měly sloužit hlavně к usnadnění výběru metody. Ať již učitel používá
klasifikaci, nebo hodnotí slovně, musí se snažit maximálně respektovat žákovu individualitu.
4.3.3 Alternativní způsoby hodnocení
Nové trendy (založené např. na aktivní samostatné práci žáka) vyžadují také jiné přístupy
к hodnocení studijních výsledků žáků. Stávající školská legislativa možnost alternativních
řešení připouští. Podle platných předpisů musí být žák v závěru klasifikačního období
hodnocen pětistupňovou klasifikační stupnicí či slovním hodnocením, ovšem průběžné
monitorování úspěšnosti žáka je věcí vyučujícího.
V poslední době roste zájem o alternativní způsoby zjišťování znalostí, dovedností a jejich
hodnocení. Jedním z alternativních přístupů к hodnocení je hodnocení autentické. Jedná se o
zjišťování znalostí a dovedností v situacích blížících se reálným situacím, kdy se klade důraz
především na úkoly, které jsou důležité pro praktický život. Zastánci autentického hodnocení
tvrdí, že výkony (debata, dramatická scénka) a výrobky či exponáty (projekty, výtvarná díla,
písemné úkoly atd.) poskytují učiteli lepší pohled na žákovy výkony než tradiční metody.
Jedním z možných alternativních přístupů к hodnocení je tzv. portfoliové hodnocení. Jedná se
0

hodnocení

na základě souboru, složky shromážděných

Písemných prací, projektů,

žákovských

prací, jako

např.

uměleckých děl apod. za určitou dobu výuky. Portfolio, které

obsahuje i komentáře druhých lidí (učitelů), přináší celou řadu cenných informací o vývoji a
Pokroku žákovy činnosti. Portfolio je progresivní nástroj, který poskytuje rozmanité informace
o průběhu i výsledcích učení žáka.
Pomocí portfolia se žák učí autonomnímu učení, neboť spolurozhoduje o jeho tvorbě.
Hodnocení se týká vlastního výkonu, nezáleží na tom, jak je úspěšný ve srovnání s ostatními.
Jedná se buď o dokumentační portfolio obsahující ukázky, které dokládají pokrok a proces až
ke konečnému výsledku, nebo reprezentační portfolio (ukázkové), jež je popisováno jako
soubor nejlepších prací žáka.
Dalším alternativním přístupem к hodnocení žáka je bodovací systém, který podle H.
Staudkové průběžně monitoruje aktivitu a úspěšnost žáka, umožňuje mu stanovit si cíl a bez
stresu к němu směřovat. Je šetrný к osobnosti žáka a zároveň ho motivuje к dosahování
°sobního maxima. Tento systém zahrnuje nejen hodnocení písemných projevů, ale i ústních.
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Vzhledem k tomu, že přepočet bodů na klasifikační stupně se provádí až na konci
klasifikačního období, není žák „trestán" špatnou známkou ani v případě momentálního
neúspěchu a navíc má možnost kdykoliv si svůj nezdar opravit, získat maximum bodů a svůj
bodový rozdíl tak vyrovnat.
Vzhledem k tomu, že má žák být za svůj výkon pochválen, odměněn, tedy hodnocen
pozitivně, protože výkony pod hrozbou trestu či špatné známky nemohou kladně ovlivnit
proces

dalšího

učení,

navrhuje

I. Volf

použít

bodového

ohodnocení.

Žák

během

klasifikačního období postupně nabere za své výkony body, které jsou poté převedeny do
platné klasifikační stupnice.(viz tabulka) Číselné hodnocení a na něj navazující klasifikace
může být doplněna slovním vyjádřením, které podrobněji ukazuje přednosti i nedostatky žáka.

Klasil Ikace

Známka
Výborně
Chvalitebně
Dobře
Dostatečně
[Nedostatečně

1
2
3
4
5

mírná
90-100%
75-89%
55-74%
35-54%
0-34%

přísná
91-100%
78-90%
65-77%
50-64%
0-49%

Pro stanovení známky je důležitý poměr bodů dosažených a maximálně dosažitelných (např.:
hodnocení písemné práce 17/20 znamená, že žák získal 17 bodů z 20 možných). Za pololetí
získá např. 127 ze 140 maximálně možných 127/140=91%. (1998, s. 13)

4.4 Typy hodnocení ve školní výuce cizích jazyků
Problematikou hodnocení se také zabývá v jedné ze svých kapitol Společný evropský
referenční rámec pro výuku, studium a hodnocení moderních jazyků (Common European
Framework of Reference for Learning, Teaching and Assessment of Modern Languages).
Představuje nejen významný nástroj pro tvorbu jazykových kurikul, požadavků na jazykové
zkoušky, pro tvorbu učebnic a učebních materiálů pro výuku cizím jazykům a pro tvorbu
kurikula přípravného vzdělávání učitelů cizích jazyků v celé Evropě, ale stává se také
Ochozím nástrojem pro hodnocení jazykových znalostí. Stal se výchozím dokumentem pro
výuku cizím jazykům v mnoha evropských státech včetně České republiky, kde byl vydán
v

roce 2002 pod názvem Společný evropský referenční rámec pro jazyky. Jak se učíme

J a z y k ů m , jak je vyučujeme a jak v jazycích hodnotíme. Na jeho základě formulují cíle výuky
cizím jazykům rámcové vzdělávací programy.
Ž hlediska hodnocení je možno Rámec využít třemi hlavními způsoby:
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1) ke specifikaci obsahu testů a zkoušek,

2) к formulaci kritérií pro dosažení učebního cíle jak ve vztahu к hodnocení výkonu v určitém
ústním a písemném projevu, tak ve vztahu к průběžnému hodnocení učitelem, к hodnocení
spolužáky a sebehodnocení,
3) к popisu úrovní ovládání jazyka v existujících testech a zkouškách, což umožňuje srovnání
rozdílných souborů kvalifikačních osvědčení.
Společný evropský referenční rámec pro jazyky dělí hodnocení na různé typy podle různých
hledisek. Umístění jednotlivých typů do pravého a levého sloupce je náhodné (s. 185 -

tabulka):
Typy hodnocení
1.

Didaktické hodnocení (h. školního výkonu)

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
У.
10.
11.
12.
13.

Normativní hodnocení

H. způsobilosti (úrovně ovládání jazyka)
Kriteriální hodnocení

Kriteriální h. zvládacího učení (mastery learning) Kontinuální kriteriální hodnocení
H. ve stanovených termínech
Průběžné hodnocení
Formativní hodnocení
Sumativní hodnocení
Přímé hodnocení
Nepřímé hodnocení
Výkonové hodnocení
Hodnocení znalostí
Subjektivní hodnocení
Objektivní hodnocení
Celkové hodnocení výkonu
Hodnocení pomocí kontrolního seznamu
Hodnocení na základě dojmu
Hodnocení na základě řízeného úsudku

Holistické hodnocení

Analytické hodnocení.
Hodnocení kategoriální
Sebehodnocení

Hodnocení souborné
Hodnocení jinou osobou

Zatímco didaktické hodnocení hodnotí to, co bylo předmětem výuky, hodnocení

způsobilosti

hodnotí to, jak umí žák aplikovat své znalosti ve skutečném životě.
Hlavní rozdíl mezi normativním
k

a kriteriálním hodnocením

spočívá v tom, jaký mají postoj

neúspěchu. Podle V . Ježkové n o r m a t i v n í h o d n o c e n í v e d e k tomu, že neúspěch se týká nejen

z a k ů , kteří nedosáhli požadovaných výsledků, ale všech, kteří se ocitnou pod průměrem,
zatímco kriteriální hodnocení podporuje pozitivní postoj к žákům, neboť jestliže splnili dané
kritérium, jsou hodnoceni tak, že vyhověli požadavkům, byť ne plně.
Pojem

formativní

(formative)

a sumativní

hodnocení

(šumative

evaluation)

se poprvé

objevuje v americké příručce Handbook on Formative and Sumative Evaluation on Student
Learning v roce 1971. Tato publikace je dodnes zdrojem nejen teoretického vymezení obou
typů hodnocení, ale obsahuje i aplikace do oborových didaktik. Jako sumativní bylo označeno
hodnocení, které se zaměřuje na výsledky, zjišťuje stav a slouží к účelu porovnávání lepších a
horších výsledků žáků, a jako formativní takové hodnocení, které se zaměřuje na proces učení
a

j e h o hlavním účelem je zpětná vazba a pozitivní utváření osobnosti žáka.
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Slavík zdůrazňuje, že smyslem sumativního typu hodnocení je získat konečný celkový
přehled o dosahovaných výkonech (proto se mu také někdy říká finální hodnocení) nebo
kvalitativně roztřídit celý posuzovaný soubor (žáků, učitelů aj.). Cílem je žáka zařadit, se
záměrem ho buď diagnostikovat či informovat o jeho úspěšnosti nebo vybrat ty žáky, kteří
byli úspěšnější.
Ve výuce cizích jazyků poukazuje K. Shaaban na skutečnost, že "using formative

assessment

can help decrease the level of anxiety generated by concentration on linguistic accuracy and
increase students'

comfort

zone and feeling

off success

by stressing

communicative

fluency. "(2005, s. 36) [„použitím formativního hodnocení se může snížit míra úzkosti (stresu)
pramenící ze soustředění se na jazykovou správnost a zvýšit pocit uklidnění u studentů a pocit
úspěchu zdůrazňující komunikativní plynulost".] (přeložil autor)
Ze zprávy o mezinárodním semináři OECD („What works": Formative Assessment) vyplývá,
že koncept formativního hodnocení je obecně přijímán ve svém širokém pojetí od
„mikroúrovně" školní třídy až po „makroúroveň" vzdělávacího systému. Jeho klíčové
komponenty (podporující prostředí, učební cíle, výukové strategie, hodnotící postupy, zpětná
vazba a aktivní učení) pokrývají celý vzdělávací proces zdůrazňující formativní působení na
žáka.
G- Petty dokonce řadí k formativnímu hodnocení diagnostické testy, korektivní pomoc
(doporučení vhodného studijního materiálu, schůzka žáka a učitele mimo hodinu atd.),
známkování a sebeoceňování. (1996, s. 348-353)
Smysluplný posun vpřed v oblasti hodnocení vidím v poskytování množství kvalitní zpětné
vazby žákům a jejich rodičům, neomezovat se pouze na známkování, které má nízkou
v

ypovídací hodnotu, zvládnout metodologii kooperativní výuky s pravidelnou reflexí procesu.

4.5 Možnosti hodnocení produktivních řečových dovedností v cizojazyčné výuce

4.5.1 Kritéria hodnocení produktivních řečových dovedností
Lze konstatovat, že každá didaktická koncepce si vytváří dříve či později svůj vlastní obsah,
způsoby hodnocení a příslušné hodnotící normy. Dokazuje to následující retrospektivní
Pohled na vývoj hlavních metodických koncepcí. V gramaticko-překladové metodě se
hodnocení opíralo o to, jak se žáci naučili gramatická pravidla, soubory izolovaných slov či
Jak umí číst a překládat. Podle R. Repky charakter hodnocení byl atomistický, neboť se
Príslušný cizí jazyk „rozškatulkoval" na viac alebo menej izolované javy, ktoré sa staly
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predmetom

hodnotenia.

Hlavným

kritériom

hodnotenia

tu bola gramatická,

lexikálna,

fonetická a pravopisná správnosť. " (1984-5, s. 97)
Hodnocení vycházející z audiolingvální metody mělo integrovanější charakter. V hodnocení
byl kladen důraz na osvojení ústních komunikativních dovedností a na používání jazykových
prostředků v jazykových a situačních kontextech, i když tomu vždy neodpovídaly metody
zjišťování výsledků. Zaměření na hodnocení tvořivosti a komunikativní kompetence se
prohlubuje v kognitivní didaktické koncepci, kdy se do popředí dostává místo přesnosti
plynulost jazykového projevu.
Společně s programovým prosazováním komunikativního přístupu se hledala kritéria a
ukazovatele,
komunikativní

pomocí

kterých

kompetence

by

učitel

mohl

žáka na hodinách

spolehlivě

hodnotit

cizího jazyka.

stupeň

V souvislosti

dosažené
s touto

problematikou je nutno zmínit knihu V. S. Cetlinové a kol.: Kontrola rečových zručností
v procese vyučovania cudzích jazykov, o kterou se opíral R. Repka při vytváření přehledu
ukazatelů, pomocí nichž by měl učitel hodnotit produktivní a receptivní dovednosti žáků. (viz.
tabulka):
Kritéria hodnocení produktivních dovedností

Písemný projev

Ústní projev

Dialog
Vyjadřování významů
a funkcí, které
vyplývají ze
specifických situací
Schopnost uplatňovat
komunikativní strategie
(kompenzační
vyjadřování)
Množství vyslovených
replik
Rozmanitost větných
konstrukcí a jejich
kombinace
Gramatická a fonetická
správnost

•

•

•
•
•

hodnocení má vliv:
Výslovnost
Lexikální a
gramatická správnost

Monolog
Do jaké míry obsah
odpovídá danému
tématu

•

•

Do jaké míry odpovídá
obsah danému tématu

•

Vztah к faktům

•

Vztah к faktům

•

Plynulost

•

Plynulost

•

Množství vyslovených
vět

•

Množství napsaných vět

•

Rozmanitost
použitých konstrukcí

•

Rozmanitost konstrukcí

•

Pravopisná a gramatická
správnost

ûfLÇelkové

•
•

•
•

Výslovnost
Lexikální a
gramatická správnost

Vzhledem к tomu, že uvedená kritéria nemohou být dostatečně objektivní, protože jsou
závislá na subjektivních činitelích vyučovacího procesu, stále se hledají objektivní způsoby
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zjišťování výsledků pomocí různých druhů testů. Vytvořit testy na zjišťování úrovně osvojení
jazykových prostředků není tak obtížné, jako testy zjišťující úroveň produktivních či

receptivních dovedností.
4.5.2 Hodnocení ústního projevu
Při hodnocení ústního projevu R. Lado poukazuje na nutnost rozlišit dva přístupy: approach
through situations outside of language (přístup skrz situace vně jazyka) a approach through
the elements of language (přístup skrz elementy jazyka). První přístup definuje ústní projev
jako "...the ability to express oneself in life situations, or the ability to report acts or
situations in precise words, or the ability to converse, or to express a sequence of ideas
fluently. " (1961, s. 240) [„...schopnost vyjádřit se v každodenních situacích, nebo schopnost
přesně vylíčit události nebo situace, nebo schopnost konverzovat, vyjádřit plynule proud
myšlenek."] (přeložil autor)
Přičemž ústní projev by měl být hodnocen na základě stupnice, ve které každý stupeň
reprezentuje určitou charakteristiku ústního projevu - určitý typ očekávané odpovědi (viz
následující tabulka, která představuje hodnotící stupnici pro popis obrázků):

2

1

0

Conveys the simple description completely and corretly, but elaborates and in so doing makes
some error or errors of vocabulary, grammar, or pronunciation - errors which interfere little with
the understandability of the utterance. [Obrázek popisuje detailně a správně, při podrobnějším
popisu sice dělá chyby ve slovní zásobě, gramatice nebo výslovnosti, ale ty jsou jen trochu na
překážku porozumění výpovědi.] (přeložil autor)
Conveys the simple description with one or more errors of vocabulary, grammar, or
pronunciation, these errors being such as not to interfere with the understandability of the simple
description. [Popisuje obrázek jednoduše s jednou či více chybami ve slovní zásobě, gramatice
nebo výslovnosti, které nevadí porozumění jednoduchému popisu.1 (přeložil autor)
Conveys very little (the wrong) meaning. Makes errors which obscure the meaning. Says nothing.
Hovoří málo (nesprávně). [Dělá chyby, které činí význam nesrozumitelný.) Nic neříká.]
(přeložil autor)

Druhý přístup charakterizuje schopnost mluvení jako „... the ability to use in essentially
normal communication situations the signaling systems of pronunciation, stress,

intonation,

grammatical structure, and vocabulary of the foreign language at a normal rate of delivery
f°r native speakers of the language. " Z toho vyplývá, že je větší důraz kladen na přesnost
Ústního projevu a při hodnocení se přihlíží na přesné použití všech jazykových prostředků
jako je: výslovnost, přízvuk, intonace, gramatické struktury a slovní zásoba.
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Vzhledem k tomu, že v současné době výuka cizích jazyků sleduje celou řadu cílů
(pragmatické, kognitivní, emocionální), existují rozličné podoby (od úsměvu, gesta, ke
slovnímu ohodnocení či známce) i metody hodnocení, které by ale vždy měly respektovat:
rozmanitost a smysluplnost úloh (nutno respektovat zájmy a potřeby žáků, co
nejvíce se přibližovat reálným situacím),
-

na jedné straně by žáci měli vědět, co se od nich očekává při testování či
zkoušení, ale na straně druhé by někdy neměl chybět prvek nepředvídatelnosti,

-

jednotlivé jevy by měly být zkoušeny tak, jak byly nacvičovány a důraz
kladený na ně by měl odpovídat jejich frekvenci v jazykovém systému a jejich
postavení v jazykovém vyučování.

Známka za ústní projev by mčla odrážet dvě roviny - aktuální stav znalostí, dovedností a

hodnocení individuálního pokroku žáka.
V této souvislosti je nutno zmínit, že stále někteří učitelé

при оценивании

связных

высказывании

или участия в беседе учащихся обращают основное внимание на ошибки

лексического,

грамматического

исключительно

характера

и выставляют

отметки,

исходя

только

из количества ошибок. " (Миролюбов, Садомова, 1997)

Podle U. Potthoffové by se měl učitel při hodnocení ústního projevu zaměřit na tři základní
aspekty: 1) schopnost naslouchat druhým, 2) schopnost zapojit se do hovoru, 3) schopnost
dodržovat pravidla hovoru. Velkou pozornost také věnuje individuálnímu pozorování žáka při
J e ho ústním projevu, při kterém lze získat mnoho informací týkajících se např.: artikulace,
te

mpa, pauz, dynamičnosti promluvy, gestikulace, kontaktu očí, úrovně promluvy z hlediska

gramatiky, slovní zásoby, syntaxe, obsahové výstavby promluvy, schopnosti bezprostředně
reagovat na partnerův projev atd. (Andrášová, s. 124)
Moderní metody ve výuce cizích jazyků zdůrazňující dovednost komunikativní kompetence
záků vedou к zamyšlení nad hodnocením ústního projevu.
•

Ze kterých složek se skládá ústní projev a jak jsou tyto složky navzájem propojeny?

•

Na co klást největší důraz při hodnocení ústního projevu?

•

Má se ústní projev hodnotit jako celek, nebo se mají brát v úvahu jednotlivé složky
komunikátu zvlášť a na základě propojenosti těchto složek projev zhodnotit?

Odpovědi na tyto otázky se zdají být vzhledem к jedinečnosti a neopakovatelnosti ústního
projevu a jisté míry subjektivity zkoušejícího při hodnocení značně složité. Je nutné si
stanovit předem kritéria hodnocení, která by minimalizovala míru subjektivity a odrážela by
°bjektivněji komunikační dovednosti žáků. H. Bobáková se opírá o Jungem ověřená kritéria
Us

tního projevu, který dělí hodnocení do 6 složek: porozumění, reakce, zpracování úkolu,
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vyjadřovací schopnost, morfologie + syntax a výslovnost. Pro lepší názornost předkládám
níže Jungovu tabulku hodnocení ústního projevu žáků (tabulka - s. 158).
Známka

1

Porozumění

Reakce

Zpracování
úkolu

bez potíží

rychlé, jisté

velice

normální

podrobné,
komentující
podrobné,
dokonalé

2

menší potíže

3

jc třeba menší prodlévající
pomoci

4

je třeba větší
pomoci

úzké, málo
smysluplné

velice úzké,
silně
prodlévající krátké, ne

zcela
5

přes pomoc
téměř
neporozumění žádné

6

žádné
porozumění

žádné

Vyjadřovací
schopnost
plně
odpovídající
požadavkům
adekvátní,
menší chyby

Syntax
Morfologie
plně
odpovídajícím
požadavkům
odpovídající,
malé nedostatky

Výslovnost

některé chyby,

vice rušivých

rušivé chyby

které lze ještě
tolerovat
více velice
rušících

odchylek

bez chyb

téměř bezchybné

velice rušící

značné chyby

ztěží adekvátní

ztěží srozumitelné

žádná
adekvátnost

zcela
nesrozumitelné

nedostatků

pojednáno
ztěží
provedeno

ztěží ještě
adekvátní
požadavkům
neprovedeno neadekvátní

Porozuměním chápe obsah a smysl zadané úlohy. U reakce rozlišuje mezi rychlostí a jistotou
a váhavým, nejistým postojem v odpovědi. V bodě o vypracování úkolu klade důraz na
kreativitu ústního projevu

in einer mündlichen Sprachprüfung sollen die Prüflinge ihr

Sprachkönnen, ihre Fertigkeit
Fachwissen nachweisen".

der Sprachverwendung

(1996-7,

s.

157-9

und keineswegs

ihr Sach

und

) [„ ...při ústní zkoušce by měli zkoušení

Prokázat své vyjadřovací schopnosti, připravenost použít daný jazyk, ale v žádném případě ne
v

ěcné či oborové znalosti."], (přeložil autor)

Mezi vyjadřovací schopnosti řadí používání adekvátní slovní zásoby, idiomatiky, frazeologie
a zároveň hodnotí správnost morfologických, syntaktických tvarů. V neposlední řadě věnuje
Pozornost i zvukové stránce promluvy.
Problematikou hodnocení ústního a písemného projevu se podrobně zabývala A. Smyslilová,
která na základě vlastní praxe stanovila následující kritéria hodnocení ÚP a jejich bodové
ohodnocení:
1) splnění cíle zkoušky, tj. jak byly informace a odpovědi na otázky úplné, porozumění
otázkám včetně adekvátní reakce, (hodnocení 0-3 body),
2) dodržení dopředu stanoveného rozsahu - minimálně 20 vět, maximálně 5 minut,
(hodnocení 0-3 body),
3) způsob projevu - plynulost, výslovnost, intonace (hodnocení 2-0 bodů),
4) slovní zásoba - bohatost, přiměřenost, jistota (hodnocení 5-0 bodů),
5) gramatická správnost (hodnocení 5-0 bodů)
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Ve výjimečných případech je zkoušejícímu přidán 1 - 3 body za originalitu zpracování úkolu.
Maximální počet bodů za ústní zkoušení je 12, resp. 15 bodů.
Organizačně vypadá ústní zkouška tak, že je jeden žák zkoušen (hovoří sám, poté dostává
doplňující otázky od spolužáků či učitele) a ostatní žáci aktivně poslouchají a podílejí se na
hodnocení. (2005-6, s. 75-6)
Záci se tímto způsobem naučí pozorně naslouchat, zaznamenávat přednosti i nedostatky
jednotlivých ústních projevů. Jsou tak schopni lépe identifikovat chyby svých spolužáků.
Zkoušený získává zpětnou vazbu nejen od učitele, ale především od svých spolužáků. Učitel
tak plní spíše roli organizátora a koordinátora, který na konci každého ústního zkoušení
nejprve shrne, v čem jsou silné stránky zkoušeného, a poté zmíní i jeho slabá místa, na která
se má ještě v budoucnu zaměřit.
Učitel hodnotí nejen správnost, ale i obsah ústního projevu. Podle J. Hlavsové by se měla při
analýze výkonu žáka respektovat následující hlediska:
1. formování obsahu: poměr mezi projevem a vyjádřením situace,
2. schopnost reagování: plynulost projevu, časová spotřeba,
3. pohyblivost ve vyjadřování: volné kombinování prvků ve spontánním projevu,
4. správnost (slovní zásoba, gramatika, úroveň výslovnosti), (1989, s. 199)
Optimálním způsobem kontroly ústního projevu je rozhovor - zpočátku nejlépe učitele
s žákem, neboť je třeba předcházet nervozitě, kterou by u studenta - začátečníka mohla
vyvolat osoba cizího examinátora. V dalších etapách výuky se doporučuje jako examinátor
společně s učitelem neznámá osoba (v ideálním případě rodilý mluvčí), aby se žáci postupně
adaptovali na rysy řečové interakce v reálném prostředí.
Dalšími hledisky hodnocení ústního projevu jsou:
1) rozsah použitého jazykového materiálu: projev může být výrazově velmi chudý, nebo
naopak může využívat i idiomatických prostředků, zejména v dialogu,
2) plynulost projevu: v dialogu nutno přihlížet к pohotovosti reakcí na repliky autora, a
v dialogu i monologu к počtu pauz z nerozhodnosti a dalších hezitačních jevů
3) správnost použitých jazykových prostředků a úroveň zvukové realizace ( výslovnost,
intonace, přízvuk). (Cícha, 1982)
Způsoby testování ústního vyjadřování
» Orálně testy majú subjektívny charakter, a to ich v očiach skúšajúcich robí

nespoľahlivými.

Nedá sa však povedať, že by v minulosti nebol ústny prejav testovaný. Dôraz sa kládol skôr na
štrukturálne prvky: gramatickú správnosť, výslovnosť, slovnú zásobu atď. Ak dochádzalo
komunikácii skúšajúceho so študentom, tak to bolo vždy formou akéhosi priameho

ku

interview,
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kedy študent bol viacmenej vypočúvaný, odpovedal na obligátne otázky, u každého skúšaného
vždy tie isté. Zriedkakedy

sa rozhovoril,

zriedkakedy

dochádzalo

k voľnej

komunikácii,

výmene názorov atď. " (Rozholdová, 1990-1)
V současné době je situace jiná. Jedním z cílů výuky cizích jazyků při testování ústního
projevuje snaha navodit autentickou situaci, která by co nejvíce připomínala situaci reálnou.
Z možných technik uvedu ty, které co nejvíce splňují požadavky komunikativního testování:
testování pomocí hraní rolí, popis a srovnání obrázku či konstrukce celého příběhu na základě
série obrázků, interview, skupinová diskuse, beseda aj.
Komplexní dovednost samostatného ústního projevu bývá testována především tradiční
formou. Komplexnost tohoto úkolu komplikuje jeho hodnocení. Musí se hodnotit jak
jazyková (lexikální, gramatická) správnost, tak logická návaznost vět, stylistická vhodnost
(výběr slov, gramatických struktur), počet a délka vět, množství podané informace aj.
Podobné problémy se vyskytují při zařazování samostatného písemného projevu do testové
baterie. Samostatné ústní či písemné projevy bývají jen zřídka součástí testové baterie. Často
se stává, že hodnocení písemného projevu se zužuje na sledování úrovně pravopisu, slovní
zásoby či gramatiky. Sleduje se tím tak jeden aspekt, jehož hodnocení je mnohem snadnější,
ale zároveň se tím přestává zjišťovat úroveň psaného projevu jako komplexní řečové
dovednosti. Z toho vyplývá, že je mnohem jednodušší testovat jednotlivé složky jazyka a
rečové dovednosti receptivní, příp. reproduktivní, než produktivní řečové dovednosti

-

samostatné ústní a písemné vyjadřování.

4.5.3 Hodnocení písemného projevu
H. S. Madsen zdůrazňuje, že při hodnocení písemných projevů je důležité zaměřit pozornost
na

"... great number of factors that can be evaluated: mechanics (including spelling and

Punctuation),

vocabulary,

grammar,

appropriate

content,

diction

(or word

selection),

r

hetorical matters of various kinds (organization, cohesion, unity)" (1983, s. 101) [„ ...velké

množství faktorů, které mohou být hodnoceny: technika psaní (včetně pravopisu a
uiterpunkce), slovní zásoba, gramatika, vhodný obsah, styl vyjadřování (výběr slov), rétorické
Jevy různého druhu (organizace textu, koheze, celistvost) ..."] (přeložil autor)
V písemném projevu lze hodnotit splnění úkolu a délku textu, komunikativní přiměřenost,
stavbu textu (textovou soudržnost), slovní zásobu a gramatickou správnost.
E. Beneš tvrdí, že hodnocení písemného projevu se liší v závislosti na typu písemného
projevu. U cvičení průpravných se hodnotí znalosti jazykových prostředků a tento zřetel také
Převládá u cvičení reproduktivních. U samostatných produktivních projevů se hodnotí
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výrazová samostatnost, obratnost, rozmanitost a výstižnost a obsahová hodnota. V nej vyšších
stádiích výuky se hodnotí stylistická přiměřenost. (1971, s.181)
P. Ur považuje za nejdůležitější stránku v samostatném písemném projevu obsahovou stránku.
Druhé místo podle ní zaujímá uspořádání textu a třetí jazykové hledisko - gramatika, slovní
zásoba, pravopis a interpunkce. 1 když mnoho učitelů ví, že obsahové uspořádání textu je
důležité, opravují především chyby jazykové z následujících důvodů: 1. Pravopisné a
gramatické chyby jsou snadno zaznamenatelné, je těžké je ignorovat. 2. Žáci chtějí, aby
jazykové chyby byly opravovány. 3. Jazykové chyby lze lépe a rychleji identifikovat a opravit
než chyby obsahové a chyby v uspořádání textu.
D. Mikula a A. Barkarová

sice poukazují na nutnost kategorizovat základní typy chyb

v písemných projevech (jedná se o tzv. funkční diferencování chyb), ale zároveň zdůrazňují,
zeje také nutná tzv. kauzální analýza (diagnóza) žákových chyb, která by měla odpovědět na
otázku, z jaké příčiny (proč) si žák neosvojil či nezautomatizoval určitý jev v cizím jazyce.
(1988, s. 82)
Při hodnocení písemného projevu by měli žáci vyjádřit své myšlenky správně nejen
ortograficky, ale i na adekvátní úrovni znalostí z lexiky, gramatiky a syntaxe, a to adekvátním
stylem. Písemný projev musí mít také svou vnitřní logiku a kompozici (vhodný rozsah,
dostatek pravdivých faktů v obsahu a jasně vymezenou strukturu (úvod, jádro/stať, závěr).
Porušení kteréhokoli z výše uvedených kritérií vede к neporozumění či špatnému pochopení
Písemné řeči a ke vzniku tzv. řečových chyb.
..Решение

ошибки мы рассматриваем

как ошибки, связанные

оформлять мысли на русском языке: правильно употреблять
правильно строить

предложения

Речевые ошибки представляют

и связывать

с неумением

слова и формы слов,

их между собой в целом

собой многочисленную

ребят

тексте.

и весьма пёструю группу... "

(Казакова, 1973)

Principy hodnocení písemných projevů v rámci nových státních maturit nejsou založeny na
Prostém sčítání chyb, ale především na tom, zda pisatel dosáhl komunikačního záměru,
specifikovaného v zadání písemné práce. Kvalita jeho splnění je posuzována pomocí kritérií
hodnocení, která jsou podrobně popsána v kapitole II - 2. Hodnocení ústního a písemného
projevu v rámci připravovaných státních maturit v ruštině a angličtině (2.3 Písemná práce).
2 hlediska objektivizace hodnocení má hodnocení písemného projevu své výhody. Vycházejí
z
s

j e h o povahy - vzhledem k tomu, že je písemný projev „napsán", lze ho analyzovat i
časovým odstupem.
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4.5.4 Hodnocení a testování, typy testů v didaktice cizích jazyků
Zjišťování a hodnocení výsledků, kterých žáci dosahují při učení, je nezbytnou součástí
výchovně vzdělávacího procesu. Za jeden z prostředků hodnocení přispívajících к vyšší
objektivitě jsou považovány didaktické testy. Vzhledem к tématice mé disertace bych se ráda
zaměřila především na testy užívané v oblasti výuky cizích jazyků, které se vztahují
к problémům osvojování cizího jazyka.
Z. Frolíková je dělí na dvě základní skupiny:
1. testy zaměřené na zjišťování nutných předpokladů pro studium cizích jazyků,
2.

testy zjišťující úroveň dosažených vědomostí, dovedností a návyků v cizím jazyce.

Vzhledem k tomu, že není zavedena jednotná terminologie, setkáváme se s různým tříděním a
označováním testů. Tuto skutečnost dobře reflektuje následující schéma:
1. test prognostický

(prognostic, predictive, aptitude test, тест для

выявления

способностей к овладению иностранным языком) (X) *) —»
2. a) test výukový (attainment, achievement test, тест для проверки усвоения
пройденного материала)

«—X

b) test sledující úroveň osvojení a možnosti dalšího studia (proficiency test, též zvaný
survey test, tj. orientační, тест для проверки фактических знаний, умений и
навыков по иностранному языку)

X—>

c) test diagnostický (тест для выявления того, чему ещё необходимо обучать)

*) X
označuje úroveň osvojení cizího jazyka v okamžiku provádění testu. U testu
Prognostického není zatím X, proto závorka. Šipka nalevo označuje látku osvojenou, šipka
napravo látku určenou k osvojení. (1976, s. 169)
V odborné literatuře se setkáváme s nejrůznějšími typy jazykových testů. Příkladem může být
následující srovnávací tabulka (překlad autor):
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Contrasting Categories of ESL Tests
Knowledge Tests

x

(testy ověřující vědomosi a poznatky)
Subjective Tests

(testy ověřující dovednosti)
x

x

x

(testy ověřující jazykové subdovednosti)
Norm-referenced Tests (NR tests)

x

Criterion-referenced Tests (CR tests)

(testy ověřující)
x

(testy ověřující pouze jeden speci Пеку jev)
Proficiency Tests

Communication Skills Tests
(testy ověřující komunikativní dovednosti)

(testy rozlišující)
Discrete-point Tests

Receptive Tests

(testy ověřující receptivní dovednosti)

(testy ověřující produktivní dovednosti)
Language Subskill Tests

Objective Tests
(objektivně skórovatelné testy)

(subjektivně skórovatelné testy)
Productive Tests

Performance (or Skills) Tests

Integrated Tests
(testy ověřující různé jazykové dovednosti)

x

(testy sledující úroveň osvojení)

Achievement Tests

(testy okamžitého výkonu)

(Madsen, 1983, s.8)

Velmi podrobný popis přípravy a použití různých druhů testů ve vyučování cizímu jazyku
Podává v knize Language Testing Robert Lado. Poukazuje na nutnost při sestavování testů
Přihlížet k tomu, co je pro studenta obtížné, tj. k tomu, kde působí jakékoli interferenční vlivy.
To znamená, že před tvorbou testu musí být к dispozici nejen přehled o frekvenci žákových
chyb, ale i výsledky konfrontační analýzy cizího a mateřského jazyka. Méně pozornosti
věnuje vlivu už osvojeného cizojazyčného materiálu na nově osvojované jevy, tj. vnitřní
interferenci. Jazykové testy by podle něho měly

zjišťovat správné použití jazykových

Prostředků, osvojení receptivních a produktivních řečových dovedností i znalost reálií země
osvojovaného cizího jazyka (sociokulturní aspekt).
Pozornost věnuje především testování ústního projevu, což Lado považuje za „...the

least

developed and the least practiced in the language testing field. " (1961, s. 239) [„...nejméně
Propracovanou a procvičovanou oblast problematiky hodnocení jazyka".] (přeložil autor)

4.6. Pojetí hodnocení v kontextu Společného evropského referenčního rámce a využití
Evropského jazykového portfolia na hodinách cizího jazyka
Projekty Rady Evropy týkající se moderních jazyků zdůrazňují důležitost definování cílů
v

ýuky jazyků takovým způsobem, jakému by rozuměli všichni. Proto se zabývaly tím, jak

v

ytvořit popis stupňů ovládání jazyka. Od sedmdesátých let dvacátého století hrají zásadní

roli v orientaci vyučování cizích jazyků na komunikativní cíle různé dokumenty

prahové

úrovně (Treshold Level). Ty pomáhají stimulovat rozvoj nových teoretických pohledů na
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hodnocení úrovně ovládání cizího jazyka. Logika nám velí, abychom žáky hodnotili podle
stejných kritérií, jaká používáme při určování jejich učebních cílů. To bylo důvodem pro
vypracování stupnic, úrovní a deskriptorů, jako jsou ty, jež jsou vytvořeny ve Společném
evropském rámci a převzaty v EJP.
Společné referenční úrovně Rady Evropy tvoří základ pro Evropské jazykové portfolio a
představují šest úrovní jazykové způsobilosti, postupujících od úrovně nejnižší (AI) po
úroveň nejvyšší (C2). Jejich popis je výsledkem mnohaletého výzkumu odborníků z různých
evropských států řízeného Divizí moderních jazyků Rady Evropy. Jednotlivé úrovně jsou
popisovány prostřednictvím komunikativních činností, které bychom měli být schopni
vykonat. Jsou rozděleny na porozumění, poslech a čtení, mluvení - ústní interakci a
samostatný ústní projev a psaní - písemný projev.
V mnoha evropských zemích se při veřejných zkouškách a v systémech známkování využívá
tradičně zakořeněného normativního hodnocení, které vychází z přesvědčení, že dosažené
výsledky ve společnosti jsou rozloženy se statistickou pravidelností Gaussovy křivky.
V praxi to znamená, že v každé věkové skupině nalezneme malý počet velmi dobrých žáků
mnohem více dobrých žáků, spoustu průměrných, nějaké slabé žáky a pár velice slabých
záků. Podle této teorie jsou někteří žáci vždycky neúspěšní.
Pokud však v EJP chápeme cíle jazykového vyučování jako činnosti - co by žáci měli umět
dělat v jednotlivých dovednostech, pak by hodnocení mělo vycházet zurčení rozsahu toho,
Jak žáci zvládli určitou činnost. Tento přístup umožňuje splnit kritérium či uspět, i těm
lejslabším žákům, i když v omezeném rozsahu.
Je patrné, že hlavní rozdíl mezi těmito dvěma přístupy je v tom, jak se staví к neúspěchu,
nezdaru. Normativní přístup к hodnocení často vyvolává záporné, negativní postoje, které
zásadně ovlivňují motivaci žáků. Nezdar se týká nejen žáků, kteří nedosáhli požadovaných
výsledků, ale všech těch, kteří se ocitli pod střední hodnotou v distribuci známek - pod
Průměrem. Oproti tomu kriteriální hodnocení podporuje obecně pozitivní postoje к žákům:
Pokud splní kritérium, znamená to, že splnil požadavky. Je důležité, aby žáci přestali uvažovat
ne

gativně (do jaké míry něco nezvládli), ale pozitivně (co již v cílovém jazyce umějí).

