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Autorka diplomové práce Bc.Petra Michalcová se zabývá problematikou 
výslovnostních chyb a jejich korekcí. Jedná se specifické výslovnostní chyby, 
které se objevují u českých žáků při výuce německého jazyka (vyučovaného jako cizí 
jazyk). Diplomantka s vědomím důležitosti fonetiky jako jednoho z jazykových 
prostředků, se kterým se žáci setkávají ihned na počátku výuky, se věnuje 
„problematickým“ fonetickým jevům z pohledu českého účastníka učení. Pravdou je, 
že se často při hospitacích jak na základní škole, tak na gymnáziích setkáváme s tím, 
že vyučující němčiny mnohdy přehlíží chyby ve výslovnosti, i když si plně uvědomují
význam zvukové stránky jazyka a dokonce i tu skutečnost, že chyba ve výslovnosti 
může do značné míry znesnadnit porozumění (srov. rovněž DP str. 15 tvrzení 
Š.Klarové). Proto lze ocenit snahu autorky, podrobněji se věnovat tomuto tématu, 
definovat „fonetickou“ chybu, a tím i příp. přispět ke změně pohledu na toleranci chyb 
ve výslovnosti u českých žáků a nabídnout účinné a nenásilné způsoby korekce 
těchto chyb.

V teoretické části diplomové práce (52 stran) se autorka zabývá rolí fonetiky 
v cizojazyčné výuce, osvojováním si zvukové stránky jazyka - segmentálních a 
suprasegmentálních prvků, otázkou problematiky chyb obecně, jejich klasifikací 
včetně nástinu příčin. V subkapitole 2.2.1, ve které autorka vychází z klasifikace 
podle Schmidta, bych vzhledem k zaměření diplomové práce očekávala, že bude 
dále podrobněji rozpracována část „Phonetische oder ortographische Fehler“.

Autorka se věnuje dále interferenčním jevům v oblasti fonetiky, kde z části 
vychází ze své předchozí bakalářské práce „Die problematischen Erscheinungen in 
der Aussprache der deutschen grammatischen Begriffe von den tschechischen 
Sprechern“.  Přestože se jedná o výslovnost slov, které spadají do oblasti 
terminologické, jsou výsledky průzkumu chyb ve výslovnosti sumarizované v tabulce 
na str. 22 jsou přímo alarmující. 

Kapitolu 4 věnuje autorka opravám chyb obecně. Všímá si různého pohledu 
na toleranci při opravě chyb (např. u učitelů/lektorů - rodilých mluvčích). Možná by 
bylo vhodné v úvodu této kapitoly uvést i pohledy různých metodických koncepcí a 
směrů/škol a jejich úhlu pohledu na chápání chyby (od naprosté tolerance, přes 
„tvrdou“ korekci a penalizaci, až k současnému pojetí a přístupu k chápání chyby, 
resp. přehodnocení pohledu na chápání chyby v komunikativní metodě v 80.letech 
20.století). 

Z hlediska pedagogické praxe jsou zajímavé určité principy (podle 
K.Kleppina), které by si měl vyučující stanovit, resp. podle kterých by se měl řídit (DP 
str. 28). Zmíněna je i otázka sebeevaluace (v této souvislosti by bylo možné autorce 
doporučit, aby v rámci obhajoby vysvětlila význam Jazykového portfolia). 

V kapitole 5 se autorka Bc. Petra Michalcová věnuje vymezení chyb, které se 
objevují ve výslovnosti: „Was ist überhaupt ein Fehler in der Aussprache?“ a technice 
jejich oprav (v DP  str. 41-42 autorka uvádí 10  principů podle G.Storcha).  Na tuto 



kapitolu organicky navazuje kapitola 6, ve které autorka uvádí základní cvičení 
sloužící k výcviku výslovnosti, popř. k její korekci. Autorka prezentuje řadu 
zajímavých a dle mého soudu netradičních cvičení. Zároveň si je vědoma významu 
motivace, která u žáků může velkou měrou ovlivnit kvalitu jejich výslovnosti, a proto 
v kapitole 7 nabízí takové aktivity/cvičení, která obsahují soutěživé a herní elementy. 
Právě tyto formy cvičení aktivizují žáky, odbourávají zábrany a podněcují žáky 
k jazykovým činnostem. Domnívám se, že by bylo užitečné s typologií cvičení,
sloužící k výcviku a upevňování správných výslovnostních návyků, seznámit širší 
pedagogickou veřejnost (nabízí se publikovat vybrané pasáže v časopise Cizí 
jazyky). 

V praktické části diplomové práce prezentuje autorka cíl, metody, organizaci 
a výsledky ověřování, které uskutečnila na základních školách a gymnáziích. 
Základní metodou byl dotazník určený učitelům a observace v hodinách.  Ověřování 
se zúčastnilo celkem 15 vyučujících (4 vyučující ze základních škol a 12 
gymnaziálních učitelů). Dotazník obsahoval 17 relevantních otázek (viz příloha DP). 
Jedna z otázek průzkumu se týkala „dostatečnosti“ fonetického výcviku 
v používaných učebnicových souborech. V rámci obhajoby by bylo možné doplnit, 
zda výslovnostní trénink více akcentují učebnice zahraniční, nebo učebnicové 
soubory domácí provenience (popř. zda jsou ve výukových materiálech české 
produkce akcentovány jevy, které právě českému žákovi při výuce němčiny dělají 
potíže – viz kapitola pojednávající interferenční vlivy). V rámci ověřování bylo 
uskutečněno 15 hospitací, v rámci kterých byla sledována realizace výslovnosti u 
žáků, intenzita a způsob opravy ze strany učitelů. Autorka zároveň sledovala, které 
jevy byly opravovány, a zajímala se o přístup jednotlivých vyučujících k chápání 
„výslovnostní“ chyby (subjektivní toleranční práh).

Zajímavá je konfrontace výsledků získaných analýzou dotazníků a vlastního 
sledování výslovnosti žáků ve výuce a přístupu vyučujících k opravám 
„výslovnostních“ chyb. Přestože jsou si všichni dotazovaní vyučující vědomi významu 
fonetiky a dle jejich odpovědi se výcviku zvukové stránky jazyka věnují, u oprav 
„výslovnostních“ chyb je již odpovědi více různí. Poměrně značná diskrepance se 
pak objevuje v ověřování vlastní pedagogické praxe, kde při hospitacích autorka 
sledovala intenzitu a způsoby oprav, které výslovnostní jevy jsou zpravidla 
opravovány a toleranci vyučujících obecně.  
Závěr: Diplomantka vycházela ze solidního teoretického zázemí podloženého 
studiem sekundární literatury. Rovněž praktickou část včetně přehledného 
vyhodnocení ověřování lze hodnotit pozitivně. Práce je psána německy, obsahuje 
české resumé a seznam literatury. Součástí práce jsou dvě přílohy (dotazník a 
hospitační protokol). V práci se vyskytují některé drobné nedostatky formálního 
charakteru. Mám rovněž jazykovou připomínku k samotnému názvu diplomové 
práce. Doporučovala bych titul upravit následovně: Aussprachefehlerkorrektur der 
tschechischen Lernenden in Deutsch als Fremdsprache. Uspořádání práce a její 
členění je celkem logické; rozsah práce splňuje parametry diplomové práce (90 stran 
včetně seznamu prostudované literatury).  

Diplomovou práci Bc. Petry Michalcové doporučuji k obhajobě. V rámci 
obhajoby by měly být zodpovězeny otázky, popř. doplněny některé údaje obsažené 
v tomto posudku.  

PaedDr. Dagmar Švermová
V Praze dne 28.4.2012