Na Společný evropský referenční rámec navazuje Evropské jazykové portfolio (European
Language Portfolio,

Европейский

языковой

портфель),

které je platným nástrojem

к hodnocení jazykových znalostí a dovedností, umožňujícím mezinárodně transparentním
způsobem podchycovat a celoživotně zdokonalovat jazykové kvalifikace v celé Evropě.
EJP plní kromě své informativní a pedagogické funkce také politický záměr, neboť má
Přispívat:
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к zachování jazykových a kulturních odlišností,
к podpoře jazykové a kulturní tolerance,
к podpoře plurilingvismu,
к výchově к demokratickému občanství.
Языковой

портфель может помочь оценить свои способности

других языках, научить адекватно

воспринимать

может состоять языковая компетентность,

свои достижения,

информировать

достижений на основе общей шкалы, выработанной

в коммуникации

на

показать в чём

других о своём

уровне

Советом Европы ... " (Протасова,

1/2004)
V České republice byla vydána následující portfolia: pro žáky do 11 let, pro žáky a žákyně ve
věku 11-15 let, pro věkovou kategorii 15-19 let a pro dospělé studenty.
Myšlenkovým základem EJP je humanistická pedagogika a psychologie Carla Rogerse, ve
které se uplatňuje tzv. celostní pojetí žáka. Důraz je kladen nejen na kognitivní, ale i afektivní
složky lidské psychiky. Ve výuce se staví na vnitřní motivaci. Své učení žáci sami regulují a
hodnotí.
Podstatnou roli v motivaci studentů hraje zvládnutí učiva a pocit úspěchu. EJP nám nabízí
alternativní pohled na studentův výkon, protože ho nenutí srovnávat se neustále se spolužáky
nebo normou. Poskytuje mu prostor pro individuální cíle a radost z osobního pokroku.
Hodnotí se sám ve vztahu к předcházejícímu výkonu, předpokladům a úsilí. (Kargerová,
s.51-4)
Z jejího výzkumu v rámci disertace vyplývá, že nejvýrazněji práce s EJP působí na postoj
studentů к učení, vztah mezi učitelem a studenty a má kladný vliv na vyučovací klima. (s. 102)
Z hodnocení EJP dále vyplynulo, že pomáhá učitelům i žákům více přemýšlet o jazyce, je
účinné především u slabších studentů, rozvíjí schopnost sebereflexe a přispívá к poznání sama
sebe. Učí studenty být autonomními a zodpovědnými za své učení.
Perkins (1995) nazývá takové studenty „SMART
Počáteční písmena

5 anglických

slov: successful

learners",

kde SMART představuje

(úspěšný), motivated

(motivovaný),

autonomous (samostatný), responsible (odpovědný) a thoughtful (rozumný).
Závěr
Hodnocení musí být v souladu s pojetím výuky. Musí být kompatibilní, konzistentní, jinak se
N í účinkem. Jedná se o činnost velmi náročnou pro volbu vhodných prostředků, formy, ale
také pro objektivnost a vyhovění cílům výuky. Zahrnuje v sobě jak posuzování výkonů, tak
Produktů žáků a studentů, ale i zpětnou vazbu, která by měla mít průběžný charakter.
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V současné době se hledají možnosti změn v hodnocení žáků a studentů. Větší důraz je kladen
na formativní aspekty hodnocení než na sumativní. Na hodnocení se nahlíží jako na integrální
součást výuky, přičemž se podporuje sebehodnocení či hodnocení vrstevníky.
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II. Kritéria a způsoby hodnocení produktivních řečových dovedností v mezinárodních
jazykových zkouškách z angličtiny a ruštiny v porovnání s novým modelem maturitní
zkoušky z cizího jazyka
1. Hodnocení ústního a písemného projevu v rámci mezinárodních jazykových zkoušek
FCE z anglického jazyka а ТРКИ 1 z ruského jazyka
Vzhledem k tomu, že připravované státní maturitní zkoušky (základní a vyšší úroveň
obtížnosti) z cizího jazyka (viz Příloha č.l)

se svou koncepcí podobají některým

mezinárodním zkouškám, považuji za důležité zmínit podmínky a kritéria hodnocení ústního
a

písemného projevu mezinárodní zkoušky z anglického jazyka - FCE a

standardizované

zkoušky nižší úrovně z jazyka ruského. Mezinárodní zkouška FCE - First Certificate in
English (Vantage - B2) představuje zkoušku ze všeobecné angličtiny pro středně pokročilé
studenty a svou obtížností se přibližuje státní maturitní zkoušce vyšší úrovně obtížnosti a
mezinárodní zkouška z ruského jazyka - Тест по русскому языку как иностранному.
(ТРКИ 1 - Первый уровень - В1)

odpovídá svou obtížností státní maturitní zkoušce

základní úrovně obtížnosti.
Přehlednější srovnání mezinárodních zkoušek z ruského a anglického jazyka jako jazyka
cizího na jednotlivých úrovní osvojení nabízí následující tabulka:

Level 1
-Wastage User
English
Key English Test
(KET)

Level 2
Level 3
Threshold
Independent
English
English
Preliminary
Fitrst
English
Test Certificate
In
(PET)
English (FCE)

русский язык

Русский язык
Первый
уровень
(ТРКИ-1)

Базовый

Уровень (ТБУ)

Level 4
Level 5
Competent
Good user
English
English
Certificate
In Certificate
of
Advanced
Proficiency
in
English (CAE)
English (CPE)

Русский язык
Русский язык
Русский язык
Второй уровень Третий уровень Четвёртый
(ТРКИ-2)
(ТРКИ-3)
уровень (ТРКИ4)

(Типовые тесты по русскому языку как иностранному. Первый сертификационный уровень. Общее
падение. Москва - Санкт-Петербург, ЦМО МГУ - Златоуст, 1999, с.7).
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O podrobném obsahu a časovém rozvržení zkoušky FCE pojednává následující tabulka:

FCE - First Certificate in English (Vantage - B2)
Paper
Paper 1

Timing

Skills
Reading

1 hour

Test Focus
Candidates are expected to show understanding of specific information,
text organisation features, tone, and text structure. [Očekává se, že zkoušeni
porozumí

specifickým

informacím, rysům organizace

textu, stylu a

struktuře textu ]

Paper 2

Writing

1 hour 20 minutes

Candidates are expected to be able to write non-specialised text types such
as an article, an essay, a letter, an email, a report, a review, or a short story,
with a focus on advising, apologising, comparing, describing, explaining,
expressing opinions, justifying, persuading, recommending, suggesting. Od
zkoušených se očekává se, že jsou schopni napsat neodborné typy textu,
jako článek, esej, dopis, e-mail, zprávu, recenzi, krátkou povídku s důrazem
na poskytnutí

rady, vyjádřeni omluvy,

srovnání,

popisu,

vysvétlení,

vyjádřeni názoru, obhajoby, přesvědčeni, doporučeni, návrhu ]
Paper 3

Use of English

45 minutes

Candidates are expected to demonstrate the ability to apply their knowledge
of the language systém by completing a number of tasks [Očekává se, že

zkoušeni jsou schopni použit své znalosti jazykového systému při plněni
několika úkolů.]
Paper 4

Listening

approx 40 minutes

Candidates are expected to be able to show understanding of attitude,
detail, function, genre, gist, main idea, opinion, place, purpose, situation,
specific information, relationship, topic, agreement etc. [Očekává se, že
zkoušeni jsou schopni ukázat, že rozumí postoji, detailu, funkci, žánru,
jádru věci, hlavní myšlence, názoru, místu, účelu situaci, specifické
informaci, vztahu, tématu, souhlasu atd ]

Paper 5

Speaking

14 minutes

Candidates are expected to be able to respond to questions and to interact in
conversational English. [Od zkoušených se očekává, že jsou schopni
odpovídat na otázky a konverzovat v anglickém jazyce.]

First Certificate in English. Handbook for teachers for examinations from December 2008, University of
Cambridge, 2008. (přeložil autor)

Vzájemnou interakci mezi všemi zúčastněnými při ústní zkoušce naznačuje následující
schéma vytvořené autorem:
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Ústní zkoušku vede interlocutor

(partner při komunikaci). Interlocutor - the Speaking test

examiner who conducts the test and makes a global assessment of each candidate's
performance. [Interlocutor - partner při komunikaci, kteiý řídí ústní zkoušku a provádí
celkové hodnocení projevu každého zkoušeného] - přeložil autor. N. Underhill definuje jeho
úlohu následovně: "an interlocutor is a person who talks with a learner in an oral test, and
whose specific aim is to encourage the learner to display, to the assessor, his oral fluency in
the best way possible. " [Interlocutor je osoba, která hovoří se zkoušeným během ústní
zkoušky a jejím úkolem je povzbudit zkoušeného tak, aby co nejlépe předvedl hodnotiteli
svou plynulou řeč] - přeložil autor.
přítomen assessor
v

Kromě dvojice zkoušených (candidates) je u zkoušky

(hodnotitel), který pečlivě poslouchá oba ústní projevy a zároveň je

průběhu zkoušky hodnotí z hlediska 4 kritérií: gramatika a slovní zásoba - grammar

vocabulary

and

(schopnost se vyjadřovat přesně a používat adekvátní gramatické struktury a

bohatou slovní zásobu), jazyková

promluva

logicky na sebe navazující věty), výslovnost

- discourse management
- pronunciation

interaktivní komunikace - interactive communication

(koherence projevu,

(přízvuk, rytmus, intonace),

(schopnost adekvátně reagovat během

rozhovoru, rozvinout diskusi na dané téma).
Písemné práce jsou hodnoceny na základě dvou známkovacích stupnic - General

Impression

Mark Scheme, vycházející z celkového dojmu písemné práce na čtenáře, ve které se hodnotí
obsah a organizace textu včetně slovní zásoby a gramatických struktur a zda má text
očekávaný efekt na čtenáře. Druhý typ stupnice - Task Specific Mark Scheme hodnotí na
základě specifických kritérií, které se vztahují ke konkrétním typům písemného textu.
Mezinárodní zkouška z ruského jazyka ТРКИ-1 testuje úroveň osvojení ruštiny jako cizího
jazyka ve:

1. slovní zásobě a gramatice, 2. čtení s porozuměním, 3. písemném projevu, 4.

Poslechu s porozuměním a 5. ústním projevu. Body za jednotlivé dovednosti jsou rozděleny
následovně:
Тест

1 Рамматика, лексика
Чтение
Письмо
Аудирование
Говорение

Уровни
(показатели в баллах)
Удовлетворительно
Неудовлетворительно
124-165 ( 7 5 % - 100%)
1 0 0 - 1 4 0 ( 7 5 % - 100%)
60-80 (75 % - 100%)
9 0 - 120 ( 7 5 % - 100%)
1 2 7 - 1 7 0 ( 7 5 % - 100%)

менее
менее
менее
менее
менее

124 (менее 75%)
100 (менее 75%)
60 (менее 75%)
90 (менее 75%)
128 (менее 75%)

т и п о в ы е тесты по русскому языку как иностранному. Первый сертификационный уровень. Общее
падение. М о с к в а - Санкт-Петербург, ПМО МГУ - Златоуст, 1999 c.l 1. )
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Písemný projev se testuje na 2 písemných textech, přičemž v prvním „проверяется
записать

основное

содержание

(описательно- повествовательного
вопрос"

предъявленного

текста

типа

характера с элементами расуждения) с опорой на

a jeho délka by měla být v rozsahu 600 - 800 slov.

монологическое

смешанного

умение

Ve druhém se píše

высказывание на предложенную тему с заданным объёмом (не менее

20 предложений ) и с опорой на вербальное описание ситуации. " (с.53)
Při vypracování obou úloh písemného testu lze používat slovník.
Kritéria a způsoby hodnocení jednoho ze dvou úkolů písemného testu zkoušky Т Р К И 1 jsou
názorně ukázány v následujícím hodnotícím listě:

Критерии оценки
1.
2.

3.
4.
5.
6.

40 баллов
(общая стоимость)

Адекватность создаваемого тестируемым текста цели
поставленной в задании
Полнота представления информации текста источника
(-5 баллов за пропуск информативно значимого фрагмента
теста).
Точность передачи информации
(-5 баллов за каждое нарушение).
Логичность и связность изложения информации
(- 2 балла за каждое нарушение).
Коммуникативно значимые ошибки
_(- 2 балла за каждую).
Коммуникативно незначимые ошибки
(-0,5 за каждую).
Итого:

Поощрительные баллы (плюс-баллы) за выполнение задания 1
Полнота и развернутость высказывания высказывания
(+3 балла)
8. Элементы самостоятельности в использовании языковых
.средств (+3 балла).
Итого:

7.

Общая оценка по заданию 1 :

Ústní zkouška, která trvá 60 minut, se skládá ze 2 částí, přičemž každá obsahuje 2 cvičení.
V prvním cvičení se ověřuje schopnost adekvátně reagovat v dialogu se zkoušejícím. (Např.
~ Извините,

Вы не знаете, где здесь гостиница "Интурист"? - ... ).(s.42) Ve druhém

cvičení po přečtení krátkého popisu situace začíná dialog testovaný. (Např. Вы находитесь в
кабинете врача. Скажите
поликлинику,

врачу, как Вы себя чувствуете,

зачем Вы пришли в

(s.43) Druhá část zkoušky je zaměřena na ověřování způsobu vyjadřování
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monologické řeči, přičemž na rozdíl od 1. části ústní zkoušky lze používat slovník. Nejprve
má testovaný za úkol sestavit vyprávění reproduktivního typu na základě přečteného textu.
Poté sestavuje monologické vyprávění na základě předem daných otázek, které tvoří osnovu
jeho ústního projevu. (Např. Ваш русский друг собирается

поехать в вашу страну.

Pасскажите ему о своём родном городе. Ваш друг хотел бы узнать: 1. Где находится
город ? 2. Какова история города? 3. Чем известен город? ...V rámci obou posledních
úkoluje také věnováno diskusi (zhruba 10 minut) testovaného se zkoušejícím na dané téma.
Celá ústní zkouška je nahrávána a na základě podrobné analýzy zvukového záznamu
zkoušející vyplňují kontrolní listy, ve kterých hodnotí následující ukazatele:
V prvním cvičení:
1) понимание коммуникативного намерения собеседника;
2) адекватность речевого поведения тестируемого в заданной ситуации общения,
достижение цели диалога;
3) соблюдение общепринятых норм речевого этикета;
4) владение

языковым

и

речевым

материалом

(лексико-грамматическая

правильность речи и её фонетико-интонационное оформление).
Ve druhém cvičení:
1) соответствие передаваемой информации содержанию текста;
2) связность и логичность изложения;
3) полнота передачи содержания текста;
4) адекватное формулирование основной идеи текста;
5) соответствие

подготовленного

сообщения

языковой

норме

(лексико-

грамматическая правильность речи и её фонетико-интонационное оформление).
Ve třetím a čtvrtém cvičení zaměřených na monologickou řeč se hodnotí:
1)

соответствие

сообщения

заданной

теме

и коммуникативной

ориентации

содержащейся в задании;
2)

полнота раскрытия темы;

3)

самостоятельность

и

аргументированность

утверждений

выражение

собственного отношения к излагаемому материалу;
4)

связность и логичность изложения;

5)

степень

свободы

владения

языковым

материалом

и

адекватность

его

использования, лексико-грамматическая правильность речи и её фонетикоинтонационное оформление;
6)

коммуникативно значимые и коммуникативно незначимые ошибки.
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Způsoby hodnocení první části ústní zkoušky Т Р К И

1 je názorně ukázán v následujícím

hodnotícím listě:
Задание 1
25 баллов
Индекс -5 бал.
5*5 = 25 баллов
позиции

Критерии оценки

1.

Адекватность решения коммуникативной задачи

2.

Нарушение норм речевого этикета
0 5 балла за каждый случай
коммуникативно значимая ошибка
(- 1 балл за каждую).
Коммуникативно незначимые ошибки
(-0,5 за каждую).
Грубые нарушения фонетико-интонационных норм
на нефонематическом уровне
2 балла за каждое задание
Итого:

3.
4.
5.

Задание 2
30 баллов
Индекс -6 бал.
5*6 = 30 баллов
позиции

7.

Поощрительные баллы (плюс-баллы) за выполнение заданий 1.2
Максимально полное использование средств речевого этикета
(+1 балл).
Соответствие фонетико-интонационным нормам (+1 балл).

8.

Развёрнутость высказывания (+1 балл).

6.

Итого:
Общая оценка по заданиям 1-2:

Hodnocení

ústního

a

písemného

projevu

v ruštině

a

angličtině

v rámci

připravovaných státních maturit
Koncepce maturitní zkoušky z cizího jazyka vychází z cílů Rady Evropy, které směřují
к vytvoření srovnatelných a transparentních jazykových zkoušek napříč státy Evropské Unie.
Maturitní zkouška z cizího jazyka má charakter komplexní jazykové zkoušky, tzn., že se
skládá ze tří povinných dílčích zkoušek: didaktického testu, písemné práce a ústní zkoušky.
^ této kapitole stručně charakterizuji obsah maturitní zkoušky z cizího jazyka, přičemž se
zaměřuji především na požadavky a kritéria hodnocení samostatného písemného projevu a
projevu ústního. Čerpám především z Katalogu požadavků zkoušek společné části maturitní
zkoušky - základní úroveň obtížnosti pro ruský jazyk a vyšší úroveň obtížnosti - pro anglický
Jazyk. Do znění katalogu byly promítnuty změny vyvolané přechodem na společné referenční
u

rovně vymezené v publikaci Common European Framework of Reference for Languages:
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Learning,

teaching,

assessment

(CEFR).

a

zároveň

byly

zpracovány

s přihlédnutím

к terminologii použité v deskriptorech úrovně B1 а B2 ( C E F R ) a českém překladu této
publikace.
Základní

úroveň

obtížnosti

odpovídá

výstupům,

které jsou

vymezeny

v rámcových

vzdělávacích programech v předmětu další cizí jazyk nebo cizí jazyk bez návaznosti na ZŠ a
pro úroveň vyšší odpovídá výstupům z předmětu cizí jazyk nebo cizí jazyk s návazností na ZŠ.
Maturitní zkouška

se skládá z didaktického testu, ve kterém jsou ve dvou samostatných

subtestech ověřovány receptivní řečové dovednosti (poslech a čtení) a jazyková kompetence
žáka, a písemnou prací, která ověřuje produktivní řečovou dovednost žáka - písemný projev.
V ústní zkoušce maturitní zkoušky jsou ověřovány produktivní řečové dovednosti žáka - ústní
projev a interakce.

Maturitní zkouška z cizího jazyka
Didaktický test
Subtest

Subtest

Poslech

Ctení a jazyková
kompetence*

Písemná práce

Ústní zkouška

Písemný projev

Ústní projev a interakce

* V tomto subtestu je kladen důraz na ověřování řečové dovednosti - čtení, v omezené míře
jsou přímo ověřovány vybrané složky jazykové kompetence.
Specifikace maturitní zkoušky ve vybraných parametrech - základní úroveň obtížnosti
v—
.
^___Cást zkoušky
Didaktický test

Písemná práce
L__Ustní zkouška

Váha
25%
25%

Dovednost/kompetence
Poslech
Ctení a jazyková kompetence

25%
25%

Písemný projev
Ústní projev a interakce

Vymezený čas
30 min.
60 min.
60 min.
15 min.

Počet částí
4
4
1
2
4

Specifikace maturitní zkoušky ve vybraných parametrech - vyšší úroveň obtížnosti
Část zkoušky
f a k t i c k ý test

Váha
25%
25%

Dovednost/kompetence
Poslech
Ctení a jazyková kompetence

•~___Písemná práce
L____Ustní zkouška

25%
25%

Písemný projev
Ústní projev a interakce

Vymezený čas
40 min.
60 min.
90 min.
15 min.

Počet částí
4
4
2
2
4

Hodnocení ústního a písemného projevu jako produktivních řečových dovedností, je založeno
na
re

jiných principech než hodnocení receptivních dovedností. V didaktickém testu ověřujícím

ceptivní dovednosti (poslech, čtení) a jazykovou kompetenci (mluvnice, slovní zásoba) se

odpovědi žáků omezují na zvolení jedné z alternativ či na jednoslovnou odpověď. Není tedy
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obtížné sestavit klíč správných odpovědí a vytvořit jednoduché schéma přidělení bodů
к odpovědím žáků. Mimo hodnocení úloh s velmi krátkou (jednoslovnou) odpovědí provádí
zpracování odpovědí výhradně počítač. Jinak je tomu u hodnocení ústních a písemných
projevů žáků, kde na základě jednoho společného zadání vzniká obrovská variabilita promluv
a textů. Míra objektivity hodnocení ústního a písemného projevuje zákonitě nižší než je tomu
u hodnocení receptivních dovedností. Míra subjektivity hodnocení ústního a písemného
projevu závisí na počtu hodnotitelů/vyučujících s různými zkušenostmi, preferencemi a
typech kritérií, která jsou к hodnocení používána. Na českých školách většinou hodnotí
produktivní dovednosti jeden vyučující a jsou používána kritéria globální neboli holistická,
tzn. škála známek 1-5. Na základě celkového dojmu z ústního projevu či písemné práce a
globálního popisu jednotlivých známek, je přidělen jeden stupeň známky.

Holistická a analytická kritéria hodnocení
Komparací holistických a analytických kritérií používaných při hodnocení písemných projevů
se detailně zabýval

Y. Nakamura z Tokyo Keizai University

Na základě jeho

dlouhodobého výzkumu dané problematiky S. C. Weigle vytvořil tabulku komparace
holistických a analytických kritérií používaných při hodnocení písemného projevu z pohledu
6

základních vlastností: spolehlivosti, konstrukční validity, praktičnosti, vlivu (účinku),

hodnověrnosti, vzájemného působení (mezi testovaným a samotným testem).
Quality (Vlastnost)
Reliability (Spolehlivost)

Construct Validity
(Konstrukční validita)

Practicality (Praktičnost)

Holistic Scales (Holistická
stupnice)
Lower than analytic, but still
acceptable [Nižší než analitická, ale
stále přijatelná.]
Assume that all relevant aspects of
writing ability develop at the same
rate and can thus be captured in a
single score; correlate with
superficial aspects such as length
and handwriting [Předpokládá, že
všechny hlavní aspekty dovednosti
psaní se rozvíjejí stejně rychle a
mohou být tedy zachyceny v
jediném skóru; je v souladu s
vedlejšími aspekty jako jsou délka a
rukopis.]
Relatively fast and easy [Relativně
rychlá a jednoduchá.]

Analytic scales (Analytická
stupnice)
Higher than holistic [Vyšší než
holistická.]
More appropriate for L2 writers as
different aspects of writing ability
develop at different rates
[Vhodnější pro L2 pisatele, protože
rozdílné aspekty dovednosti psaní
se rozvíjejí různým tempem.]

Time-consuming [Časově náročná.]

Jeho výzkum uveřejněný v publikaci s názvem A Comparison of Holistic and Analytic Scoring Methods in the
Assessment of Writing se stal stěžejním pro mnoho odborníků, jako např. L. F. Bachmana či A. S. Palmera
z
Oxfordu, pro další zkoumání dané problematiky.
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Impact
(Vliv, účinek)

Authenticity
(Hodnověrnost)

Single score may mask an uneven
writing profile and may lead to
misleading placements. [Jediný skór
může zastřít nevyvážený profil
psaní a vede к zavádějícím
umístěním.]

More scales provide useful
diagnostic information for
placement and/or instruction. [Vice
stupnic poskytuje užitečnou
diagnostickou informaci o umístění
a/nebo instrukci.]

White (1995) argues that reading
holistically is a more natural process
than reading analytically. [White
tvrdí, že holistické čtení představuje
přirozenější proces než čtení
analytické.]
n/a

Raters may read holistically and
adjut analytic scores to match
holistic impressions. [Hodnotitelé
mohou číst holistický a upravit
analytické skóry tak, aby
odpovídaly holistickým dojmům.]
n/a

Interactiveness
(Vzájemné působení)
A comparison of holistic and analytic scales in terms of six qualities of test usefulness (adapted from Weigle
2002, p.121) - přeložil autor

Holistickými kritérii hodnocení jsou např kritéria zkoušky TOEFL (Test of Written English as
a Foreign Language). Následující tabulka ukazuje rozdílné přístupy hodnocení s pomocí
holistických a analytických kritérií.
Ukázka holistických kritérií hodnocení
items: One evaluation item (overall)

-ÛËÎi_ng Scale: A four-point scale (1, 2, 3, 4) was used.
-Hîîeria for these 4 labels:
4
points
a. the main idea was clearly stated
b. the essay was well organized
c. the choice of words was good
d. very few minor grammatical errors

Ukázka analytických kritérií hodnocení
Items: There are 5 evaluation items:
1) Originality of Content,
2) Organization,
3) Vocabulary,
4) Grammar,
5) Cohesion & Logical Consistency
Rating Scale: A four-point scale (1, 2, 3, 4)
Criteria for four labels:
Originality of Content
4 points: interesting ideas were stated clearly
3 points: interesting ideas were stated fairly clearly
2 points: ideas somewhat unclear
1 point: ideas not clear

3 points
e.
f.
g.
h.

the main idea was fairly Clar
the essay was moderately well organized
the vocabulary was good
some minor grammatical errors

Organization
4 points: well organized
3 points: fairly well organized
2 points: loosely organized
1 point: ideas disconnected

2 points
i
j
k.
1

the main idea was indicated, but not clearly
the essay was not so moderately well organized
the vocabulary choice was fair
some major grammatical errors

Vocabulary
4 points: very effective choice of words
3 points: effective choice of words
2 points: fairly good vocabulary
1 point: limited vocabulary range of vocabulary

• Point
m.
n.
o.
p.

the main idea was hard to identify
the essay was poorly organized
the vocabulary was weak
many grammatical errors

Grammar
4 points: almost no errors
3 points: few minor errors
2 points: some errors
1 point: many errors
Cohesion & Logical Consistency
4 points: sentences logically combined
3 points: sentences fairly logically combined
2 points: sentences poorly combined
1 point: many unfinished sentences
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1 když analytická kritéria kladou výrazně vyšší nároky na hodnotitele (z časového hlediska,
z důvodu nutnosti osvojit si nové dovednosti), byla při hodnocení státních maturitních
zkoušek upřednostněna před holistickými, protože mají vyšší diagnostickou a metodickou
hodnotu.

V rámci takové zkoušky, jako je státní maturita, je nutné, aby hodnocení nebylo

závislé na preferencích jedné osoby, nýbrž aby výsledky hodnocení byly co nejspolehlivější
(vysoká reliabilita), tzn. že skóre přidělené jedné maturitní písemné práci několika hodnotiteli
se nebude v zásadě lišit (shoda hodnotitelů). V současných podmínkách českého školství není
možné shromáždit všechny maturitní písemné práce do jednoho či několika hodnotitelských
center (jak je tomu u některých mezinárodních jazykových zkoušek, např. PET, FCE), kde by
byly práce důkladně zhodnoceny proškolenými hodnotiteli. Proto je důležité zvolit takové
postupy, které by přispěly к co nejvyšší shodě hodnotitelů.

12

Analytická kritéria vytvořená

pro hodnocení maturitních písemných prací a ústních projevů umožňují posuzovat daný
projev studenta z více hledisek,

resp. posuzovat odděleně různé charakteristické prvky

(neměnné v čase a obecně známy žákům i hodnotitelům) jak písemného, tak ústního projevu.
Každému posuzovanému prvku písemné práce jsou přiděleny body a jejich součet dává
výsledné skóre. К objektivnímu hodnocení písemných a ústních projevů by velkou měrou
měla přispět skutečnost, že každý projev bude hodnocen dvěma nezávislými (proškolenými)
hodnotiteli.

2.2 Ústní zkouška
Ústní zkouška je jednou z dílčích zkoušek z cizího jazyka a je zadávána formou tzv.
Pracovních listů.
Model dílčí ústní zkoušky z cizího jazyka vychází ze stávajícího pojetí ústních zkoušek,
zohledňuje však i normy a trendy standardních mezinárodních jazykových zkoušek, které jsou
konstruovány v souladu s moderními metodami ověřování jazykové úrovně žáka a podle
úrovní vymezených ve Společném evropském referenčním rámci pro jazyky.
Podrobný popis ústní zkoušky z cizího jazyka společně se závaznou strukturou pracovního
listu ukazuje následující webová stránka CERMATu : http://www.cermat.cz/cizi-iazyk-ustnižkouska.aspx

Hodnocení písemného a ústního projevu z cizího jazyka u maturitních zkoušek je založeno na tzv. inter-rater
Pliability, která je ve slovníku Dictionary of Language Testing definována jako "the level of consensus between
fw
° or more independent raters in their judgements of candidates' performance, [míra shody dvou či více
nezávislých hodnotitelů při hodnocení výkonu testovaných], (přeložil autor)
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ZADÁNÍ

20 zadání, ze kterých si žák losuje jedno. Jednomu zadání odpovídá jeden pracovní list (s
přílohami) 1 . V rámci jednoho zadání jsou ověřovány rozmanité dovednosti na třech
všeobecných ajednom specifickém/oborovém tématu.

FORMÁT

4 široce otevřené úlohy - každá na jiné téma (všeobecná témata jsou uvedena v katalogu
požadavků pro příslušný cizí jazyk a úroveň, specifická témata si stanovuje škola v souladu
s RVP a ŠVP)

HODNOCENÍ

hodnocení podle centrálně stanovených kritérií

POVOLENÉ
POMŮCKY

slovníky, doplňkové stimuly (např. obrazový materiál, mapa, čtenářský deník)

1 Současná praxe monotematické
výrazu „téma"

ústní zkoušky (žák si losuje 1 téma) se ruší nahrazením

(ve znění vyhlášky č. 672/2004 Sb.) výrazem „zadání".

Stávající

počet

povinných témat (25-30), se snižuje na 20. V rámci jednoho zadání je ověřováno více témat.

Škola si vybírá zadání/pracovní listy z nabídky CERMAT nebo je tvoří podle centrálně
stanovených pravidel a postupů.
Ústní zkouška trvá 15 minut. Před zahájením ústní zkoušky má každý žák 15 minut na
přípravu. Žák má možnost si během přípravy vypracovat poznámky a poté je při ústní zkoušce
Používat. Během přípravy na ústní zkoušku je povoleno používat slovníky.
Při přípravě i v průběhu zkoušení žák pracuje s pracovním listem, který konkretizuje zadání
ústní zkoušky. Pracovní list má pro všechna zadání jednotnou strukturu (počet částí zkoušky,
Čas vymezený na jednotlivé části zkoušky apod.) a je standardizován. Pracovní list je tvořen 4
částmi, kdy každá reprezentuje jiné téma/situaci a jiné ověřované dovednosti.

Závazná struktura pracovního listu
základní úroveň obtížnosti
ČÁST

OBSAH

vyšší úroveň obtížnosti
PODÍL
(MIN.)

Úvodní část (motivace, iniciace)

0,5

1

Interview na 1 všeobecné téma - 3-5
otázek

2,5

2

Samostatný ústní projev
na 1 všeobecné téma
s využitím stimulů (obrázky);
3 povinné úkoly - popis zvoleného
obrázku, jednoduché porovnání 2
obrázků, krátký samostatný projev
(osobní oblast ve vztahu к tématu)

3

Ústní projev
na 1 specifické/odborné téma;
nejvýše 2 úkoly - dovednost i téma
stanovuje škola

4

5

ČÁST

OBSAH

PODÍL
(MIN.)

Úvodní část (motivace,
iniciace)

0,5

1

Interview na 1 všeobecné
téma - 3-5 otázek

2,5

2

Samostatný ústní projev
na 1 všeobecné téma
s využitím stimulů
(obrázky);
2 úkoly povinné úkoly porovnání obrázků,
vyjádření a obhajoba
názoru

4

3

Ústní projev
na 1 specifické/odborné
téma;
NeivvSe ? úknlv -

5
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dovednost i téma stanoví
škola
4

Interakce na 1 v š e o b e c n é téma rozhovor

3

CELKEM

15

4

Interakce na 1 v š e o b e c n é
téma - rozhovor

3

CELKEM

15

Čas vymezený na jednotlivé části MZ z cizího jazyka se může pohybovat v intervalu ± 0,5
minuty od uvedeného času v tabulce, např. u první části v rozmezí 2-3 minuty.
Pracovní list к jednomu zadání j e vždy vytvářen ve variantě:

•

Pracovní list pro žáka + samostatná příloha

•

Pracovní list pro zkoušejícího + samostatná příloha

Pracovní list žáka obsahuje pouze zadání a instrukce nezbytné pro přípravu žáka na zkoušení,
pracovní list tedy neobsahuje ty části zadání (např. otázky zkoušejícího), které má žák řešit
bez předchozí přípravy (např. otázky zkoušejícího v 1. části ústní zkoušky).

Ústní projev - základní úroveň obtížnosti
Katalog požadavků vymezuje dílčí dovednosti žáka v ústním projevu následovně:
Žák dovede:
popsat místo, cestu, věc, osobu, činnost, událost, zkušenost apod.
popsat a/nebo představit sebe i druhé
poskytnout nekomplikované informace a s omezenou přesností složitější informace
-

uvést podrobnosti
porovnat různé alternativy
shrnout informace
rozvinout argumentaci
vyjádřit myšlenky, přesvědčení, pocity, sny, naděje apod.

-

vyjádřit názor např. na pořad, událost
postihnout dostatečně přesně podstatu myšlenky nebo problému
vyjádřit souhlas/nesouhlas sjednáním apod.

-

vysvětlit své názory, reakce, plány a jednání a stručně je zdůvodnit
vysvětlit a/nebo zdůraznit, co považuje za důležité

-

vysvětlit, proč něco představuje problém

-

požádat o ujištění, že výraz, který užil, je správný
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Dovednosti jsou ověřovány na běžných typech promluvy, jako jsou jednoduchý popis (věci,
místa, osoby, situace, události, postupu práce apod.), jednoduché vyprávění, jednoduše
formulovaná prezentace apod.

Ústní projev - vyšší úroveň obtížnosti
Žák dovede:
-

popsat podrobně osobu, místo, věc, skutečné nebo smyšlené události, zážitky apod.
poskytnout podrobné informace
shrnout a skloubit informace a argumenty z více zdrojů

-

porovnat různé alternativy
vyjádřit vztahy mezi věcmi, osobami, myšlenkami, událostmi apod.
vyjádřit myšlenky/názory/přesvědčení/různou míru emocí apod.
rozvést své myšlenky/názory a podpořit je argumenty a/nebo příklady
zdůvodnit svůj názor/přesvědčení apod. pomocí vhodných argumentů

-

vyjádřit a zdůvodnit souhlas či nesouhlas s určitým názorem, jednáním apod.
vystavět a systematicky rozvinout jasnou argumentaci

-

uvést potřebné podrobnosti

-

vyjádřit, v čem jsou pro něj věci, místa, události, zážitky apod. důležité
rozvinout hlavní body, doložit je relevantními podrobnostmi a příklady

-

zdůraznit hlavní body a/nebo hlavní myšlenky
vysvětlit problém

-

zvážit možné příčiny nebo následky problému
zhodnotit různé návrhy řešení problému
zformulovat hypotézy

-

požádat o ujištění, že výraz, který užil, je správný

Dovednosti jsou ověřovány na typech promluvy odpovídajících ověřované úrovni obtížnosti,
na

př. podrobný popis (místa, události, postupu práce apod.), souvislé jazykově i obsahově

složitější vyprávění, zpráva, informačně bohatá prezentace, vylíčení/shrnutí obsahu knihy
apod.
Ústní projev žáka se vztahuje ke konkrétním, známým a běžným tématům a ke každodenním
a snadno předvídatelným situacím. Žák se v omezeném rozsahu a s omezenou přesností
dovede vyjádřit i к abstraktním tématům. Témata a situace se týkají stejných oblastí jako
v

Písemném projevu.

82

Hodnocení ústního projevu
Během ústní zkoušky, kterou vede zkoušející, provádí hodnotitel zápis (viz Příloha č. 2) o
průběhu ústní zkoušky včetně bodového ohodnocení zkoušeného podle kritérií hodnocení pro
ústní zkoušku, (viz Příloha č. 3) Ve všech 4 částech ústní zkoušky je maximální bodové
ohodnocení 3 body.

Následující tabulka uvádí vše, co může být během ústní zkoušky hodnoceno.
Zadání

Jazykové prostředky

_

Jazvkové funkce
Formální a obsahová koherence

Interaktivní dovednosti

Zvuková stránka jazyka

adekvátnost vzhledem к zadání, jednoznačnost sdělení,
věcná správnost odpovědi
dodržení tématu/stylu apod.
rozsah, relevantnost a srozumitelnost myšlenek a/nebo
informací
vzájemná vyváženost myšlenek a/nebo informací
přesnost jazykových prostředků a vliv na srozumitelnost
sdělení
rozsah jazykových prostředků
účinek sdělení na příjemce
míra interference mateřského nebo jiného cizího jazyka
rozsah a přesnost
logická uspořádanost myšlenek a/nebo informací
rozsah a přesnost prostředků textové návaznosti
plynulost (tempo, plánování, váhání, autokorekce apod.)
strukturovanost. délka úseků promluvy apod.
ovládání interaktivních strategií
míra závislosti na partnerovi v komunikaci, přístup
к partnerovi v komunikaci
srozumitelnost, výslovnost, intonace, vázání slov apod.
míra interference mateřského nebo jiného cizího jazyka

2.3 Písemná práce
Písemná práce se skládá ze dvou částí, které jsou uvedeny instrukcemi v českém jazyce a
zadáním v jazyce českém nebo cizím. Délka požadovaného textuje dána slohovým útvarem a
ověřovanými dovednostmi a je vždy v instrukcích vyjádřena povoleným rozsahem textu. Žák
má možnost si dělat během testování poznámky a/nebo vypracovat koncept. Odpovědi žák
zapisuje do záznamového archu. Během testování je povoleno používat slovníky, které
neobsahují přílohu věnovanou písemnému projevu.
Katalog požadavků vymezuje dílčí dovednosti žáka v písemném projevu následovně:

Písemný projev - základní úroveň obtížnosti
Žák dovede:
-

popsat místo, cestu, věc, osobu, zážitek, událost, zkušenost, děj apod.
popsat a/nebo představit sebe i druhé

-

popsat pocity a reakce, např. libost/nelibost, souhlas/nesouhlas, překvapení, obavu
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vyjádřit názor/postoj a morální stanovisko, např. omluvu, lítost
-

vyjádřit vlastní myšlenky
vyjádřit úmysl, přání, žádost, prosbu, nabídku, doporučení, pozvání apod.
zdůvodnit určité činnosti a/nebo skutečnosti

-

vysvětlit problém a/nebo navrhnout řešení problému

-

vysvětlit a/nebo zdůraznit, co považuje za důležité
sdělit/ověřit si specifické informace a zprávy
požádat o specifické informace
shrnout a/nebo využít předložené faktografické informace
zeptat se na názor, postoj, pocity, problém apod.

-

zodpovědět jednoduché dotazy

Písemný projev - vyšší úroveň obtížnosti
Žák dovede:
popsat podrobně osobu, místo, věc, skutečné nebo smyšlené
události, zážitky apod.
-

popsat podrobně pracovní postup
sdělit podrobné informace a zprávy a reagovat na ně
zformulovat dotazy a reagovat na ně
uvést potřebné detaily
vyjádřit myšlenky a vztahy mezi nimi

-

zformulovat žádost, nabídku, stížnost, reklamaci apod.
vyjádřit své názory a reagovat na názory jiných
uvést důvody pro a proti určitému názorovému stanovisku

-

vysvětlit/porovnat výhody a nevýhody různých možností, přístupů apod.
vysvětlit běžné problémy a/nebo navrhnout řešení problému

-

zhodnotit různé návrhy řešení problému
zdůraznit důležité myšlenky

-

zdůraznit důležitost událostí a zážitků z osobního hlediska
vyjádřit míru pocitu

-

rozvinout hlavní kompoziční složky a doložit je relevantními podrobnostmi/příklady

-

shrnout a skloubit informace a argumenty (i z více zdrojů)
rozvinout systematicky argumentaci

-

posoudit kriticky film, knihu, divadelní hru apod.
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Jednotlivé dovednosti jsou ověřovány na běžných slohových útvarech, jako jsou formální i
neformální dopis (včetně elektronické formy korespondence) nebo vzkaz, popis, vyprávění,
životopis apod. Maturitní písemná práce obsahuje vždy dvě části. V každé části žák
zpracovává na základě zadání jiný slohový útvar. Slohové útvary mají odlišný rozsah - jeden
dlouhý a jeden krátký text. Na úrovni CJZ jsou délky textů 130-150 a 60-80 slov a na úrovni
CJV 210-230 a 100-120 slov. Vymezený čas na zpracování obou samostatných písemných
projevů na úrovni CJZ je 60 minut a na úrovni CJV 90 minut.
Požadovaný písemný projev se vztahuje ke konkrétním a běžným tématům a situacím, se
kterými se žák může setkat v každodenním životě. Témata a situace se týkají následujících
oblastí:
•

osobní (rodina, přátelé, život mimo domov apod.),

•

osobnostní (zájmy apod.),

•

veřejné (služby, společenské události apod.),

•

vzdělávací (výuka, účast na jazykovém kurzu apod.),

•

společenské (tradice, kultura, média apod.),

•

pracovní (plány do budoucna, profese, brigády apod.).

Hodnocení písemného projevu
Úroveň komunikativní kompetence pisatele je posuzována ve vztahu ke komunikačnímu
záměru, tj. zda pisatel dokázal sdělit to, co sdělit měl, a s ohledem na posuzovanou úroveň, tj.
jak pisatel sdělil to, co sdělit měl. Principy hodnocení písemné práce tedy nejsou založeny na
Prostém sčítání chyb. Kvalita splnění komunikačního záměru je posuzována prostřednictvím
kritérií hodnocení, (viz Příloha č. 4 a Příloha č.5)
Pro hodnocení dlouhých textů, resp. Textů 1. části SPP, platí, že hlediska, ze kterých je na
charakteristiky textu nahlíženo, tvoří v tabulce řádky, které jsou označeny písmeny A a B.
Tabulka je rozčleněna na 8 oddílů. Oddíly, tj. posuzované charakteristiky a prvky textu, mají
stejnou váhu, přičemž v každém oddíle může žák získat 0-3 body. Oddíly jsou strukturovány
jako soubory deskriptorů, kde každý soubor vyjadřuje 1 bod z celkového skóre. Maximální
Počet bodů v 1. části je 24.
Pro hodnocení textů kratších (textů 2. části SPP) byla upravena kritéria hodnocení pro 1. část
SPP tak, že oddíly sloupců byly sloučeny. Každá ze základních charakteristik textu tak tvoří
v

tabulce kritérií jeden samostatný sloupec. Sloupce jsou označeny I-IV a mají stejnou váhu -
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rozpětí bodů v každém sloupci je 0-3. Maximální počet dosažitelných bodů ve 2. části SPP je
12.
Kritéria hodnocení pro 1. a 2. část strukturované písemné práce jsou až na drobné odchylky
stejná pro obě obtížnosti.
Kritéria hodnocení umožňují posuzovat písemný projev žáka z několika hledisek. Odděleně
jsou posuzovány následující charakteristické prvky písemného projevu: zpracování/obsah,
organizace/koheze a koherence textu, slovní zásoba a gramatika (mluvnické prostředky).
Každému posuzovanému prvku jsou přiděleny body, jejichž součet dává výsledné skóre.
Následující tabulka uvádí, co vše může být hodnoceno.

Zadání/Obsah

adekvátnost vzhledem к zadání, jednoznačnost sdělení,
věcná správnost
dodržení tématu/stylu apod.
formální náležitosti požadovaného typu textu
rozsah, relevantnost a srozumitelnost myšlenek a/nebo
informací
vzájemná vyváženost myšlenek a/nebo informací
dodržení požadované délky textu
logická uspořádanost myšlenek a/nebo informací
rozsah a přesnost prostředků
členění textu
přesnost a vliv na srozumitelnost sdělení
pravopis
rozsah jazykových prostředků/jazykových funkcí
účinek sdělení na příjemce

Formální a obsahová koherence

Jazykové prostředky, jazykové funkce

Každou písemnou práci budou hodnotit dva metodicky proškolení hodnotitelé, kteří budou
hodnotit přidělené písemné práce nezávisle na sobě do kopií čistopisů (inter-rater reliability shoda dvou a více hodnotitelů při hodnocení jedné práce).
Analytická kritéria umožňují žákům se lépe zorientovat v silných a slabých stránkách jejich
Písemného projevu, protože deskriptory kritérií hodnocení, na které žák dosáhl, tvoří
charakteristický obraz jeho písemného projevu. Příkladem může být následující tabulka a z ní
vyplývající profil žáka.
Příklad tabulky

- bodové hodnocení

1.části SPP (Nová maturitní zkouška,

Metodický materiál pro školení hodnotitelů písemného

Ruský

jazyk,

projevu, pracovní materiál, verze 2,

Prosinec 2006, s. 5)

...

A
В

LIT

£

i
3
3
6

II
2
2
4

III
3
3
6

IV
2
3
5

Celkem bodů
21
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Pro hodnocení textů 1. části strukturované písemné práce, tvoří základní charakteristiky
písemného projevu 4 sloupce kritérií, které jsou označovány I-IV. Hlediska, ze kterých je na
tyto charakteristiky nahlíženo tvoří 2 řádky kritérií, které jsou označovány písmeny A a B.
Kritéria jsou rozdělena na 8 oddílů, které jsou rovnocenné vahou (rozpětí bodů 0-3).
Maximální počet bodů, který může být dosažen v 1. části je 24. V každém oddíle jsou navíc
uvedeny deskriptory, které specifikují dílčí aspekty posuzované charakteristiky.
Při hodnocení písemných

prací se používá korektorských značek, které slouží pro

zaznamenávání dílčích informací o hodnocené práci a zároveň pomáhají se v ohodnocené
práci rychle orientovat. Hodnotitelé se musí zdržet jakýchkoliv osobních poznámek (typu:
Špatně! Pěkné! atd.) v textu. Při korekci se doporučuje chyby např. v gramatice, interpunkci,
pravopise uvnitř textu podtrhávat rovnou čarou, chyby v použité slovní zásobě vlnovkou a
nedostatky v kvalitě a rozsahu se zpravidla podtrhávají čarou přerušovanou.
Příklad korektorských značek pro hodnocení písemného projevu - anglický jazyk, ruský jazyk
ukazuje následující tabulka:

_Levý_o irai stránky (hodnoceného záznamového archu)
Oddíl Co se hodnotí
Anglický
Ruský
jazyk
jazyk
IA
Splnění zadání
T
Z
(Task)
(Zadání)
R
R
Register/rejstřík
IB
TI
ZI
Rozsah/obsah/kvalita
myšlenek nebo informací

Efekt

E

E

Myšlenky

I? (idea)

I?

О

O

L

L

IIB

Logické uspořádání,
organizace textu, koherence
Odstavce
PTN/Koheze

.

Interpunkce

P (Punctuation)

HA

/, II, III

/,

Poznámky

Např.: TI, Z l , T2, Z2
podle počtu bodů zadání
Pomocná značka
U každého zadání se
hodnotí míra/rozsah a
kvalita. Kroužkem je
vyjádřeno, že žák
v dostatečném rozsahu a
kvalitě zpracoval bod
zadání.
Uvádí se, pokud nemá
část textu požadovaný
efekt na příjemce
Pomocná značka pro
vyjádření
nejasné/nesrozumitelné
myšlenky.
Uvádí se, pokud není
dodrženo *
Značka přímo v textu
II, III Počet čárek značí vhodně
propojené věty/celky
nebo vhodně použité
PTN.
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Pravý okraj stránky (hodnoceného záznamového archu)
Oddíl Typy chyb
Anglický
Ruský
Poznámky
jazyk
jazyk
Vo/WW
SZ
IIIA
Chyby lokální - slovní
zásoba,
Vo/WW
SZ
Chyby globální - slovní
zásoba
p
Chyby lokální - pravopisné
Sp
Chyby globální -pravopisné
p
Sp
Pravopisné chyby opakované
Sp
p
HIB
Kladně ohodnocená
Vo/WW/
szs
Značka přímo v textu
variabilita slovní zásoby
WW c;j/Li
Vliv českého jazyka/jiného
s z ČUU
jazyka
IVA
G
Gramatické chyby lokální
G
G
Gramatické chyby opakované
G
Gramatické chyby globální
G
G
Slovosled
WO
IVB
G^
Kladně ohodnocená
G^
Značka přímo v textu
variabilita použité mluvnice
qČJ/LJ
qČJ/U
Vliv českého jazyka/jiného
jazyka
^Vyjádření délky textu pod/nad text:
D: +1/ -2 interval
* Místo, kde je narušena logická návaznost/text nese stopy nekonzistentnosti apod. je možné označit i svislou
čarou.

V oddíle 1A učitel posuzuje, zda žákův text odpovídá požadovanému typu textu, funkčnímu
stylu, jestli je náležitě zpracováno dané téma, jasně zmíněny body zadání a zda délka textu
odpovídá vymezenému intervalu počtu slov. V oddíle IB hodnotitel posuzuje originalitu
zpracování a myšlenek a zjišťuje, zda jsou body zadání rozpracovány účelně, vhodně a
srozumitelně a jestli jsou myšlenky dokončeny a zda má text na čtenáře očekávaný efekt
(pouze pro úroveň CJV).
V oddíle IIA učitel posuzuje koherenci textu - jeho rozvržení, členění a celkovou soudržnost.
V oddíle IIB se posuzuje úroveň koheze textu - použití prostředků textové návaznosti.
V oddíle III A učitel hodnotí dovednost používat slovní zásobu správně a přesně (jak po
stránce významové, tak i pravopisné) к vyjádření toho, co pisatel chce/má sdělit. V oddíle
П1В hodnotí rozsah a hloubku použité slovní zásoby.
V oddíle IVA je posuzována gramatická správnost, tj. přesnost, s jakou jsou mluvnické
prostředky v písemném projevu použity a v oddíle IVB se hodnotí jejich rozsah a variabilita.
Ukázky korekce a hodnocení PP z ruštiny a angličtiny jsou součástí příloh č. 8 a č. 9.
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Na základě výše zmíněné tabulky lze sestavit profil žáka. Každé bodové hodnotě odpovídá
v analytických kritériích hodnocení slovní popis, který dohromady tvoří okamžitý profil žáka.
Z následujícího profilu žáka je tedy zřejmé, že slabým místem jeho písemné práce je
organizace, koherence a koheze textu.

Profil žáka
Obsah/Efekt

Dovede zpracovat text dle zadání vhodně, srozumitelně, v plném rozsahu a s
požadovaným efektem na čtenáře.

Organizace

Ojediněle se mohou objevovat nedostatky v organizaci textu či logickém

Koherence, Koheze, PTN

uspořádání myšlenek.
Prostředky textové návaznosti jsou použity většinou efektivně a správně.
Ojediněle chybí propojení celků a vět a/nebo souvětí tam, kde to je vhodné.

Gramatika

Dovede správně používat širokou škálu vhodných gramatických struktur. Vliv
mateřského/dalšího jazyka není v písemném projevu patrný.

Slovní zásoba

Dovede vhodně a správně požívat širokou škálu slovní zásoby.

Posuzovaná hlediska písemné práce jsou definována slovně, přičemž slovní hodnocení
vychází ze znění deskriptorů v kritériích hodnocení, které odpovídají vlastnostem posuzované
písemné práce.
Kritéria hodnocení kratších textů, respektive textů 2. části strukturované písemné práce,
vycházejí z kritérií hodnocení pro 1. část SPP. Základní charakteristiky písemného projevu
tvoří sloupce kritérií hodnocení pro 1. část SPP, které však nejsou děleny na samostatné
oddíly. Sloupce mají stejnou váhu a rozpětí bodů v každém z nich je 0-3. Maximální počet
dosažených bodů je tedy 12.
Kritéria hodnocení pro 1. a 2. část SPP jsou až na drobné odchylky stejná pro obě úrovně
obtížnosti. Ty deskriptory, které budou uplatňovány pouze pro úroveň 2 jsou uvedeny na
Šedém podtisku.

Závěr
Cílem této kapitoly bylo porovnat koncepce a kritéria hodnocení dvou mezinárodních
jazykových zkoušek, které svou obtížností odpovídají úrovni B1 (ТРКИ 1) a úrovni B2
(PCE). Zaměřila jsem se především na způsoby testování a hodnocení produktivních řečových
dovedností, které jsou jejich nedílnou součástí. Po pečlivém prostudování

veškerých

Materiálů získaných především na Britské radě v Praze a v Ruském středisku vědy a kultury,
Jsem dospěla к závěru, že struktura a cíl zkoušek jsou velmi podobné. Jedná se o zkoušky
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komplexní, ověřující jak řečové dovednosti produktivní, tak receptivní včetně interaktivních
dovedností a komunikativních strategií. Svoji strukturou, požadavky a způsoby hodnocení
plně odpovídají dvěma výše zmíněným úrovním osvojení jazyka definovaným ve Společném
evropském referenčním rámci.
V rámci tvorby nových státních maturit v předmětu CIZÍ JAZYK bylo nutné změnit strukturu
a požadavky tak, aby se jednalo o komplexní jazykovou zkoušku, která by testovala nejen
samostatný ústní projev žáka, jak tomu bylo doposud, ale i ostatní řečové dovednosti poslech s porozuměním, čtení s porozuměním včetně dovednosti písemného projevu. Zároveň
bylo nevyhnutelné stanovit nová kritéria hodnocení, a to především pro hodnocení
produktivních řečových dovedností s vlastnostmi otevřených úloh se širokou odpovědí.
Pro hodnocení maturitních ústních projevů a písemných prací byla stanovena analytická
kritéria hodnocení, která vycházejí z principů kritérií hodnocení používaných běžně v Evropě.
Zavedením tohoto nového způsobu hodnocení CERMAT sleduje 3 základní cíle. Prvním
z nich je taková srovnatelnost s mezinárodními zkouškami, aby středoškolské vzdělání
ukončené novou maturitní zkouškou mělo mezinárodní platnost a mohlo pomoci lidem najít
práci v zahraničí.
Druhým cílem je objektivita, která má být zaručena použitím analytických kritérií, přičemž
jejich hodnocené aspekty jsou povinné pro všechny hodnotitele a mají přesně stanovenou
váhu v rámci celkového hodnocení.
Třetí cíl představuje transparentnost, která by měla pomoci jak žákovi orientovat se ve svých
slabých i silných stránkách ústního a písemného projevu, tak i učiteli diagnostikovat jejich
nedostatky v obou produktivních dovednostech jasně a srozumitelně, aby se mohlo předejít
Případným sporům mezi hodnotitelem a zkoušeným.
Změny v přístupu hodnocení písemných a ústních projevů v cizím jazyce, resp. přechod od
užívání globálních kritérií hodnocení na kritéria analytická přinesou zajisté v počátečním
období celou řadu nových problémů (časová náročnost hodnocení), rizik a podnětů
к zamyšlení. Na druhé straně je nutné si uvědomit, že má-li se české školství ubírat směrem
Podobným jako jiné země Evropské Unie, je to proces nevyhnutelný. Vytvoření koncepce
nových státních maturit je sice úkol nelehký, časově a finančně velmi náročný, ale pevně
v

ěřím, že seji podaří uvést do praxe bez velkých obtíží a přinese tak s sebou tolik očekávané

ovoce.
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III. Průzkum úrovně dovedností ústního a písemného projevu v ruštině a angličtině

1. Průzkum úrovně produktivních dovedností při výuce ruštiny a angličtiny
1.1 Hodnocení úrovně dovednosti písemného projevu v ruštině
Průzkum v rámci disertační práce si klade za cíl zjistit úroveň dovednosti samostatného
písemného projevu v ruštině u studentů 3. a 4. ročníků na 6 středních školách a jedné vyšší
odborné škole. Součástí průzkumu je také analýza 86 strukturovaných písemných projevů
napsaných v rámci Maturity nanečisto v roce 2006, které mi byly zapůjčeny Centrem pro
zjišťování výsledků vzdělávání (dále jen CERMAT).
Pomocí analytického systému kritérií hodnocení používaného CERMATem zjišťuji úspěšnost
studentů třetích a čtvrtých ročníků ve 4 oblastech samostatného písemného projevu:
Zpracování zadání/obsah, Organizace textu, Slovní zásoba a pravopis, Gramatika (mluvnické
prostředky).
V průzkumu se zabývám strukturovanými písemnými pracemi z ruského jazyka na základní
úrovni obtížnosti (RJZ), která svou úrovní odpovídá podle RVP výstupům z předmětu
definovaného jako další cizí jazyk nebo cizí jazyk bez návaznosti na ZŠ a úrovni B1 na
základě úrovní definovaných v Evropském referenčním rámci. Vymezení základní úrovně
obtížnosti maturitní zkoušky z cizího jazyka a požadavků na žáka je stanoveno v Katalogu
požadavků к maturitní zkoušce, Ruský jazyk - základní úroveň obtížnosti, schváleném
Ministerstvem

školství, mládeže a tělovýchovy

dne

11.3.2008 pod č.j. 3238/2008-

2/CERMAT.

Cíle mého průzkumu jsou následující:
1. Zjistit úroveň dovednosti

psaní prostřednictvím

strukturované

písemné

práce

hodnocené pomocí analytických kritérií vytvořených CERMATem se zaměřením na 4
základní oblasti - Zpracování zadání/obsah, Organizace textu, Slovní zásoba a
pravopis, Gramatika (mluvnické prostředky).
2.

Porovnat výsledky několika desítek strukturovaných písemných prací zadávaných
v roce 2006 s výsledky písemných strukturovaných prací zadávaných v roce 2008.

3.

Analyzovat výsledky testování písemných projevů pomocí analytického programu
Restan.

4.

Provést kvalitativní analýzu některých často se opakujících chyb, popř. zjistit jejich
příčiny výskytu v písemných projevech.
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5.

Provést analýzu cvičení na rozvíjení produktivních řečových dovedností v učebním
souboru ruského jazyka Raduga 1-3, Raduga po-novomu

1-2 a v doplňkových

materiálech Raduga 1-2 - Jazykové a komunikativní hry a Jazykové a komunikativní
hry v ruštině (na pokročilém stupni výuky).
6.

Na základě dotazníků určeným učitelům zjistit, jak často a jakým způsobem se
procvičuje samostatný písemný projev na hodinách ruského jazyka a podle jakých
hledisek se hodnotí, popř. jaké typy chyb učitelé sledují při hodnocení písemných
projevů na hodinách ruštiny.

V souvislosti se zadanými cíli jsem stanovila následující hypotézy:
1. Domnívám se, že studenti budou v písemném projevu úspěšní především v oblasti
slovní zásoby, pravopisu a gramatiky, neboť jsou tyto jazykové prostředky precizně a
systematicky procvičovány ve všech dílech učebnice Raduga. Vzhledem k tomu, že
cvičení zaměřená na problematiku organizace textu, kohezi a koherenci nejsou
v učebnicích rozvíjena v takové míře, budou studenti v této oblasti vykazovat menší
úspěšnost.
2. Předpokládám, že celková úspěšnost studentů ve strukturovaných písemných pracích
zadávaných v roce 2006 bude nižší než výsledky dosažené v mém

průzkumu

prováděném v roce 2008. Usuzuji tak na základě tehdejší situace, kdy testování
strukturovaných písemných prací na školách bylo v prvopočátcích a to jak pro
studenty, tak pro učitele, a na základě situace dnes, kdy se programu Maturita
nanečisto každoročně účastní stále více škol a kdy proběhla celá řada přednášek pro
učitele s cílem jejich dalšího vzdělávání v oblasti rozvíjení produktivních dovedností a
školení zaměřených na způsoby hodnocení pomocí analytických kritérií.

Struktura písemných prací a způsoby jejího zadání na jednotlivých školách
Nejdříve jsem provedla hodnocení 86 strukturovaných písemných prací zadávaných v roce
2006 na několika středních školách ČR střediskem CERMAT. Jednalo se o písemné projevy
krátké s rozsahem 60-80 slov s následujícím zadáním:
Měli jste dnes ráno odevzdat své vyučující/svému

vyučujícímu ruského jazyka důležitý

domácí

u

kol, ale neudělali jste to. Protože vyučující již není ve škole, napište jí/mu vzkaz v rozsahu

60-80 slov, ve kterém:
•

se omluvíte, že jste úkol

neodevzdal/a,

•

vysvětlíte, proč jste nemohl/a odevzdat úkol včas,
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•

navrhnete řešení této situace.

Strukturované písemné práce se stejným zadáním a rozsahem slov jsem samostatně zadala na
Gymnáziu v Čakovicích (17.12.2008), na Gymnáziu v Příbrami (1.3.2008, 3.6.2008), na
Gymnáziu Na Vítězné pláni (6.5.2008), Akademickém gymnáziu (10.5.2006), na Obchodní
akademii v Lysé nad Labem (5.3.2008, 14.10.2008) a na Vyšší odborné škole v Praze
(10.11.2008). Celkem jsem získala 114 napsaných krátkých písemných textů.
Kromě krátkých strukturovaných písemných prací jsem zadala na Gymnáziu v Příbrami
(5.6.2008), na Gymnáziu na Vítězné pláni (29.4.2008) a na Vyšší odborné škole v Praze
(24.11.2008) čtyřicet dlouhých textů s rozsahem 130-150 slov s následujícím zadáním:
Nedávno jste byli se školou na několikadenním

výletě. Napište své ruské kamarádce

nebo

svému ruskému kamarádovi dopis v rozsahu 130-150 slov, ve kterém:
•

popíšete, kde jste byli na výletě,

•

napíšete, zda se vám výlet líbil nebo nelíbil,

•

popíšete zážitek, který vás nejvíce zaujal (kladný nebo záporný),

•

sdělíte, že fotografie z výletu pošlete v příštím

dopise.

V obou typech SPP se ověřovaly jiné specifické cíle, což ukazuje následující tabulka:
Specifické cíle SPP - ruský jazyk 1
Žák dovede:
^popsat místo, cestu, věc, osobu apod.
.^popsat zážitek, událost, zkušenost, děj apod.
JLPopsat a/nebo představit sebe i druhé
- popsat pocity/reakce, např. libost/nelibost,
.souhlas/nesouhlas, obavu

1. část

2. část

Typ textu

Dopis
neformální

vzkaz

/
v
/

jLVyjádřit názor/postoj/morální stanovisko, např. omluvu, lítost
JL^yjádřit vlastní myšlenky

Y

- vyjádřit úmysl, přání, žádost, prosbu, nabídku, pozvání,
doporučeni, apod.
.^zdůvodnit určité činnosti a/nebo skutečnosti
^vysvětlit problém
.^navrhnout řešení problému
- ^ v y s v ě t l i t a/nebo zdůraznit, co považuje za důležité
^sdělit/ověřit si informace a zprávy
JL^ožádat o informace
-^shrnout a/nebo využít předložené (faktografické) informace

/
v
v

.^zeptat se na místo, věc, osobu apod.
JlZeptat se na názor, postoj, pocity, problém apod.
Lizodpovědět jednoduché dotazy
Zdroj: Závěrečná zpráva z programu MATURITA NANEČISTO 2007
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Stručná charakteristika škol
Gymnázium v Čakovicích (GC) - je fakultní školou PedF UK a FF UK, nacházející se na
okraji Prahy; poskytuje šestileté a čtyřleté studium. Od 1. ročníku je na škole povinná výuka
anglického jazyka a druhého jazyka dle výberu žáka - němčina, ruština, francouzština a
italština. Hodinová dotace pro výuku RJ jako povinně volitelného předmětu je 3 hodiny týdně.
Gymnázium v Příbrami (GP) - je gymnázium s osmiletým a čtyřletým studiem. V předmětu
cizí jazyk se vyučují následující jazyky: anglický, německý, francouzský, ruský a latina. Ve
čtyřletém studiu, kde jsem prováděla výzkum, studenti mají ruštinu v 1. ročníku 4h týdně a
v ostatních

ročnících

3 hodiny

týdně,

přičemž

v posledních

dvou

ročnících

mohou

navštěvovat i nepovinnou konverzaci.
Gymnázium Na Vítězné pláni (GVP) - je školou hlavního města Prahy se čtyřletým a
Šestiletým studiem. Z cizích jazyků se vyučuje angličtině, němčině, francouzštině, ruštině a
španělštině. V e třídě, kde jsem prováděla výzkum, byla hodinová dotace pro výuku ruštiny
jako druhého cizího jazyka v I. a 2. ročníku 2h týdně a ve třetím 4 h týdně.

Ve třetím

ročníku, kde jsem prováděla výzkum z anglického jazyka jako jazyka povinného, byla
hodinová dotace 3h týdně.
Akademické gymnázium (AG) - je nejstarší čtyřleté gymnázium v Čechách a na Moravě. Je
to škola hlavního města Prahy a zároveň fakultní škola PedF UK. Od 1. ročníku je povinná
výuka angličtiny а к ní studenti přibírají i druhý živý jazyk - němčinu, francouzštinu či
španělštinu. Ruština byla v době mého výzkumu vyučována jako jazyk nepovinný a poté jako
Povinně volitelný s hodinovou dotací 2h týdně. Angličtina jako povinný jazyk má hodinovou
dotaci v 1. a 4. ročníku 4 hodiny týdně a ve 2. a 3. ročníku 3h týdně.
Obchodní akademie v Lysé nad Labem (OA) - je čtyřletá obchodní akademie s účinností
°d 1.9.1995, která se nachází 40km od Prahy. Je to příspěvková organizace, jejímž
zřizovatelem je Krajský úřad Středočeského kraje. Kromě ruštiny se na škole v rámci
Předmětu cizí jazyk vyučuje angličtina, francouzština a němčina. Hodinová dotace pro výuku
ruského jazyka je 4h týdně v prvním, třetím a čtvrtém ročníku a 3h ve druhém ročníku,
Přičemž v posledním ročníku je dotace zvýšena o 1 h, ve které se vyučuje obchodní
korespondence.
Vyšší odborná škola ARITA v Praze (VOS) - je tříletá vyšší odborná škola se zaměřením
n
s

a cestovní ruch,

na které se vyučuje ruský jazyk jako povinně volitelný předmět

hodinovou dotací 6h týdně po celé tři roky. Studium je zakončeno absolutoriem, jehož

s o u č á s t í je i cizí jazyk (často ruština).
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Zadávání a průběh průzkumu
Většinu strukturovaných písemných prací jsem na školách zadávala osobně za přítomnosti
vyučujících. Pouze na Obchodní akademii v Lysé nad Labem a na Gymnáziu v Čakovicích
byly písemné práce zadány vyučujícími na základě mých podrobných instrukcí.
Před samotným psaním jsem studenty pokaždé upozornila, že musí psát čitelně a že mohou
používat slovníky, které neobsahují přílohu věnovanou písemnému projevu. Zároveň jsem na
tabuli napsala, v jakém časovém intervalu musí být práce napsána (u kratších SPP

20-25

minut, u delších SPP 40-45 minut). Každá testovaná skupina psala SPP v rámci jedné
vyučující hodiny.
Během psaní studenti pracovali samostatně, ochotně a soustředili se na práci, dokud
nedokončili svůj písemný projev. Na základě vlastního pozorování studentů při psaní jsem
zjistila, že práce se slovníky jim není cizí.
Vzhledem k tomu, že v průběhu psaní SPP nebyly žádné dotazy ze strany studentů, usuzuji,
že zadání pro ně bylo srozumitelné a ani s dokončením svých prací v předem určených
časových limitech neměli problémy.

L l Hodnocení úrovně dovednosti písemných projevů při výuce ruštiny
Všechny písemné projevy (kratší i delší) jsem hodnotila pomocí analytických kritérií,
vytvořenými CERMATem (viz Příloha č.4 a č.5).
Pro hodnocení dlouhých textů, resp. textů 1. části PP, platí, že hlediska, ze kterých je na
charakteristiky textu nahlíženo, tvoří v tabulce řádky, které jsou označeny písmeny A a B.
Tabulka je rozčleněna na 8 oddílů. Oddíly, tj. posuzované charakteristiky a prvky textu, mají
stejnou váhu, přičemž v každém oddíle může žák získat 0-3 body. Oddíly jsou strukturovány
jako soubory deskriptorů, kde každý soubor vyjadřuje 1 bod z celkového skóre.
p

ro hodnocení textů kratších (textů 2. části SPP) byla upravena kritéria hodnocení pro 1. část

SPP tak, že oddíly sloupců byly sloučeny. Každá ze základních charakteristik textu tak tvoří
v tabulce kritérií jeden samostatný sloupec. Sloupce jsou označeny I-IV a mají stejnou váhu rozpětí bodů v každém sloupci je 0-3.
Kritéria hodnocení pro 1. a 2. část strukturované písemné práce jsou až na drobné odchylky
stejná pro obě obtížnosti.
Na základě analytických kritérií jsem posuzovala následující charakteristické

oblasti

Písemného projevu:
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I (IA, IB) - Zpracování/obsah,
II (IIA, IIB) - Organizace textu,
III (II I A, IIIB) - Slovní zásoba a pravopis,
IV (IVA, IVB) - Gramatika (mluvnické prostředky).
Každému posuzovanému prvku jsem přidělovala adekvátní počet bodů, přičemž jejich součet
dával výsledné skóre. Maximální skóre za kratší SPP byl 12 bodů a maximální skóre za delší
SPP byl 24 bodů.

Oblast I - Zpracování/obsah
V této oblasti jsem u jednotlivých písemných prací sledovala následující aspekty:
1. Jsou-li jasně zmíněny a srozumitelně zpracovány body zadání.
2. Odpovídá-li text délkou, tj. vymezenému intervalu slov.
3. Je-li dodržena požadovaná charakteristika textu.

Kratší SPP
Na základě analýzy bylo zjištěno, že většinou byly zmíněny všechny či většina bodů zadání
(celkem 3) jasně a srozumitelně. Pokud jeden z bodů zadání chyběl, jednalo se většinou o 3.
bod zadání, ve kterém měli studenti navrhnout řešení dané situace. Důvodem byla
Pravděpodobně skutečnost, že buď se hodně rozepsali při prvních dvou bodech zadání a pak
jim nezbýval čas na třetí bod zadání, anebo ho jednoduše zapomněli zmínit ve svém
Písemném textu.
Ukázalo se, že velké problémy studentům činilo dodržet předem stanovenou délku textu
danou počtem slov v intervalu od 60-80. Z celkového počtu 200 studentů jich nedodrželo
daný interval 74, což činí 37%. 42 studentů napsalo méně než 60 slov a 32 studentů naopak
překročilo horní mez intervalu. Pokud žák nedodržel stanovený rozsah, ztratil počet bodů
totožný s počtem intervalů, o který přesáhl či nedosáhl požadovanou délku textu.
Charakteristika textu byla dodržena a tím se potvrdilo, že napsat tento typ textu (vzkaz) nečiní
studentům problémy.
Průměrný počet bodů dosažených v tomto oddíle na žáka byl 2,3, což potvrzuje, že Oblast I Zpracování/obsah studentům nečinilo velké potíže.

Delší SPP
и delších SPP je tato oblast rozdělena na oddíl IA, jehož hodnocení je zaměřeno na dodržení
typu textu, zpracování tématu včetně zmínění všech bodů zadání a na délku textu. Druhou
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část tvoří oddíl IB, ve kterém se posuzuje, zda je rozpracování vhodné a účelné, zda jsou
myšlenky vyjádřeny srozumitelně a zda nejsou irelevantní.
Z analýzy vyplynulo, že studenti umí psát zadaný typ textu (dopis), neboť charakteristika
textu byla u všech testovaných dodržena.
V písemných textech byly většinou zmíněny všechny či většina bodů zadání (celkem 4) jasně
a srozumitelně. Pokud jeden z bodů zadání chyběl, jednalo se většinou o 4. bod zadání, ve
kterém měli studenti sdělit svému kamarádovi, že fotografie z výletu pošlou v příštím dopise.
Domnívám se, že se tak stalo z důvodu špatného naplánování detailního rozpracování
jednotlivých bodů zadání tak, aby v textu byly jasně a srozumitelně zmíněny všechny body
zadání, vyprávění tak působilo přirozeně, ale zároveň aby nebyla překročena dolní či horní
mez požadovaného intervalu počtu slov.
Co se týče dodržení délky textu, výsledky nejsou uspokojivé, neboť 62,5% z celkového počtu
40 testovaných překročilo dolní či horní mez intervalu počtu slov. Méně než 130 slov napsalo
11 studentů a více než 150 slov 14 studentů. Je zřejmé, že tato dovednost činí studentům
značné potíže a není pravděpodobně na hodinách cizího jazyka adekvátně upevňována.
Průměrný počet bodů na žáka dosažených v této oblasti byl v oddíle A 2,5 a v oddíle В 2,1
bodů.
U delších SPP bylo někdy obtížné posoudit míru Jasnosti zmínění" bodů zadání, neboť se
jedná o značně subjektivní záležitost.

Oblast II - Organizace / koheze a koherence textu

13

V této oblasti jsem u jednotlivých písemných prací sledovala, do jaké míry jsou splněny
následující deskriptory:
1. Je-li text vhodně členěn a organizován a zda-li formální znaky textu odpovídají
požadovanému typu textu.
2. Jsou-li zpracované myšlenky /informace logicky uspořádané a vyvážené.
3. Jsou-li věty vhodně propojeny a jsou-li prostředky textové návaznosti použity
efektivně.

Kratší SPP

Koherencí rozumíme celkovou soudržnost a spojitost smyslů v hloubkové rovině textu, a kohezí pak konkrétní
realizace koherence pomocí lexikálních, syntaktických a gramatických prostředků v povrchové struktuře textu.
(Hanzl, 2003)
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Z analýzy jednotlivých písemných projevů vyplývá, že testovaní měli problémy s vnější a
vnitřní organizací textu. Oslovení příjemce v SPP většinou nechybělo, i když v některých
písemných projevech nebylo správné, a to buď po stránce lexikální, gramatické či pravopisné.
Například:

*Уважаемая

преподавательнице!

господа!

*Госпажа

*Дорагая

учительница!,

*Добрый день, гаспажа преподавательница!

учителница!
*3дравствуйте

* Женщина

*3драствуйте,
моя

учителница!

учительница!

Adekvátní ukončení vzkazu chybělo ve 45 písemných projevech, což činí 22,5% z celkového
počtu.
Z celkového počtu písemných projevů v 72% postrádal text vzkazu členění do odstavců.
Někteří studenti text nečlenili vůbec, někteří pouze oddělili oslovení od 1. odstavce a jiní zase
poslední odstavec od zakončení vzkazu.
Z výše uvedených skutečností vyplývá, že studenti neumí členit vhodně text po formální
stránce ani u tak relativně jednoduchého typu textu, jakým je vzkaz.
Posuzování interpunkce je pro základní úroveň obtížnosti sice okrajovou záležitostí, nicméně
jsem ji posuzovala, pokud vážně narušovala srozumitelnost sdělení.

Pokud některý

z písemných projevů obsahoval chybný zápis či chybné umístění data, považovala jsem to
taktéž za chybu.
S logickým uspořádáním myšlenek / informací v textu studenti neměli problémy, neboť se při
psaní drželi osnovy v podobě strukturovaného zadání jednotlivých úkolů. Na jedné straně
vysoká strukturovanost zadání studentům při psaní pomáhá, poněvadž jim slouží jako jakási
berlička, o kterou se mohou opřít, pokud začnou tápat v myšlenkách, na straně druhé zůstává
otázkou, zda studenty příliš nebrzdí v možnosti projevit vlastní osobitost, kreativitu a dát tak
dostatečný prostor pro vyjádření svých vlastních myšlenek.
Dle celkového průměrného počtu bodů na žáka v oblasti II (1,9 bodů) vyplývá, že studenti
Používali prostředky textové návaznosti většinou vhodně

a jejich variabilita odpovídala

ověřované úrovni obtížnosti. Studenti používaly hojně věty jednoduché či krátká souvětí
Propojená nejčastěji spojkami - и, но, когда, потому что, или. Z důvodu psaní textu
v rozsahu 60-80 slov se nedostatky v použití PTN neprojevily tak výrazně.
V následující tabulce uvádím některé příklady nevhodného použití prostředků

textové

návaznosti:

___
Chybné použití PTN
J^Totom, что нога вылечилась, я могла ...
^Вечером я хотела написать домашнее
ЛЗДание или я забыла страницу.

Správné použití PTN
Потом, когда нога вылечилась, я могла ...
Вечером я хотела написать домашнее
задание, но я забыла страницу.

98

*У меня нет денег и я не могла ему
позвонить.
*Мне надо задание сделать, потому я его
сегодня напишу.
*Мне убежал поезд и таким образом я
пришёл поздно.
*Я напишу задание сегодня а завтра я вам
его принесу.
*Извините меня, а я забыла ...
*Как я пришла домой, я увидела...

У меня нет денег, и поэтому я не могла
ему позвонить.
Мне надо сделать задание, поэтому я его
сегодня напишу.
Мне поезд прошёл, и поэтому я пришёл
поздно.
Я напишу задание сегодня и завтра я вам
его принесу.
Извините меня, я забыла ...
Когда я пришла домой, я увидела...

Delší SPP
Z hlediska organizace textu a dodržení požadovaného rozvržení neformálního dopisu studenti
většinou použili adekvátní oslovení a ukončení. Naopak hojně zapomínali text členit do
odstavců, výsledkem čehož byl jednolitý text, a to v 19 písemných projevech, což
představovalo 47,5% z celkového počtu delších SPP.
V rámci textu studenti často používali jednoduché věty a souvětí vyjadřující nekomplikované
myšlenky či informace většinou v lineárním logickém sledu.
Lexikální, syntaktické a gramatické prostředky zajišťující kohezi a koherenci byly většinou
vhodně a v dostateční míře použity. Pro korekci chyb týkajících se nevhodného použití
prostředků textové návaznosti (nedostatky propojení celků prvního, druhého a třetího řádu)
jsem požívala korektorské značky doporučené CERMATem: / (nedostatečné propojení
v rámci věty), // (nedostatečné propojení vět navzájem) a /// (nedostatečné propojení v rámci
větších částí textu).
Nejčastějšími chybami v interpunkci byla chybějící interpunkční znaménka - vykřičník či
čárka za oslovením, tečky na konci věty či chybějící čárky oddělující věty hlavní od vět
vedlejších. Možným důvodem absence interpunkce v ruských písemných projevech je
nedostatečné procvičování používání interpunkce na hodinách ruského jazyka, ale i na
hodinách češtiny.
Průměrný počet bodů v oblasti II u delších SPP na studenta byl v oddíle A 2,2 a v oddíle В
2,1 bodů.
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Oblast III - Slovní zásoba a pravopis
V rámci zjišťování lexikální kompetence jednotlivých písemných projevů jsem posuzovala
dovednost používat slovní zásobu správně/přesně (po stránce významové i pravopisné) a
rozsah/hloubku použité slovní zásoby. 14 Sledovala jsem:
1. zda je slovní zásoba použita přesně/správně a zda lexikální významy použitých slov
odpovídají tématu či situaci,
2. jsou-li použité výrazy po pravopisné stránce v pořádku,
3. zda rozsah a variabilita použité slovní zásoby odpovídá požadované úrovni.

Vzhledem k tomu, že přesnost a správnost použité slovní zásoby a pravopisná stránka je
nejčastěji vyjadřována počtem chyb, byly stanoveny v rámci analytických kritérií následující
intervaly pro počet chyb:

3 body - Slovní zásoba je použita správně, vhodně a na požadované úrovni [0-5 chyb],
2 body - Slovní zásoba je použita většinou správně, vhodně a na požadované

úrovni [6-11

chyb].
1 bod - Slovní zásoba je použita správně v omezené míře a není ve větší míře použita vhodně
[12-17 chyb].
0 bodů - Slovní zásoba je použita ve většině textu nesprávně, nevhodně, v nedostatečném
rozsahu a není na požadované úrovni [18+ chyb].

Zároveň se rozlišily dva základní typy chyb: chyby lokální (malé) a globální (hrubé), přičemž
c

hyby lokální byly definovány jako chyby neměnící smysl okolního textu a nemající zásadní

vliv na porozumění sdělení, naopak chyby globální jako chyby zásadně stěžující porozumění
sdělení.

Kratší a delší SPP
Průměrný počet bodů získaných v oddíle III na jednoho žáka byl 2,0 bodů u kratších SPP. U
delších SPP byl průměrný počet bodů na žáka značně nižší, a to jak v oddíle A (1,1 bodů), tak
v

oddíle В (1,8 bodů), což je velmi málo v porovnání s ostatními zjišťovanými aspekty SPP.

Je to pravděpodobně zapříčiněno tím, že přesnost a rozsah slovní zásoby byly hodnoceny
společně s pravopisem, což kladlo na studenty výrazně zvýšené nároky. Z výsledků analýzy
vyplývá, že 52 studentů získalo pouze 1 bod (26%) a 7 studentů dokonce 0 bodů v kratších
14
s

Slovní zásoba, resp. témata situace a jazykové funkce pro odpovídající úroveň B1 jsou vymezeny nejen ve
Polečném evropském referenčním rámci, ale i v řadě odborných publikacích, např. Threshold. (Ek, Trim, 1990)
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písemných textech. Je nutné dodat, že pokud studenti nedodrželi dolní hranici délky textu
v rozsahu 60-80 slov v kratších SPP, byli penalizováni i v oddíle III - Slovní zásoba a
pravopis. U delších písemných prací získalo 10 studentů 0 bodů v části III A (přesnost), 15
studentů 1 bod v části IIIA a v části IIIB (rozsah) 0 bodů obdržel 1 student, a v téže části 1
bod získalo 15 studentů. I v delších projevech platilo pravidlo, že pokud student nedosáhl
dolní hranice délky textu v rozsahu 130-150 slov, byl penalizován ztrátou bodu či bodů.

1.1.1 Analýza chyb a jejich možné příčiny výskytu
V souvislosti

s charakterem

chyb se nejvíce v písemných textech objevovaly

chyby

interferenční.15 Jednalo se především o interferenci mezijazykovou, nejčastěji pod vlivem
Českého jazyka, ojediněle pod vlivem jazyka anglického. (Я была в театре с моей
*фамилией. I was at the theatre with my family.

16

Я прочитал все *магазины. I have read

all the magazines. Я *буду принести задание завтра. I will bring ту homework

tomorrow.)

Zřídka se objevily i chyby pod vlivem interference vnitrojazykové, jako např. Я хочу
получить *одиницу.
Některé chyby v písemných textech tvořily chyby primitivní, vzniklé pouhým přenesením
českého slova do ruštiny v pravém slova smyslu (například: ваш* жак, в *кине,
написать,

с *Мартоу, в *соботу, в *зоо, в * Чехах, я вам *то принесу,

*цо
*ваше

студентка). Větší množství chyb vznikalo na základě různé míry adaptace, která vychází ze
skutečnosti, že studenti vědí, že se ruština liší od češtiny a tak se snaží česká slova
»porušťovat". Při adaptovaném přenesení hovoříme o substituci českého slova do ruštiny,
přičemž rozlišujeme následující typy adaptace:
•

morfologická adaptace: *писемная работа, *ты мусишь написать,

*тежкищ

•

hláskoslovná adaptace: я *верим, *пяток, я *могл, я *варила обед;

•

hláskoslovná a morfologická: я не могла *принесть;

•

pravopisná adaptace: *естлиу вас, я думаю, что мне *отпустите, *играть на
китаре;

•

pravopisná a morfologická adaptace: в *стреду, в *рестаурации, подруга *озвалась,
*ческий, там и *зпять.

Studenti také chybně používali prefixy (я *настудилась,

{моя *учебнш!а, *англицкий,

я *оболела,

*можность)

a sufixy

*теннисовый).

Při diferenciaci jednotlivých interferenčních chyb se opírám o publikaci Zimová, J. a kol.: Interference
v ruském lexiku. SPN 1967.
V tomto případč musíme vzít také v úvahu skutečnost, že slovo „famílie" existuje ve slovní zásobě českého
jazyka, byť v oblasti nespisovné češtiny.
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Objevily se i případy chyb vyplývající z česko-ruské homonymie: Завтра *рано (утром) я
приду. У меня болит *глава (голова). Я ^запомнил (забыл)... В *неделю (в воскресенье).
Z hlediska interference povahy polysémické, kdy sémantická struktura slov mateřského
jazyka se zdaleka vždy nekryje se sémantickou strukturou jejich ekvivalentů v ruštině, se
v písemných textech objevovaly chyby pramenící z nesprávné volby slov. Studenti ze dvou
možných ekvivalentů v ruském jazyce volili ten, který měl částečnou zvukovou či grafickou
podobu slova českého. Příkladem mohou být chyby v následujících větách: Я *там (туда)
шёл вчера вечером. Это было *долгое (длинное) домашнее задание. Dalším příkladem je
chybné použití ruských slov pro výraz přestávka (ve škole) a hodina (ve smyslu vyučovací
hodina), úkol (ve významu domácí úkol) ve větách:
Я вам задание принесу после *перерыва (перемены).

Из прошлой *часы ... (С прошлого

Урока). Этот *урок (это задание) я напишу.
Zdrojem dalších chyb v písemných projevech studentů byl chybný výběr slov či slovních
spojení ve větách jako například: Уже было *много часов. / Уже было поздно. Я *брала
антибиотики. / Я принимала антибиотики. Я тебя уже давно не *смотрела. / Я тебя
УЖе давно не видела. *Мы были на обеде. /Мы пообедали. Она *на служебной дороге. /
Ona в командировке.

*Я имею насморк. У меня насморк. *Врач мне сказал, что мой

дедушка очень много больной. Врач мне сказал, что мой дедушка серьёзно болен. *Мы
поставили палатки. Мы разбили палатки. *Врач сказал, что у меня слепая кишка. Врач
сказал, что у меня аппендицит.

*Я вам принесу задачу сверх того. / Я вам принесу

задачу впридачу (вдобавок). Жаль, что я вас не *успела в школе. / Жаль, что я вас не
застигла в школе. Poslední tři příklady chyb byly pravděpodobně způsobeny na základě
práce se slovníkem, který postrádal dostatečnou kontextovou zakotvenost daného výrazu,
nedostatečné vysvětlení významu a použití slova ve větě.
Z pravopisných chyb se nejčastěji vyskytovaly chyby v absenci měkkého znaku, a to ve
funkci změkčovací ve slovech, např.

*учителница,

в

*болшую

комнату,

я

хочу

*извинится, добрый *ден, как *жал, *писмо, *понеделник, в *учителскую, *в маленкой,
*силный a také ve zvratných částicích ve slovech: *я надеюс, *мы вернулис.
v

některých slovech užívali studenti měkkého znaku nadbytečně: *дольго, я

Naopak
*училься,

дедушка *умерь, *шёль дождь.
Chyby, jako např. *пажалста, *здраствуйте, *дасвиданя, *дарагая, *зделать, *валибол,
нашол, *тибе, *двацать vznikly na základě osvojení pouze zvukové podoby slova,
kterou žáci přenesli do grafické podoby.
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Na základě neznalosti pravidla psaní měkkého u po souhláskách г, к, x studenti psali

nesprávně slova: *другых, *памятники,

*книгы, *республики, *рекы atd.

Někteří studenti psali chybně zápornou částici не u sloves (Я *ненаписал задание.)

a naopak

jiní pod vlivem vnitřní interference aplikovali toto pravidlo i u psaní přídavných jmen ( * T o p m

не вкусный.).
Z pravopisného hlediska se jako nejobtížnější v ruštině jevily slova спасибо а сегодня, u
kterých se v SPP objevily následující nesprávné tvary: *спосиба,

*спосибо,

*спасиба,

*споссибо, *спосиво а *сегодна, *севодна, *севодня, *сиводна, *сиводня, *сегодния.
Některé pravopisné chyby byly způsobeny interferencí z anglického jazyka jako např. Мы
играли в *воллейбол. We played volleyball. Мы ехали в *Праг ./ We went to Prague. Я
играла в *софтбалл. /1 played softball.
Zdvojené souhlásky chyběly ve slovech jako: *в суботу,
*однокласник,

*особеной,

*група,

*Росия,

по *электроной почте, *руский; naopak nadbytečné hlásky obsahovala

slova jako: *коммпъютер, крассивые,*переподавателъница,

*извинийте, *уважаемная а

další.
Ve tvarech podstatných jmen se vyskytly chyby související s grafickým označením hlásky [J],
jako např. *мойи друзья, *y мойей

бабушки.

Slova, která se píší zvlášť, v některých případech žáci psali dohromady a naopak, např.

*потомучто, *досвидания,

*наследующий день; пойти *на встречу, две недели тому

*иа зад.
Pod vlivem češtiny se vyskytly pravopisné chyby jako např. *кде, *в четверк. Navíc se
studentům často pletla v ruském textu písmena и а у, д a 6. Několik studentů psalo malá
písmena na začátku věty. Naopak velká písmena se objevila nesprávně u zájmena já uprostřed
věty, jako např. Я не знаю, когда *Я это принесу, nebo ve slově ruský ve slovním spojení
задание по *Русскому языку, в *Пятиицу. Výše uvedené příklady vznikly pravděpodobně
Pod vlivem pravidel psaní velkých písmen v anglickém jazyce (homework from English, on
Friday).
Následující tabulka obsahuje nejčastější chyby způsobené nedostatečným osvojením psaní
některých písmen ruské azbuky:
Správně psané písmeno
Chybně psané písmeno
Písmeno
podobě

v tiskací

T

S

Ю

•У

г
Г

f

3>

>

3

д

У

f
Ojo
Ф

%

и

и

Г

и

п

Z

X

My

H,

U,

dč

M

H
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Výše

uvedený

přehled

nejčastějších

chyb,

které

se

vyskytly

v kratších

a

delších

strukturovaných písemných pracích ukazuje, že díky skutečnosti, že čeština s ruštinou jsou
blízce příbuzné jazyky, vzniká při osvojování

ruštiny celá řada lexikálních chyb z

nejrůznéjších příčin. Z toho vyplývá, že úkolem každého učitele by mělo být nejen stanovit
stupně obtížnosti jednotlivých lexikálních jednotek z hlediska jejich osvojení, závažnosti
interferenčních jevů

z hlediska

porozumění,

hranice minimalizace

slovní zásoby,

ale

především používat na hodinách ruského jazyka účinné metodické postupy a vytvářet takové
typy cvičení, které by předcházely vzniku lexikálních chyb.

Oblast IV - Gramatika (mluvnické prostředky)
V této oblasti posuzuji použití mluvnických

prostředků ze dvou základních

hledisek:

z hlediska přesnosti a rozsahu použitých mluvnických prostředků, přičemž zjišťuji především:
1) dovednost aplikovat pravidla formální výstavby gramatických struktur,
2) správné použití mluvnických prostředků v písemném textu, jejich variabilitu a rozsah,
3) možný výskyt chyb pramenících z interference mateřského jazyka nebo jiného cizího
jazyka.
Vzhledem k tomu, že přesnost a správnost použitých mluvnických prostředků je nejčastěji
vyjadřována počtem chyb, byly stanoveny v rámci analytických kritérií následující intervaly
pro počet chyb:
3 body - Mluvnické

prostředky

jsou použity

správně,

vhodně a na požadované

úrovni

[0-5

chyb].
2 body - Mluvnické

prostředky jsou použity většinou správně, v odpovídajícím

ojediněle brání porozumění
1 bod - Mluvnické
v

[6-11

prostředky

omezené míře, [12-17

0 bodů - Gramatické

rozsahu,

chyby

chyb],

se často opakují, jsou použity správně a na požadované

úrovni

chyb].
struktury jsou použity

rozsahu. Mluvnické prostředky

ve většině

textu nesprávně

v textu nejsou na požadované

úrovni [18+

a v

nedostatečném

chyb].

Kratší a delší SPP
p

okud studenti nedodrželi dolní hranici délky textu v rozsahu 60-80 slov, byli penalizováni i

v oddíle IV - Gramatika (Mluvnické prostředky). U kratších písemných prací získali jen 3
studenti 0 bodů v oddíle IV a u delších písemných prací získali 2 studenti 0 bodů. Velké
množství písemných prací v této části bylo ohodnoceno 1 bodem: 48 studentů (24%)v kratší

104

SPP a v delší SPP 10 studentů v části IVA (přesnost), 12 studentů v části IVB (rozsah). I
v delších projevech platilo pravidlo, že pokud student nedosáhl dolní hranice délky textu
v rozsahu 130-150 slov, byl penalizován ztrátou bodu či bodů.
Průměrný počet bodů na studenta v kratších SPP byl 2,0 a v delších SPP v obou oddílech A i
В shodně po 2,0 bodech. Průměrný počet bodů v tomto oddíle je uspokojivý a poukazuje na
skutečnost, že studenti neudělali tolik gramatických chyb, které by ztěžovaly či zcela bránily
porozumění sdělovanému.
Dle pokynů pro hodnotitele SPP vydaných CERMATem je nutné, aby se к hodnocení
přistupovalo vždy pozitivně, a aby se hodnotitel vždy snažil vnímat podíl přesně použitých
jazykových prostředků ku nesprávným v rámci celého textu.
Z analýzy chyb vyplývá, že nejvíce chyb v této oblasti je spojeno s nesprávným časováním
sloves, skloňováním podstatných a přídavných jmen včetně zájmen. Některé chyby souvisí
s nesprávným určením rodu u podstatných jmen, které pak společně s chybným tvarem
přísudku způsobují, že celá věta vážně brání porozumění. Mnohé z těchto chyb byly
zapříčiněny interferencí.
Podstatná jména
Nejfrekventovanějšími chybami byly chyby v pádových koncovkách. Chyby v lokálu patří
к nejpočetnějším u maskulina a neutra. Jsou pod silným vlivem české koncovky - y . Většina
podstatných jmen v tomto spojení především po předložkách в а но je podobných s češtinou:
в *парку, на *северу, в *городу, на *уроку, на компьютеру,

в *универмагу, *на столику.

Studenti si pletou koncovku nulovou s koncovkou - о в (*много луг) pravděpodobně pod
vlivem podoby českého slova.
V instrumentálu sg podstatných jmen skloňovaných podle vzoru завод
používali variantu -ем,

studenti

často

místo správné -ом pod vlivem české koncovky -em (с *Павлем,

с

*Якубем).
U podstatných jmen ženského rodu se objevovala chybné zakončení v genitivu sg u slov typu
армия-. - ue (из *станцие) a chybná koncovka -e v lokálu sg typu тетрадь (в *постеле),
U podstatných jmen středního rodu se chyby vyskytly v koncovce genitivu sg - из *здании а
v lokálu - в *письму, в *случаи.
U chyb v neproduktivních typech skloňování podstatných jmen, jako např. v substantivech
zakončených na -ёнок

se projevila snaha přizpůsobit formy plurální formě singulární -

гребёнки.
Několikrát se objevily chyby při skloňování slova люди ( *c

людями),
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V genitivu plurálu feminin se vyskytly chyby v užívání vkladných samohlásek, viz např. Мы
играли много *игер., kterou pravděpodobně způsobil interferenční přenos českého tvaru.
Některé chyby v písemných pracích souvisely s určením nesprávného rodu podstatných jmen,
jako např. проблема, учебник, путь, класс, užitých v následujících slovních spojeních: без
*моего проблема, *моя учебника, путь *была, с *классой.
Přídavná jména
V přídavných jménech studenti chybovali především v rozlišování měkkých a tvrdých typů
(*домашную работу,

*домашное задание) a naopak (в *южней Чехии). Další chyby se

objevovaly v tvarech typu молодой (*дорогий Витя, *другий город, *плохий). Ojediněle se
vyskytla chyba ve skloňování slova собачий

(vzor волчий) - Я его нашла в

*собачий

конуре.

Zájmena
U zájmen v písemných projevech docházelo к užití chybných tvarů, a to v genitivu, dativu,

akuzativu, lokálu sg, jako např. У *мне задача готова.

*Её было плохо. *Она нужна

помощь. Мне надо помогать *её. Я тебе напишу несколько новостей о *меня.
V

Číslovky
U číslovek docházelo nejčastěji к záměně tvaru два za číslovku две (*две задание).

Mnoho

chyb se objevilo u počítaného předmětu po základní číslovce два, три, четыре, kdy studenti
chybně používali nominativ plurálu (*два дни,

*mpu дни). Pokud bylo substantivum

rozšířeno přívlastkem, pak byl chybně použit v nominativu pl. {два домашние

*задание).

Slovesa
Nejčastější chyby v oblasti sloves byly způsobeny deformacemi ruských slovesných tvarů pod
vlivem blízkých českých slovesných tvarů, jako např. v oznamovacích větách typu: Я

*верим, что задание напишу до завтра. Я *могл бы это написать в понедельник.

Я

*сделам это до завтра, včetně infinitivu Я не могла *принесть домашнее задание. /Я не
могла принести домашнее задание, nebo ve tvaru rozkazovacího způsobu: *Напиш мне,
пожалуйста. / Напиши мне, пожалуйста.
Velké množství chyb se objevilo u zvratných sloves:

1- Studenti užívali forem nezvratných místo zvratných: Я *остала в школе. Вы
с

*согласите

этим?
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2. Studenti užívali forem zvratných místo nezvratných: Мы *загорались.
3. Studenti užívali chybných forem nezvratných místo zvratných existujících jak u sloves
v češtině, tak v ruštině: Я *купала и загорала. Я *извиняю, но у меня нет задания. *Не
сердите на меня.
Mnoha chyb se studenti dopouštěli v časování nepravidelných sloves: дать (Я вам *передаю
моё задание.), хотеть (Если вы *хочете, мы можем договориться.),

nebo tvoření

minulého času u sloves есть (Мы *съедли обед и потом гуляли. Я съесла плохое блюдо.),
ехать/приехать
универмаг.

(Они *ели на автобусе. Мы *приели в Прагу.), идти (Мы *идтили в

Мы *идёли на вокзал. Родители

*уйтили на работу. Я *ишла домой. В

субботу я *ишёл на стадион.).
Obtížné se jevilo pro studenty i časování sloves s příponou -oea, což dokládá, např. chyba
v následující větě: Я *рекомендаваю тебе приехать в гости.
V písemných

textech

se

také

objevovaly

написать, принести, приготовить,
русского

deformace

tvarů

sloves

принести,

взять,

a to ve větách: Я *принашу вам работу на урок

языка. Я *возьмула тетрадь.

Я *написаю задание завтра. Я вам это

*принесю в среду. Я это *приготову завтра.
Chyby se objevily v případech, kdy je syntaktická závislost u podstatných jmen či sloves
vyjádřena v ruštině jinou předložku než v češtině: *задание из русского языка / задание по
русскому языку, *Я на этой задачи работала два дня. / Я над этой задачей

работала

два дня. *единица из русского языка / единица по русскому языку, *вопросы з этой
темы / вопросы по этой теме nebo *Я не думала на домашнее задание. Я не думала о
àOMCIlUHeM задании. *Я плакала про него. Я плакала о нём. *Я надеюсь в вашу помощь.
Я надеюсь на вашу помощь. *Моя мама ушла в работу. Моя мама ушла на работу.
*Мы переехали в новую квартиру.

Мы переехали на новую квартиру. *Мы смотрели в

телевизоре хоккей. Мы смотрели по телевизору хоккей.
Následující věty obsahují chyby způsobené rozdílnou syntaktickou závislostí, kdy v češtině je
vyjádřena s předložkou, ale v ruštině bez předložky: *Я забыла на задание. Я забыла
задание. *Мы ждали на брата. Мы ждали брата. *Я хочу попросить об извинении ... /
Я хочу попросить извинения ... nebo naopak *Я играл баскетбол. Я играл в баскетбол.
V písemných projevech se vyskytly chyby v příslovečném určení vyjádřeným jak v ruštině,
tak v češtině předložkovým spojením, např. *o перемене / на перемене,

*o летних

каникулах / во время летних каникул, *в этаже / на этаже, *по спектакле / после
спектакля, *принести до кабинета / принести в кабинет. Chyby se objevily u předložky
про ve významu účelovém pod vlivem českého pro (*Я ехала на дачу про яблока. /Я ехала
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на дачу за яблоками.) a u předložky за v časovém významu pod vlivem českého za (Я
окончу домашнюю работу за 1 день. /Я окончу домашнюю работу через 1 день).
Studenti často chybovali v užití stejného pádu po předložce jako v češtině: *в сроке / в срок,
*в свободном времени / в свободное время, *на компьютеру / на компьютере,

*по

вечерах / по вечерам anebo případech, kdy v češtině není spojovací prostředek, ale v ruštině
je: *эту неделю / на этой неделе,

*послать электронной

почтой / послать

по

электронной почте.
V rámci větné skladby se v písemných projevech objevovaly chyby spojené s vyjádřením
pronominálního subjektu především ve větách oznamovacích s prézentním a préteritním
tvarem slovesným (*Напишу задание сегодня вечером.) a dále chyby ve jmenném přísudku
beze spony, jako např. Москва *есть столица России.

Častou chybou byly i nesprávně

použité konstrukce s ruskými modálními výrazy (*Мне было должно написать задание. *Я
надо заботиться о бабушке.). Interference se projevila i v užívání negace v ruštině, a to ve
větách neosobních s genitivem substantiva nebo zájmena (*Мама не была дома. *Вы не
были в школе.) a především ve vazbby меня нет.
Silný vliv českého jazyka se projevil při vyjádření vykání v písemných projevech, což
dokazuje následující věta: Вы нам *задала домашнее задание, но я его не написал. Я
забыл, что вы *хотела принести домашнюю работу сегодня.
Z výsledků analýzy nejčastějších chyb v oblasti IV - Gramatika (mluvnické prostředky)
vyplynulo, že většina chyb v použití mluvnických prostředků byla interferenčního původu.
Rozbor chyb ukázal, že se v písemných projevech kombinují morfémy české s ruskými a sféra
užití ruských morfémů se zužuje a rozšiřuje pod vlivem češtiny, přičemž provádění dvojí
diferenciace (mezi jevy dvou jazykových systémů a mezi jevy uvnitř jednoho systému) klade
velké nároky na studenta osvojujícího si blízce příbuzný jazyk.
Na základě tohoto zjištění by se mělo к výuce ruského jazyka včetně dovednosti písemného
Projevu přistupovat tak, že by učitel při výkladu a procvičování měl uplatňovat konfrontační
hledisko, díky kterému by předvídal obtíže, s nimiž se student při osvojování příbuzného
slovanského jazyka může setkat. U studentů středních škol, kteří jsou již náležitě poučeni o
struktuře mateřského jazyka a mají větší jazykovou zkušenost, by učitel měl při výkladu a
Procvičování (při výběru cvičení především) vycházet z diferencovaného přístupu, a to nejen
Po stránce kvalitativní, ale i kvantitativní.
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Četnost nejčastějších chyb v písemných projevech v ruštině
Chyba

Četnosti
• relativní (v %)

absolutní
Chybná koncovka měkkého přídavného jména домашнее
задание (*домашние, *домашни, *домащие,
*домашные)
Nesprávné psaní záporné částice не u sloves

75

37,5

41

20,5

Pravopisná chyba ve slově спасибо (*споси6а,

32

16,0

23

11,5

20

10,0

*спаси6а,

*спосиво,

*споси6о)

Chybná vazba

У меня нет *домашнее

Chybná rekce slovesa

задание.

забыть* на

Ostatní chyby
Celkový počet testů

9

4,5

200

100,0

• relativní četnost je podíl absolutní četnosti ku celkovému rozsahu souboru (tj. celkovému počtu testů )

Při hodnocení strukturovaných písemných prací mi dělalo největší potíže posoudit, na kolik
jednotlivé chyby, ať již lexikální či gramatické ztěžují porozumění, neboť dle pokynů pro
hodnotitele každý učitel - hodnotitel by se měl při hodnocení písemných textů vžít do role
rodilého mluvčího a posoudit, zda jednotlivá sdělení budou srozumitelná (pro rodilého
mluvčího především) v reálné, v tomto případě písemné, komunikaci.

Srovnání výsledků písemných prací zadaných v roce 2006 a 2008
Kromě korekce a hodnocení písemných textů podle analytických kritérií bylo mým cílem také
porovnat výsledky několika desítek strukturovaných písemných prací zadávaných v roce 2006
CERMATem a mnou na Akademickém gymnáziu s výsledky ostatních písemných prací
zadávaných v roce 2008. Z následujícího grafu vyplývá, že průměrný počet bodů na školách,
které se podrobily průzkumu v roce 2008, byl výrazně vyšší především v oblasti IV Gramatika (mluvnické prostředky). V ostatních oblastech byly výsledky shodné (II

-

Organizace textu) či dokonce mírně nižší (I - Zpracování zadání/Obsah, a III - Slovní zásoba
a pravopis).

109

SROVNÁNÍ VÝSLEDKŮ PÍSEMNÝCH PRACÍ ZADANÝCH V ROCE
2006 A 2008

Zpracování zadáni / obsah

Organizace textu

Slo\ni zásoba a pravopis

Gramatika (mluvnické
prostředky)

Hodnocené oblasti PP

1.1.2 Analýza výsledků testování kratších a delších písemných projevů v ruštině pomocí
počítačového programu Restan
Níže uvedené základní statistické charakteristiky byly zpracovány analytickým nástrojem
Restan (verze 2.1). Tento program využívá CERMAT pro vyhodnocení a analýzu testů, tj. pro
výpočty skóre účastníků testů včetně výpočtů základních statistických charakteristik, pro
vytvoření podrobné položkové analýzy testů či pro přípravu dat na dodatečné speciální
analýzy a výstupy.
Následující tabulka obsahuje základní statistické charakteristiky krátkých písemných projevů
(základní úroveň obtížnosti) z ruštiny získaných v rámci empirického výzkumu:

Počet úloh :

4

68.0%

Max. možné skóre :

12.0

68.0%

Max. dosažené skóre:

12.0

Hrubá úspěšnost:

28.2%

Min. možné skóre :

0.0

Průměrné skóre :

8.2

Min. dosažené skóre:

3.0

Medián skóre:

9.0

Směr. odchylka skóre : 2 . 2

[Počet účastníků:

200

£istá úspěšnost:
Korig. úspěšnost:

Průměrná diskriminace: 49.6%

[fceliabilita:
[§£onbachovo alfa: 0 . 7 2 7

KR-20: 0 . 5 5 5
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Základní
charakteristiky
položkové analýzy

I
Zpracování
zadání/obsah

II
Organizace textu

III
Slovní zásoba a
pravopis

IV
Gramatika (MP)

77,7

63,5

65,0

65,8

47,5

12,0

28,0

25,5

49,2

35,8

65,8

47,5

Čistá úspěšnost
(v %) 1 7
Hrubá úspěšnost
(v %) 1 8
Diskriminace (•)
(v %) 1 9
Biseriální korelace 20
(•) Skupinu „nejlepších" tvoří 20

0,487
0,521
0,479
0,597
% žáků s nejvyšším skóre, skupinu „nejhorších" 20 % žáků s nejnižším skóre.

Z t a b u l k y v y p l ý v á , že žáci v o b l a s t i z p r a c o v á n í z a d á n í n e m ě l i p o t í ž e ( ú s p ě š n o s t

77,7%),

výkony v použití adekvátní slovní zásoby a m l u v n i c k ý c h prostředků byly téměř vyrovnané,
nicméně nejnižší úspěšnost (63,5%) žáci zaznamenali v organizaci textu. Tato

skutečnost

může odpovídat typu zadání a povaze textu - f o r m á l n í m u vzkazu.

Histogram skóre
U v e d e n ý histogram uvádí počty účastníků v j e d n o t l i v ý c h p á s m e c h podle skóre. Žáci n e j m é n ě
ú s p ě š n í j s o u na o s e x v l e v o a žáci v e l m i ú s p ě š n í se n a c h á z e j í na n a o s e x v p r a v o .
Graf uvádí počty účastníků v j e d n o t l i v ý c h p á s m e c h podle skóre. Nejhorší j s o u v l e v o , nejlepší
vpravo.
Počet p á s e m m e z i nulou a m a x i m á l n í m m o ž n ý m skóre lze měnit nastavením

parametru

globalgroups v souboru parametrů.

Čistá úspěšnost představuje (průměrné skóre - základní skóre) / (maximální možné skóre - základní skóre) v
%, základní skóre se přitom rovná minimálnímu možné skóre.
Hrubá úspěšnost je podíl počtu účastníků, kteří v úloze dosáhli maximálního bodového zisku, a počtu všech
účastníků.
19
Diskriminace je rozdíl čistých úspěšností (tj. založených na skóre v úloze) ve skupinách „nejlepších" a
^nejhorších" žáků.
Biseriální korelace je korelační koeficient mezi skórem v příslušné úloze a skórem ve zbytku testu.
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Histogram

5

skóre

6

10

11

12

Skóre

Přehled skóre žáků
Graf uvádí skóre jednotlivých žáků v pořadí od nejlepšího k nejhoršímu.
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Rozložení úloh podle úspešnosti a diskriminace
Graf a tabulka vyznačují jednotlivé úlohy podle jejich průměrné úspěšnosti a diskriminace.
Každá značka v grafu odpovídá jedné úloze.
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Níže uvedené údaje charakterizují výsledky z delších písemných projevů (RJZ)

Základní statistické charakteristiky
Počet úloh:

4

64.4%

Max. možné skóre:

12.0
11.0

Počet účastníků:

40

Čistá úspěšnost:
Korig. úspěšnost:

64.4%

Max. dosažené skóre:

Hrubá úspěšnost:

30.0%

Min. možné skóre:

0.0

Průměrné skóre :

7.7

Min. dosažené skóre:

3.0

Medián skóre:

8.0

Směr. odchylka skóre:

2.0

Průměrná vynechanost:

0.0%

Průměrná nečtenost:

0.0%

Průměrná diskriminace: 45.8%

Reliabilita:
Cronbachovo alfa: 0 . 6 3 8

KR-20: 0 . 2 8 2

1
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Z následující tabulky vyplývá, že v delším písemném projevu byli žáci nejméně úspěšní
v oblasti slovní zásoby a pravopisu. Naopak velmi úspěšní byli v oblasti zpracování zadání a
obsahu.
Základní
charakteristiky
položkové analýzy

I
Zpracování
zadání/obsah

II
Organizace textu

III
Slovní zásoba a
pravopis

IV
Gramatika (MP)

84,2

72,5

35,8

65,0

60,0

35,0

0,0

25,0

25,0

50,0

41,7

66,7

Čistá úspěšnost
(v %) 2 1
Hrubá úspěšnost
(v %) 2 2
Diskriminace (•)
(v %) 2 3
Biseriální korelace 24
(•) Skupinu „nejlepších" tvoří 20

0,317
0,560
0,337
0,478
% žáků s nejvyšším skóre, skupinu „nejhorších" 20 % žáků s nejnižším skóre.

Histogram skóre
Uvedený histogram uvádí počty účastníků v jednotlivých pásmech podle skóre. Žáci nejméně
úspěšní jsou na ose x vlevo a žáci velmi úspěšní se nacházejí na na ose x vpravo.
Histogram skóre
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Skóre

21

Čistá úspěšnost představuje (průměrné skóre - základní skóre) / (maximální možné skóre - základní skóre) v
základní skóre se přitom rovná minimálnímu možné skóre.
" Hrubá úspěšnost je podíl počtu účastníků, kteří v úloze dosáhli maximálního bodového zisku, a počtu všech
účastníků.
23
Diskriminace je rozdíl čistých úspěšností (tj. založených na skóre v úloze) ve skupinách „nejlepších" a
^nejhorších" žáků.
Biseriální korelace je korelační koeficient mezi skórem v příslušné úloze a skórem ve zbytku testu.
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Přehled skóre žáků
Graf uvádí skóre jednotlivých žáků v pořadí od nejlepšího k nejhoršímu

Pořadí podle dosaženého skóre
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Poradí účastníků

Položková analýza

II - Organizace textu
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IV - Gramatika
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Rozložení úloh podle úspěšnosti a diskriminace
Graf a tabulka vyznačují jednotlivé úlohy podle jejich průměrné úspěšnosti a diskriminace.
Každá značka v grafu odpovídá jedné úloze.
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1.2 Hodnocení úrovně dovednosti ústního projevu při výuce ruštiny
V této části průzkumu si kladu za cíl zjistit úroveň dovednosti samostatného ústního projevu
v ruštině u studentů 3. a 4. ročníků gymnázia, obchodní akademie a vyšší odborné školy. Při
výběru cvičení zaměřeného na zjištění dovednosti samostatného ústního projevu vycházím ze
struktury ústní zkoušky nových státních maturit základní úrovně obtížnosti. Z obsahu ústní
zkoušky jsem vybrala 2. část (viz kapitola 4 - Závazná struktura pracovního listu), a to
konkrétně 2 povinné úkoly zaměřené na samostatný ústní projev s využitím vizuálních
stimulů - obrázků, kdy úkolem studentů bylo popsat jeden z dvojice obrázků a poté ho
porovnat s druhým.

Cíle mého průzkumu jsou následující:

•

Ověřit úroveň produktivní dovednosti samostatného ústního projevu na základě splnění
dvou úkolů zaměřených na samostatný ústní projev s využitím vizuálních stimulů obrázků a ohodnotit ústní projev pomocí analytických kritérií vytvořených CERMATem
se zaměřením na 4 základní oblasti - Zadání/obsah a projev, Lexikální kompetence,
Gramatická kompetence, Fonologická kompetence.

•

Analyzovat výsledky testování ústních projevů pomocí analytického programu Restan.

•

Provést kvalitativní analýzu některých často se opakujících chyb, popř. zjistit jejich
příčiny výskytu v ústních projevech.

•

Provést analýzu cvičení na rozvíjení produktivních řečových dovedností v učebním
souboru ruského jazyka Raduga 1-3, Raduga po-novomu 1-2 a Raduga 1-2 - Jazykové a
komunikativní hry a Jazykové a komunikativní hry v ruštině (na pokročilém stupni
výuky).

•

Na základě dotazníků určených učitelům zjistit, jak často a jakým způsobem se procvičuje
samostatný ústní projev na hodinách ruského jazyka a podle jakých hledisek se hodnotí,
popř. jaké typy chyb učitelé sledují při hodnocení ústních projevů na hodinách ruštiny.

V souvislosti se zadanými cíli jsem stanovila následující hypotézu:
1) Domnívám se, že studenti budou mít největší potíže v oblasti gramatické kompetence. Tuto
hypotézu

stanovuji

na základě

praktických

zkušeností

z výuky

ruského jazyka

na

Akademickém gymnáziu.
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Průběh průzkumu
Průzkumu se účastnilo 52 studentů, z toho 25 studentů 4. ročníků z Gymnázia v Příbrami,
které jsem zkoušela při oficiálním nahrávání celé ústní zkoušky z ruského jazyka dne
9.6.2008 a 20.10.2008 v budově CERMATu. Nahrávka slouží pro potřeby CERMATu při
školení učitelů ruštiny jako praktická ukázka. Z nahrávky celé ústní zkoušky, která byla
profesionálně nahrávána pomocí videokamery a poté zpracována na DVD, jsem se souhlasem
CERMATu pro své účely přehrála dva úkoly z výše zmíněné 2. části ústní zkoušky, které
trvají zhruba 2,5 min. (1,5 min. - popis 1 obrázku, 1 min. - porovnání obou obrázků).
Průzkumu se také zúčastnili studenti 3. ročníku z Obchodní Akademie v Lysé nad Labem,
jejichž samostatné ústní projevy jsem zkoušela a zároveň nahrávala dne 19.11.2008, a studenti
3. ročníku Vyšší odborné školy v Praze, jejichž ústní projevy byly nahrávány 1.12.2008. Tyto
nahrávky byly pořízeny videokamerou po domluvě s jednotlivými vyučujícími na hodinách
ruského jazyka a poté přepáleny na DVD s názvem Audionahrávky - RUSKÝ JAZYK;
ANGLICKÝ JAZYK (záznamy CD1 - CD5) ve formátu *.wav, kde je nahráno zhruba 160
minut ústních projevů v ruštině, (viz Příloha č. 10)
Studenti z Gymnázia v Příbrami řešili tento úkol v rámci celé ústní zkoušky, což znamenalo,
že se na něho připravovali společně s ostatními úlohami tvořící ústní zkoušku (viz II. Část Závazná struktura pracovního listu) po dobu 15 minut. Ostatní studenti reagovali na dané
obrázky víceméně bez přípravy.
Sest dvojic obrázků (viz Příloha č.6) se vztahuje к tematickým okruhům, které jsou typické
pro základní úroveň obtížnosti. Jedná se o následující témata: Stravování (Питание), Domov
a bydlení (Дом/квартира), Cestování a doprava (Транспорт), Kde bydlíme (Жильё),
Nakupování (Покупки), Volný čas a zábava (Свободное время).

Zdroj obrázků
Obrázky byly vybrány z Internetu. Konkrétní zdroje -

www.stránky uvádím pod níže

uvedenými obrázky. Výběr obrázků se řídil splněním několika kritérií. Obrázek měl být
dostatečně kvalitní s adekvátní esteticko-výchovnou hodnotou, nejčastěji znázorňující osoby
v nějaké situaci, (viz Příloha č. 6)
Cestování a doprava (Транспорт)
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Cestování
vlakem

http://www.latviatours.lv/upload/Fahrradmitnahme.ipp 21 /2/2008
httD://www.motoklubbmw.cz/odkazv/25/2/2008

Motorkáři

Kde bydlíme (Жильё)

Japonsko_ulic
e plná lidí
náměstí
Žamberk

http://noname.kn.vutbr.cz/imaqes/nn 5-2/iaponsko-ulice plne lidi.ipq
10/03/2008
http://data.turistik.cz/turistik/!/imqnew/obec/19436/namesti-zamberk-3161 l.ipq
11/3/2008

Nakupování (Покупки)

Zelenina v
^supermarketu
J j ž n i c e se zeleninou

alice.fiserovi.cz/.../uploads/2007/09/socky7.jpg 23/5/2008
www.silhan.com/.../t/008-bulqaria2005.Ípq 23/5/2008
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D o m o v a bydlení ( Д о м / к в а р т и р а )

Pokoj
neuklizený
.Pokoj s plakáty

incik.wz.cz/images/hnujjpg 14/5/2008
http://nd.bloq.ez/q/aueladichi.bloa.cz/nahledv/28135525.ipn

15/5/2008

Stravování (Питание)

http.//www.crdm.adam.cz/imaaes/forum NNO/forum NNO rautl jpq

^Jidlo__

17/fi/?nnR

http://hvra.webzdarma.cz/rumunsko/iidln jpq l7/fi/?nn$

Volný čas a z á b a v a ( С в о б о д н о е в р е м я )

p

í turistika
obyt u moře

http://images. google. ru/imgres?imgurl=http://www.motak.nasiti.cz/fot
a/2004_2.26.9._Maroko/image204.jpg&imgrefurl=http://www.motak. našiti.cz/m
aroko.htm&h=1199&w=1598&sz=244&hl=cs&start=85&tbnid=IAuTKWAdMZjtM:&tbnh=113&tbnw=150&prev=/images%3Fq%3Dv%25
C3%25BDIet%26start%3D84%26imgsz%3Dxxlarge%26gbv%3D2%
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26ndsp%3D21 %26svnum%3D10%26hl%3Dcs%26newwindow%3D
1%26sa%3DN

Instrukce к popisu a srovnání obrázků zněly následovně:
1-ое задание (1,5 min.)
Посмотрите на картинки 2A и 2В. Выберите одну картинку и опишите её. При
о п и с а н и и к а р т и н к и вы м о ж е т е п о л ь з о в а т ь с я с л е д у ю щ и м и п у н к т а м и :

•

люди

•

место действия

•

способ отдыха

•

проживание и питание

•

цена

•

другое

2-ое задание (1 min.)
П о с м о т р и т е е щ ё раз на картинки 2А и 2 В и с р а в н и т е их (чем они о т л и ч а ю т с я д р у г о т
Друга), и с п о л ь з у я с л е д у ю щ и е пункты:
•

люди

•

место действия

•

способ отдыха

•

проживание и питание

•

погода

•

другое

Hodnocení ústních projevů
U samostatného ústního projevu (popis a porovnání 2 obrázků) jsem hodnotila:
•

l - Zadání/obsah a projev (popis, porovnání)

•

II - Lexikální kompetence

•

III - Gramatická kompetence

•

IV - Fonologická kompetence

V rámci oblasti I jsem při hodnocení sledovala, zda projev byl věcný, účelný a v odpovídající
•níře podrobný. Zjišťovala jsem, zda myšlenky byly srozumitelné a logicky uspořádané a zda
komunikativní strategie byly použity vhodně a efektivně. Důležitou roli hrála také míra
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pomoci/asistence zkoušejícího. Z výsledků vyplývá, že žákům činilo větší problémy
porovnání dvou obrázků než popis. Průměrný počet bodů za popis na žáka byl 1,9 bodů a za
porovnání 1,5 bodů, přičemž 1 žák obdržel 0 bodů za popis a 4 žáci 0 bodů za porovnání.
Pouze 1 bod za popis získalo 16 žáků (30,7%) a 1 bod za porovnání dostalo 21 žáků (40,3%).
V oblasti lexikální kompetence jsem hodnotila, zda slovní zásoba byla správně a vhodně
použita a zda se v ústním projevu vyskytly chyby bránící celkovému porozumění. Slovní
zásoba se týkala především následujících témat: Питание, Дом/квартира,

Транспорт,

Жильё, Покупки, Свободное время. Z celkového počtu 52 žáků, 4 žáci získali 0 bodů a 18
žáků (35%) jen 1 bod. Průměrný počet bodů na žáka byl 1,7 bodů.
V oblasti III jsem zjišťovala, jakým způsobem žáci používali mluvnické prostředky a do jaké
míry chyby

ztěžovaly/neztěžovaly porozumění. Z výsledků analýzy ověřování úrovně

gramatické kompetence žáků vyplynulo, že 3 žáci získali 0 bodů a 23 žáků pouze 1 bod, což
činí 44% z celkového počtu. Průměrný počet bodů na žáka v hodnocení gramatické
kompetence byl 1,5 bodů.
V rámci fonologické kompetence bylo nutno sledovat, zda samostatný ústní projev je plynulý
a souvislý a zda výslovnost žáka je správná. V rámci této kompetence nejnižší počet bodů
(jeden bod) získalo 15 žáků (28%). Často se objevovaly chyby v rozlišování prízvučných a
neprízvučných slabik, chyby v přízvucích především u slov s pohyblivým přízvukem, chyby
ve výslovnosti neprízvučných samohlásek, nesprávná výslovnost zakončení zvratných sloves
-ться, -тся. atd. Průměrný počet bodů na žáka v rámci fonologické kompetence byl 1,8
bodů. Při ústním projevu jsem zaznamenala, že se zhruba jedna třetina žáků minimálně jednou
opravila

(dovednost

autokorekce)

v průběhu

ústního

projevu.

V rámci

kompenzace

chybějících jazykových prostředků žáci dávali přednost redukci či substituci.
Následující tabulka ukazuje průměrný počet bodů na žáka v jednotlivých sledovaných
aspektech na sledovaných školách včetně celkového pohledu. Nejnižší počet bodů žáci získali
v oblasti gramatické kompetence, kde se objevilo nejvíce globálních chyb bránících
porozumění a zároveň se ukázalo, že jim v rámci samostatného projevu dělalo obtíže
porovnání dvou obrázků. Z výsledků také vyplývá, že žáci 4. ročníků z Příbrami dosahovali
v jednotlivých aspektech hodnocení vyšší počet bodů než žáci 3. ročníků.

Název školy

Gymnázium Příbram
Í5j)očet bodů na žáka)

Zadáni /
Zadáni/
obsah a
Lexikální
Gramatická Fonologická
obsah a
projev
kompetence
kompetence
kompetence
projev (popis) (porovnání
)
2,2
1,9
1,8
1,8
2,1
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Obchodní akademie
(0 počet bodů na žáka)
VOS
(0 počet bodů na žáka)
Celkový o počet bodů na
žáka

1,7

1,2

1,5

1,3

1,8

1,7

1,1

1,5

1,1

1,5

1,9

1,5

1,7

1,5

1,8

1.2.1 Analýza chyb
Kromě primitivního přenesení českého slova do ruského kontextu (Они говорят, *кам они
поедут. Они едут на *вылет. Это большое *место. - ve významu město), objevovaly se
z lexikálních chyb

nejčastěji chyby způsobené přizpůsobením českého slova ruskému

jazykovému systému, jako např. Они смотрят в *мапу. Там разные *други овоще. На
картинке много *померанчов. Это в *Грецку.
V některých větách se objevovaly chybné výrazy jako např. На стене
Великобритании.

*афиша/карта

U několika slov žáci použili pod vlivem mateřského jazyka chybné

prefixy, jako např. *непорядок,

*змокнуть.

Interference povahy polysémické se projevila u několika slov, kdy českému slovu s širším
sémantickým rozsahem odpovídají dva nebo více ruských ekvivalentů, z nichž jeden je
zvukově nebo graficky podobný českému slovu. Například, Там *муж и женщина.
*другой картинке

На

находится...

Mezi nejčastějšími gramatickými chybami v ústním projevu byly chyby ve skloňování
podstatných jmen jako человек, люди

(с *людями,

это

*людя), тетради

(много

*тетрадов), картинка (на *картинце), гимназии (мало *гимназией), пол (на *поли).
Mnoho chyb vznikalo také spojením těchto podstatných jmen s číslovkami a přídavnými
jmény jako např. два (два *мужчины, это два *людей),
много (много

či s neurčitými zájmeny мало,

*универмага).

Nominativ plurálu - и / ы místo -а (*домы, *лесы) byla také častá chyba. Plurál slova цвет
byl chybně tvořen a užíván ve tvaru *цветы, což bránilo porozumění danému sdělení.
Interference českého jazyka působila při určování rodů některých podstatných jmen jako např.
Этот * квартир/pokoj большой. Здесь какая-то *шкафа/skříň. Они едут на мотоцикле.
*Ona/motorka синяя.
Z analýzy vyplynulo, že velké množství chyb bylo způsobeno neznalostí časování sloves,
především sloves pohybu. V ústních projevech se objevovaly chyby, jako např. Они *ехают
очень быстро. Люди не *хочут активно отдыхать. Они *едут суп. Я *ём дома. Они
*идти в костёл. Люди *езжут на машине

Они *споют в палатке. Они *смотрит в

карту.
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Při srovnávání obou obrázků žákům činilo velké potíže stupňování přídavných jmen, zvláště
tolik nutného komparativu, který je potřebný u tohoto typu úkolu. Příčinou největšího počtu
chyb byla interference češtiny (Jedou do přírody./
пагоги/*для
angličtiny

моего мнения).
(Они

читают

Они едут *до природы, dle mého

Ojediněle působila interference jiných jazyků jako např.
интересный

*артикл/агйс1е

*релаксуют/ге!ах. Я *могу видеть/1 can see...Они

в

газете.

Они

там

*будут ехать быстрее./They will go

faster.), španělštiny (Там *трен/lreп/поезд.) či slovenštiny (Люди *вызерают

как...)

Nejfrekventovanější chyby v ústním projevu v ruštině

Ha * картин це
Два *людя
Я *могу видеть
Люди *загораются.
Они там *купают.
На *другой картинке
1.2.2Analýza

výsledků

На картинке
Два человека
Я вижу
Люди загорают.
Они там купаются.
На второй картинке
testování

ústních

projevů v ruštině

pomocí

počítačového

programu Restan
Níže uvedené základní statistické charakteristiky byly zpracovány analytickým nástrojem
Restan (verze 2.1). Následující tabulka obsahuje základní statistické charakteristiky ústních
projevů (základní úroveň obtížnosti) získaných v rámci empirického výzkumu:

[Počet účastníků:

52

Počet úloh:

5

[čistá úspěšnost:

56.2%

Max. možné skóre:

Korig. úspěšnost:

56.2%

Max. dosažené skóre:

Hrubá úspěšnost:

13.5%

Min. možné skóre:

0.0
3.0

15.0
15.0

Průměrné skóre :

8.4

Min. dosažené skóre:

Medián skóre:

9.0

Směr. odchylka skóre : 3 . 2

Průměrná diskriminace: 59.3%

Reliabilita:
Cronbachovo alfa: 0 . 9 1 8

KR-20: 0 . 7 7 8

Z následující položkové analýzy vyplývá, že popis obrázků žákům nečinil problémy
(úspěšnost 64,7%) a i v oblasti fonologické kompetence dosahovali velmi dobrých výsledků
(úspěšnost 61,5%). Nižší úspěšnost žáků se projevila

v oblasti gramatické kompetence

(úspěšnost 49,4), přičemž nejhorších výsledků žáci dosáhli v oblasti I - Zadání/Obsah a
projev - porovnání obrázků.

125

Základní
charakteristiky
položkové analýzy

I
Zadání/Obsah
a projev
popis
porovnání

Čistá úspěšnost
(v%)

64,7

Hrubá úspěšnost

II
Lexikální
kompetence

III
Gramatická
kompetence

IV
Fonologická
kompetence

48,7

56,4

49,4

61,5

28,8

5,8

15,4

3,8

(v %)
Diskriminace (•)
(v %)

13,5

70,0

60,0

66,7

46,7

53,3

Biseriální korelace

0,854

0,794

0,827

0,680

0,809

(•) Skupinu „nejlepších" tvoří 20 % žáků s nejvyšším skóre, skupinu „nejhorších" 20 % žáků s nejnižším skóre.

Histogram skóre
Uvedený histogram uvádí počty účastníků v jednotlivých pásmech podle skóre.
v

Záci nejméně úspěšní jsou na ose x vlevo a žáci velmi úspěšní se nacházejí na
na ose x vpravo.

Histogram skóre
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Přehled skóre žáků
Graf uvádí skóre

jednotlivých

žáků

v

pořadí

od nejlepšího

k

nejhoršímu.

Pořadí podle dosaženého skóre
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Rozložení úloh podle úspešnosti a diskriminace
Graf a tabulka vyznačují jednotlivé úlohy podle jejich průměrné úspěšnosti a diskriminace.
Každá značka v grafu odpovídá jedné úloze. Přerušovanou čarou jsou vyznačeny průměrná
úspěšnost a průměrná diskriminace v celém testu.
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1.3 Hodnocení úrovně dovednosti písemného projevu při výuce angličtiny
V rámci průzkumu jsem se zabývala korekcí a hodnocením písemných prací z anglického
jazyka na vyšší úrovni obtížnosti (AJV), která svou úrovní odpovídá podle RVP výstupům
z předmětu definovaného jako cizí jazyk nebo cizí jazyk s návaznosti na ZŠ a úrovni B2 na
základě úrovní definovaných v Evropském referenčním rámci. Vymezení vyšší úrovně
obtížnosti maturitní zkoušky z cizího jazyka a požadavků na žáka je stanoveno v Katalogu
požadavků к maturitní zkoušce, Anglický jazyk - vyšší úroveň obtížnosti, schváleném
Ministerstvem

školství,

mládeže a tělovýchovy

dne

11.3.2008

pod

č.j.

3233/2008-

2/CERMAT.
Cíle mého průzkumu jsou následující:
•

Ověřit produktivní dovednosti psaní prostřednictvím písemné práce z angličtiny (vyšší
úroveň

obtížnosti

-

AJV)

CERMATem se zaměřením na

hodnocené

4 základní

pomocí

analytických

kritérií

oblasti - Zpracování zadání/obsah,

vytvořených

Organizace

textu, Slovní zásoba a pravopis, Gramatika (mluvnické prostředky).
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•

Analyzovat výsledky testování písemných projevů pomocí programu Restan, používaného
v CERMATu.

V souvislosti se zadanými cíli jsem stanovila následující hypotézu:
1. Domnívám se, že studenti budou mít nejnižší úspěšnost v oblasti organizace textu, resp.
v oblasti koheze a koherence textu. Tuto hypotézu stanovuji na základě praktických
zkušeností z výuky anglického jazyka ve třídách se středně pokročilou úrovní osvojení
daného cizího jazyka na Akademickém gymnáziu.

Zadávání a průběh průzkumu
Písemné práce z anglického jazyka jsem zadala 50 studentům dvou pražských gymnázií:
Akademického

gymnázia

(14.10.2008) a Gymnázia Na

Vítězné pláni

(17.10.2008).

Na Akademickém gymnáziu se mého průzkumu zúčastnili studenti 4. ročníků s hodinovou
dotací 4h týdně a na Gymnáziu Na Vítězné pláni studenti 3. ročníku s hodinovou dotací 3h
týdně.
Na obou středních školách jsem zadávala písemné práce osobně za přítomnosti vyučující.
Každá testovaná skupina psala PP v rámci jedné vyučující hodiny. Studentům bylo rozdáno
stejné zadání se zněním:

We would like to print articles from YOU about YOUR SCHOOL. Write us a short article
answering the following

questions:

•

If you could change one thing about your school, what would you change? Why?

•

What would you keep the same?

Write an article of 100 - 120 words answering the questions. Use reasons and specific
examples to support your answer.

Před samotným psaním jsem studenty upozornila, že musí psát čitelně a že mohou používat
slovníky, které neobsahují přílohu

věnovanou písemnému projevu. Zároveň jsem na tabuli

napsala v jakém časovém intervalu musí být práce napsána (40 minut). V průběhu psaní PP
studenti pracovali samostatně a s dokončením prací v předem určených časových limitech

neměli problémy.
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Hodnocení písemných projevů v angličtině
Písemné práce jsem hodnotila pomocí stejných analytických kritérií jako písemné texty z
ruštiny, vytvořených CERMATem a podrobně popsaných v tabulkách s názvy Kritéria pro
hodnocení 2. části PP (kratší písemný projev), (viz Příloha č.3)
Sloupce I-IV v tabulce představují posuzované charakteristiky a mají stejnou váhu, přičemž
rozpětí bodů v každém sloupci je 0-3 body.

Na základě analytických kritérií jsem posuzovala následující charakteristické

oblasti

písemného projevu:
I - Zpracování/obsah,
II - Organizace textu,
III - Slovní zásoba a pravopis,
IV - Gramatika (mluvnické prostředky).

Každému posuzovanému prvku jsem přidělovala adekvátní počet bodů, přičemž jejich součet
dával výsledné skóre. Maximální skóre za kratší PP byl 12 bodů.

Oblast I - Zpracování/obsah
V této oblasti jsem u jednotlivých písemných prací sledovala následující aspekty:
1. Jsou-li jasně zmíněny a srozumitelně zpracovány body zadání.
2. Odpovídá-li délka textu vymezenému intervalu slov.
3. Je-li dodržena požadovaná charakteristika textu.

Na základě analýzy bylo zjištěno, že průměrný počet bodů na žáka v této oblasti byl 1,8 bodů,
z čehož vyplývá, že žákům dělalo problémy v textu zmínit všechny čtyři body zadání.
V mnoha případech se studenti rozepsali o tom, co by chtěli ve škole zlepšit a pak zapomínali
na poslední dva body zadání týkající se toho, co se jim ve škole líbí a co by rozhodně měnit

nechtěli.
Ukázalo se také, že velké problémy studentům činilo dodržet předem stanovenou délku textu
danou rozsahem slov v intervalu od 100-120. Nikdo z nich nenapsal méně než dolní hranice,
za to horní hranici přesáhlo 40% z celkového počtu studentů. Pokud žák nedodržel stanovený
rozsah, ztratil počet bodů totožný s počtem intervalů, o který přesáhl či nedosáhl požadovanou
délku textu.
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Charakteristika textu byla dodržena a tím se potvrdilo, že napsat tento typ textu (článek)
nečiní studentům s vyšší úrovní osvojení jazyka problémy. Učitelé by však měli na hodinách
cizího jazyka více věnovat pozornosti dodržení předem daného rozsahu slov při psaní
podobných písemných textů.

Oblast II - Organizace / koheze a koherence textu
V rámci analýzy této oblasti jsem největší pozornost zaměřila na zjištění, zda jsou splněny
požadavky na formální náležitosti a rozvržení textu (layout) odpovídající danému typu textu
(článku).
Z analýzy jednotlivých písemných projevů vyplynulo, že testovaní měli problémy s vnitřní
organizací textu.
Z celkového počtu písemných projevů v 62% postrádal text článku členění do odstavců.
Někteří studenti text nečlenili vůbec, někteří pouze oddělili dva základní odstavce následující
grafickou značkou v
Z výše uvedených skutečností vyplývá, že studenti neumí členit vhodně text po formální
stránce.
Mezi nejčastěji používané prostředky textové návaznosti používané žáky v písemném projevu
byly tzv. "transition words", jako např. first of all, firstly, secondly, actually, on the one
hand/on the other hand, in addition, although, besides, for example (e.g.), in conclusion atd.
Pro tuto úroveň obtížnosti (AJV) jsem posuzovala chybné použití interpunkce jen před
některými spojkami, u výpustek, v podmínkových větách, kdy bylo ztíženo porozumění.
V souvislosti s logickým uspořádáním myšlenek / informací v textu někteří studenti měli
problémy, neboť své názory vyjadřovali chaoticky.
Dle celkového průměrného počtu bodů na žáka v oblasti II (1,9 bodů) vyplývá, že studenti
používali prostředky textové návaznosti většinou vhodně

a jejich variabilita odpovídala

ověřované úrovni obtížnosti.

Oblast III - Slovní zásoba a pravopis
V rámci zjišťování lexikální kompetence jednotlivých písemných projevů jsem posuzovala
dovednost používat slovní zásobu správně/přesně (po stránce významové i pravopisné) a
rozsah/hloubku použité slovní zásoby. 2 5

25

Slovní zásoba, resp. témata situace a jazykové funkce pro odpovídající úroveň B2 jsou vymezeny nejen ve
Společném evropském referenčním rámci, ale i v řadě odborných publikacích, např. Vantage. (Ek, Trim, 2001)
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Sledovala jsem:
1. zda je slovní zásoba použita přesně/správně a zda lexikální významy použitých slov
odpovídají tématu či situaci,
2. jsou-li použité výrazy po pravopisné stránce v pořádku,
3. zda rozsah a variabilita použité slovní zásoby odpovídá požadované úrovni.

Vzhledem k tomu, že přesnost a správnost použité slovní zásoby a pravopisná stránka je
nejčastěji vyjadřována počtem chyb, byly stanoveny v rámci analytických kritérií následující
intervaly pro počet chyb:
3 body - Slovní zásoba je použita správně, vhodně a na požadované úrovni [0-5 chyb],
2 body - Slovní zásoba je použita většinou správně, vhodně a na požadované úrovni [6-11
chyb],
I bod - Slovní zásoba je použita správně v omezené míře a není ve větší míře použita vhodně
[12-17 chyb],
0 bodů - Slovní zásoba je použita ve většině textu nesprávně, nevhodně, v nedostatečném
rozsahu a není na požadované úrovni [18+ chyb].

Zároveň se rozlišily dva základní typy chyb: chyby lokální (malé) a globální (hrubé), přičemž
chyby lokální byly definovány jako chyby neměnící smysl okolního textu a nemající zásadní
vliv na porozumění sdělení, naopak chyby globální jako chyby zásadně stěžující porozumění
sdělení.
Přesto, že v této oblasti žáci získali nejvyšší průměrný počet bodů, a to 2,6 bodů na žáka,
objevily se v písemných projevech jak chyby pravopisné, tak lexikální. Nejčastější pravopisné
chyby byly ve slovech: *awfull (awful), *leson (lesson),
(to compare),
*whereever

*bussines (business), *to campore

*french (French), *czech (Czech), *wheather (whether), *to repete (to repeat),
(wherever),

*bilology/*biologi

(biology),

*scholl

(school),

*every

thing

(everything), *tipical (typical), *cantene (canteen). Některé chyby se týkaly nesprávného užití
některých homonym, jako např. ve větě: Our school *brakes (breaks) are too short.
Mezi nejčastěji se objevující chyby patřilo nerozlíšení rozdílných významů, např. slov jako
class (skupina žáků studujících určitý předmět či skupina žáků téhož ročníku) a classroom
(třída jako místnost), between (mezi dvěma) a among (mezi více osobami nebo věcmi),
chybný výběr slov či slovních spojení či tvoření nesprávných slovních spojení (pod vlivem
mateřského jazyka) on the other *side místo on the other hand, *class book místo správného
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register book, ground * level místo ground floor, to *do changes místo to make changes, *for
second místo secondly).

Ojediněle se objevovaly i chyby způsobené vnitřní interferencí, jako

např. / want to have more *chooseable (elective, optional) subjects.

Oblast IV - Gramatika (mluvnické prostředky)
V této oblasti posuzuji použití mluvnických prostředků ze dvou základních hledisek:
z hlediska přesnosti a rozsahu použitých mluvnických prostředků, přičemž zjišťuji především:
1) dovednost aplikovat pravidla formální výstavby gramatických struktur,
2) správné použití mluvnických prostředků v písemném textu, jejich variabilitu a rozsah,
3) možný výskyt chyb pramenících z interference mateřského jazyka nebo jiného cizího
jazyka.
Vzhledem k tomu, že přesnost a správnost použitých mluvnických prostředků je nejčastěji
vyjadřována počtem chyb, byly stanoveny v rámci analytických kritérií následující intervaly
pro počet chyb:
1 body - Mluvnické prostředky jsou použity správně, vhodně a na požadované

úrovni [0-5

chyb].
2 body - Mluvnické prostředky jsou použity většinou správně, v odpovídajícím rozsahu, chyby
ojediněle brání porozumění [6-11 chyb].
1 bod - Mluvnické prostředky se často opakují, jsou použity správně a na požadované

úrovni

v omezené míře, [12-17 chyb],
0 bodů - Gramatické struktury jsou použity ve většině textu nesprávně a v nedostatečném
rozsahu. Mluvnické prostředky v textu nejsou na požadované úrovni [18+ chyb].
Průměrný počet bodů na žáka v oblasti gramatiky byl 2,2 bodů na žáka, z čehož vyplývá, že
globálních chyb bránících porozumění písemnému projevu se v textech vyskytlo menší
množství.
Nejčastějšími chybami v písemných projevech v angličtině v oblasti gramatické kompetence
byly:
•

absence užívání určitých či neurčitých členů

•

chybné užívání many - much, like - as, make - do, other - another

•

nesprávné užití předložkových vazeb ve spojení se slovesy

•

nesprávné vyjádření budoucího času

•

nesprávné tvoření podmínkových vět

•

chybný slovosled ve větách
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Závěrem je nutno zdůraznit, že typy chyb, které se objevily v písemných projevech, jsou úzce
spojeny s charakterem angličtiny jako jazyka izolačního (analytického), který se vyznačuje
odlišnými charakteristikami než ruština jakožto zástupce jazyka flektivního (syntetického).

1.3.1 Analýza výsledků testování písemných projevů v angličtině pomocí počítačového
programu Restan

Níže uvedené základní statistické charakteristiky byly zpracovány počítačovým programem
Restan (verze 2.1). Tento nástroj využívá CERMAT pro vyhodnocení a analýzu testů, tj. pro
výpočty skóre účastníků testů včetně výpočtů základních statistických charakteristik, pro
vytvoření podrobné položkové analýzy testů či pro přípravu dat na dodatečné speciální
analýzy a výstupy.
Následující tabulka obsahuje základní statistické charakteristiky krátkých písemných projevů
(vyšší úroveň obtížnosti) v angličtině získaných v rámci empirického výzkumu:

Základní statistické charakteristiky
Počet účastníků:

Počet úloh:

4

70.3%

Max. možné skóre :

12.0

70.3%

Max. dosažené skóre:

12.0

Hrubá úspěšnost:

30.5%

Min. možné skóre:

0.0

Průměrné skóre :

8.4

Min. dosažené skóre:

5.0

Medián skóre :

9.0

Směr. odchylka skóre:

1.6

Průměrná vynechanost:

0.0%

Průměrná nečtenost:

0.0%

Čistá úspěšnost:
Korig. úspěšnost:

50

Průměrná diskriminace: 37.5%

Reliabilita:
Cronbachovo alfa: 0 . 5 5 2

KR-20: 0 . 3 6 1

Následující tabulka uvádí čistou a hrubou úspěšnost, diskriminaci a biseriální korelaci v
jednotlivých oblastech hodnocení písemného projevu v angličtině:

135

Základní
charakteristiky
položkové analýzy

I
Zpracování
zadání/obsah

II
Organizace textu

III
Slovní zásoba a
pravopis

IV
Gramatika (MP)

58,7

64,0

86,7

72,0

16,0

12,0

62,0

32,0

43,3

33,3

26,7

46,7

Čistá úspěšnost
(v % ) 2 6
Hrubá úspěšnost
(v % ) 2 7
Diskriminace (•)
(v % ) 2 8
Biseriální korelace 1 4
(•) Skupinu „nejlepších" tvoří 20

0,292
0,562
0,378
0,150
% žáků s nejvyšším skóre, skupinu „nejhorších" 20 % žáků s nejnižším skóre.

Z tabulky vyplývá, že nejnižší úspěšnost (58,7%) se prokázala v oblasti zpracování zadání,
což zajisté souviselo s častým nedodržením rozsahu textu a absencí některých bodů zadání.
Vysoké úspěšnosti žáci dosáhli v oblasti slovní zásoby, pravopisu a gramatiky, což poukazuje
na jejich dovednost správně používat lexikální a gramatické prostředky v písemných
projevech žáků na vyšší úrovni osvojení jazyka (AJV).
Histogram skóre
Uvedený histogram uvádí počty účastníků v jednotlivých pásmech podle skóre. Žáci nejméně
úspěšní jsou na ose x vlevo a žáci velmi úspěšní se nacházejí na na ose x vpravo.

Histogram skóre
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Čistá úspěšnost představuje (průměrné skóre - základní skóre) / (maximální možné skóre - základní skóre) v
%, základní skóre se přitom rovná minimálnímu možné skóre.
Hrubá úspěšnost je podíl počtu účastníků, kteří v úloze dosáhli maximálního bodového zisku, a počtu všech
účastníků.
28
,
r
,
Diskriminace je rozdíl čistých úspěšností (tj. založených na skóre v úloze) ve skupinách „nejlepších" a
«nejhorších" žáků.
Biseriální korelace je korelační koeficient mezi skórem v příslušné úloze a skórem ve zbytku testu.
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Pořadí podle d o s a ž e n é h o skóre
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Pořadí účastníků

Výše uvedený graf uvádí skóre jednotlivých žáků v pořadí od nejlepšího k nej horšímu.

Položková analýza
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III - Slovni zásoba a
pravopis

IV - Gramatika
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Rozložení úloh podle úspěšnosti a diskriminace

Graf a tabulka vyznačují jednotlivé úlohy podle jejich průměrné úspěšnosti a diskriminace.
Každá značka v grafu odpovídá jedné úloze.
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1.4 Hodnodení úrovně dovednosti ústního projevu při výuce angličtiny
V této části průzkumu si kladu za cíl zjistit úroveň dovednosti samostatného ústního projevu
v angličtině u studentů 3. a 4. ročníků dvou pražských gymnázií. Při výběru cvičení
zaměřeného na zjištění dovednosti samostatného ústního projevu vycházím ze struktury ústní
zkoušky nových státních maturit vyšší úrovně obtížnosti. Z obsahu ústní zkoušky jsem
vybrala 2. část (viz kapitola 4 - Závazná struktura pracovního listu), a to konkrétně 1 povinný
úkol zaměřený na samostatný ústní projev s využitím vizuálních stimulů - obrázků, kdy
úkolem studentů bylo podrobně porovnat dvojici obrázků.

Cíle mého průzkumu jsou následující:

•

Ověřit úroveň produktivní dovednosti samostatného ústního projevu na základě splnění
jednoho úkolu zaměřeného na samostatný ústní projev s využitím vizuálních stimulů obrázků a ohodnotit ústní projev pomocí analytických kritérií vytvořených CERMATem
se zaměřením na 4 základní oblasti - Zadání/obsah a projev, Lexikální kompetence,
Gramatická kompetence, Fonologická kompetence.

•

Analyzovat výsledky testování ústních projevů pomocí analytického programu Restan.

•

Provést analýzu cvičení na rozvíjení produktivních řečových dovedností v učebních
souborech anglického jazyka Maturita Solutions (intermediate) a New Cutting Edge
(upper-intermediate).

V souvislosti se zadanými cíli jsem stanovila následující hypotézu:
1) Domnívám se, že studenti budou mít nejnižší úspěšnost v použití adekvátní slovní zásoby,
která sice bude správně použita, ale její rozsah bude značně omezený a nebude odpovídat
vyšší úrovni osvojení daného jazyka. Domnívám se, že to bude způsobeno typem cvičení
zaměřeného na rozvoj samostatného ústního projevu a nepřipraveností, přičemž důležitou roli
sehraje nervozita, při které ačkoliv je žákova slovní zásoba bohatá, používá slovní zásobu
jednoduchou ve snaze vyhnout se určitým rizikům charakteristickým pro spontánní ústní
projev. Tuto hypotézu stanovuji na základě praktických zkušeností z výuky anglického jazyka
ve třídách se středně pokročilou úrovní osvojení daného cizího jazyka na Akademickém
gymnáziu.
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Průběh průzkumu
Průzkumu se účastnilo 32 studentů, z toho 20 studentů 4. ročníků z Akademického gymnázia
a 12 studentů 3. ročníku Gymnázia na Vítězné Pláni. Ústní projevy byly nahrávány na obou
školách 18.11.2008. Nahrávky jsem pořizovala osobně na hodinách anglického jazyka pomocí
videokamery a poté přepálila na DVD. Vzhledem k tomu, že každý ústní projev trval cca 2,5
minut, je na přiloženém DVD s názvem Audionahrávky - RUSKÝ JAZYK; ANGLICKÝ
JAZYK (záznamy CD1 - CD5) ve formátu *.wav nahráno zhruba 80 minut ústních projevů v
angličtině, (viz Příloha č. 10)
Studentům bylo předloženo pět dvojic obrázků (viz Příloha č.7) к následujícím tématickým
okruhům: Volný čas a zábava (Free time), Domov a bydlení (House&Home), Cestování
(Travel), Každodenní život (Housing/Living), Doprava (Transport).

Hodnocení ústních projevů
U samostatného ústního projevu (popis a porovnání 2 obrázků) jsem hodnotila:
•

I - Zadání/obsah a projev (popis, porovnání)

•

II - Přesnost, rozsah slovní zásoby

•

III - Gramatická kompetence

•

IV - Fonologická kompetence

V rámci oblasti I jsem při hodnocení sledovala, zda projev byl věcný, účelný a v odpovídající
míře podrobný. Zjišťovala jsem, zda myšlenky byly srozumitelné a logicky uspořádané a zda
komunikativní strategie byly použity vhodně a efektivně. Důležitou roli hrála také míra
pomoci/asistence zkoušejícího. Vzhledem к tomu, že průměrný počet bodů na žáka byl 2,6
bodů, podrobné srovnání dvou obrázků jim nečinilo žádné problémy.
V oblasti lexikální kompetence jsem hodnotila, zda slovní zásoba byla správně a vhodně
použita a zda se v ústním projevu vyskytly chyby bránící celkovému porozumění. Slovní
zásoba se týkala především následujících témat: Volný čas a zábava (Free time), Domov a
bydlení (House&Home), Cestování (Travel), Každodenní život (Housing/Living), Doprava
(Transport).
Průměrný počet bodů na žáka v oblasti lexikální kompetence byl 2,4 bodů.
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V oblasti III jsem zjišťovala, zda žáci používají mluvnické prostředky většinou správně a
chyby většinou neztěžují porozumění. Průměrný počet bodů na žáka v hodnocení gramatické
kompetence byl 2,3 bodů.
V rámci fonologické kompetence bylo nutno sledovat, zda samostatný ústní projev je plynulý
a souvislý a zda výslovnost žáka je správná. Průměrný počet bodů na žáka v rámci
fonologické kompetence byl 2,7 bodů, což je velmi blízko hodnotě maximální.
Následující tabulka ukazuje průměrný počet bodů na žáka v jednotlivých sledovaných
aspektech na sledovaných školách včetně celkového pohledu. Z výsledků je patrné, že tento
úkol zaměřený na ověření dovednosti samostatného projevu žáci zvládli výborně, což
potvrdily i analýzy pomocí počítačového programu (viz kapitola 1.4.1).

Název školy

Zadání/
obsah a
projev

Akademické gymnázium
(0 počet bodů na žáka)
Gymnázium na Vítězné pláni
{a počet bodů na žáka)
Celkový 0 počet bodů na
žáka

Lexikální
kompetence

Gramatická Fonologická
kompetence kompetence

Počet
žáků

2,8

2,7

2,6

2,9

20

2,3

2,1

1,9

2,3

12

2,6

2,4

2,3

2,7

32

1.4.1 Analýza výsledků testování ústních projevů v angličtině podle programu Restan
Níže uvedené základní statistické charakteristiky byly zpracovány analytickým nástrojem
Restan (verze 2.1). Následující tabulka obsahuje základní statistické charakteristiky ústních
projevů (vyšší úroveň obtížnosti) získaných v rámci empirického výzkumu:
Základní statistické charakteristiky
Počet účastníků:

32

Čistá úspěšnost:

Počet úloh:

4

83.9%

Max. možné skóre:

12.0

Korig. úspěšnost:

83.9%

Max. dosažené skóre :

12.0

Hrubá úspěšnost:

55.5%

Min. možné skóre:

0.0

Průměrné skóre :

10.1

Min. dosažené skóre:

5.0

Medián skóre :

11.0

Směr. odchylka skóre :

1.8

Průměrná vynechanost:

0.0%

Průměrná nečtenost:

0.0%

Průměrná diskriminace: 40.3%

Reliabilita:
Cronbachovo alfa : 0 . 8 4 1

KR-20: 0 . 8 3 2
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Z následující položkové analýzy vyplývá, že úspěšnost samostatných ústních projevů
v angličtině byla velmi vysoká, a to ve všech zjišťovaných oblastech, z čehož vyplývá, že
úloha zaměřená na porovnání dvou obrázků nečiní žákům problémy.
Je zřejmé, že se tato dovednost na hodinách cizího jazyka náležitě procvičovala a žáci by tak
neměli mít v rámci ústní zkoušky problémy.

Základní
charakteristiky
položkové analýzy

I
Zadání/Obsah
a projev
(porovnání)

II
Lexikální
kompetence

III
Gramatická
kompetence

IV
Fenologická
kompetence

87,5

81,3

77,1

89,6

71,9

46,9

34,4

68.8

50,0

38,9

38,9

33,3

Čistá úspěšnost
(v %)
Hrubá úspěšnost
(v %)
Diskriminace (•)
(v %)

Biseriální korelace
0,714
0,700
0,590
0,731
(•) Skupinu „nejlepších" tvoří 20 % žáků s nejvyšším skóre, skupinu „nejhorších" 20 % žáků s nejnižším skóre.

Histogram skóre
Uvedený histogram uvádí počty účastníků v jednotlivých pásmech podle skóre. Žáci nejméně
úspěšní jsou na ose x vlevo a žáci velmi úspěšní se nacházejí na na ose x vpravo.

Histogram skóre
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Pořadí podle dosaženého skóre
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Poradí účastníků

Výše uvedený graf uvádí skóre jednotlivých žáků v pořadí od nejlepšího k nejhoršímu.

Rozložení úloh podle úspěšnosti a diskriminace
Graf a tabulka vyznačují jednotlivé úlohy podle jejich průměrné úspěšnosti a diskriminace.
Každá značka v grafu odpovídá jedné úloze.
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Položková analýza
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2. Analýza učebnic ruštiny a angličtiny z hlediska rozvíjení produktivních řečových
dovedností

2.1 Rozvoj produktivních řečových dovedností v učebním souboru ruského jazyka
Raduga 1-3 a Raduga po-novomu 1-2

Cvičení na rozvíjení samostatného ústního a písemného projevu v učebním souboru
Raduga 1-3
V této části kapitoly je pozornost zaměřena na analýzu cvičení rozvíjejících PP a ÚP ve třech
dílech staršího učebního souboru Raduga a ve dvou dílech nové pětidílné edice Raduga, které
představují v současné době, jak vyplývá i z výsledků mého dotazníku pro učitele RJ,
nej používanější učební materiál při výuce ruštiny na středních školách.
Poprvé se mi tento soubor dostal do rukou na hodinách didaktiky v rámci magisterského
studia na katedře rusistiky a poté jsem podle něho 6 let vyučovala ruštinu na Akademickém
gymnáziu v Praze 1. Osobní zkušenosti mám i s prvním dílem nové edice, podle které
momentálně učím dva studenty soukromě.
Učební soubor Raduga má 3 díly, které na sebe navzájem navazují a vedou žáka od počáteční
fáze osvojení ruštiny к fázi pokročilé. Součástí každého dílu je učebnice, metodická příručka
pro učitele, pracovní sešit a zvuková nahrávka v podobě audiokazety. Učebnice rozvíjí
především ústní komunikaci, zatímco pracovní sešit je určen především pro účely rozvíjení
dovednosti psaní. Metodická příručka vysvětluje výstavbu lekcí ve vztahu к variabilitě
vyučovacích

postupů a obsahuje konkrétní materiály (poznámky к reáliím, přehledy

nahrávek, texty к poslechu, diktáty a testy) к jednotlivým lekcím.
Učební soubor je orientován na rozvíjení všech řečových dovedností. Dává také předpoklady
к rozvoji dovedností potřebných pro samostatné učení (např.: dovednost autokorekce chyb,
dovednost pracovat se slovníkem aj.).
Učivo je podáváno ve třech paralelních liniích - základní, rozšiřující a docvičovací. Nedílnou
součástí učebního souboru jsou obrázky, fotografie, tabulky, které slouží nejen к seznamování
žáků s reáliemi, ale zvyšují motivaci a podporují estetickou výchovu u žáků.
Typickým rysem souboru je také propojení komunikativně funkčního hlediska s hlediskem
systémovým.
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Raduga 1
Učebnice i pracovní sešit obsahují 10 lekcí. Vzhledem ke specifičnosti počáteční fáze výuky
je kladen v prvních třech lekcích velký důraz na zvukovou a grafickou stránku jazyka (tzv.
předazbukové a azbukové období). Čtvrtá lekce shrnuje poznatky z předcházejících lekcí a
tvoří přechod к tzv. poazbukovému období, kterému se podrobně věnují následující (5.-10.)
lekce.
Ústní projev
V počátečních

fázích

výuky

je

nácvik

ústního

projevu

těsně

spjat

s poslechem

s porozuměním. V prvních třech lekcích převládají cvičení reproduktivní, buď se jedná o
opakování vyslechnutých slov či krátkých vět anebo je dán vzor a student reaguje podle
vzoru, popřípadě obměňuje slovní zásobu v jednotlivých větách. Zpočátku se jedná o projev
nesamostatný jak z hlediska obsahu, tak i formy.
Každá lekce obsahuje několik krátkých úvodních dialogů (představování se, seznamování se,
pozdravy, telefonický rozhovor), v nichž je prezentována základní slovní zásoba a často i
uzuální spojení vyskytující se v reálných hovorových situacích. Reprodukce těchto dialogů
slouží jako východisko cvičení v ústním projevu na dané téma (poloproduktivní projev). Na
konci první lekce student tvoří krátké rozhovory к obrázkům (po vzoru dialogů z úvodu každé
lekce).
Ve druhé lekci ke cvičením zaměřeným na nácvik ústního projevu se řadí hraní rolí (ролевые
игры) a jednoduchá situační cvičení (речевые ситуации), ve kterých se simulují nejrůznější
mikrosituace (tzn. komunikativní situace běžného styku, které se řeší krátkou replikou +
reakcí). Studenti hrají role, které u nich vyvolávají zájem, odpovídají jejich životním
zkušenostem a jazykovým znalostem - např.: Představ si, že budeš mít v neděli narozeniny.
Pozvi své kamarády na malou oslavu. Zajímavé cvičení poloproduktivního typu je ve třetí
lekci (cv.21/s.43 - Составьте рассказ. Кто к вам приедет; когда он приедет;

откуда

он; кто он по национальности; где он живёт; сколько ему лет ...). Student má za úkol
sestavit vyprávění na základě několika opěrných bodů. Je mu dána určitá předloha, kterou
individualizuje a konkretizuje svými vlastními obsahy.
Čtvrtá lekce představuje opakovací lekci a zároveň tvoří most z azbukového období do
poazbukového. Obsahuje cvičení, které vyžadují soustředění pozornosti na několik jevů
zároveň. Příkladem je např. cv,19/s.57, ve kterém student musí použít správné tvary slovesa
жить, upravit slovosled daných slov ve větě tak, aby vznikly 3 krátké dialogy a také určit,
který z nich se vztahuje к obrázku pod cvičením.
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Důležitou úlohu hrají cvičení s vizuálním stimulem jako např.: картинки для

развития

речи, která jsou obsažena v každé lekci.
Důležitým prvkem řečových intencí ve 4. lekci je odstraňování jazykových nedorozumění
(typu: Объясни мне, пожалуйста, что такое позор и горькое? Прости, я не расслышал.
Что это? Jedná se о prvotní seznámení se s možností uplatnit v řeči prostředky verbální
kompenzace.
V páté lekci žáci odpovídají na jednoduché otázky týkající se tématu (Profese) probíraného
vdané lekci (např.: cv.lO/s.69 - Кем работают

ваши родители?

Кем вы

хотите

стать?).
Na s. 104 šesté lekce je zajímavá sekvence dvou cvičení. První cvičení je

zaměřené na

procvičení konkrétního jazykového materiálu (doplňování adekvátních tvarů sloves (např.:
ходить, заниматься, играть) do vět tvořících krátká vyprávění o 4 lidech), páté vyprávění
musí student doplnit na základě vizuálního stimulu, poté vyprávět podobným způsobem o
svém kamarádovi, sestře, bratrovi atd. a na závěr pohovořit o sobě (prvotní nácvik
monologické řeči) s instrukcí: Расскажите

о себе, a s pomocí několika otázek, tvořících

opěrné body vyprávění.
Zajímavé cvičení představují dva dialogy na s. 105/cv.30, které jsou záměrně nedokončené a
tak studenti mohou využít své kreativity a pohotovosti к jejich dokončení.
Řečové situace a intence sedmé lekce zahrnují dotazy a odpovědi při kupování lístků do
divadla na určité datum a vyjadřování dojmů z divadelního představení. Několik cvičení je
zaměřeno na užívání slovesných tvarů: нравится/не нравится, любить делать/не
делать, хотеть

любить

делать.

Cvičení zaměřená na ústní projev v osmé lekci obsahují dotazy na studium, orientaci ve školní
budově, školní předměty, známky či rozvrh hodin a to ve formě dialogu (cv. 34b/s. 163 s
instrukcemi typu: В диалоге
самостоятельно.)

замените

выделенные

выражения.

Диалог

nebo monologu (cv. 29/s. 161 s instrukcemi: Посмотрите

уроков Игоря. Со můžete о tomto rozvrhu říci v porovnání s vaším
Převládajícím tématem cvičení zaměřených na ústní projev

окончите
расписание

rozvrhem?).

v deváté

lekci

j e orientace ve

městě, použití dopravních prostředků a nakupování. Důraz na samostatný ústní projev je
kladen především ve třetí části lekce, která obsahuje cvičení imitující reálné situace (např.
hraní rolí ve cv. 34/S.200 - Jste studentem (studentkou) kurzu ruského jazyka v Moskvě a ptáte
se vyučující, kde si můžete koupit učebnici a jak se tam dostanete.). Důležitou úlohu hrají
vizuálie jako např.: schéma moskevského metra (s. 171) či mapa centra Moskvy (s. 197),
které u řady cvičení plní funkci situačního impulsu.
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Cílem řečových intencí a situací desáté lekce je, aby žáci dovedli vyjádřit možnost,
nemožnost, zákaz, příčinu, srovnání, radost a lítost. V závěru lekce je také pozornost
zaměřena na schopnost samostatně vyprávět o Praze, Moskvě či o tom, jak a kde budou žáci
trávit letní prázdniny (viz cv.27b/s.228 - Расскажите, что вы будете (хотите) делать в
июле и в августе.). Zmíněné cvičení již představuje krátký monologický projev, ve kterém
žák vyjadřuje samostatně své myšlenky, plány, pocity a plně závisí na kreativitě studenta,
poněvadž mu učebnice již nepředkládá žádné návodné otázky či opěrné body, které by mu ve
vyprávění mohly pomoci.

Písemný projev
Pro nácvik a procvičování písemného projevu slouží především pracovní sešit, obsahující 10
lekcí, přičemž každá z nich procvičuje jazykový materiál prezentovaný v jednotlivých lekcích
učebnice.
Během azbukového období (v prvních třech lekcích) se student seznamuje s písmeny celé
azbuky a procvičuje si psaní jednotlivých písmen v mnoha různých cvičeních. Nejprve se
jedná o přepis jednotlivých písmen či krátkých slov, doplnění chybějících písmen do vět,
přepis rozhovoru z učebnice či krátký překlad z češtiny do ruštiny (u kterého je možná
kontrola správnosti podle učebnice, což umožňuje prvotní nácvik autokorekce). Poté se
objevují cvičení, ve kterých žák přepisuje tiskací písmena na psací, označuje přízvuky ve
slovech nebo znázorňuje graficky intonaci vět. Stále větší pozornost se věnuje cvičením,
vyžadujícím znalost slovní zásoby a gramatiky (např.: cv. 12/s.23 - Кто где живёт?), která
jsou výhradně bezpřekladová.
Ve čtvrté lekci se opakuje psaní všech písmen azbuky a číslovek od 1-10 ve výše zmíněných
elementárních reprodukčních cvičeních a kromě toho žák píše krátký vzkaz a učí se vyjádřit
písemně omluvu.
V páté lekci se píše diktát, jehož správnost si žák může zkontrolovat opět v učebnici (nácvik
autokorekce) a překlad z ČJ do RJ. Žák si procvičuje způsoby, jak tvořit otázky, což je
z praktického hlediska velmi důležité, protože v cizojazyčném prostředí bude nejen na otázky
odpovídat (cv. 13/s.44), ale především se dotazovat (cv. 7/s. 41). V závěru této lekce žák píše
krátké vyprávění o sobě, kamarádovi či kamarádce (cv. 15g/s.46).
Šestá lekce obsahuje cvičení, ve kterých se opakuje skloňování podstatných jmen, časování
sloves (хотеть, смотреть, слушать, любить, ходить aj.). Žák píše opět diktát, překlad,
tvoří otázky к předem daným odpovědím a na konci lekce má za úkol napsat několik vět -
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Напишите другу (подруге), почему вы с ним (с ней) не встретитесь.

Что вы будете

делать в понедельник?
Na začátku 7. lekce se žák seznamuje s formou dopisu v ruštině, přičemž jeho úkolem je
doplnit tvary sloves do vět. Objevuje se i několik modifikačních cvičení (např.: přepis vět
z minulého času do přítomného), procvičuje si psaní názvů měsíců a s pomocí obrázků
doplňuje slova do krátkých rozhovorů. Na konci lekce se žák učí správně napsat ruskou
adresu na obálku a sestavit krátký inzerát do novin. Nejen v této lekci, ale i v ostatních hraje
nepostradatelnou úlohu použití obrázků, které vytvářejí v mnoha cvičeních potřebný kontext
(např.: CV.12/S.63 - Кто чем увлекается?

Pomocí obrázků žák rychle pochopí jednotlivé

oblíbené činnosti lidí a vytvoří věty.
Náročnost cvičení z hlediska samostatnosti písemného projevu roste nejen od lekce к lekci,
ale i v rámci lekce samotné. Na začátku následující (8.) lekce žák popisuje interiér školy,
procvičuje tvary minulého času sloves, koncovky zvratných sloves, tvoří otázky, vyjadřuje
vzájemnost, doplňuje tvrdé ы nebo měkké u. Poté sestavuje svůj vlastní rozvrh hodin a na
závěr samostatně odpovídá na inzerát z učebnice, což představuje první produktivní řečové
cvičení (cv. 15/S.75). O podobný souvislý text se žák může pokusit na konci deváté
(CV.16B/S.85 - Напишите о себе, что вы будете делать завтра после занятий.) a desáté
lekce (cv. 17/s.95 - Что вы напишете подруге (другу) о Праге?).
V pracovním sešitě Raduga 1 jednoznačně převažují cvičení reproduktivní (procvičující
základy gramatiky a elementární slovní zásobu), která jsou tak typická pro prvotní fázi výuky.
Vzhledem к omezené znalosti kohezních výrazů (а, но, тогда, после, там, туда ), autoři
nezařadili do prvního dílu pracovního sešitu cvičení zaměřující se na rozvoj organizace textu
(koheze a koherence).
Cvičení zaměřená na samostatný písemný projev se objevují i v metodické příručce, a to
v testech (od 4. lekce), ověřujících zvládnutí učiva dané lekce. Zprvu se jedná o překlady
z češtiny do ruštiny, v 8. lekci mají žáci za úkol napsat několik souvislých vět o škole, kde
studují a v 10. lekci 5 vět o svém městě.

Raduga 2
Učebnice Raduga 2 má 8 lekcí a metodickým zpracováním a obsahem navazuje na 1. díl.
Návaznost je spojena s všestranným zvyšováním náročnosti. V nácviku ústního a písemného
projevu jsou kladeny vyšší požadavky na rozsah, samostatnost, souvislost a plynulost řeči.
Pozornost se soustřeďuje na to, aby žáci uměli vyjádřit svůj názor či postoj к nejrůznějším
problémovým otázkám. Tematické okruhy a řečové situace jsou adekvátní dané úrovni jazyka
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a odpovídají mentalitě dnešní mládeže. V rozmanitých cvičeních se autoři snaží o uplatnění
současné živé ruštiny, respektování řečové etikety s orientací na stylisticky neutrální
vyjadřování a zároveň kladou důraz na zvláštnosti typické jak pro běžně mluvené projevy, tak
pro projevy psané.
Ústní projev
Mezi cvičeními zaměřenými na procvičování samostatného ústního projevu obsahuje
učebnice monology (např.: v 1. lekci - cv.20/s. 18 - vyprávění se zadáním: Расскажите
другу (подруге), где вы были во время каникул, что вы там видели, что вы делали, с кем
вы познакомились. Žáci mohou využít několika sloves v infinitivu, která autoři nabízejí jako
možnou oporu při vyprávění.) a dialogy, jako např. cv. 27/s. 66 (3. lekce), ve kterém se mají
domluvit po telefonu, kdy a kde se sejdou s dívkou (chlapcem) z inzerátu a jak jeden druhého
poznají. Úkolem je také popsat, jak vypadají a co si obléknou. Rozhovor by pro žáky neměl
být obtížný, neboť je situačně zakotvený a předpokládá použití slovní zásoby nacvičované
v předcházejících cvičeních. Následující cvičení 24/s. 40 (2. lekce) vychází z dialogického
projevu, jenž si mají žáci přečíst a následně popsat situaci, ve které rozhovor probíhá (kdo
s kým hovoří, kde se účastníci dialogu nacházejí a o kom či o čem hovoří. Mohou tak využít
ve svém popisu jak skutečností daných v rozhovoru, tak své fantazie.
Za velmi přínosnou považuji sekvenci

cvičení 28 na s. 66 (3. lekce), ve které žáci poprvé

diskutují ve skupině o dopisu Lenky a vyjadřují své názory na to, zda by s ní chtěli kamarádit,
zda je sympatická atd., potom hovoří o tom, jak má vypadat přítel Táni, přítelkyně Sergeje.
Jako pomůcka jim slouží přehledný seznam užitečných výrazů jako: По-моему.

Мне

кажется. Да что ты! Ладно. Ни в коем случае! atd. Na závěr sekvence mají žáci říci, jak
by měla vypadat jejich budoucí partnerka, budoucí partner.
Nedílnou součástí každé lekce (na závěr) jsou cvičení situační, hraní rolí a popis obrázků, jež
předpokládají zopakování

lexikálních jednotek

a gramatických

struktur

nacvičených

v průběhu lekce a nácvik plynulého, správného a samostatného vyjadřování.
Některá cvičení procvičující ústní vyjadřování předpokládají znalost reálií, jako např.: cv.
12b)/s. 108 (5. lekce), ve kterém mají žáci vyprávět zahraničním turistům o České republice.
Cvičení 30/s. 120 využívá vizuálního stimulu - fotografie a obsahuje následující zadání: Ha
фотографии вы видите улицу большого сибирского города. В город неожиданно

из

леса пришли лоси. Как вы думаете, что будет с ними дальше? Vzhledem к tomu, že by
žáci mohli mít potíže s novou slovní zásobou, mohou používat slovníky.
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V 7. lekci je zařazeno cvičení 23b)/s. 172 zaměřené na volný překlad z češtiny do ruštiny bez
pomoci slovníku, které procvičuje dovednost kompenzačního vyjadřování.
Závěrečná 8.lekce obsahuje úlohu (cv. 32/s.204) procvičující elementární tlumočení.
Co se týče zvukové stránky jazyka a pravopisu, autoři počítají s tím, že tyto aspekty budou
procvičovány i nadále, a to nejen při nácviku slovní zásoby, ale i mluvnice, neboť používání
správné výslovnosti, přízvuku či intonace je důležité jak při mluvení, tak při poslechu nebo
hlasitém čtení.

Písemný projev
К nácviku pravopisu slouží především pracovní sešit, ve kterém jsou jednotlivá cvičení řazena
v souladu s jazykovým materiálem z příslušných lekcí učebnice. Kromě cvičení zaměřených
na procvičení lexikálního a mluvnického učiva, se objevují hojně cvičení poloproduktivní,
jako např.: cv.8a/s.5 - У Наташи большие планы на воскресенье.

Посмотрите

на

рисунок (na kterém je nakreslen: dopis, tenisová raketa, fotoaparát, kniha, lístek do divadla a
další) и напишите, что она хочет делать. Используйте напр. слова: утром, в 10 часов,
после обеда, вечером. Předchozí cvičení je příkladem toho, že prostředky vizuální názornosti
jako obrázky, tabulky, křížovky jsou nedílnou součástí nejen učebnice, ale i pracovního
sešitu.
Míra samostatnosti písemného projevu se postupně zvyšuje. Již na konci první lekce žáci sami
dokončují rozepsaný dopis bez jakékoliv opory (cv. 12/s.7 - Окончите письмо.

Дорогой

Женя! Спасибо тебе за письмо и открытки Байкала. Я рад(а), что у тебя уже все в
порядке. Во время каникул мы с друзьями тоже много путешествовали

...

Pro mnoho cvičení je charakteristická kontextuální zakotvenost zadání, která uvádí pisatele do
určité situace a pomáhá mu vžít se do ní tak, aby byl schopen napsat adekvátní krátký
samostatný projev, jako je tomu například v závěru 2.lekce (cv. 12/s. 12): Вы уже давно
переписываетесь

с другом из Москвы. Через месяц вы с ним впервые встретитесь в

Праге. Он приедет на поезде и вы его будете ждать на вокзале. Напишите ему, как вы
выглядите, чтобы он узнал вас.
V pracovním sešitě se žáci setkávají také s cvičeními zaměřenými na opakování zvukové
stránky jazyka, konkrétně přízvuku. Například ve 3. lekci, ve cvičení 8/s.l6 žáci podtrhávají
slovesa, která mají pohyblivý přízvuk a poté doplňují schéma pohyblivého přízvuku u jejich
časování, a to ve všech osobách.
Ve cvičení l/s. 18 žáci doplňují chybějící slova do vět dopisu, který píše Andrej Lence.
Úkolem je doplnit celá slova (časování sloves) nebo přípony či koncovky (podstatných a
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přídavných jmen). Druhou část cvičení tvoří kontrola správnosti v učebnici, což považuji za
velmi přínosné, protože u žáků rozvíjí dovednost autokorekce. V závěru 4. lekce jsou dvě
poloproduktivní cvičení, z nichž v prvním (cv. 15/S.23) žáci píší krátké vyprávění. Podle
instrukcí: Составьте короткий рассказ. Используйте в нём нижеприведённые

слова:

Вася, дедушка, лес, река, дождь, густой, решить, идти, плакать, ... by měli využít
všech slov zmíněných v zadání, která tvoří určitou osnovu vyprávění. Ve druhém cvičení
(cv.l6/s.24), mají žáci sice napsat také krátké vyprávění, ale na základě 6 obrázků, jejichž
pořadí si mohou určit sami.
V 5. lekci jedním z cvičení produktivního typu zaměřených na znalosti reálií je cv,15a)/s. 30,
ve kterém žáci píší samostatně několik vět o Sibiři. Toto cvičení by jim nemělo dělat potíže,
neboť informace o této oblasti Ruska mohou čerpat jak z učebnice Raduga 2 (úvodní text +
mapa Ruska, rozšiřující texty) na hodinách ruštiny, tak z hodin zeměpisu (mezipředmětové
vztahy).
Šestá lekce obsahuje mnoho cvičení zaměřených na upevnění lexikálního a gramatického
učiva. Převažují především cvičení doplňovací, transformační a na konci lekce žák vyplňuje
text telegramu, píše adresu a text na pohled do Ruska a vyplňuje celní prohlášení.
V sedmé lekci je kladen důraz zejména na procvičení tvoření rozkazovacího způsobu,
časování sloves пить, есть a používání spojky чтобы v souvětí a to v různých typech
bezpřekladových cvičení. Rozvoji souvislého písemného vyjadřování se věnuje cvičení 13/s.
47, ve kterém mají žáci napsat do sešitu souvislé vyprávění (v rozsahu nejméně 6 vět). Mohou
si vybrat jedno z následujících témat: 1) В столовой (в закусочной, в ресторане);
продовольственном

магазине;

3) В аэропорту.

2) В

V tomto produktivním typu cvičení je

poprvé dán rozsah samostatného písemného projevu. Žáci sice mohou na jedné straně plně
rozvinout svoji fantazii a kreativitu (bez jakékoliv opory v podobě obrázků či předem daného
seznamu slov), ale na straně druhé v této fázi výcviku samostatného písemného projevu
považuji zadání za velmi stručné, neboť žákům chybí konkrétnější opora a jasnější představa
struktury textu.
V závěrečné lekci pracovního sešitu žáci píší vzkaz kamarádovi (cv,12/s.52) a dopis najedno
z témat: 1) Вы узнали, что ваш друг (ваша подруга) попробовал(а) какие-то

наркотики.

Что вы ему (ей) посоветуете? 2) Напишите другу (подруге) о том, как вы могли бы
вместе провести выходные

дни.

Kritéria hodnocení cvičení na samostatný písemný projev nejsou v metodické příručce
uvedena. Záleží tedy pouze na učiteli, jakým způsobem je bude hodnotit.
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Stejně jako v 1. díle, tak i ve druhém je ve cvičeních v pracovním sešitě

důkladně a

systematicky procvičováno lexikální a gramatické učivo včetně pravopisu.
Co se týče prostředků textové návaznosti, žáci se v Radúze 2 seznamují s užitím ukazovacích
zájmen этот а тот, spojky поэтому (v kontrastu s потому что). Z hlediska organizace
textu je dělení písemných projevů na odstavce velmi obtížné z důvodu psaní velmi krátkých
textů (do 10 vět). Vzhledem k tomu, že rozsah písemných prací nových maturitních zkoušek
je určen počtem slov, je důležité zadávat žákům cvičení s konkrétním rozsahem určeným
počtem slov (a ne počtem vět, jak je tomu v Radúze) a trénovat je v odhadu délky jimi
napsaných textů.
V druhém dílu Radugy je sice patrná gradace obtížnosti jednotlivých cvičení (postup od
poloproduktivních к produktivním), ale jejich počet, podle mého názoru, není dostačující
(průměrně 2 cvičení v jedné lekci). Učitel tedy musí doplnit výuku o vlastní cvičení zaměřená
na rozvíjení samostatného písemného projevu tak, aby reflektovaly potřeby žáků a
procvičovaly ty jevy, ve kterých pociťují nejistotu.

Raduga 3
Učebnice Raduga 3 obsahuje 5 lekcí a navazuje na předcházející díl. Koncepční rysy a
struktura lekcí je zachována. Autoři zdůrazňují, že jazyková komunikace v tomto díle není
chápána pouze jako prostředek sdělování a přijímání informací, ale jako mnohostranná forma
mezilidských kontaktů, která je realizována v souhlase s řečovou etiketou adekvátní dané
komunikativní situaci.
Cvičení zaměřená na rozvíjení samostatného ústního projevu nabývají na náročnosti, prolínají
se v nich formy monologického (např.: v 1. lekci CV.6B/S.33 - Расскажите об изучении
иностранных

языков в нашей стране.) a dialogického projevu (2. lekce - cv.6/82 -

Поспорьте о том, где лучше жить в деревне или в городе и почему.) a také se v nich
klade důraz na rozvíjení kompenzačního vyjadřování (např.: cv.4/s. 126 - 3.lekce - Ещё раз
быстро просмотрите
перескажите

диалогический

текст

«На стадионе». Закройте учебник

и

содержание этого текста своими словами.) a elementárního tlumočení,

které se stále více blíží reálným situacím (tlumočení řeči rodilého mluvčího - cv.l l/s.217 5.lekce).
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Písemný projev
Cvičení v pracovním sešitě reflektují probranou látku z učebnice a vytvářejí ucelený systém.
Obsahují především cvičení lexikální a gramatická, ve kterých si žáci opakují dříve probranou
slovní zásobu a zároveň šiji rozšiřují o témata nová, jako např.: sport, bydlení atd.
Z hlediska gramatiky si v této pokročilé fázi výuky osvojují trpný rod sloves, přídavná
slovesná, přechodníky,

jména

větný a členský zápor. Pozornost se také soustřeďuje na správné

osvojení slovesných vazeb odlišných od češtiny (např.: жениться на ком, заботиться

о

ком о чём, желать кому чего, atd.)
Ve srovnání s předcházejícími díly je v tomto pracovním sešitě větší zastoupení produktivních
cvičení zaměřených na samostatný písemný projev. Jedná se např.: o životopis, odpověď na
dopis, popis pokoje, vyprávění o svém vztahu ke sportu, vyjádření vlastního názoru na to, co
je třeba dělat, aby byl člověk zdravý, atd. Jejich délka je určena buď počtem vět nebo
naznačena počtem prázdných řádků.
Více prostoru než v předcházejících dílech je věnováno rozvoji organizace textu. Žáci si
osvojují nejen kohezní výrazy jako кроме того, не смотря на то, что a jiné, ale také věty
vedlejší časové, účelové, přípustkové atd. Procvičují si i formální náležitosti různých druhů
písemností (především formálních a neformálních dopisů) a s tím spojenou výstavbu a
logickou návaznost vět v jednotlivých textech.
Opět i v tomto díle se vyskytuje velmi málo pečlivě strukturovaných zadání a málokdy
uváděný rozsah. Délka textu písemného projevu se mi jeví jako krátká s ohledem na
pokročilou fázi osvojování jazyka.

Cvičení na rozvíjení samostatného ústního a písemného projevu v učebním souboru
Raduga po-novomu 1-2 (Радуга по-новому 1 - 2 ) - A l

Raduga po-novomu 1
První díl přepracované verze učebního souboru Raduga I se skládá z učebnice, pracovního
sešitu, metodické příručky a CD. Učební soubor obsahující úvod a 8 lekcí je určen nejen pro
výuku ruštiny jako dalšího cizího jazyka na základních a středních školách, ale i ve
vysokoškolském studiu (především v nefilologických oborech) či v jazykových kurzech.
Celý pětidílný učební soubor by měl vést к osvojení ruského jazyka na úrovních AI, A2 а В1,
které jsou vymezeny ve Společném evropském referenčním rámci pro jazyky.
Tak jako ve starším učebním souboru je i v přepracované verzi rozvíjení komunikativní
kompetence

žáků

podporováno

shrnováním

jazykových

poznatků

ve

funkčních

a
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systémových souvislostech, přičemž je zdůrazněno činnostní pojetí výuky. Velká pozornost se
věnuje aktivizaci žáků a jejich motivaci, reáliím v interkulturních souvislostech

a

mezipředmětovým

a

vztahům.

Důraz j e

také

kladen

na

rozvíjení autonomního

učení

dovednost sebehodnocení (s ohledem na Evropské jazykové portfolio).
Zpracování jednotlivých lekcí se p o n ě k u d liší od původní verze, n e b o ť j e přehlednější svou

strukturou a logikou vnitřního uspořádání prezentovaného učiva.
Lekce je rozdělena do pěti částí, přičemž 1. část tvoří skupiny písmen azbuky určené
к osvojení v dané lekci (1.-3. lekce), popř. celá tiskací azbuka (4.lekce), úvodní text, seznam
slovní zásoby к osvojení (5.- 8.lekce) a úlohy navazující na úvodní texty. II. část je věnována
nácviku osvojování zvukového systému jazyka (správná výslovnost, intonace či přízvuk),
v pozdějších lekcích (5.-8. lekce) se objevují cvičení fonetická, lexikální či na opakování
gramatiky z předchozí lekce. Ve III. části I. - 3 . lekce se procvičuje čtení jednotlivých písmen
azbuky (tvarově odlišných od ČJ, tvarově shodných, ale významově odlišných, aj.) a v 5. - 8.
lekci je pozornost věnována gramatickým cvičením s přehledy učiva (Запомните) . IV. část
1.-3. lekce tvoří jednoduché dialogické úlohy a cvičení lexikálně gramatická, zatímco v 5. - 8 .
lekci tato část představuje výstup do řeči reprezentovaný komplexními cvičeními. Poslední V. část komplexní cvičení, testující dovednost samostatného ústního projevu (např.: 5.2/14 Tvořte rozhovory к obrázkům.). V 5. - 8. lekci výše zmíněná část obsahuje texty к samostatné
četbě (oživené fotografiemi) a úlohy navazující na text, přičemž od páté lekce jsou na liště
zobrazeny podněty к rozvíjení autonomního učení a sebehodnocení.
V souvislosti s tím chci poukázat na použití kvalitních fotografií v učebnici, oživující texty či
doplňující reálie, které hrají důležitou úlohu motivační. Dalším zdrojem motivace v učebnici
jsou rébusy, křížovky aj.
Jak autoři uvádějí v metodické příručce, 1. díl učebního souboru Радуга по-новому 1 (úroveň
A1-1) se orientuje především na rozvíjení dovednosti poslechu s porozuměním a hovoru ve
spojení s dovednostmi čtení s porozuměním a psaní.
Osvojování zvukového systému jazyka je vedeno pečlivě s dostatečnou mírou fixace, která je
realizována velkým množstvím fonetických cvičení, zaměřeným jak na jevy segmentální, tak
suprasegmentální. Aby si žáci neosvojili azbuku s českou výslovností, je v seznamu nové
slovní zásoby pod názvem Zapamatujte si použita u slov s odlišnou výslovností od české
zjednodušená forma transkripce (nová slovní zásoba je také nahrána na CD).
Slovní zásoba jednotlivých lekcí pokrývá základní komunikativní situace a je důsledně
procvičována ve cvičeních jak v učebnici, tak pracovním sešitě. Gramatikalizace lexikálních
jednotek je optimální. Gramatické učivo odpovídá požadavkům na cílovou úroveň.
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Samostatný ústní projev se procvičuje v jednoduchých, situačně zakotvených monolozích a
dialozích. Často se jedná o sekvence cvičení, která na sebe úzce navazují a jejichž obtížnost se
postupně zvyšuje. Příkladem je cvičení 4.2/s.76 vycházející z přečtení textu (krátký životopis
Zuzany a Táni), který shrnuje lexikální a mluvnické učivo lekce. Následně žáci mají za úkol
převyprávět text z pozice Zuzany a poté z pozice Táni, přičemž tato sekvence je zakončena
samostatným vyprávěním o sobě a své rodině.

Písemný projev
Odstupňovaný nácvik psaní je realizován v pracovním sešitě, a to v koordinaci s jednotlivými
lekcemi učebnice. Je precizně rozfázován do detailů s důrazem na existenci celé řady
interferenčních jevů.
V nácviku psaní azbuky se autoři v učebnici i pracovním sešitě přiklánějí к tvarům bližším
českému způsobu psaní. Struktura jednotlivých lekcí v pracovním sešitě je trochu odlišná od
původní verze. Velkým přínosem mnoha cvičení v prvních třech lekcích je názorný postup
psaní jednotlivých písmen a způsob napojování s jinými písmeny.
Osvojení všech písmen azbuky je shrnuto a upevněno ve 4. lekci, která podobně jako ve starší
verzi učebnice tvoří určitý most mezi azbukovým a poazbukovým obdobím.
Cvičení 5. - 8. lekce jsou zaměřena na opakování slovní zásoby, gramatiky a pravopisu.
Jednoduchá reproduktivní a produktivní cvičení rozvíjející písemné vyjadřování jsou na konci
každé lekce (5. - 8.).
Metodická příručka nových dílů Radugy je na rozdíl od původní verze zpracována podrobně a
systematicky a po obsahové stránce je praktickým a nezbytným průvodcem každého ruštináře,
začínajícího učitele především. Nejedná se pouze o klíč к některým cvičením, ale podává
ucelený

přehled

o koncepčních

rysech

učebního souboru, struktuře

lekcí,

rámcové

charakteristice vyučovacího postupu a jeho variant. Obsahuje přehled cvičení v pracovním
sešitě a řešení vybraných cvičení či nabídku doplňujících materiálů pro další žákovské
aktivity.
Od 4. lekce obsahuje testy, opakující jazykový materiál z celé lekce s návrhem bodového
hodnocení. V závěru každého testu je cvičení s instrukcemi typu: Napište 7 vět o svém otci
(bratrovi, příteli, strýci). Напишите 10 предложений о том, что вы делаете в свободное
время. Napište, s kým se chcete seznámit (koho hledáte). Zároveň uveďte několik informací o
sobě.
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Raduga po-novomu 2 (Радуга по-новому 2)
Raduga po-novomu 2 (Al) svou strukturou a obsahem navazuje na předcházející díl.
Obsahuje 6 lekcí, ve

kterých se autoři věnují následujícím tématům: Škola (orientace

v budově, názvy kabinetů, začátek a konec vyučování atd.), Vyučování (rozvrh hodin, názvy
předmětů, známkování, atd.), Orientace ve městě (dopravní prostředky, jak se kam dostat,
atd.), Obchodní centrum (co komu koupit a co kolik stojí), Moskva a Petrohrad (jejich hlavní
pamětihodnosti), Praha (co nabídnout zahraničním turistům). Ve všech lekcích je kladen
důraz na rozvíjení komunikativní kompetence, přičemž se v rámci lekce postupuje od
poslechu a čtení úvodních textů, odstupňovaného nácviku jazykového materiálu, к rozvíjení
ústního a písemného projevu a dovednosti syntetického čtení s poslechem autentických textů.
Slovní zásoba úzce souvisí s výše uvedenými tématy a je dostatečně fixována v mnoha typech
cvičení. Abecední seznam slovíček z jednotlivých lekcí s jejich základní charakteristikou a
stručný

přehled

mluvnického učiva najdou žáci opět v polovině pracovního

sešitu.

Gramatická cvičení ve III. díle každé lekce jsou řazena do sekvencí, která představují postup
od jednoduchých cvičení (manipulačního typu, pozorovacích) až к užívání tvaroslovných a
syntaktických jevů v řečové produkci.
Zvuková stránka jazyka je upevňována ve fonetických cvičeních, opakujících výslovnost
především souhlásek, které českým žákům činí potíže jako např.: ч, ш, ж, ц, щ. Pozornost je
věnována i opakování intonace vět vyjadřující obdiv, otázek s tázacím slovesem atd.
Samostatnému ústnímu projevu se věnuje IV. část každé lekce. Gradace obtížnosti je zjevná.
Postupuje se od poloproduktivních cvičení к produktivním, přičemž se využívá např.:
vizuálních stimulů, otázek a odpovědí, monologů, dialogů, hraní rolí či řečových situací.
Důležitou součástí každé lekce je ikona s hvězdičkou, označující problematiku týkající se
autonomního učení. Například na liště na s. 76 a 77 se autoři žáků ptají, jak překonávají chyby
v cizojazyčné výuce a nabízí zároveň několik možných odpovědí, které vedou к zamyšlení
nad vlastním procesem učení a na hodině ruštiny tak mohou vyvolat zajímavou diskusi.
Učebnice obsahuje pestrou škálu cvičení zaměřených

na monologické a dialogické

vyjadřování, přičemž dialogy žáci doplňují, dokončují, vymýšlejí zápletky a využívají tak
svoji fantazii a invenci. V souvislosti s těmito typy cvičení se autoři v metodické příručce
vyjadřují ke způsobu hodnocení těchto činností a poukazují na skutečnost, že není vhodné
žáky přerušovat a opravovat jejich chyby, naopak by se učitelé měli soustředit na plynulost
projevu a jeho nápaditost.
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Písemný projev
Písemný projev je procvičován v pracovním sešitě. Ten svým obsahem i členěním (6 lekcí)
reflektuje probíranou látku v jednotlivých lekcích učebnice. Obsahuje překladová cvičení
(z češtiny do ruštiny, ale i naopak); diktáty, jejichž správnost si žáci mohou zkontrolovat
v učebnici, a celou řadu bezpřekladových cvičení, které procvičují gramatické a lexikální jevy
včetně pravopisu a vedou žáky к samostatnému písemnému projevu.
V 1. lekci např.: žáci píší o tom, co budou dnes dělat, co dělali včera, do jakého kurzu se
zapsali, kdy se kurz koná a co vněm dělají (cv. 12/12) či o tom, kdy půjdou nakoupit, co
budou kupovat a kdy byli v obchodním centru či supermarketu a co tam koupili (4. lekce cv. 15/33). Ve cvičení 10/38 (5.lekce) mají žáci popsat obrázek a odpovědět na otázky: Кто
что и где делает? Что где находится? V 5. а 6. lekci žáci procvičují samostatný písemný
projev společně se znalostmi reálií, protože jejich úkolem je: Ваш друг
пригласш1(а) вас в Санкт-Петербург

(подруга)

(в Москву). Ответьте ему (ей). Напишите о том,

что вы там хотите посмотреть, (cv. 13/41) а Что вы напишете

подруге

(другу) о

Праге? (cv.l4/s.48)
Z ukázek je patrné, že se jedná především o vyprávění v 1. osobě, kdy žák píše o vlastních
plánech, přáních, činnostech, zájmech atd.

Závěr
Oba výše zmíněné učební soubory patří k nej používanějším učebním materiálům na hodinách
ruského jazyka (vyplynulo to i z mého dotazníku pro učitele). I když Raduga 1-3 se z pohledu
některých vyučujících jeví jako zastaralá, stále z ní učitelé využívají nejrůznější cvičení jak na
rozvíjení samostatného ústního, tak i písemného projevu. Dochází tak nejčastěji ke kompilaci
obou verzí - Radugy a Radugy po-novomu.
Soubory cvičení v učebnicích zaměřených na nácvik ústního projevu vytvářejí účelný,
promyšlený systém, který respektuje jednotlivé etapy procesu osvojování CJ. Cvičení jsou
použita v dostatečném množství, zachovávají hierarchii a proporcionalitu různých typů
ústních projevů. Je uplatňována zásada „od snadnějšího к obtížnějšímu" a tak jednotlivá
cvičení zaměřená na rozvíjení ÚP umožňují pozvolný přechod od cvičení s řízenými reakcemi
ke cvičením poloproduktivním až к projevu samostatnému, spontánnímu, při kterém mají
studenti repertoár jazykových prostředků natolik zautomatizovaný, že se zaměřují především
na svůj komunikativní záměr.
Pracovnímu sešitu bych osobně vytkla špatnou strukturovanost zadání a absenci definování
rozsahu písemného textu, který je považován u státních maturit za jedno z kritérií hodnocení.
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Vzhledem k tomu, že produktivních cvičení v pracovním sešitě není hodně, učitelé musí
využít své kreativity a hodiny ruštiny doplnit o svá vlastní cvičení.
Řada učitelů v současné době začíná používat novou verzi, i když prozatím vyšly pouze 2
díly. Považují ji za učební materiál splňující všechny rysy moderní učebnice cizího jazyka a
doufají, že Raduga po-novomu plně obstojí v konkurenci jiných cizojazyčných učebnic.

2.2 Rozvoj produktivních řečových dovedností v Radúze 1,2 - jazykové a komunikativní
hry a Jazykové a komunikativní hry na pokročilém stupni výuky
Jak vyplývá z výsledků mého dotazníku pro učitele, často používaným

doplňkovým

materiálem na hodinách ruského jazyka jsou tři sborníky jazykových a komunikativních her
s názvy Raduga 1-jazykové a komunikativní hry (Folprechtová, J., Žižková, I.), Raduga 2 jazykové a komunikativní hry (Folprechtová, J., Výchopňová, J.) a Jazykové a komunikativní
hry v ruštině na pokročilém stupni výuky (Folprechtová, J., Křečková, E.), které slouží jako
praktický doplněk к učebnímu souboru Raduga 1, 2 a 3. Všechny tři autorské dvojice vznikly
na základě spolupráce absolventek PedF UK v Praze a vedoucí jejich diplomových prací
z didaktiky ruského jazyka.
Všechny tři sborníky her korespondují svou strukturou s učebnicemi Raduga 1-3, hry v těchto
sbornících jsou přizpůsobeny slovní zásobě a tematickým celkům původní série učebnic.
Každá lekce obsahuje 8-12 jazykových a komunikativních her, přičemž v 1. díle je 10 lekcí,
ve druhém 8 lekcí, ve třetím 5 tematických celků. Nejdříve jsou zařazeny hry jazykové, které
procvičují a opakují jazykové učivo a poté následují hry komunikativní, orientované na rozvoj
řečových dovedností. Autorky pečlivě rozlišují dvě skupiny her: hry nepřekračující rozsah
gramatického a lexikálního minima dané lekce a hry, které vyžadují práci se slovníkem
(doplňkové hry s použitím slovníků).

Každá hra obsahuje jasně formulovaný cíl, přehled

potřebných pomůcek, detailní instrukce pro učitele, jak hru realizovat, správné řešení úkolu a
potřebný prostor pro učitelovy poznámky, obsahující mimo jiné i seznam možných chyb
studentů.
Součástí publikací jsou volně kopírovatelné materiály к označeným hrám (pracovní listy).
Publikace Jazykové a komunikativní hry v ruštině na pokročilém stupni výuky je koncipována
jako doplňkový materiál pro výuku běžné komunikace v ruštině na středních i jazykových
školách, případně také v jazykových kurzech vysokoškolské výuky. Obsahuje více než 60 her,
které se vztahují к následujícím pěti tématům: 1. Obecně lidský smysl studia cizích jazyků,
sdílení lidí v různorodé sociální skupině; 2. Bydlení, rodinný život a životní styl; 3. Péče o
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zdraví a rozvoj sportovních zálib; 4. Vztah člověka к oblasti práce, výroby a obchodu; 5.
Vlastnosti osobnosti a vztah člověka к cestování. Publikaci lze volně kombinovat se všemi
učebnicemi ruského jazyka, používanými při výuce jak dospívajících, tak i dospělých a to na
všech typech škol v České republice.
Didaktické hry nepředstavují jen komplexní metodický postup rozvíjející komunikativní
dovednosti studentů, ale rozvíjejí i jejich individuální sebepoznávání. Vzhledem к tomu, že
tyto hry mohou mít různé formy, stávají se ideálním prostředkem pro pokrytí potřeb studentů
s různými styly učení, které souvisí s různými typy paměti a inteligence. Hry mohou sloužit
jako prostředek proti únavě, jako prvek uvolnění, zbavující studenty strachu ze sebevyjádření
a sebeprosazení vlastní individuality. Některé komunikativní hry mohou rozvíjet sebepoznání
studentů a zároveň mohou ukázat mnoho zajímavého učitelům samotným. Pokud je hra
vhodně vybrána (s přihlédnutím к potřebám a zvláštnostem skupiny) a správně realizována,
jistě splní svůj didaktický účel a zároveň vytvoří pozitivní klima ve třídě.

2.3 Rozvoj produktivních řečových dovedností v učebních souborech anglického jazyka
Maturita Solutions (intermediate) a New Cutting Edge (upper intermediate)

Pro analýzu učebnic anglického jazyka jsem vybrala dva učební soubory jako reprezentativní
vzorky z velkého množství učebnic angličtiny, které jsou v současné době na českém trhu.
Prvním učebním souborem je Maturita Solutions (intermediate), který představuje ojedinělý
příklad cizojazyčné učebnice, vydané v Oxfordu, ale do značné míry

přizpůsobené

podmínkám výuky směřující ke státní maturitní zkoušce. Autorský kolektiv tvoří kromě
rodilých mluvčí také odborníci na středoškolskou výuku jazyků z Maďarska, Litvy, Polska,
Ukrajiny, Lotyšska a také z České republiky (E. Paulerová, H. Musíková a D. Škorpíková).
Druhým příkladem anglické učebnice je New Cutting Edge (upper intermediate), kterou
používá jedna ze škol, na níž jsem

prováděla empirický výzkum (hodnocení písemných a

ústních projevů studentů). Celou řadu učebnic s tímto názvem od úrovně Starter (pro úplné
začátečníky) až po úroveň Advanced (pro studenty se středně pokročilou znalostí angličtiny)
vydává nakladatelství Longman a autoři jsou S. Cunningham a P. Moor.
Oba výše zmíněné učební soubory prošly kalibrací a v jejich obsahu jsou zahrnuty deskriptory
jednotlivých jazykových úrovní definovaných ve Společném evropském referenčním rámci.
Společně tvoří přechod od úrovně B1 přes úroveň B2 к úrovni Cl Společného evropského
referenčního rámce.
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Maturita Solutions (intermediate)
je moderní učebnice angličtiny, která je určena především studentům středních škol.
Představuje vhodný učební materiál pro přípravu к maturitě. Součástí učebního souboru je
učebnice + multiROM, příručka pro učitele, pracovní sešit, CD

a Test Bank MultiROM

obsahující různé druhy testů (rozřazovací test, 2 testy pro každou lekci a dva souhrnné testy
(pro lekce: 1-5, 6-10) včetně správných odpovědí a návrhů bodového ohodnocení).
Učebnice obsahuje 10 lekcí,

které jsou přehledně rozděleny na 7 částí: část A (úvod

prezentující novou slovní zásobu lekce),

část В (přehled gramatiky dané lekce + cvičení

s názvem Look out!, které učí studenty vyvarovat se častých chyb). Část C je úzce spjata
s prezentací reálií ve formě článku. Část D prezentuje druhou část gramatického materiálu
v rámci dané lekce. Část E obsahuje hlavní text lekce korespondující svým obsahem
s tématem lekce a obsahující gramatické struktury procvičované v dané lekci. V části F jsou
dialogy z každodenního života společně s cvičeními zaměřenými na poslech s porozuměním.
Poslední část G procvičuje produktivní dovednost - psaní. Tato část obsahuje také praktické
ukázky příkladů jednotlivých typů textů, jejich strukturu a formální náležitosti.
Témata zpracovávaná v jednotlivých lekcích (jako např. Móda, Cestování, Lidské tělo,
Mezilidské vztahy atd.) jsou definována v příručce Threshold 1990 a odpovídají tak úrovni
osvojení jazyka BI - B2.
Mezi deseti lekcemi se pětkrát objevuje dvojstránka nazvaná Gel ready for your

exam

obsahující cvičení na rozvoj receptivních i produktivních řečových dovedností. Učebnice také
obsahuje pět dvojstránek s názvem Language

Review

věnovaných fixaci jazykového

materiálu a část nazvanou Skills Round-up, zaměřenou na procvičení řečových dovedností
(celkem 22 cvičení zaměřených na rozvoj ústního vyjadřování a 5 cvičení na rozvíjení
písemného projevu).
V jednotlivých částech každé lekce najdeme cvičení na rozvoj ústního vyjadřování, přičemž
se postupuje od snadnějších cvičení přípravného typu к dialogickým a monologickým
cvičením výrazně produktivního charakteru, tj. ke komunikativním úkolům vyžadujícím od
studentů samostatnost při jejich řešení. Zadání některých z nich jsou po obsahové stránce
velmi totožná s jednotlivými cvičeními, které jsou součástí připravovaných státních maturit
(např. Compare and contrast the two photos. Answer the questions.)
Učebnice je přehledná, pečlivě dělená do jednotlivých částí, přičemž každá z nich je zaměřena
na procvičení jazykových prostředků i řečových dovedností. Gradace obtížnosti je zjevná.
Autoři využívají mnoho vizuálních prostředků, které zvyšují motivaci u studentů.
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Příručka pro učitele (Teacher's book) je přehledná a podrobně popisuje způsob prezentace a
fixace nového učiva každé lekce. Její součástí jsou kopírovatelné materiály, doplňující
cvičení, klíč s výsledky ke všem typům cvičení.
Za velmi přínosnou součást příručky považuji Dyslexia: A Guide for Teachers [Dyslexie:
Průvodce pro učitele], kteří mají ve třídách dyslektiky. Popisuje formy dyslexie, jejich
příčiny, symptomy a především slouží jako návod, jak pracovat s dyslektickými žáky na
hodinách anglického jazyka jak po stránce pedagogické, tak i psychologické.
Pracovní sešit (Workbook) obsahuje kromě celé řady cvičení zaměřených na nácvik
jazykových prostředků, především lexikálních a gramatických i úlohy orientované na nácvik
samostatného písemného projevu. Na konci každé lekce je část nazvaná Selfcheck, věnovaná
sebehodnocení a sebereflexi. Důležitou součástí každé druhé lekce je dvoustránka s názvem
Get ready for Maturita, která obsahuje cvičení testující všechny čtyři řečové dovednosti čtení a poslech s porozuměním, psaní, mluvení a také cvičení, procvičující jazykovou
kompetenci žáka.

Cutting Edge - (upper intermediate)
Moderní učební soubor pro výuku anglického jazyka se skládá z učebnice s minislovníčkem,
příručky pro učitele (obsahující test ke každé lekci s bodovým ohodnocením každého
cvičení), pracovního sešitu a CD. Učebnice obsahuje 12 lekcí (+ 2 lekce opakovací), jejichž
struktura je podobná. Úvod lekce většinou tvoří krátké cvičení zaměřené na poslech či čtení
s porozuměním, které je doprovázeno obrazovým materiálem v podobě fotografií, obrázků,
kvizu atd. Většinou je zakončeno několika otázkami procvičující ústní vyjadřování studentů.
Jde o vyjádření názorů na téma celé lekce, jako např. Profese, Volný čas, Masmedia atd. Na
ně navazuje prezentace nového gramatického materiálu (Language Focus 1, 2) induktivním
způsobem, přičemž žákovi pomáhá gramatický přehled na konci učebnice (Language
Summary).

Kromě bohaté škály gramatických a fonetických cvičení je součástí lekce i

přehled nové slovní zásoby (Vocabulary 1,2) související s tématem lekce. Gradace obtížnosti
lexikálních cvičení v učebnici je zřejmá. Po nich většinou následuje delší text zaměřený jak na
čtení analytické, tak na syntetické. Poslední částí každé lekce jsou cvičení zaměřená na ústní
samostatný projev - monologický či dialogický a na samostatný písemný projev.
Jedná se o sekvence cvičení se zjevnou gradací obtížnosti, kdy se často střídá práce ve
dvojicích s diskusemi v malých či větších skupinách. Nejčastějšími typy cvičení, které
procvičují ústní vyjadřování, jsou např. dialogy (interviews), krátké samostatné projevy
(minitalks), cvičení, ve kterém se řeší nějaký problém (problem-solving) či vyprávění příběhu
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(story-telling). Důležitou součástí výše zmíněných typů cvičení v učebnici je bohatý obrazový
materiál, který slouží jako vizuální stimul a zvyšuje motivaci studentů. Obě produktivní
dovednosti jsou často procvičovány společně. Příkladem může být cvičení ve 3.lekci (s.3233), kdy je úkolem např. navrhnout

několikadenní

cestu po rodné zemi pro filmovou či

hudební hvězdu (doba přípravy pro ústní projev cca 10-15 minut) a poté sestavit

podrobný

písemný itinerář cesty.
Písemné vyjadřování se procvičuje jak v učebnici, tak v pracovním sešitě, který svým
obsahem a tematickým zaměřením reflektuje učebnici. Jedná se o psaní e-mailů, popis osoby,
popis místa, psaní motivačních dopisů jako přílohy к životopisům, recenzí, děkovných dopisů,
stížností, vyprávění atd.). Zajímavým typem cvičení v pracovním sešitě jsou 2 cvičení
(Checking for mistakes) zaměřená na korekci chyb v krátkých psaných textech. V souvislosti
s písemným projevem jsou součástí učebnice i pracovního sešitu cvičení, která procvičují
správné používání interpunkce, správné členění textů či vhodné používání prostředků textové
návaznosti (Linking words).
Závěr
Z analýzy vyplývá, že oba učební soubory představují moderní jazykové učebnice, reflektující
mezinárodní jazykové standardy pro danou úroveň obtížnosti a obsahující vyvážené množství
cvičení na rozvoj produktivních řečových dovedností. Velkou předností především učebnice
Maturita Solutions je skutečnost, že svou typologií a bohatou škálou cvičení odráží potřeby
současného maturanta, neboť při tvorbě této učebnice bylo přihlíženo к obsahu nových
maturitních zkoušek z anglického jazyka.
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3. Analýza dotazníků pro učitele
Dotazníky zaměřené na problematiku hodnocení písemného a ústního projevu byly zadány 40
učitelům ruského jazyka na základních, středních a vysokých školách České republiky.
Dotazník byl anonymní a sloužil pouze pro účely mé disertační práce.
Dotazník obsahoval 16 otázek, z nichž 11 mělo dvě části A a B. Z celkového počtu bylo 12
otázek uzavřených. U otevřených otázek učitelé měli možnost vyjádřit svůj názor, mínění na
danou problematiku. Poslední zadání (č. 17) souviselo s poslechem ústního projevu dlouhého
zhruba 3 minuty a jeho následným ohodnocením a oznámkováním.
Dotazníky vyplňovali učitelé (90% ženy, 10% muži) především ve věkovém rozmezí 46 - 60
let (37%) a 31 - 45 let (35% z celkového počtu dotazovaných).
Mezi dotazovanými bylo nejvíce učitelů z gymnázií (47%), SOŠ (22%) a základních škol
(10%). Je nutno zdůraznit, že dotazníky měli možnost doplnit i učitelé vysokých škol, SOU či
jazykových škol.
Z výsledků dotazníků vyplynulo, že je ruština vyučována na školách především jako jazyk
povinně volitelný (52%), poté jako povinný (32%) a v neposlední řadě jako nepovinný (16%),
přičemž její hodinová dotace činí nejčastěji 3 vyučovací hodiny týdně (44%). Nejvíce
používanou učebnicí na hodinách ruštiny je Радуга (50%), Радуга по-новому (31%) а
Ruština nejen pro samouky (12%). Z učebnic vydaných mimo Českou republiku učitelé
používají slovenskou učebnici Встречи с Россией nebo ruské učebnice jako např. Россия
2000 či Приглашение в Россию. Následující graf ukazuje, jak širokou škálu dalších
doplňkových materiálů učitelé v současné době využívají na hodinách ruského jazyka.
V souvislosti s otázkou, zda jimi používaná učebnice poskytuje dostatečné množství cvičení
к rozvoji ústního a písemného projevu, 49% učitelů odpovědělo, že nemohou jednoznačně
říci, zda je počet cvičení dostatečný a 38% učitelů tvrdila, že není, a proto musí ke každé
lekci vymýšlet vlastní cvičení. Dle výsledků dotazníku nejčastějšími typy cvičení na rozvíjení
ústního vyjadřování v učebnicích jsou: dialogy (25%), hraní rolí (18%), popis obrázků reakce na vizuální stimuly (18%), situační cvičení (16%) a jiná. Cvičení na rozvíjení
písemného projevu (jako např. diktáty, překlady, doplňovací cvičení, psaní dopisu aj.) jsou
především v pracovních sešitech a dle výsledků dotazníků jejich množství a pestrost
neodpovídá představám mnoha učitelů.
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5) a Jaké doplňkové materiály používáte na hodinách RJ?
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o...-

,

•
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Nácvikem samostatného ústního projevu se učitelé zabývají téměř každou vyučovací hodinu
(71%), a procvičují ho především uprostřed vyučovací hodiny (42%), zatímco nácviku
samostatného písemného projevu se věnují nejčastěji lx týdně (45%), a jeho procvičování se
věnují buď na konci vyučovací hodiny (30%), nebo ho zadávají jako domácí úkol (39%).
Z hlediska hodnocení při procvičování ústního projevu hodnotí výkony žáků nejčastěji učitel
společně se žáky (50%) nebo pouze učitel (40%). Při procvičování písemného projevu výkony
žáků hodnotí nejčastěji učitel (64%) nebo učitel a žáci společně (21%). Při zkoušení
samostatného ústního projevu 81% učitelů hodnotí daný výkon žáka známkou, která je
doprovázena slovním ohodnocením. Naopak samostatný písemný projev 56% učitelů hodnotí
pouze známkou.
Následující graf ukazuje procentuální zastoupení učitelů rozvíjejících u žáků dovednost
sebehodnocení, v poměru к učitelům, kteří se touto problematikou zatím na hodinách ruštiny
nezabývali.
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12) A. Rozvíjíte u ž á k ů d o v e d n o s t s e b e h o d n o c e n í ?

Učitelé rozvíjející tuto dovednost u žáků na hodinách ruštiny, např. dávají zkoušeným žákům
možnost si navrhnout známku a pomocí diskuse ve třídě se snaží každý výkon objektivně
ohodnotit. Ústní projevy si někteří učitelé nahrávají na videokameru či diktafon a společně ve
třídě s e j e snaží zpětně zhodnotit, popřípadě hlouběji analyzovat. Několik učitelů v souvislosti
s rozvojem sebehodnocení poukázalo na důležitou roli jazykových portfolií.
Na druhé straně učitelé nerozvíjející tuto autoregulační dovednost poukazují na málo času ve
vyučovací hodině a na nedostatek metodického materiálu, který by jim pomohl správně a
efektivně sebehodnocení u žáků rozvíjet.
Následující dva grafy znázorňují názory učitelů na otázku, zda jejich žáci sami umí ohodnotit
svůj ústní a písemný projev.

13) A. Dokáží Vaši žáci s a m i o b j e k t i v n ě o h o d n o t i t s v ů j ú s t n í p r o j e v ?
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Z předchozího grafu je patrné, že se učitelé domnívají, že žáci nejsou schopni objektivně
ohodnotit svůj ústní projev, vzhledem k tomu, že neslyší své chyby a většinou chyby
zaregistrují, až když jsou na ně učitelem upozorněni.
Následující graf poukazuje na skutečnost, že

53% učitelů se domnívá, že žáci neumí

objektivně ohodnotit svůj písemný projev především z důvodu nedostatečného ovládání
cizího jazyka. Jediný typ chyb, které občas žáci správně identifikují v písemných projevech,
jsou chyby gramatické či pravopisné. Velké obtíže jim naopak činí chyby stylistické, chyby
spojené s použitím prostředků textové návaznosti, interpunkce atd.

13) B. Dokáží V a š i ž á c i s a m i o b j e k t i v n ě o h o d n o t i t s v ů j p í s e m n ý
projev?

47% učitelů považuje za nejobtížnější hodnocení ústního projevu, zatímco 14% učitelů se
domnívá, že je nejobtížnější hodnocení písemného projevu. 29% učitelů považuje hodnocení
obou dovedností za stejně obtížné a 10% učitelů neví.
Z následujících grafů je patrné, podle jakých hledisek učitelé hodnotí ústní a písemný projev.
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14) A. Podle j a k ý c h h l e d i s e k hodnotíte ústní p r o j e v ?
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2%
2%

porozuménl
1%

srozumitelnost vypoví
13%
intonace
plynulost projevu
použiti fantazie
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3%

reagovat

6%
• sleduj komunikativní cil (toleruj drobné morfologické chyby) • obsahová správnost

• správné výslovnost

• gramatcká správnost

• nt onace

• bohatost slovní zásoby

• schopnost pohotové reagovat

• použiti fantazie

• plynulost projevu

• logika výpc*éd

• srozumitelnost výpovédi

•

•

Я schopnost improvizace

•

porozuménl

stylistika

samostatnost

• schopnost kompenzainlho vyjadřováni

• schopnost navázat a ucfržet kontakt

• splnénl zadáni

• celkový projev

• schopnost s e efektivné vyjadřovat

14) B. Podle jakých hledisek hodnotíte písemný projev?

D invence

B kompozice

• stylistika

• pravopis

I

• bohatost slovní zásoby

• logka

• přesnost vyjadřováni

• ucelenost

• doďženl tématu

• srozumitelnost

• vécná správnost

B adekvátni organizace textu

gramatika

• obsah sdélenl
• kontinuita (souvislost)

Z dotazníků zároveň vyplývá, že za nejzávažnčjší chyby v ústním projevu učitelé považují:
•

chyby bránící porozumění (33%),

•

gramatické chyby ( 19%),

•

fonetické chyby ( 19%),

•

lexikální chyby ( 16%),

•

neadekvátní reakce na stimuly (7%) a další.
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V písemném projevu učitelé považují za nejzávažnčjší:
•

pravopisné chyby (36%),

•

gramatické chyby (22%),

•

chyby bránící porozumění a pochopení písemného textu (19%),

•

stylistické chyby (8%) a další.

Za velmi překvapující považuji výše uvedené výsledky týkající se typů chyb, které učitelé
považují v ústním a písemném projevu za nejzávažnější. Bylo by zajímavé zjistit příčiny, proč
učitelé v porovnání s ústním projevem, ve kterém s převahou dominují chyby bránící
porozumění, v písemném projevu pokládají za nejzávažnější chyby pravopisné (36%), poté
gramatické (22%) a teprve až na třetím místě v pořadí chyby bránící porozumění (19%).
Z celkového počtu respondentů 47% učitelů považuje za nejobtížnější hodnocení ústního
projevu na hodinách ruského jazyka. Hodnocení obou produktivních dovedností považuje za
stejně obtížné 29% učitelů, protože obě mají svá úskalí. 14% učitelů se domnívá, že
nejobtížnější je hodnocení písemného projevu a 10% učitelů neví.
V souvislosti s danou problematikou

se učitelé shodují v tom, že hodnocení

obou

produktivních dovedností podléhá určitému subjektivnímu hodnocení. Poukázali také na
skutečnost, že se někdy stává, že v rámci hodnocení berou v úvahu jen některá kritéria (např.
správnost, faktografické znalosti, atd.) a jiná opomíjejí. V souvislosti s tím někteří z nich
(především proškolení hodnotitelé) zdůraznili kladný přínos kritérií, sestavených pracovníky
z CERMATu, na jejichž základě mohou rychleji a přesněji hodnotit jak písemné, tak ústní
projevy studentů v cizojazyčné výuce.
Zajímavé výsledky přineslo poslední zadání (č. 17), ve kterém si učitelé poslechli samostatný
ústní projev studenta 3. ročníku gymnázia (učícího se ruštinu 3. rokem - 3h týdně), nahraný na
CD. Jejich úkolem bylo tento projev zhodnotit a pokud možno i oznámkovat. Úkolem
studenta bylo popsat interiér pokoje a poté ho srovnat s interiérem pokoje druhého (reakce na
vizuální stimul v rámci dvou obrázků). Zadání úkolu bylo podobné jedné z několika částí
nové ústní maturitní zkoušky se základní úrovní obtížnosti (Bl).
I když učitelé poukazovali na podobná pozitiva (+) a negativa (-) ústního projevu jako např.:
+ splnění komunikativního záměru, sdělení věcné a účelné, projev srozumitelný, adekvátní
reakce na stimul, pohotové reakce, gramatické či lexikální chyby nenarušují porozumění atd.
-

výslovnost ovlivněna češtinou a angličtinou (vnitřní a vnější interference), chyby

v přízvucích, omezená slovní zásoba, několik gramatických a lexikálních chyb, projev
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neplynulý (mnoho hezitačních pauz) atd., v závěru ho zhodnotili známkami v rozmezí od
dvojky do čtyřky, jak ukazuje závěrečný graf.
Deset učitelů (25%) ústni projev studenta oznámkovalo dvojkou, 3 učitelé (7,5%) čtyřkou a
většina - 26 učitelů trojkou (65%), přičemž jeden učitel odpověděl, že výkon studenta
odpovídá známce 3-4.

17) Hodnoceni ústního projevu žáka učiteli,
(vyjádřené známkou)

-ff-H M 41 M M M M *

•
•

3,0

• <M

И

r

- HH

•

• • • • •

•

• • •

j •

•

:->--f-ŕ-p»-i

•

•

•

I •

• <

2
•<
N

2

L

1

'°

f

'

'

•

'

'

•

•

•

•

•

•

•

1,0

0,0
3

1 2

3

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

TEST

I když z analýzy vyplynulo, že 81% učitelů hodnotí samostatný ústní projev známkou a
zároveň slovním ohodnocením, pouze 25% učitelů svoji známku v praktické ukázce
doprovodilo

slovním

ohodnocením,

v němž

na jedné

straně

zdůrazňovali

splnění

komunikačního záměru, pohotové reakce studenta, srozumitelnost jeho výpovědi, snahu o
plynulost, a na straně druhé vytýkali studentovu omezenou slovní zásobu, několik
gramatických a lexikálních chyb včetně chyb v přízvucích a v neposlední řadě i nesprávnou
výslovnost, zapříčiněnou mezijazykovou interferencí nejen mateřského jazyka (českého
jazyka), ale i jazyka anglického.
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IV. Závěry
V úvodu práce (viz s.3) jsem formulovala 5 cílů týkajících se problematiky hodnocení
produktivních řečových dovedností v cizojazyčné výuce se zaměřením na výuku ruštiny na
středních školách.
Podrobným studiem všech materiálů týkajících se nového modelu maturitní zkoušky
z předmětu cizí jazyk a její komparací s jinými mezinárodními jazykovými zkouškami jsem
dospěla к názoru, že svou strukturou a požadavky je srovnatelná s ostatními mezinárodními
jazykovými zkouškami. Kladným přínosem je především změna jejího charakteru ve zkoušku
komplexní, neověřující pouze dovednost ústního projevu, jak tomu je doposud, ale testující
všechny řečové dovednosti - čtení a poslech s porozuměním a písemný projev. Kromě toho,
že odráží požadavky Rámcových vzdělávacích programů, jsou navíc její dvě úrovně
obtížnosti (základní a vyšší) vázány na mezinárodní klasifikaci úrovní ovládání jazyka a
odpovídají úrovním B1 a B2 vymezeným Společným evropským referenčním rámcem.
Při hodnocení písemných a ústních projevů jsem používala analytická kritéria hodnocení,
vytvořená pro potřeby hodnocení budoucích maturit. Použila jsem tedy bodové ohodnocení
jednotlivých oblastí písemného a ústního projevu a jejich sečtením jsem získala výsledné
skóre. Pomocí počítačového programu Restan jsem provedla mnohem podrobnější analýzu
písemných a ústních projevů zahrnující čistou a hrubou úspěšnost, průměrné skóre, medián
skóre, průměrnou diskriminaci a biseriální korelaci. Na základě zmíněných údajů bylo možno
vytvořit histogramy skóre, položkové analýzy a grafy uvádějící nejen skóre jednotlivých žáků
v pořadí od nejlepšího к nejhoršímu, ale také rozložení úloh podle úspěšnosti a diskriminace.
V rámci hodnocení dovednosti písemného vyjadřování v ruštině a angličtině jsem sledovala
následující oblasti: I - Zadání / obsah, II - Organizaci textu, III - Slovní zásobu a pravopis a
IV - Gramatiku. U každého písemného textu a ústního projevu jsem provedla korekci a
žákovské práce jsem ohodnotila podle analytických kritérií, vytvořených CERMATem.
V písemných projevech z ruštiny byly výsledky následující:
•

V oblasti I se prokázalo, že žáci sice dodrželi jednotlivé typy písemných textů (vzkaz,
dopis), ale většina z nich opoměla zmínit minimálně jeden bod zadání. Z analýzy také
vyplynulo,

že

nejmenší

úspěšnost

se

projevila

v dovednosti

napsat

text

v odpovídajícím rozsahu, protože u mnoha testovaných byla překročena buď dolní
nebo horní mez intervalu slov.
•

V oblasti II byly výsledky poněkud nízké (0 počet bodů na žáka byl 1,9 bodů), neboť
žákům činila potíže vnitřní a vnější organizace textu, ať již se jednalo o nesprávné
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oslovení či zakončení písemného textu nebo delení textu na odstavce; tím byla
potvrzena hypotéza č. 1. (s. 5)
•

V oblasti III a IV - tzn. v použití adekvátní a správné slovní zásoby, pravopisu a
gramatiky dle zpracování počítačového programu Restan byla zjištěna téměř shodná
úspěšnost 65%. Tyto výsledky rovněž potvrzují hypotézu č. 1 (s. 5) a to i přesto, že
v oblasti III se hodnotí nejen přesnost a rozsah slovní zásoby, ale i pravopis a navíc je
hodnocení společně s oblastí IV založeno na kvantifikaci chyb. Tento velmi
uspokojivý výsledek přičítám kvalitnímu výběru cvičení zaměřených na nácvik a
fixaci jazykových prostředků a jejich systematickému procvičování v současných
učebnicích ruštiny.

U písemných textů delších byly výsledky ze všech hodnocených oblastí velmi uspokojivé, až
na výjimku slovní zásoby a pravopisu, kde o počet bodů činil 1,1 bod v oddíle A a 1,8 bodů
v oddíle B. Hlavním důvodem byla pravděpodobně zvýšená náročnost způsobená větším
rozsahem textu, což vedlo k tomu, že se studenti dopustili velkého množství chyb. Z výsledků
také vyšlo najevo, že žáci 4. ročníků byli úspěšnější než žáci třetích ročníků.
Z porovnání výsledků písemných textů z ruštiny z roku 2006 a z roku 2008 vyplývá, že
průměrný počet bodů na školách, které se podrobily průzkumu v roce 2008 byl výrazně vyšší
pouze v oblasti IV - Gramatika (mluvnické prostředky). V ostatních oblastech byly výsledky
shodné (II - Organizace textu) či dokonce mírně nižší (I - Zpracování zadání/Obsah, a III Slovní zásoba a pravopis). To znamená, že hypotéza č. 4 (s. 5) byla potvrzena jen částečně.

Výsledky z písemných projevů v angličtině byly tyto:
•

V oblasti I byla zaznamenána nejnižší úspěšnost (58,7%), což způsobilo časté
zapomínání zpracování některých bodů zadání a také skutečnost, že horní hranice
rozsahu (120 slov) písemné práce překročilo 40% žáků.

•

V oblasti II největší potíže žákům činilo členění písemného textu (článku) na odstavce
a to vedlo k tomu, že se písemný text stával nepřehledným.

•

V oblastech III а IV byly výsledky poměrně vysoké, s úspěšností (86,7% a 72,0%),
což potvrzuje, že slovní zásobě včetně pravopisu a gramatice věnují učitelé na
hodinách angličtiny dostatečnou pozornost. Toto zjištění zároveň ukazuje, že hypotéza
č. 2 (s. 5) se potvrdila pouze částečně, v písemném projevu v angličtině byli žáci
relativně méně úspěšní při strukturování a organizaci textu, avšak naopak relativně
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k.

velmi

úspěšní

byli

z hlediska

adekvátního

a

správného

použití

příslušných

gramatických prostředků.

Úroveň dovednosti ústního vyjadřování v ruštině a angličtině jsem hodnotila v těchto
oblastech: I - Zadání / obsah a projev, II - Lexikální kompetence, III - Gramatická
kompetence a IV - Fonologická kompetence
V oblasti I jsem hodnotila odděleně splnění zadání, což znamenalo popsat a porovnat dvojici
obrázků (reakce na vizuální stimul). S popisem obrázku žáci neměli problémy (úspěšnost 64,7%), ale srovnání obou obrázků dopadlo ze zmiňovaných hodnocených oblastí nejhůře
(úspěšnost - 48,7%), z čehož vyplývá, že učitelé by se této dovednosti měli věnovat na
hodinách ruštiny mnohem častěji. Na druhé straně je důležité zdůraznit, že tato dovednost je
úzce spjata s užíváním obtížnějších gramatických struktur (jako např. stupňování přídavných
jmen). I když žáci dělali ve svých projevech řadu lexikálních chyb, výsledky úrovně lexikální
kompetence byly lepší než výsledky v oblasti užití adekvátních gramatických struktur, čímž
se potvrdila částečně hypotéza č. 3 (s. 5).
V rámci fonologické kompetence žáci dosahovali 61,5%

úspěšnosti. Mnozí z nich byli

schopni autokorekce a aktivně používali různé druhy kompenzačního vyjadřování, především
redukci nebo substituci.
Z výsledků analýzy ústních projevů v angličtině vyplynulo, že žáci dovednost srovnat dva
obrázky ovládají, neboť jejich úspěšnost v jednotlivých sledovaných oblastech činila přes
80% s výjimkou oblasti IV - Gramatiky, kde díky chybám především ve slovosledu,
v absenci určitých a neurčitých členů či v použití předložky byla úspěšnost 72%. Tyto
výsledky pokazují na skutečnost, že hypotéza č. 3 (s.5) byla splněna jen částečně.
Z analýzy chyb v písemných projevech z ruštiny vyplynulo, že největší počet chyb v oblasti
slovní zásoby a gramatiky vznikal na základě mezijazykové interference z mateřského jazyka.
Jednalo se o následující typy chyb:
•

přenesení českého slova do ruského kontextu,

•

používání chybných afixů,

•

chyby vzniklé na základě interference povahy polysémické,

•

chybný výběr slov či slovních spojení,

•

chyby v syntaktické závislosti u podstatných jmen a sloves,

•

chyby v pádových koncovkách u substantiv,

•

chybné určení rodu substantiv,
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•

užití nesprávných tvarů při časování sloves,

•

chyby spojené s vyjádřením pronominálního subjektu,

•

chyby v negaci aj.

U několika žáků se projevil negativní přenos prvního osvojovaného cizího jazyka

-

angličtiny. Ojediněle jsem zaznamenala chyby způsobené vnitřní interferencí.

V anglických písemných projevech převažovaly chyby způsobené:
•

absencí užívání určitých a neurčitých členů,

•

chybným výběrem slov či slovních spojení,

•

chybným použitím homonym,

•

nesprávným užitím předložkových vazeb se slovesy,

•

chybným tvořením podmínkových vět,

•

chybným slovosledem ve větách aj.

Z výše uvedeného přehledu nejfrekventovanějších chyb v písemných projevech v obou
jazycích vyplývá, že jsou úzce spojeny s odlišnou typologií jazyků - ruštiny (jazyka
syntetického) a angličtiny (jazyka analytického).
Vzhledem k tomu, že celá řada chyb (především v písemných projevech z ruštiny) byla
způsobena interferencí mateřského jazyka, je nutné, aby učitel se znalostí jazykového systému
mateřštiny a systému osvojovaného jazyka uměl tento typ chyb předvídat ve všech etapách
výuky a volil takové metodické postupy, kterými by čelil chybám způsobeným interferencí.
Analýza učebnic ukázala, že všechny zmíněné učebnice ruštiny a angličtiny mají rysy
moderních jazykových učebnic. Z hlediska cvičení rozvíjejících písemný projev učebnice
ruštiny obsahují cvičení od elementárních reproduktivního charakteru až po produktivní jako
např. psaní vzkazu, pohlednice či dopisu. Mezi nimi se však objevuje málo cvičení
strukturovaných s uvedeným přesným rozsahem počtu slov. V anglických učebnicích se
mimo jiné procvičuje psaní žádosti, eseje (s počtem slov 200-250), což odpovídá danému
stupni osvojování jazyka. Pro nácvik a rozvíjení samostatného ústního projevu autoři učebnic
shodně využívají cvičení dialogická a monologická s postupnou gradací obtížnosti, ve kterých
využívají žákovu fantazii a invenci. Jedná se o cvičení situační, popis či srovnání obrázků,
hraní rolí, vyprávění příběhu (story-telling) či cvičení zaměřená na řešení nějakého problému
(problem-solving).
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Z dotazníku pro učitele ruštiny zaměřeného na problematiku hodnocení ústního a písemného
projevu na hodině ruštiny vyplynulo, že při procvičování ÚP hodnotí výkony žáků nejčastěji
učitel se žáky (50%) a při procvičování samostatného PP hodnotí jednotlivé texty nejčastěji
jen učitel sám (64%). Sebehodnocení rozvíjí na hodinách ruštiny 62% učitelů. Učitelé
nerozvíjející tuto dovednost u žáků poukazovali na málo času ve vyučovací hodině či na
nedostatek metodického materiálu zabývajícího se touto problematikou. 47% učitelů považuje
za nejobtížnější hodnocení ústního projevu a 14% učitelů hodnocení písemného projevu,
přičemž nejčastějšími hodnocenými hledisky jsou: u ÚP - plynulost projevu, gramatická
správnost, správná výslovnost, obsahová správnost, bohatost slovní zásoby atd. a u PP gramatika, pravopis, bohatost slovní zásoby, stylistika atd. Z analýzy zároveň vyplynulo, že
za nejzávažnější chyby v ústním projevu učitelé považují chyby bránící porozumění (33%),
gramatické (19%) a fonetické (19%) a u písemných projevů pravopisné (36%), gramatické
(22%) a chyby bránící porozumění a pochopení písemného textu (19%).
Vzhledem k tomu, že bylo z dotazníků zjištěno, že někteří učitelé nechtěně v rámci hodnocení
berou v úvahu jen některá kritéria a jiná opomíjejí, doufám, že budoucí používání
analytických kritérií pomůže rychleji, přesněji a objektivněji hodnotit jak písemné, tak ústní
projevy žáků v cizojazyčné výuce, a to nejen u zkoušek maturitních.
Uvědomuji si, že rozsáhlé téma, které jsem si zvolila pro svou disertační práci, nebylo možno
vyřešit v úplnosti. Při psaní práce vyvstala řada otázek, které jsem vzhledem ke svým
omezeným možnostem musela nechat stranou, ale které by rozhodně bylo žádoucí řešit
v budoucnu. Jedná se např. o otázky týkající se příčin chyb jiných než způsobených
interferencí, stanovení stupně závislosti působení interference na délce osvojování CJ1 a CJ2
atd. Přes výše uvedené skutečnosti věřím, že se mi svou prací alespoň částečně podařilo
přispět к řešení problematiky hodnocení úrovně produktivních řečových dovedností ve
vyučování cizích jazyků.
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РЕЗЮМЕ
Проблематика

оценки

продуктивных

речевых

умений

при

обучении

иностранному языку (конкретно при обучении русскому языку в средних школах
Чешской Республики)
Контроль вместе с оценкой являются важнейшим фактором в процессе обучения
любому предмету, в том числе и иностранному языку. Он позволяет не только
установить уровень успешности обучения, но и выявить недостатки в знаниях, умениях
и навыках учащихся. Кроме того он оказывает воспитательное воздействие на
учащихся, стимулируя их учебную деятельность.
Темой

предлагаемой

диссертации

является

проблематика

оценки

продуктивных

речевых умений при обучении иностранному языку, конкретно при обучении русскому
языку в средних школах Чешской Республики.

Данная диссертация ставит своей целью:
•

внести вклад в решение проблематики оценки продуктивных речевых умений в
процесе обучения иностранным языкам;

•

характеризовать международный языковой экзамен по русскому языку (ТРКИ 1) с
пороговым уровнем освоения языка - В1 и Кембриджский экзамен по английскому
языку (FCE) с постпороговым уровнем освоения языка - В2 проверяющие все
аспекты владения языком в связи с

новой концепцией экзамена на аттестат

зрелости по иностранным языкам, учитывая его структуру, требования и критерии
оценки устной и письменной речи учащихся средних школ Чешской Республики;
•

проверить уровень освоения продуктивных речевых умений у учащихся третьего и
четвёртого классов средних школ с помощью аналитической системы критериев,
созданных Центром по исследованию результатов образования (CERMAT) для
оценки письменной и устной речи на экзамене на аттестат зрелости, который в
новом виде осуществится в учебном году 2009-2010;

•

характеризовать типичные ошибки в письменных работах и устных высказываниях
и объяснить их причины;

•

определить способы, на основе которых развиваются умения говорения и письма в
нескольких современных учебников по русскому и английскому языкам для
учащихся чешских средних школ.
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В данной диссертации автор пользуется следующими методами:
исправление и оценка письменной и устной речи учащихся на русском и
английском языкам с помощью аналитической системы критериев, созданных
Центром по исследованию результатов образования (CERMAT);
анализ упражнений, направленных на развитие устной и письменной речи в
современных учебниках по русскому языку - Радуга 1, 2, 3 и Радуга по-новому
1, 2 и учебниках по английскому языку - Maturita Solutions (intermediate) и New
Cutting Edge (upper-intermediate).
-

анализ типичных ошибок в письменных работах и устных высказываниях и
объяснение их причин;
анализ анкеты для учителей русского языка, направленной на проблематику
оценки продуктивных речевых умений на уроках русского языка.

Диссертация выдвигает следующие гипотезы:
1) Автор предполагает, что учащиеся в письменной речи на русском языке на
пороговом уровне усвоения достигнут лучших результатов в области III

-

„Словарный запас и орфография" и в области IV - „Грамматика" чем в области II „Построение (связность) текста".
2)

В письменных

текстах

на

английском

языке

учащиеся

достигнут

худших

результатов в области II - „Построение (связность) текста", которая на продвинутом
уровне усвоения, на основе практического опыта автора, является очень сложной.
3)

В монологической русской устной речи (описание и сравнение двух картинок)
затруднения у учащихся будут проявляться прежде всего в грамматических
структурах, именно в формах склонения имён существителных и спряжения
глаголов.
Наоборот

у

учащихся

английского

языка

в

монологических

устных

высказываниях (подробное сравнение двух картинок) будут проявляться ошибки
связанные с ограниченностью словарного запаса, часто не соответствующего
данному уровню - В2.
4) Результаты успешности письменных текстов по русскому языку от 2008 г. окажутся
лучшими чем в 2006 году.

Диссертация состоит из трёх основных частей. Первая часть содержит теоретические
исходные положения, касающиеся оценки устной и письменной речи на уроках
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иностранного языка. Её составной частью являются четыре главы, содержащие
современные

научные

сведения

по

темам:

Психологическая

характеристика

продуктивных речевых умений, Проблематика ошибки в письменной и устной речи и
её причины, способы коррекции и критерии оценки на уроках иностранного языка,
Проблематика

автономного

самообучение,

самооценка.

учения
Оценка

и

развития

устной

умений

и письменной

как

самокоррекция,

речи

при

обучении

иностранным языкам.
Вторая часть диссертации характеризует два международных языковых экзамена:
экзамен по русскому языку (ТРКИ 1) с пороговым уровнем усвоения языка и по
английскому языку (FCE) с продвинутым уровнем усвоения, включая их стуктуру,
формы тестирования продуктивных речевых умений и способы их оценки. В связи с
этими экзаменами автор описывает новую концепцию экзамена на аттестат зрелости по
иностранным языкам, который частично войдёт в силу в учебном году 2009/10. Даётся
подробная характеристика устного экзамена и письменной работы, в том числе и
аналитические критерии оценки, которые в современной дидактике иностарнных
языков благодаря высокой мере объективности употребляются чаще всего.
В третьей - эмпирической части рассматривается исследование уровня умения излагать
свои мысли письменно у учащихся третьего и четвёртого классов нескольких средних
школ. Автор описывает подготовку исследования, его процесс, характеризует школы, в
которых

проводилось

исследование,

и

приводит

результаты,

полученные

в

определённых оценочных областях: у письменной работы I - „Содержание текста", II
- „Построение (связность) текста",

III - „Словарный запас и орфография", IV -

„Грамматика" и у устной речи I - „Содержание высказывания", II - „Лексическая
компетенция",

III

-

„Грамматическая

компетенция",

IV

-

„Фонологическая

компетенция". Каждая письменная работа (с объёмом в 60-80 слов или в 130- 150 слов)
оценивается на основе аналитических критериев, созданных в Центре по исследованию
результатов образования (CERMAT), на основе которых будут оцениваться все
письменные работы будущего нового экзамена на аттестат зрелости по иностранному
языку.
Для проверки уровня умения говорить по-русски и по-английски автор выбрал два
задания из нового устного экзамена, направленного на тестирование самостоятельной
устной речи в виде упражнения используемого зрительный стимул. Описание одной
картинки (1,5 мин.) и её сравнение с другой (1 мин.) на пороговом уровне усвоения
русского языка и подробное описание двух картинок (2,5 мин.) на продвинутом уровне
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усвоения английского языка тоже подвергалось оценке с помощью аналитических
критериев.

Для

получения

подробных

результатов

успешности

учащихся

определённых оценочных областях, автор пользуется компьютерной

в

программой

Restan, автором которой является Центр по исследованию результатов образования CERMAT.
Результаты оценки письменных текстов по русскому языку в области „Содержание
текста" показывают, что у учащихся появились проблемы связанные с выполнением
всех пунктов задания и написанием текста с определённым количеством слов. У
письменных текстов на английском языке появились те же ошибки. Студенты достигли
в области II - „Построение (связность) текста" худших результатов не толко в текстах
на русском языке (успешность 63,5%), но также на английском (успешность 64,0%).
Это значит, что гипотезы №1 (с.5) и №2 (с.5) полностью подтвердились. В третьей
области „Словарный запас и орфография" успешность по русскому языку была 65%,
35,8% (тексты с количеством слов 130-150) и по английскому языку 86,7%. В области
IV - „Грамматика" успешность оказалась подобной - около 65% у русских работ, а у
английских 72%.
На основе сравнения результатов успешности письменных текстов по русскому языку
от 2006 г. и 2008 г. гипотеза №4 (с.5) подтвердилась частично - только в области
Грамматики, в которой студенты достигли более высокой успешности, чем в 2006 году.
В рамках оценки устной речи я сосредоточилась на: области I -

Содержание

высказывания, II - Словарная компетенция, III - Грамматическая компетенция, IV Фонологическая компетенция.
В устной речи по русскому языку у студентов возникали затруднения прежде всего при
сравнении двух картинок (успешность - 48,7%), когда им либо не хватало словарного
запаса, либо студенты допускали много грамматических или лексических ошибок.
Наоборот на английском студенты сравнивали обе картинки правильно, с богатым
словарным запасом, почти без грамматических ошибок и с хорошей интонацией. Так
как в устной речи по русскому и английскому языкам преобладали грамматические
ошибки, гипотеза №3 (с.5) подтвердилась частично.
Из

анализа

ошибок

вытекает,

что

выразительно

преобладали

лексические

и

грамматические ошибки (прежде всего в письменных работах по русскому языку),
вызванные интерфренцией родного языка. Например, ошибки, возникшие на основе
переноса чешского слова в русский язык, использование неправильных аффиксов,
ошибки

в окончаниях

имён

существительных,

отбор

неправильных

слов

или
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словосочетаний

и т. д. На английском

языке ошибки касались

неправильного

использования омонимов, неправильного порядка слов в предложении, неправильного
образования условных предложений и т. д.
Учитывая эти ошибки, учитель должен их предусматривать на всех этапах обучения
иностранному языку и пользоваться такими методами, с помощью которых можно
было бы их количество резко ограничить.
Из вышеприведённых примеров тоже видно, что характер ошибок связан с характером
языка, который ученик усваивает.
В рамках этой части даётся тоже анализ современных учебников по русскому языку Радуга 1, 2, 3 и Радуга по-новому 1, 2 и учебников по английскому языку - Maturita
Solutions (intermediate) и New Cutting Edge (upper-intermediate). На основе анализа
упражнений, направленных на развитие устной и письменной речи, автор констатирует,
что

вышеприведённые

учебники

полностью

соответствуют

высококачественных учебников, потому что они разработаны

критериям

в соответствии с

требованиями современных языковых программ и дидактических документов. Автор
подчёркивает у всех учебников подробно проработанную систему упражнений разного
типа, развивающую не только продуктивные речевые умения, но и коммуникативную
компетенцию учащихся в целом, включая умение компенсации языкового дефицита и
другие коммуникативные стратегии.
Составной частью эмпирического исследования является тоже анкета для учителей
русского языка, направленная на проблематику оценки продуктивных речевых умений
на уроках русского языка с целью узнать, как часто, каким способом преподаватели
развивают продуктивные речевые умения на уроках русского языка и на основе каких
критериев они дают оценку и отметку письменной или устной речи учащихся.
Конкретные результаты анкеты автор приводит в конце третьей части диссертации.
Автор констатирует, что в этой диссертации не могла коснуться всех вопросов,
которые появились в процессе исследования и работы над диссертацией, но всё-таки
верит, что по крайней мере частично внесла вклад в развитие проблематики оценки
продуктивных речевых умений.
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SUMMARY
Problems relating to the evaluation of oral and written speech in foreign language
acquisition (with concentration on teaching Russian at secondary schools in the Czech
Republic).

Evaluation is considered to be one of the most important activities in the process of foreign
language acquisition. It facilitates by determining not only the level of success in teaching but
also by discovering gaps in the learners' knowledge and skills. In other words, it provides
feedback, both for teachers and learners.
The present work focuses on problems relating to the evaluation of speaking and writing in
the process of foreign language acquisition, while concentrating on teaching Russian at
secondary schools in the Czech Republic.
The aims of this work are:
•

to contribute to the research of evaluating oral and written performances in the process
of foreign language acquisition;

•

to characterize two international language examinations: in Russian (TRKI 1) - B1
level and in English (FCE) - B2 level, which test all the aspects of the language and to
compare them with a new concept of a school-leaving examination (Maturita) in
foreign languages, which include such aspects as: structure, requirements, and
evaluating criteria of students' oral and written speech at secondary schools in the
Czech Republic;

•

to determine the level of acquisition of students' writing and speaking skills in their 3rd
and 4th grades of secondary school by means of the analytic system of criteria, formed
by CERMAT (Centre for the Assessment of Achievements in Education) which are
going to be used in the school year 2009-10;

•

to correct mistakes and errors in written and oral speech and to make qualitative
analysis together with their possible causes;

•

to Find out how and to what extent the skills, such as writing and speaking, are
practised and tested in several contemporary Russian and English textbooks.

The methods used to deal with the set tasks are as follows:
correcting and evaluating of written and oral speech in Russian and English according
to the analytic criteria formed by CERMAT;
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describing the analysis of exercises focused on writing and speaking with the aim of
finding out their typology in a few contemporary Russian and English textbooks;
analysing the errors in written and oral speech and determining possible causes of their
frequency;
analysing teachers' opinions, by means of the questionnaire, on the problems relating
to the evaluation of speaking and writing in the process of language acquisition.

In relation to the aims of this thesis the author makes the following hypotheses:

1. The author assumes that the students will be more successful in the area of
"Vocabulary and Spelling" and "Grammar" because these language aspects are
practiced in the Russian textbooks precisely and systematically. While the students'
results in the area of the "Organization of the Text" are expected to be lower.
2. With respect to the written texts in English, the author thinks that the students will be
less successful in the area of the "Organization of the Text" which is generally
considered to be very difficult.
3. In oral speech in Russian the author presupposes that grammatical errors and mistakes
will prevail over the lexical ones, while in oral speech in English it will be exactly the
opposite - the students will be worse at using the appropriate vocabulary.
4. The results of written speech in Russian from 2008 will be better than the results of
the tests from 2006. The author concludes this fact based upon the following reasons:
firstly, in 2006 the testing of written speech at secondary schools was at the very
beginning for both, teachers and students; secondly, in 2008 a Maturita Mock Test had
been written several times at many secondary schools in the Czech Republic; and
thirdly, there is ongoing training for teachers in using the analytic criteria of
evaluation.

This thesis consists of three major parts. The first part, "Theoretical Points of Evaluation of
Speaking and Writing in the Process of Foreign Language Acquisition", maps out the present
situation in the areas of interest, such as: Psychological Characterization of Writing and
Speaking; Problems Relating to Errors and Mistakes Made in Written and Oral Speech and
their causes, ways of their correction, and the criteria of their evaluation in the process of
foreign language acquisition; Problems Concerning Self-Regulatory Skills such as a self-
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correction, self-evaluation; Evaluation of Speaking and Writing in the Process of Foreign
Language Acquisition.
The second part of the thesis introduces two international language examinations: in Russian
- TRKI 1 (Bl level) and in English - FCE (B2 level). In this context the author describes their
structures, forms of testing both skills, and the ways they are evaluated. Referring to these
examinations, a new concept of a school-leaving examination (Maturita) in foreign languages,
coming into effect in the school year 2009-10, is analysed. The author describes the individual
parts of both the oral examination and written essay, including the system of analytic criteria
by means of which all the oral and written speech will be evaluated.
The third part presents the research itself. It includes the results based on the correction and
evaluation of the students' written and oral speech from the 3rd and 4th classes of secondary
schools. The author describes the research preparation and its process. She also describes a
few schools where the research was made and introduces the results, obtained in particular
areas of evaluation - in written speech: I - Content of the Text, II - Organization of the Text
(from the point of view of cohesion and coherence), III - Vocabulary and Spelling, IV Grammar and in oral speech: I - Content of Oral Speech, II - Lexical Competence, III Grammatical Competence, IV - Phonological Competence. Each essay (on the Bl level with
the limit of 60-80 words or 130-150 words and on the B2 level with the limit of 100-120
words) is evaluated by means of the analytic criteria, formed in the Centre for the Assessment
of Achievements in Education (CERMAT).
To analyse the level of speaking skill, the author chooses two tasks from the new concept of
oral school-leaving examination with the use of visual aids. The description of one picture
(1,5 min.) and its comparison with the second one (1 min.) on the Bl level and a detailed
comparison of two pictures (2,5 min.) on the B2 level were evaluated by means of the analytic
criteria. To get much more detailed results of students' success in each area of the evaluation,
the author uses the special computer software Restan, made and used only by CERMAT.
The results of the essays evaluated in Russian show that students in the area of "Content of
the Text" have difficulties with mentioning all the tasks in the texts and with writing the text
in the limited number of words. The same difficulties appear in essays in English. In the area
II "Organization of the Text" the hypotheses N°1 and N°2 (p. 5) are completely fulfilled.
Many essays are difficult to read because they lack paragraphing, thoughts mentioned in the
texts are chaotic and thus many students lose a significant number of points in this area. In the
third area "Vocabulary and Spelling" the success rates in Russian are 65%, 35,8% (texts with
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the limit 130-150 words) and in English 86,7%. In the area IV "Grammar" the success rate is
very similar because in Russian it is about 65% and in English 72%.
Comparing the results of essays from 2006 with 2008 the hypothesis №4 (p. 5) is partially
completed because in 2008 the students attain much higher success only in the area of
"Grammar".
While evaluating oral speech, the author concentrates on I - Content of Oral Speech, II Lexical Competence, III - Grammatical Competence, IV - Phonological Competence.
In oral speech in Russian students have difficulties especially when comparing two pictures
(success rate 48%), thanks to either limited vocabulary, or many grammatical and lexical
errors and mistakes.

On the contrary, when comparing and contrasting two pictures in

English, students use large vocabulary, correct intonation, almost without any grammatical
mistakes. As grammatical errors and mistakes prevail over the lexical ones in oral speech in
Russian and in oral speech in English students make more grammatical errors and mistakes
than the lexical ones, the hypothesis № 3 is partially fulfilled.
From error analysis it is evident that grammatical and lexical errors and mistakes (esp. in
Russian essays) prevail and they are caused by the interference of one's mother tongue. These
mistakes are made, e.g.: on the basis of transfer of Czech expression into Russian, using
incorrect prefixes and suffixes, incorrect endings of substantives, incorrect word formation,
etc. In English the errors and mistakes deal with the incorrect use of definite and indefinite
articles, incorrect word order in a sentence or incorrect formation of if-clauses, etc.
Knowing all the types of errors and mistakes often made by students, teachers should expect
them in every phase of the process of foreign language acquisition and use methods which
would reduce them as much as possible.
The above-mentioned examples show that the type of errors and mistakes is slightly
connected with the character of the language which is being acquired.
The empirical part also includes the analysis of contemporary language textbooks in Russian Raduga 1, 2, 3 and Raduga po-novomu 1, 2 and language textbooks in English - Maturita
Solutions (intermediate) and New Cutting Edge (upper-intermediate). Based upon the analysis
of all the exercises which practise and test the skills of oral and written speech, the author
states that all the above-mentioned textbooks are in agreement with the criteria of modern
language textbooks of high quality because they reflect the requirements of present
curriculum and methodological documents. The author highlights the precise systems of
various exercises focused not only on speaking and writing but also on the remaining two
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skills such as: reading and listening, as well as including the compensatory strategy and other
communicative strategies.
The questionnaire for Russian teachers is also a part of the empirical research. It deals with
the problems of how teachers test writing and speaking in Russian classes and which criteria
they use in connection with the evaluation. The concrete results are given at the end of the
third part of this thesis.
In conclusion, the author wants to point out that she cannot mention all the problems which
occurred during the process of the research. She believes that her findings help in some small
way to contribute to the research of evaluating oral and written performances in the process of
foreign language acquisition.
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I - Zadání /Obsah
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projev

(rSdělení je věcné, účelné a v odpovídající míře podrobné
(přesnost a rozsah).
Myšlenky/informace jsou srozumitelné a logicky uspořádané
(koherence ).
Komunikativní strategie jsou použity vhodně a efektivně.
Pomoc/asistence zkoušejícího není nutná.
Znalost odpovídá specifickým požadavkům.

II- Lexikální

kompetence'

III - Gramatická

kompetence

Slovní zásoba je použita správně a
vhodně.

Mluvnické prostředky jsou použity správně í
vhodně.

Slovní zásoba je široká

Rozsah mluvnických prostředků je
široký/variabilní.

Chyby neztěžují/nebráni
porozumění.

Chyby neztěžují/nebrání porozumění.

Vliv mateřského/cizího jazyka není
patrný.

PTN jsou použity správně.

f V - Fonologická
Samostatný ústní projev
Projev je plynulý a souvislý,
neztěžuje/nebrání porozumění
posluchače.
Výslovnost je téměř vždy
správná.

kompetence
Interakce
Intonace je přirozená a efektivní '
Výslovnost je téměř vždy
správná.
Vliv mateřského/cizího jazyka
není téměř patrný.

Vliv mateřského/cizího jazyka
neni téměř patrný

Vliv mateřskéhorcizfho jazyka neni patrný.

Sdělení má na posluchače očekávaný efekt.
Sdělení je většinou věcné, účelne a v odpovídající míře
podrobné (přesnost a rozsah).
Myšlenky/informace jsou většinou srozumitelné a/nebo
logicky uspořádané (koherence).
Komunikativní strategie jsou většinou použity vhodně a
efektivně
Pomoc/asistence zkoušejícího je ojediněle nutná

Slovní zásoba je většinou použita
správně a vhodně.

Mluvnické prostředky jsou většinou použity
správně a vhodně.

Slovní zásoba je většinou široká.

Rozsah mluvnických prostředků je většinou
široký/variabilní.

Chyby ojediněle ztěžují/brání
porozuměni.

Chyby ojediněle ztěžují/brání porozumění

Vliv mateřského/cizího jazyka není
většinou patrný.

PTN jsou většinou použity správně.

Projev je většinou plynulý a
souvislý, ojediněle ztěžuje/bráni
porozumění.

Intonace je většinou přirozená a
efektivní.
Výslovnost je občas chybná.

Výslovnost je občas chybná.

Vliv mateřského/cizího jazyka
není většinou patrný

Vliv mateřského/cizího jazyka
není většinou patrný.

Vliv mateřského/cizího jazyka neni většinou
patrný.

Znalost většinou odpovídá specifickým požadavkům
Sděleni má většinou na posluchače očekávaný efekt.
Sdělení není ve větší míře věcné, účelné a v odpovídající
míře podrobné (přesnost a rozsah).
Myšlenky/informace nejsou ve větší míře srozumitelné
a/nebo logicky uspořádané (koherence).
Komunikativní strategie nejsou ve větší míře použity vhodně
a efektivně
Pomoc/asistence zkoušejícího je ve větší míře nutná.

Projev je ve větší míře nesouvislý
a ztěžuje/brání porozumění.

• Intonace je v omeze ne míře
přirozená a efektivní.

• Rozsah mluvnických prostředků je omezený.

Výslovnost je většinou chybná.

• Výslovnost je většinou chybná.

• Chyby ve větší míře ztěžují/brání porozumění.

Vliv mateřského/cizího jazyka je
ve větší míře patrný

• Vliv mateřského/cizího jazyka je
ve větší míře patrný.

Slovní zásoba není ve větší míře
použita správně a vhodně.

• Mluvnické prostředky nejsou ve větší míře
použity správně a vhodně.

Slovní zásoba je omezená.
Chyby ve větší míře ztěžuj í/brání
porozumění.
Vliv mateřského/cizího jazyka je ve
větší míře patrný.

• PTN jsou ve větší míře použity nesprávně.
• Vliv mateřského/cizího jazyka je ve většímíře
patrný.

Znalost ve větší míře neodpovídá specifickým požadavkům
Sděleni nemá ve větší míře na posluchače očekávaný efekt.
' Sdělení není věcné, účelné a v odpovídající míře podrobné
(přesnost a rozsah).

Slovní zásoba není použita správně a
vhodně.

Mluvnické prostředky nejsou použity správně
a vhodně

Projev je nesouvislý a
ztěžuje/brání porozumění.

Intonace je nepřirozená a
neefektivní.

1

Myšlenky/informace nejsou srozumitelné nebo logicky
uspořádané (koherence).

Slovní zásoba není na požadované
úrovni.

Mluvnické prostředky nejsou na požadované
úrovni.

Výslovnost není na požadované
úrovni.

Výslovnost neni na požadované
úrovni.

Komunikativní strategie neodpovídají dané úrovni.

Chyby ztěžují/brání porozumění.

Chyby ztěžují/bráni porozumění.

Pomoc/asistence zkoušejícího je nutná.

Vliv mateřského/cizího jazyka
ztěžuje/brání porozuměni.

PTN nejsou na požadované úrovni.

Vliv mateřského/cizího jazyka
ztěžuje/bráni porozumění.

Vliv mateřského/cizího jazyka
ztěžuje/brání porozumění

Znalost neodpovídá specifickým požadavkům.
Sdělení nemá na posluchače očekávaný efekt.

Vliv mateřského/cizího jazyka ztěžuje/brání
porozumění.
Pro nedostatek jazyka nelze hodnotit.

1
2

Zahrnuje i specifickou slovní zásobu, která se ověřuje ve 3. části PL.
Ve smyslu použití intonačních schémat к signalizaci předáváni slova a navázání na promluvu komunikačního partnera.
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A - organizace

/

Koherence

A - Přesnost

I

A - Přesnost

0 • Požadovaná charakteristika textu je dodržena.

• Text je logicky uspořádaný/koherentní.

• Chyby neztěžují/nebrání porozumění textu.

• Chyby neztěžuií/nebrání porozumění textu.

• • Viechnv body zadání jsou j a s n ě zmíněny.

• Text je vhodně členěn a organizován

• Slovní zásoba je až na ojedinělé nedostatky použita správně a
vhodně (0-5 chyb).

• MP jsou až na oiedinělé nedostatky použity správně a
vhodně ( 0 - 5 chyb)

• Text je většinou logicky uspořádaný/koherentní

• Chyby většinou neztěžují/nebrání porozumění textu

• Chyby většinou neztěžuji/nebráni porozumění textu.

• Text je většinou vhodně členěn a organizován.

• Slovní zásoba je použita většinou správně a vhodně (6-11
chyb).

• MP jsou použity v ě t š i n o u správně a vhodně (6-11 chyb).

* Chyby ve větší míře ztěžují/brání porozuměni textu

• Chyby ve větší míře ztěžují/brání porozuměni textu.

• Text není ve větší míře vhodně členěn a organizován.

• Slovní zásoba není ve větší míře použita správně a vhodně
(12-17 chyb).

• MP n e j s o u ve větší míře použity správně a vhodně (12-17
chyb).

• Text není logicky uspořádaný/koherentní.

• Chyby ztěžují/brání porozumění (většiny) textu.

• Chyby ztěžují/brání porozumění (většiny) textu.

• Text není (vhodně) členěn a organizován

• • Slovní zásoba není ve většině textu použita správně (18+
chyb).

• • Délka textu odpovídá požadovanému rozsahu.
• • Požadovaná charakteristika textu je většinou dodržena.
• • Většina bodů zadání je j a s n ě zmíněna.
: • Text n o 1 interval Kratší/delši
• • Požadovaná charakteristika textu není ve větší míře dodržer • Text není ve větší míře logicky uspořádaný/koherentní.
Většina bodů zadáni není jasné zmíněna
• Text je o 2 intervaly kratíí/delší
• • Požadovaná charakteristika textu není dodržena.
• • Body zadání nejsou (jasně) zmíněny.

MP nejsou ve v ě t š i n ě textu použity správně (18+ chyb).

• Text je o 3 intervaly kratší/delší a/nebo není dostatek
(srozumitelného) textu pro hodnoceni.
В - Obsah / Rozsah
Body zadání jsou zpracovány vhodné/v odpovídající míře
podrobnosti.
Text obsahuje odpovídající, vhodné a ucelené myšlenky a
nformace
Text má n« čtenáře očekávaný efekt
• • Body zadání jsou většinou zpracovány vhodné/v
odpovídající míře podrobnosti.
• • Text ojediněle obsahuje nadbyteínémeúptn* myilsnky a
informace
Text má na čtenáře v i t á l n o u očekávaný efekt
• • Body zadání jsou jen ojediněle zpracovány vhodné/v
odpovídající míře podrobnosti.

В - Koheze / Prostředky textové návaznosti (PTN)

В - Rozsah

В - Rozsah

• • PTN jsou použity účelně a vhodně

• Slovní zásoba je široká/variabilní a je použita v odpovídajícím
rozsahu.

• • MP jsou variabilní a isou použity v odpovídajícím rozsahu

• Chyby v PTN neztěžují/nebrání porozumění textu.

• nVliv jiného Jazyka neztižuje/nebránl porozumění textu

• DVIIv jiného jazyka neztěžuje/nebránl porozuměni textu.

• PTN j»ou použity správné
• • PTN jsou většinou použity účelně a vhodně.
• Chyby v PTN v malé míře ztěžují/bráni porozumění textu.

MP jsou většinou vanabilni a většinou jsou použity v
• Slovní zásoba je většinou široká/variabilní a většinou ie použita
odpovídajicím rozsahu.
v odpovídajicím rozsahu
• QVliv líného jazyka o j e d l n i l s ztěžuje/bráni porozuměni
• П Vliv (iného jazyka ojediněle ztéíuje/bránf porozuměni textu.
textu

• PTN jsou v * t i lnou použity správné
• • PTN nejsou ve větší míře použity účelné a vhodně.

3» Text ve větší míře obsahuje nadbytečné/neúplné myšlenky a
• Chyby v PTN ve větší míře ztěžují/brání porozumění textu.
nformace
3* Text nemá na čtenáře ve vétit míře očekávaný efekt

• • PTN n e j s o u v« v i t i i miř» použity správné

)• Body zadáni nejaou zpracovány a/nebo text nemá na
tenáře očekávaný efekt

PTN nejsou na požadované úrovni a/nebo nejsou použity v
dostatečném rozsahu.

:rácenl textu pod požadovanou minimální hranici intervalu se bodové ohodnoceni snižuje v závislosti na rozsahu chybějícího textu.

• Slovní zásoba je málo variabilní a je použita v omezeném
rozsahu a/nebo se často opakuje.

• MP jsou málo variabilní a v omezeném rozsahu

• Vliv jiného jazyka v i t i l míře ztěžuje/bráni porozuměni textu.

• Vliv jiného jazyka v i t i l míře ztiiuje/bránf porozuměni textu

Slovní zásoba není na požadované úrovni a/nebo v
odpovídajícím rozsahu.

• MP nejsou na požadované úrovni a/nebo v odpovídajícím
rozsahu.

/ - Zpracováni

zadání

/

obsah

II - Organizace

textu

• Požadovaná charakteristika textu ie dodržena.

• Text je koherentní

• Všechny body zadáni jsou v textu zmíněny a
zpracovány srozumitelně a v odpovídajícím rozsahu

• Text je vnodně členěný a organizovaný.

• Délka textu odpovídá požadovanému rozsahu

• PTN jsou v textu použity účelně a vhodně.

• Text má na čtenáře očekávaný efekt

• Čteni textu nevyžaduje zvýšené úsilí čtenáře.
• Formální znaky textu odpovídají požadovanému typu
textu.

• Požadovaná charakteristika textu je většinou
dodržena.
• Většina bodů zadání je v textu zmíněna a zpracována
srozumitelně a/nebo
• je většina bodů zadání zpracována v textu
odpovídajícím rozsahu.
• Text je o 1 interval kratší/delší.
• Text má na čtenáře vétiinou očekávaný efekt

• Text je většinou koherentní.
• Text je většinou vhodně členěný a organizovaný.
• PTN jsou v textu použity většinou účelně a vhodně.
• Použité PTN ojediněle ztěžují/brání porozuměni textu.
• Čtení textu vyžaduje ojediněle zvýšené úsilí čtenáře
• Formální znaky textu většinou odpovídají
požadovanému typu textu.

• Požadovaná charakteristika textu je dodržena jen v
o m e z e n é míře.
• V textu jsou zmíněny a/nebo zpracovány jen některé
body zadání a/nebo
• je většina bodů zadáni v textu zpracována
nesrozumitelně a/nebo
• je většina bodů zadáni v textu zpracována v
neodpovídajícím rozsahu.

• Text j e málo (v omezené míře) koherentní.
• Text je málo (v omezené míře) členěný a
organizovaný.
• PTN jsou v textu použity účelně a vhodně jen v
o m e z e n é míře.
• Použité PTN ve větši míře ztěžují/brání porozuměni
textu.

• Text je o 2 intervaly kratší/delší.

• Čtení textu vyžaduje zvýšené úsilí čtenáře.

• Text má na čtenáře očekávavý efekt Jen v omezená
míře.

• Formální znaky textu odpovídají požadovanému typu
textu jen v o m e z e n é míře.

• Požadovaná charakteristika textu není dodržena.

• Text je nekoherentní.

• Body zadání nejsou v textu zmíněny a/nebo jsou
zpracovány nesrozumitelně

• Text postrádá členění a organizaci.

• Text je o 3 intervaly kratší/delší

• PTN jsou v textu nevhodně.

• Text nemá na čtenáře očekávaný efekt.

• Použité PTN bráni porozumění.
• Použité PTN neodpovídají požadované úrovni
• Formální znaky textu neodpovídají požadovanému
typu textu.

Ill - Slovní zásoba a pravopis

I V - Gramatika (mluvnické prostředky)

• Chyby neztěžuji nebo nebráni porozumění textu

• Chyby neztěžuji nebo nebrání porozumění textu.

• Slovní zásoba je až na ojedinělé nedostatky použitá
správne a vhodné (rozsah chyb 0-3).
• Slovní zásoba je variabilní, v odpovídajícím rozsahu a
na požadované úrovni.

• Mluvnické prostředky jsou až na ojedinělé nedostatky
použity správně a vhodně (rozsah chyb 0-3).
• Mluvnické prostředky jsou variabilní, v odpovídajícím
rozsahu a na požadované úrovni.

• Délka textu je v požadovaném (odpovídajícím) rozsahi.

• Délka textu je v požadovaném (odpovídajícím) rozsahu.

• Chyby většinou neztěžuji nebo nebráni porozumění.

• Chyby většinou neztěžuji nebo nebrání porozuménl.

• Slovní zásoba je použita většinou správně a vhodně
(rozsah chyb 4-6).
• Slovní zásoba je většinou variabilní, v odpovídajícím
rozsahu a na požadované úrovni.

• Mluvnické prostředky jsou použity většinou správně a
vhodně (rozsah chyb 4-6).
• Mluvnické prostředky jsou většinou variabilní, v
odpovídajícím rozsahu a na požadované úrovni.

• Text je o 1 interval kratší/delší.

• Text je o 1 interval kratší/delší.

• Chyby ve větší míře ztěžuji nebo brání porozumění
textu.
• Slovní zásoba je použita správně a vhodně jen v
omezené míře (rozsah chyb 7-9).
• Použitá slovní zásoba je málo variabilní a v
omezeném rozsahu.

• Chyby ve větší míře ztěžují nebo brání porozumění
textu.
• Mluvnické prostředky jsou použity správně a vhodně jen
v omezené míře (rozsah chyb 7-9).
• Použité mluvnické prostředky jsou málo variabilní a v
omezeném rozsahu

• Text je o 2 intervaly kratší/delší.

• Text je o 2 intervaly kratší/delší.

• Chyby zásadním způsobem brání porozumění textu.

• Chyby zásadním způsobem brání porozumění textu.

• Slovní zásoba je použita nesprávně (rozsah chyb
10+).
• Rozsah a variabilita použité slovní zásoby
neodpovídají požadnované úrovni.

• Mluvnické prostředky jsou použity nesprávné (rozsah
chyb 10+).
• Rozsah a variabilita použitých mluvnických prostředků
neodpovídají požadnované úrovni.

• Text je o 3 intervaly kratší/delší.

• Délka textu neodpovídá zadání.

Příloha č.6 - O b r á z k y к s a m o s t a t n é m u ú s t n í m u p r o j e v u z ruštiny

r

2 - а я ЧАСТЬ

_

__

_

__

1-oe/2-oe з а д а н и е

•
•
•
•
•
•

место
люди (одежда, настроение и др.)
блюдо
способ приготовления блюд
поведение во время еды
другое

Питание

"j

Дом/квартира
2.А

1-ое з а д а н и е
• размер, пространство
• обстановка
• вещи в комнате
« цвета, свет
» атмосфера, стиль
• другое

2В

2-ое задание
•
•
•
•
•
•

размер, пространство
обстановка
цвета
атмосфера
порядок
другое

Транспорт J

2А

1-ое/2-ое з а д а н и е
•
люди
•
место
•
комфорт
» скорость
•
цена
•
другое

2В

[ Т а я ЧАСТЬ
2А

1-ое/2-ое задание
•
•
•
•
•
•

место/окрестности
транспорт (средства транспорта)
услуги и возможности (магазины, спорт, культура и др.)
образование, работа
природа
другое

Жильё

2-ая ЧАСТЬ
~
"

"

"

~
_ Покупки

2А

1-ое/2-ов з а д а н и е

2В

•
•
•
•
*
•

место
люди
способ продажи
роль продавца
ассортимент
другое

j

Свободное время

1-ое задание
•
люди
•
место действия
•
способ отдыха
•
проживание и питание
•
цена
•
другое

2-ое задание
•
люди
•
место действия
•
способ отдыха
•
проживание и питание
•
погода
•
другое

Príloha č.7 - Obrázky k samostatnému ústnímu projevu z angličtiny

PART TWO

House&Home

2A

Some ideas to help you:
•
•
•
•
•
•

L

Place
Size, space
Things in the room (What? Where?)
Colours, light
Atmosphere
Other

Travel

Some ideas to help you:
•
•
•
•
•
•

4

Location
People (clothes, appearance etc.)
Activities
Way of travelling
Atmosphere
Other

Some ideas to help you:
•
•
•
•
•
•

Location/Place
People (appearance, activities etc.)
Atmosphere
Advantages/Disadvantages
Costs
Other

PART TWO

Housing/Living

S o m e i d e a s t o help y o u :

•
•
•
•
•
•

Location (place/environment/nature)
Housing/Living
Transport
Facilities
Education/Jobs
Other

PART TWO
^Transport j

2A

Some ideas to help you:

•
•
•
•
•
•
2B

Location/ Place
People (appearance, activities etc.)
Means of transport
Costs
Health/ Pollution
Other

Příloha č.9 - Ukázka korekce a hodnocení PP (kratší PP) z angličtiny

Měli jste d n e s ráno odevzdat své vyučující/svému vyučujícímu ruského jazyka důležitý
domácí úkol, ale neudělali jste to.
Protože vyučující již není ve škole, napište jí/mu vzkaz v rozsahu 6 0 - 8 0 slov, ve kterém
•

se omluvíte, že jste úkol neodevzdal/a,

•

vysvětlíte, proč jste nemohl/-a odevzdat úkol včas,

•

n a v r h n e t e řešení této situace.
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Příloha č.9 - Ukázka korekce a hodnocení PP (kratší PP) z angličtiny
Nedávno jste byli s e školou na několikadenním výletě. Napište své ruské kamarádce nebo
svému ruskému kamarádovi d o p i s v rozsahu 130-150 slov, ve kterém:
• popíšete, kde jste byli na výletě,
•

napíšete, zda s e vám výlet líbil nebo nelíbil, £ £

•

popíšete zážitek, který vás nejvíce zaujal (kladný nebo záporný), £ ß

•

sdělíte, že fotografie z výletu pošlete v příštím dopise.
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rriloha C.9 - Ukazka korekce a hodnocení PP (kratší PP) z angličtiny
W e w o u l d like to print a r t i c l e s f r o m YOU a b o u t YOUR SCHOOL. Write u s a s h o r t
article answering the following questions:
Ti

T'l

•

If you could change one thing about your school, what would you change? Why?

»

What would you keep the same? Why?
Tb
TLi

Write an article of 100 - 120 words answering the questions. Use reasons and specific
examples to support your answer.
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Příloha č.9 - Ukázka korekce a hodnocení PP (kratší PP) z angličtiny
W e w o u l d like to print a r t i c l e s f r o m YOU a b o u t YOUR SCHOOL. Write u s a s h o r t
a r t i c l e a n s w e r i n g t h e following q u e s t i o n s :
T~-1
T t
*

If you could change one thing about your school, what would you change? Why?

•

What would you keep the same? Why?
T5
Tli

Write an article of 100 - 120 w o r d s a n s w e r i n g t h e q u e s t i o n s . Use r e a s o n s a n d s p e c i f i c
e x a m p l e s to support your answer.
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